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Esta revista iniciou a sua publicação no longínquo ano de 

1934, há já 77 anos, então com o nome de Revista Portuguesa 

de Estomatologia. Em 1941, adoptou a designação de Revista 

da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e ao longo dos anos 

mudou, por mais duas vezes, a sua denominação para melhor 

se adequar à realidade da saúde oral em Portugal. Em 1960, 

adquiriu o nome de Revista Portuguesa de Estomatologia e Cirurgia 

Maxilo-Facial e, iniciando a sua presente numeração, tornou-se 

uma publicação com regularidade trimestral. Em 1999, assumiu 

o seu atual nome, Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina 

Dentária e Cirurgia Maxilofacial. Trata-se pois, e sem margem 

para qualquer dúvida, da revista mais antiga na área da saúde 

oral a ser editada em Portugal. Folheando as suas páginas 

podemos acompanhar a interessante evolução da ciência 

estomatológica e médico-dentária no nosso país. 

No entanto, o facto de ser uma revista cheia de história 

nunca fez dela uma revista acomodada e ultrapassada. Graças 

à constante dedicação dos seus sucessivos diretores/editores 

soube, ao longo de todos estes anos, manter-se como uma 

constante referência para os profissionais de saúde oral. O 

seu trabalho tem sido acompanhado pela isenção e enorme 

disponibilidade de todos os membros do corpo de árbitros que 

em muito têm contribuído para elevar a qualidade científica 

da revista. 

Vivemos numa época em que o Mundo está em contínua 

e rápida mudança, e com ele também os conhecimentos 

nesta área do saber. Por outro lado, o Mundo é cada vez mais 

pequeno e a informação rapidamente chega às comunidades 

científicas espalhadas pelo globo. Torna-se assim cada vez mais 

importante apostar na sua internacionalização. Pretendemos 

que esta revista seja uma referência de rigor e credibilidade, 

Editorial

Mais um passo em frente

Jaime Portugal

Editor-Chefe, Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial

Correio electrónico: portugaljaime@netcabo.pt.

não apenas em Portugal, mas para todos os profissionais de 

saúde oral dos países de língua oficial portuguesa. O crescente 

número de autores nacionais e estrangeiros, que elegem esta 

revista para a publicação dos seus trabalhos, é a prova de que 

estamos no caminho certo. 

Assim, eis-nos chegados à altura de virar a página e seguir 

em frente.

Com este número, o primeiro do volume 52, a Sociedade 

Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária faz mais 

uma firme aposta na consolidação e reforço do prestígio do 

seu órgão oficial, a Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina 

Dentária e Cirurgia Maxilofacial.

Com a transferência para a Elsevier, reconhecida por muitos 

como editora líder mundial na área da ciência e informação 

na saúde e que edita muitas das mais prestigiadas revistas 

internacionais na área da Medicina Dentária, entramos numa 

nova dimensão rumo à indexação. A Elsevier chega a mais 

de 30 milhões de cientistas, estudantes e profissionais de 

saúde em todo o mundo. Por um lado, os artigos publicados 

nesta revista passam a estar, desde já, incluídos em bases de 

dados conceituadas, como a ScienceDirect e a Scopus, o que 

aumentará a sua difusão. Por outro, todos os artigos ficarão 

disponíveis para consulta on-line, imediatamente após a sua 

aceitação para publicação, o que permitirá a sua mais rápida 

citação.

Porque acreditamos ser este o caminho para aumentar a 

qualidade da informação prestada à comunidade científica, 

solicitamos aos investigadores e clínicos que continuem a 

confiar nesta revista e que, enviando os seus trabalhos para 

publicação, contribuam para aumentar o seu prestígio e 

qualidade científica.
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