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editorial A revista Nascer e Crescer foi criada há 19 anos, por um grupo entusiástico 
de profi ssionais do Hospital de Crianças Maria Pia, interessados no desenvolvi-
mento da investigação científi ca na área da pediatria e na promoção da educação 
médica contínua. Não tem sido um trabalho fácil manter uma publicação regular e 
simultaneamente melhorar a qualidade científi ca dos artigos publicados. Ao longo 
destes anos temos procurado a inovação e a implementação do rigor científi co. O 
sinal de que estamos no bom caminho é o facto desta revista ser reconhecida na 
nossa comunidade científi ca, ter um número crescente de trabalhos submetidos 
para publicação e estar indexada em várias bases de dados internacionais de 
revistas médicas, nomeadamente EMBASE/Excerpta Medica, Index das Revistas 
Médicas Portuguesas, Catálogo LATINDEX, Scopus e Scielo. O novo contexto do 
Centro Hospitalar do Porto e a integração no Departamento de Ensino, Formação 
e Investigação criou novas oportunidades de crescimento, divulgação e de or-
ganização. Outro factor essencial no desenvolvimento desta actividade consistiu 
no alargamento do corpo redactorial e na agregação de saberes e experiências. 
Cumpre -nos ainda realçar a actuação fundamental dos revisores: todos os artigos 
são submetidos a uma análise cuidada e crítica, no sentido de melhorar a qualida-
de do trabalho. É um processo de ensino e aprendizagem, de desenvolvimento de 
juízos de valor alicerçados no rigor científi co, que ajuda a criar uma massa crítica 
de jovens investigadores. Foi neste contexto que organizamos em 2010 um curso 
de Revisão de Artigos Científi cos, ferramenta essencial na qualidade editorial. 
Também para promover a publicação de artigos originais e de investigação institu-
ímos com a Associação do Hospital de Crianças Maria Pia o Prémio Anual para o 
Melhor Artigo Original. No sentido de dar uma maior visibilidade à revista, estamos 
a implementar a publicação electrónica: os artigos publicados passaram a estar 
disponíveis em texto integral no portal interno do Centro Hospitalar do Porto e, em 
breve, esperamos disponibilizá -los também no portal externo. Os projectos futuros 
são muitos, graças ao empenho de todos os nossos colaboradores e dos nossos 
patrocinadores. Fica aqui também um apelo a novas propostas e sugestões que 
possamos implementar para melhor servir a comunidade científi ca. Salientamos 
que o nosso objectivo de divulgação do conhecimento científi co tem como fi nali-
dade última a melhoria da qualidade assistencial.
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