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Uma vez submetido na plataforma, o artigo é avaliado por
um dos membros do conselho editorial (editor responsável)
sendo tomada uma primeira decisão de aceitação ou rejeição
do artigo para revisão. Sendo aceite para revisão o artigo é
enviado aos revisores a quem cabe classificar o artigo considerando se será para rejeição, aprovação ou aprovação
com alterações. Esta classificação é transmitida aos autores
pelas nossas eficientes assistentes editorais, havendo posteriormente uma decisão definitiva de rejeição ou aceitação que
fica a cargo do editor responsável e do Editor-Chefe. Como se

No início de cada ano gostamos de fazer um balanço, para
mostrar e refletir sobre o que foi feito, tendo em mente também
orientações para o que pode ser melhorado e planear a concretização de ideias para o futuro. É neste contexto que apresentamos os dados da revista Medicina Interna do ano 2019.
O número de submissões na plataforma foi 241 durante
o ano de 2019, tendo havido uma diminuição em relação ao
ano anterior.
Dos artigos submetidos 49% não foram aceites para publicação, valor superior ao ano de 2018.
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Na Revista On-line de Casos Clínicos em Medicina Interna
foram publicados 47 artigos, sendo 21 artigos de Imagens
em Medicina.
Congratulamo-nos com o aumento do número de “Pontos
de Vista” e “Cartas ao Diretor” enviadas e publicadas, sabendo que estes artigos são valiosos porque refletem o interesse da participação de todos e são um incentivo à discussão
científica.
Relembrando a estratégia definida e orientadora do Conselho Editorial, editores associados e Editor-Chefe dos últimos
anos visando entre outros objetivos uma publicação prioritariamente de artigos originais é de referir que foram enviados
para revisão 33 destes artigos.
Esperamos que este número continue a crescer tendo em
mente a indexação noutras bases de dados bibliográficas,
estando já a revista Medicina Interna indexada na Scientific
Electronic Library Online (SciELO) e na IndexRMP e dispondo
de registo no Directory of Open Access Journals (DOAJ) bem
como no Committee on Publication Ethics (COPE)

compreende a qualidade e interesse dos revisores é essencial
para todo este processo, sobretudo se queremos manter e
inclusivamente aumentar a qualidade científica dos artigos na
Revista Medicina Interna. Podemos contar com a colaboração de 150 revisores durante o ano passado.
De salientar ainda a qualidade da consultoria prestada
pelas consultoras de Estatística (Drª Matilde Rosa), Língua
Inglesa (Drª Ana Filipa Pires) e Técnica (Drª Helena Donato).
Também fundamental para o cumprimento desta estratégia é o tempo entre a submissão dos artigos e a resposta final
de aceitação ou recusa. Por este motivo tem sido feito um
esforço de toda a equipa em reduzir ao máximo este período
de tempo que tem sido conseguido de forma progressiva e
situando-se em 40-50 dias durante o ano de 2019.
Esperamos poder continuar a contar com a colaboração e
participação de todos os internistas na melhoria da qualidade
da revista Medicina Interna, esperando, no entanto, poder vir
a contar com a participação de médicos de outras especialidades e de outros países com o consequente enriquecimento
que a diversidade pode trazer. 
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