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O exercício e prática da Medicina em geral e também da 
Medicina Interna necessitam de atualização constante. 
Esta atualização é na maior parte das vezes conseguida 
pela leitura atenta e frequente de artigos disponíveis quer 
em versão impressa quer disponíveis online. Neste con-
texto também a Revista de Medicina Interna tem tentado 
acompanhar a rápida evolução na área da publicação mé-
dica tendo definido aquando do início da atividade do nos-
so atual editor-chefe, Dr. João Sá, no primeiro número de 
2015 duas grandes metas: a Indexação da Revista Medici-
na Interna na Medline e o lançamento online duma revista 
de casos clínicos.

Divulgam-se a seguir alguns dados da nossa Revista 
desde 2014. As alterações introduzidas  tentam  refletir o 
esforço que temos vindo a fazer no sentido de conseguir 
estes dois grandes objetivos, um deles já conseguido, pro-
curando corresponder às expectativas dos nossos leitores 
(presentes e futuros). Assim, e mesmo tendo havido um 
aumento na procura de publicação na nossa revista con-
seguimos de forma significativa redução no tempo entre a 
submissão e a aceitação dos mesmos.

Iniciativas e alterações na estrutura e no 
elenco técnico da revista:
• Revisão das instruções aos Autores e reorganização 

da Ficha Técnica com  revisão dos Conselhos Científi-
cos (Nacional e Internacional).

• Convite a Diretor de Serviço de Medicina Interna de 
hospital do país para apresentação do seu serviço e 
projetos futuros.

• Contratação de consultor de língua Inglesa,  de con-
sultor de Estatística e, com particular destaque, de 
consultora Técnica, Dra. Helena Donato.

• Integração na listagem do Committee on Publication 
Ethics (COPE), International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) e a indexação nas bases de 
dados bibliográficas Scielo e Index das revistas Médi-
cas Portuguesas desde 2016.

• Lançamento da “Revista Online de Casos Clínicos em 
Medicina Interna” com artigos aceites desde o início 

de 2015 e primeiro número em simultâneo com primei-
ro número da revista impressa de 2016.

• Redução do tempo de avaliação dos artigos com redu-
ção significativa entre a data de submissão e decisão.

• Organização do 1ª Simpósio da Revista Medicina Inter-
na, realizado dia 24/9/2016.

Alguns dados da Revista:
Número de revisores ativos entre 2015 e 2016: cerca de 155
Artigos submetidos desde 2014:
• 2014: 127
• 2015: 100
• 2016 (até ao terceiro trimestre): 163

Figura 2: Artigos aceites desde 2014
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Figura 1: Média de dias entre a submissão e a aceitação dos 
artigos
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