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Inicialmente achámos que 2021 podia ser o ano do fim
da pandemia COVID-19, sobretudo após ter sido iniciada a
vacinação para a mesma. Infelizmente não foi este o caso, e
o desejo que a irradicação desta doença estivesse para breve
rapidamente se converteu na possibilidade (ainda que com
grande significado para os sistemas de saúde e sociedade em
geral) de reduzir o número de casos graves. Foi a partilha de
toda a comunidade científica em investigação e publicações
que permitiu este feito extraordinário de termos uma vacina
eficaz em tão pouco tempo.
Pelo referido, e apesar da imensa carga de trabalho e atividade dos Internistas, conseguimos aumentar a atividade
científica da revista. Continuámos a constatar o aumento de
artigos submetidos que este ano foi de 319. Tinha sido no ano
2020 de 276.

Rejeitámos 52% do total de artigos submetidos, número
ligeiramente superior ao do ano anterior.
Na Revista On-line de Casos Clínicos em Medicina Interna foram publicados 71 artigos, sendo 39 artigos de Imagens em Medicina.
Também continuamos a contar com a ajuda indispensável dos nossos revisores que foram durante o ano 2021 de
179, o que também foi um aumento. Agradecemos desde já
a colaboração dos que dispensam um pouco do seu tempo
livre para a colaboração com a Revista Medicina Interna.
A rapidez de resposta aos autores uma vez feita a submissão de um artigo é também um dos aspetos considerados na avaliação da qualidade de uma revista científica.
Situou-se no último ano entre 50 e 60 dias.
Inauguramos o ano de 2022 com uma nova plataforma
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Destes artigos 91 não foram aceites para revisão pelo
nosso corpo editorial e 77 foram recusados após a avaliação
dos revisores. De salientar que recusámos durante o ano de
2021 menos Artigos Originais relativamente ao ano anterior.
Continua a ser uma aposta forte e necessária a publicação de
artigos com qualidade desta tipologia, no fundo refletindo a
atividade assistencial e de investigação da nossa especialidade. Mantemos a indexação em bases de dados bibliográficas
como a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na IndexRMP mas gostaríamos de ir mais além e estender a indexação
a outras bases de dados.

de submissão e avaliação dos artigos. Esperamos que seja
uma ferramenta que permita maior facilidade na sua utilização.
Manifestamos o nosso agradecimento a todos que contribuíram para a melhoria da qualidade científica dos manuscritos publicados na nossa Revista, incluindo autores,
revisores, editores e conselho editorial, consultoras e assistentes editorais. 
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