
   

Revista Portuguesa de Psicossomática

ISSN: 0874-4696

revista@sppsicossomatica.org

Sociedade Portuguesa de Psicossomática

Portugal

Coelho, Rui

Editorial

Revista Portuguesa de Psicossomática, vol. 5, núm. 1, junho, 2003, p. 7

Sociedade Portuguesa de Psicossomática

Porto, Portugal

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28750101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=287
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28750101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28750101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=287&numero=933
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28750101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=287
http://www.redalyc.org


R EV I STA  PORTUGUESA DE PS ICOSSOMÁT IC A

7

EDITORIAL

1. Tempo de espera para publicação e
modificações gráficas

Actualmente a Revista Portuguesa de Psicosso-
mática tem várias dezenas de artigos em espera
de publicação, o que é um sinal do seu interesse
e reconhecimento. Mas sabemos que quem pre-
para um artigo e o submete a publicação tem o
desejo legítimo de o ver publicado num breve
espaço de tempo. As soluções mais imediatas
para resolver o problema seriam aumentar o
número de páginas de cada número e/ou redu-
zir o intervalo de periodicidade, fazendo editar
mais números por ano. Contudo, tal teria um
impacto inaceitável no equilíbrio financeiro da
Revista, que é distribuída gratuitamente a quase
3.000 profissionais de saúde mental.

Então, que solução encontrar para aumen-
tar a capacidade de publicação de conteúdos? A
resposta poderá parecer inesperada: modificar as
características gráficas! Efectivamente, neste pri-
meiro número do quinto ano de publicação da
Revista Portuguesa de Psicossomática resolvemos
proceder a pequenas modificações gráficas por
razões que não são de natureza estética mas sim
para permitir uma redução dos tempos de publi-
cação dos artigos submetidos. Com este
“redesign”, a área de mancha gráfica aumentou
e o corpo de letra modificou-se por forma a que
no mesmo número de páginas caiba significati-
vamente mais texto e, consequentemente, se
possam publicar mais artigos em cada número.
Para além disso, nos próximos seis meses publi-
caremos mais dois números. Espera-se que estas
medidas, em conjunto, permitam reduzir o tem-
po de publicação até níveis aceitáveis. Entretan-
to, pede-se aos autores de artigos em espera um
pouco mais de paciência...

2. Sobre a divulgação da Revista

Quem escreve um artigo e o submete a pu-
blicação espera que o mesmo seja lido pelo
maior número possível de leitores. Como se re-
feriu, a Revista Portuguesa de Psicossomática impres-

sa em papel é distribuída a grande parte dos pro-
fissionais de saúde mental portugueses. Contu-
do, pode interessar também aos estudantes e,
dado que a grande maioria dos artigos é
publicada em português, aos profissionais e es-
tudantes de outros países lusófonos. Tendo em
conta este facto, fez-se a colocação da Revista
Portuguesa de Psicossomática na internet, em
versão integral, em formato *.pdf. Actualmente
a revista está acessível, desde o primeiro núme-
ro, no “site” da Medisa (www.medisa.pt), na
área “Publicações Periódicas”; brevemente será
criado um endereço específico, a fim de facilitar
o acesso e indexação por motores de busca. Dada
a massificação do uso da internet, e estando dis-
ponível em versão integral, certamente este
constitui um excelente meio de divulgação.

Para além disso, iniciou-se um esforço de di-
vulgação com vista à indexação em várias bases
de dados bibliográficos.

3.  Neste número

Entre os excelentes trabalhos publicados
neste número, gostariamos de chamar a aten-
ção, por exemplo, para os artigos do Professor
Hipólito Reis, professor jubilado da Faculdade de
Medicina do Porto, bem assim como o
contributo de um grupo de investigação da Uni-
versidade de Coimbra, com o trabalho «Escala
multidimensional de perfeccionismo». É com
trabalhos desta qualidade que a Revista Portugue-
sa de Psicossomática vai consolidando o seu reco-
nhecimento no meio científico e justifica o nos-
so labor e dedicação.

Aos autores dos artigos deste número e aos
dos artigos já aceites para publicação, o nosso
agradecimento.

Rui Coelho
Director


