EDITORIAL

Caros Colegas,
A Revista da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial (SPORL) está a iniciar um
processo de remodelação que esperamos poder todos
testemunhar, leitores, revisores e autores, a breve prazo.

aí explicitada, incluindo metodologia, resultados e
conclusões. Sem estes dados, a probabilidade de citações
por parte de autores sem acesso fácil ao Português será
substancialmente reduzida.

O objetivo é melhorar a qualidade da revista em
múltiplos aspetos, de forma a poder começar o processo
que permite pedir indexação e o fator de impacto
associado. Para tal, é necessário o esforço de todos os
Otorrinolaringologistas e dos restantes autores das
especialidades que lidam com patologias de interesse
comum, de forma a atingir os padrões de qualidade
necessários.

Pretende-se ainda formar um painel mais amplo
de revisores de artigos que cubra as várias áreas da
Otorrinolaringologia, incluindo revisores de estatística.

O primeiro passo passará por incluir todos os artigos dos
números dos últimos anos numa plataforma electrónica
(Open Journal System) que permitirá disponibilizar de
forma otimizada a informação produzida e aumentar
consideravelmente os acessos à revista, dado
disponibilizar um conjunto maior de registos.

Gostaríamos que aceitasse o convite para integrar este
desafio, colaborando de forma ativa para a aumentar a
qualidade da produção científica da Revista.

Deve ser realçado que o facto de a revista ter, desde
há muitos anos, artigos bem estruturados, com
título, resumo e palavras chave também em inglês,
tornará acessível este conteúdo a toda a comunidade
científica interessada. Esta circunstância motivará a
futura estruturação dos abstracts de forma ainda mais
cuidadosa, para que a informação mais relevante seja

Esta funcionalidade permite também que o Editor da
Revista controle a evolução e meça, de forma objetiva,
o desempenho da revista, ou seja, o contributo de todos
nós.

Vamos todos continuar a publicar, a ler e a citar a Revista
da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial.
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Saudações cordiais,
O corpo Editorial

