
EDITORIAL

    Aqui estamos no início da IV Serie da 
Revista de Enfermagem Referência com novas 
propostas, na ambição de melhoria contínua e na 
convicção de poder prestar um melhor serviço. 
O principal objetivo do nosso trabalho é contribuir 
para que aquilo que os autores produzem, não 
permaneça oculto, seja socialmente validado e 
efetivamente útil. O trabalho de tornar visível uma 
obra é igualmente exigente e complexa como o ato da 
sua criação. Deste modo, um artigo científico é como 
uma obra de arte que se aperfeiçoa, com o contributo 
de muitos. 
O Processo de revisão de um artigo científico, na 
Revista de Enfermagem Referência, decorre agora 
em meio digital, da submissão à divulgação, numa 
sequência de 9 fases. As normas e guiões ajudam a 
harmonizar os procedimentos, fazendo prever maior 
fiabilidade e agilidade de processos, sempre no 
sentido de salvaguardar todos os princípios ético-
legais inerentes ao processo de gestão, revisão, 
publicação e divulgação, protegendo os direitos das 
pessoas, instituições, com garantia da utilidade e 
verdade científica do conhecimento que divulga.
A implementação de diferentes ferramentas e 
procedimentos implica sempre um período de 
ajustamento. Por mais exigentes que sejam os critérios 
e procedimentos, eles só se tornam eficazes e fiáveis, 
através do envolvimento responsável e solidário das 
pessoas que os aplicam. O processo de revisão científica 
implica uma cadeia interativa de ações, se um dos 
atores não cumpre ou não responde em tempo e rigor, 
compromete o processo e a qualidade dos resultados.
A Direção Editorial da Revista de Enfermagem 
Referência está grata aos autores, revisores e técnicos, 

       Here we are at the beginning of the 
4th Series of the Journal of Nursing Referência with 
new proposals for a continuous improvement and 
confident that we will provide a better service.
Our primary focus is to bring to light the authors’ 
scientific production and turn it into socially validated 
and effectively useful knowledge. Making something 
visible is as demanding and complex as creating it. 
Therefore, every scientific paper is like a work of art 
which can be improved with the contribution of many 
people. 
The review process of a scientific paper at the Journal 
of Nursing Referência is now fully digital from 
submission to dissemination using a 9-stage sequence. 
The standards and guidelines help to harmonize 
procedures, and provide higher reliability and agility 
to the processes. In addition, all ethical and legal 
principles inherent to the process of management, 
review, publication and dissemination are preserved, 
the rights of people and institutions are protected, 
and the scientific utility and truth of the knowledge 
being disseminated is guaranteed. 
The implementation of new tools and procedures 
always requires a period of adjustment. Despite 
the demanding criteria and procedures, they only 
become effective and reliable through the responsible 
and joint involvement of those applying them. The 
scientific review process entails an interactive chain 
of actions, and if one of the parties does not comply 
with the rules or provide an adequate response in 
due time, the process and quality of the results is 
compromised. 
The Editorial Board of the Journal of Nursing 
Referência would like to thank the authors, reviewers 



pelo apoio e compreensão, que generosamente têm 
demonstrado, no ajustamento a esta nova etapa da 
Revista, em que procuramos aliar inovação e rigor. 
Desejamos que os artigos, agora disponíveis em 
importantes bases de dados internacionais, em texto 
integral, em formato bilingue, sempre com versão 
em língua inglesa, fiquem acessíveis a um universo 
mais vasto de leitores, e sirvam na tomada de decisão 
de profissionais de educação e saúde bem como na 
promoção da literacia em saúde.
Porque tudo o que fazemos é aprendizagem, 
procuraremos estar atentos aos sinais que nos vão 
dando todos os colaboradores e particularmente 
aos leitores, no sentido de perceber e responder 
adequadamente às suas necessidades. Perante a força 
do inesperado, quando for necessário, aproveitando 
da experiência vivida, atrever-nos-emos na busca 
e descoberta de novas soluções, transformando as 
dificuldades em oportunidades.
No pensamento de ALBERT SZENT-GYORGYI “uma 
descoberta é o encontro entre um acidente e uma 
mente preparada”.

Manuel Alves Rodrigues
Professor Coordenador Principal 
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and technicians for the support and understanding 
that they have so generously given us during this new 
phase of the Journal, in which we seek to combine 
innovation and rigor. The papers are now available to 
a wider universe of readers and we hope that they can 
inform decision-making among education and health 
professionals, as well as promote health literacy. 
They are now accessible in important international 
databases, in full-text and in a bilingual version (always 
with an English version).   
As everything we do is learning, we will pay attention 
to the hints provided by all of the collaborators and 
particularly the readers so as to understand and offer 
an adequate response to their needs. Whenever 
necessary, and taking advantage of our experience, 
we will continue searching for and discovering new 
solutions, transforming unexpected difficulties into 
opportunities. 
As Albert Szent-Gyorgyi puts it: “a discovery is said to 
be an accident meeting a prepared mind”.
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