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Estimados Leitores e Colegas
Desde o mês de Julho de 2020 iniciámos um processo editorial que pretendia regularizar a publicação dos
trabalhos que se encontravam pendentes, em equilíbrio com os que viessem a ser submetidos.
Na modulação desse blend de trabalhos, tarefa que comportava o risco de não ser transversalmente aceite,
foi posta a nossa melhor atenção.
Para os 5 Números publicados, desde então, selecionámos 22 Artigos de Opinião e Editoriais, 28 Trabalhos
Originais, 18 Casos Clínicos e 8 Vídeos. Publicámos 2 Suplementos com os Resumos dos Trabalhos
apresentados nos Congressos XL e XLI.
Acreditamos ser necessário levar até ao fim a resposta às expectativas de todos os Autores, que submeteram
trabalhos antes de 2020 (publicando-os ou rejeitando-os), sem que esse volume de publicação não interfira
com os trabalhos que estão em processo de revisão ou já em fase de cópia para publicação. Nesse sentido,
iniciamos agora a PUBLICAÇÃO CONTÍNUA, que vai permitir publicar os trabalhos ahead of printing,
com referenciação imediata e DOI atribuído.
Este tipo de publicação está a ser seguido pela generalidade das Revistas. Os artigos, assim publicados,
serão citados segundo as normas internacionais em vigor.
Estamos seguros de que este turning point editorial vai trazer maior flexibilidade, maior rigor e maior
satisfação para os Autores e os Editores. A qualidade dos trabalhos que temos vindo a publicar, com
predomínio acentuado de artigos de opinião e trabalhos originais, só é possível assegurar se os Autores
acreditarem na transparência, rigor e celeridade das revisões, e também nos critérios de seleção editorial.
A amostragem de números da Revista e dos critérios Editoriais reformulados, que foram posteriormente
avaliados pela SciELO, tornou possível a readmissão a esta importante plataforma científica. O processo está
em vias de conclusão, o que acontecerá após submissão de 4 números consecutivos editados na “linguagem”
própria da SciELO.
A divulgação dos trabalhos, atualmente feita através da Google Scholar, ACAAP, Free Medical Journals,
Journals for Free, Portal latindex e Index Copernicus, beneficia da referência ORCID dos Autores, pelo que
sugerimos que seja dada atenção a este pormenor.
https://doi.org/10.34635/rpc.946
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A publicação regular de trabalhos de qualidade é indispensável para iniciar o processo de citação noutras
plataformas, para revistas on-line e também na PubMed. O factor de impacto, para nos vir a ser atribuído
depende da vontade de todos, Autores e Editores.
Iniciámos o processo de publicação em vídeo, isoladamente e no corpo de artigos de texto, que estão
disponíveis no lugar da Revista no canal Youtube. Esta forma de comunicação deve ser mais explorada por
todos, Autores e Editores, serão bem-vindas as participações que sejam enviadas para revisão-publicação.
A Revista continuará a ser um meio de comunicação entre toda a comunidade cirúrgica e a sua expansão
vai beneficiar todos os Cirurgiões, nas progressivas fases das suas Carreiras.
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