
EDITORIAL

     Neste Editorial queremos deixar uma 
saudação de gratidão a todos os que se interessam 
pela Revista de Enfermagem Referência, autores, 
revisores e particularmente leitores e utilizadores.
Uma Revista Científica presta um relevante serviço 
ao disseminar informação científica e técnica a um 
amplo universo de leitores. 
Os leitores são a razão de ser de uma Revista Científica 
e o seu investimento o valor mais relevante. 
Numa leitura simplificada da estatística sobre 
visualizações de artigos na Revista de Enfermagem 
Referência, na Plataforma SciELO - Scientific 
Electronic Library Online, observa-se nos relatórios 
um crescimento não apenas no uso do site como 
também nas citações da Revista. Também os relatórios 
regulares do Digital Object Identifier system (DOI) nos 
dão informação relevante sobre os acessos a artigos 
científicos, com particular relevo nos artigos mais 
visualizados “top 10”. CrossRef DOI é um sistema de 
grande utilidade. Atualmente pode ser introduzido no 
sistema de atualização da produtividade na plataforma 
DeGóis, aumentando assim a acessibilidade aos 
artigos de um autor.
Atitude é uma componente chave de toda a ação 
empreendedora. A Direção Editorial deseja manter 
um olhar atento sobre o mundo das pessoas 
comprometidas com a equidade em saúde, e 
promover uma atitude recetiva a novas ideias e 
pontos de vista dos nossos leitores atuais e futuros.
Neste sentido, incentivamos a visita regular ao 
site http://www.esenfc.pt/rr/, particularmente aos 
menus: Ver edições; Documentos de Apoio à Escrita 
científica; Normas de publicação; Tópicos de Análise 
Crítica; e Processo de Revisão.

         In this Editorial, we would like to offer a 
special word of gratitude to all those who take interest 
in the Nursing Journal Referência, i.e. authors, 
reviewers, and, particularly, readers and users.
A Scientific Journal provides an important service by 
disseminating scientific and technical information to a 
broad universe of readers. 
The readers are the reason for being of any Scientific 
Journal and their investment represents the most 
relevant value of the Journal. 
In a simplified statistical reading about the number of 
views of articles from the Nursing Journal Referência 
in the SciELO Platform - Scientific Electronic Library 
Online, the reports show an increase not only in 
site usage, but also in the citations of the Journal. 
Moreover, the regular reports of the Digital Object 
Identifier (DOI) system provide relevant information 
on the access to scientific articles, with particular 
emphasis on the top 10 most viewed research articles. 
The CrossRef DOI is a highly useful system. At present, 
it may be introduced into the productivity update 
system of the DeGóis platform, thereby increasing the 
accessibility to the articles of a given author.
Attitude is a key component of entrepreneurial 
action. The Editorial Board aims at keeping an 
attentive on the world of people committed to 
equity in health and promoting an open attitude to 
new ideas and points of view from our current and 
future readers.
Therefore, we encourage you to visit our website 
on a regular basis http://www.esenfc.pt/rr/, namely 
the menus: See releases; Supporting documents for 
scientific writing; Publication guidelines; Critical 
Analysis Topics; and Review Process.



Da nossa parte ambicionamos que os leitores 
encontrem na nossa Revista informação válida, atual, 
rigorosa, clara e precisa que lhe dê orientação e ajuda 
na tomada de decisão. Por outro lado, animamos os 
leitores, que também são autores, a considerarem o 
valor dos artigos acessíveis em texto integral na página 
web da Revista de Enfermagem Referência, quando 
escrevem artigos científicos em outras relevantes 
revistas internacionais.
Sempre que possível, enviem ao Editor Chefe a vossa 
opinião, incentivos, sugestões que contribuam para 
que espírito criativo se difunda na vida de cada um 
de nós e, em conjunto, de forma solidária, possamos 
persistir na construção e manutenção de um meio 
de divulgação científica que desejamos de valor 
científico, sentido ético e serviço útil. 
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Our Journal strives to provide readers with valid, 
up-to-date, accurate, clear and precise information 
to guide and help them in decision making. 
Furthermore, we encourage our readers, who are also 
authors, to consider the value of the articles, which 
are available in full text on the website of the Nursing 
Journal Referência, when writing scientific articles in 
other relevant international journals.
Whenever possible, please send your opinion, 
encouragement and suggestions to the Editor-in-Chief, 
which may contribute to spreading the creative spirit to 
the life of each of us. Thus, together, and in a spirit of 
solidarity, we hope to continue building and maintaining 
a means of scientific dissemination with scientific value, 
sense of ethics and provider of useful service. 
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