
EDITORIAL

 As Revistas Cientíicas são um meio 
privilegiado de divulgação de conhecimento cientíico. 
A classiicação de uma Revista está relacionada 
com a progressão no seu processo de indexação, 

divulgação internacional e factor de impacto. Quanto 

mais critérios cientíicos uma Revista cumpre, maior 
é a exigência de qualidade de artigos que divulga. 

O artigo cientíico é uma forma de organização 
da linguagem cientíica que permite a leitura de 
métodos, processos e resultados de investigação, 

estruturada em função de normas rigorosas e 

especíicas de cada Revista. A Revista de Enfermagem 
Referência, editada pela Unidade de Investigação 

da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 

cumpre os critérios cientíicos de diversas bases de 
dados, com divulgação internacional e disponível em 

full text, acessível à validação social. Como temos 

enfatizado, o processo de revisão double blind é o 

garante cientíico e ético do esforço de qualidade 
dos artigos publicados. Temos vindo a melhorar o 

processo de construção de cada artigo, procurando 

envolver de forma sinérgica todos os atores que nele 

intervém (o editor; os autores; dois ou três revisores; 

um gestor de artigo; um técnico de documentação; 

um especialista de estatística; dois tradutores, um 

de língua inglesa e um de espanhola; um revisor 

de língua portuguesa; um secretário editorial; e um 

maquetizador).  

A maior diiculdade do editor consiste em gerir a 
complexa acção em que interagem diferentes actores 

e na qual é necessário respeitar as normas da revista; 
cumprir os tempos de demora média; fazer interagir os 

comentários e recomendações; aconselhar para que 
se cumpram todos os procedimentos do percurso; 

 Scientiic Journals are a privileged 
instrument for disseminating scientiic knowledge. 
A Journal’s classiication is related to its progression 
in the indexing process, international dissemination 

and impact factor. The more sum of criteria that a 

scientiic journal meets; the higher is its demand 
for quality papers to publish. The scientiic paper 
is a way of organization of scientiic language that 
allows the reading of research methods, processes 

and results, structured according to strict and 

speciic rules required by each journal. The Journal 
of Nursing Referência, published by the Research Unit 

of the Nursing School of Coimbra, meets the scientiic 
criteria for various databases, with international 

dissemination and it’s available in full text, accessible 

to social validation. As we have emphasized, the 

double blinded review process is a tool to ensure 

scientiic and ethical quality effort of the published 
articles. We have been improving the construction 

process of each paper, aiming for a synergetic way to 

involve all intervening actors (the editor; the authors; 

two or three peer reviewers; an article manager; a 

documental support specialist; a statistical support 

specialist; an English translator; a Spanish translator;  

a Portuguese language reviewer; an editorial secretary 

and a graphic designer).

The major issue that the editor faces is to manage the 

complex scenario in which different actors interact: 

respecting the journals guidelines; according to the 

average delay times; leading the interaction of peers 

reviewers comments and recommendations; advising 

in order that all process procedures are fulilled; 
respecting the ethical principles and ensuring that the 

Journal is published on the set date. We are grateful to 
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respeitar os princípios éticos e garantir que a Revista 

seja editada na data que está deinida. Estamos gratos 
a todos os que têm feito o grande esforço de cumprir 

o tempo máximo que lhes está atribuído no processo 
de revisão, ajudando na consecução eicaz dos 
objectivos, com ganhos de custo benefício. 

Numa perspectiva de melhoria contínua, alertamos os 

autores para que dêem mais atenção à fase inicial que 

denominamos como “Checklist”, a qual se desenvolve 
na interacção entre o secretariado editorial e os 

autores, com vista a cumprimento de todos os 

critérios listados, uma vez que, enquanto esta fase 

não estiver devidamente concluída, o artigo não 

passa à fase de revisores. Sublinhamos a necessidade 

de, antes de submeter um artigo, os autores darem 

cuidadosa atenção às normas da Revista, às fases do 

processo de revisão, aos tópicos de análise crítica de 
artigos. Recordamos que o número de artigos teóricos 

publicados é limitado e devem respeitar as exigências 

dos tópicos de análise crítica, especíicos de artigos 
teóricos. Os artigos relacionados com a história da 

Enfermagem estão na secção “História e Memória” e 
os artigos metodológicos e recensões têm a secção 
“Unidade de Investigação”.
Um outro aspecto relevante é o relacionado com as 

recomendações de melhoria do artigo, as quais não 
são enviadas aos autores enquanto o editor não tiver 

na sua posse os pareceres conjuntos dos dois revisores 

e a veriicação do apoio estatístico, no caso especíico 
dos estudos quantitativos. Depois de efectuadas as 

alterações pedidas pelos revisores, os autores deverão 
ainda contar com possíveis sugestões do gestor 
de artigo e do editor chefe. No próximo número 

iniciaremos um esforço de ajustamento do texto ao 

novo acordo ortográico. Neste sentido pedimos 
a todos os autores que comecem a dar atenção à 

construção do discurso cientíico em conformidade 
com o referido acordo.

Manuel Alves Rodrigues 

O Coordenador Cientíico da UICISA-E e Editor 
Chefe da Revista de Enfermagem Referência

     

all the intervening actores who have been performing 

the great effort to meet the maximum time settled 

to their roles in the review process, assisting in the 

effective achievement of objectives, with gains in cost 

effectiveness. 

From a continuous improvement perspective, we urge 

authors to pay more attention to the initial process 

phase that we call “Checklist” which is developed in 
interaction with the secretariat and the authors, in 

order to meet all the listed criteria, given that while 

this phase is not completed, the paper does not 

reach the reviewers. We underline the need to before 

submitting a paper author’s give careful attention to 

the Journal guidelines; review process phases and 

topics of critical analysis of scientiic papers. We recall 
that the number of theoretical articles published is 

limited and must meet the topics of critical analysis 

requirements, speciic from theoretical articles. 
Articles related to nursing history are in the “History 

and Memory” section and methodological articles and 
book reviews have a section called “Research Unit”.
Another relevant aspect regards to the article 

improvement recommendations, which are not sent 

to authors while the publisher has not held both 

reviewers opinions and statistical veriication, mainly 
regarding quantitative studies. After making the 
changes required by reviewers, authors should still 

count on probable hints by both the article manager 

and the editor in chief. In the next journal’s issue we 

will begin an effort to adjust the text according to the 

new Spelling Reform. In this sense, we ask all authors 
to begin dedicating careful attention to the scientiic 
discourse construction regarding the referred 

agreement. 

Manuel Alves Rodrigues

Scientiic Coordinator of the UICISA-E and Editor
in Chief of the Journal of Nursing Referência 


