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O ano 2020 revelou-se particularmente trabalhoso e exi-
gente para os internistas dado o contexto pandémico em que 
começámos a viver e trabalhar e foi neste contexto que se 
reuniu numa edição especial sobre COVID-19 com 31 artigos 
escritos por convite. Esta edição especial foi publicada exclu-
sivamente de forma digital durante o mês de maio 2020 e teve 
cerca de 21 460 visualizações. 

Durante o ano de 2020 tivemos um acréscimo de artigos 
submetidos relativamente a 2019 de 241 para 276 e sobretu-
do de Artigos Originais. A submissão e publicação de Artigos 
Originais na nossa revista continua a ser prioritária e funda-
mental para a qualidade da revista e para a indexação em 
bases de dados bibliográficas para além da Scientific Electro-
nic Library Online (SciELO) e na IndexRMP.

Foram rejeitados 41% dos artigos submetidos, número li-
geiramente inferior ao do ano 2019.

Continuamos a registar vários artigos com a tipologia 
“Pontos de Vista” e “Cartas ao Diretor”, mantendo vivo o inte-
resse na discussão científica.

Na Revista On-line de Casos Clínicos em Medicina Interna 
foram publicados 54 artigos, sendo 23 artigos de Imagens 
em Medicina o que também foi um aumento relativamente ao 
ano anterior.

A opinião e considerações feitas pelos revisores da revista 
são fundamentais para o Editor-Chefe, Editores Associados e 
Conselho Editorial. A revisão embora não dite o destino final do 
artigo pode, no entanto, ser determinante na decisão de publi-
cação. É um trabalho exigente em termos científicos e literários 
e consumidor de tempo, mas valioso e essencial para a qua-
lidade da publicação na nossa revista. Pudemos contar com 
a preciosa colaboração de 156 revisores durante o ano 2020. 

A rapidez de resposta aos autores uma vez feita a submis-
são de um artigo é também um dos aspetos considerados na 
avaliação da qualidade de uma revista científica sendo pos-
sível nos últimos anos reduzir progressivamente este tempo 
de resposta, que se situou no último ano entre 30 e 40 dias. 

A associação de esforços, de todos os internistas e auto-
res que submetem os artigos, revisores, Conselho Editorial, 
Editor-Chefe, consultores e assistentes editoriais com o foco 

comum de melhorar o processo de submissão, revisão e de-
cisão final permitirão a melhoria continua da qualidade de pu-
blicação da nossa revista. Fica aqui o apelo a este contributo 
de cada interveniente para o ano 2021 e o agradecimento 
pelo meritório trabalho no ano 2020. 
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Tipos de Artigo
Artigos 

Originais
Artigos de 
Revisão

Pontos de Vista
Casos 

Clínicos
Imagens em 

Medicina
Cartas ao 

Diretor

Número de artigos 
submetidos

42 16 8 116 84 8

Número de artigos 
rejeitados

18 9 2 45 39 -


