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Caros colegas,
A Revista é um dos órgãos mais importantes da nossa
Sociedade – é um ponto de encontro onde podemos
publicar os trabalhos que refletem a nossa realidade
nacional, e simultaneamente (e por esse facto também) é
onde encontramos o que os restantes Serviços fazem de
melhor. É ainda um canal de comunicação para a própria
Sociedade, e por isso é uma obrigação estatutária, sendo
também usada por vezes por outras instituições como o
Colégio de Otorrinolaringologia da Ordem dos Médicos,
e a Associação Portuguesa de Otoneurologia.

Por outro lado, a Revista precisa neste momento de
artigos para manter um débito mínimo de números que
permitam uma nova candidatura a indexação. Estamos
a desenvolver no último ano esforços em diferentes
pontos de modo a que seja convidativo publicar aqui –
encurtámos os tempos das revisões, de modo a que seja
possível um artigo ser aceite num prazo de até um mês
e meio. As nossas orientações aos revisores ajudam a
que os seus comentários sejam construtivos e que todo o
processo seja fácil e enriquecedor para o autor.

Mas sobretudo é um braço científico da Sociedade, para
além das Reuniões que aquela promove. E é assim um
espelho do nível seu nível científico. E nestes últimos
anos existe um hiato grande entre os artigos na Revista
e os trabalhos que vemos publicados nas secções de
comunicações livres das Reuniões: as comunicações são
de um reconhecido elevadíssimo nível, e em número
apreciável, enquanto apenas um escasso número é
eventualmente submetido para publicação. Poderíamos
pensar que estariam a ser submetidos em outras revistas,
preferidas por serem indexadas; no entanto isso será
verdade apenas para uma pequena minoria das dezenas
de trabalhos apresentados como comunicação oral nas
nossas reuniões.

E contamos com ações de formação, como o curso que
o Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Egas
Moniz tem apresentado na Reunião Nacional, sobre
como escrever um artigo.

Queremos então desafiar os nossos colegas, em particular
os internos, mas também os especialistas, a apresentar os
seus trabalhos aqui neste fórum. Certamente significará
mais trabalho na sua agenda sobrecarregada, mas por
outro lado, passar por um processo de revisão e ler as
críticas e sugestões dos nossos pares é importante para
a nossa aprendizagem – ajuda a compreender como
escrever um artigo, ou como se dirigir ao leitor, e é como
que um trampolim para eventualmente publicar depois
outros artigos em revistas internacionais.

Mudámos ainda todo o trajeto da submissão e revisão,
de forma a cumprir exigências internacionais para
que possamos novamente submeter a candidatura a
indexação. Essa indexação traria por seu lado uma maior
quantidade de artigos e maior poder de seleção por
qualidade dos artigos submetidos, iniciando um ciclo
virtuoso de aumento de qualidade.
Desafiamos então todos os colegas a submeter artigos à
nossa revista, e dessa forma enriquecer o seu currículo e
a sua formação, ao mesmo tempo que nos enriquecem
a todos com mais informação. Precisamos de todos a
colaborar para levar a bom porto o desiderato de ter a
nossa revista indexada.
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Saudações,
João Subtil

