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Editorial

Revista da SPEMD. O presente e o futuro

Journal of SPEMD. Present and future

Jaime Portugal

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

São várias, as publicações na área da saúde oral que, em 
Portugal, têm aparecido e desaparecido ao longo das últimas 
décadas. Em todas elas se tem assistido à tentativa de 
publicação de artigos de índole mais científica, que aparecem 
misturados com artigos de cariz social, profissional ou 
comercial. 

Este é um dos pontos em que a Revista Portuguesa de 
Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, a 

revista da SPEMD, marca a diferença. 
Na realidade, além de ser a revista, na área da estomatologia, 

medicina dentária e cirurgia maxilofacial, cuja publicação se 
mantem regular desde há mais de 50 anos, é também a única 
que regularmente publica exclusivamente artigos científicos 
originais. Aliás, como é de todos sabido, só os trabalhos 
originais, que superaram com sucesso um rigoroso processo 
de arbitragem, são publicados nesta revista. Para tal, tem sido 
fundamental todo o empenho e disponibilidade que diversos 
colegas de reconhecido valor têm manifestado ao longo 
dos anos para connosco colaborarem, quer pertencendo ao 
Conselho Editorial da revista, quer connosco colaborarem, 
de forma mais pontual, na arbitragem de alguns artigos. É 
para esta revista um orgulho poder contar com a colaboração 
dos profissionais que mais se têm distinguido nas diversas 
áreas do saber. No entanto, esta inestimável colaboração seria 
desperdiçada, se aqueles que se dedicam à investigação e à 
clínica não confiassem nesta revista para a divulgação dos seus 

trabalhos. Numa altura em que muitos editores se queixam da 
dificuldade de obterem artigos para publicação, temos notado 
um enorme aumento, não só do número, mas também da 
qualidade dos trabalhos que são submetidos para publicação 
na Revista da SPEMD. 

O facto de ser considerada como a revista científica de 

referência na área da saúde oral em Portugal, é a prova do 
prestígio que, com a ajuda de todos, esta revista tem vindo a 
alcançar. No entanto, não estamos ainda satisfeitos. Queremos 

mais.

Trabalhamos com afinco para a indexação da Revista 
Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia 
Maxilofacial na MEDLINE e, com este objetivo em mente, 
temos vindo a alterar a nossa forma de funcionamento e de 
relacionamento com os nossos leitores, autores e árbitros. 
Relembramos que todos os artigos publicados entre os anos 
de 2004 e 2010 já se encontram disponíveis em formato 
eletrónico no endereço http://www.spemd.pt, e a breve prazo 
contamos poder disponibilizar artigos publicados antes destas 
datas. Associado ao acordo estabelecido com a Elsevier, os 
números da revista, publicados a partir do presente ano, 
encontram-se, a partir de agora, disponíveis on-line na Science 
Direct e na Scopus, assim como em http://www.elsevier.
pt/spemd. Neste último endereço, existem duas páginas, 
numa, a revista é disponibilizada em português, na outra, a 
revista é disponibilizada na língua inglesa. Nesta primeira 
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fase, apenas se encontra bilingue o título, palavras-chave e 
resumo. O artigo só se encontra  disponível no idioma em que 
foi publicado na versão em papel. No entanto, convidamos 
todos os autores a publicar eletronicamente o artigo nas duas 
versões, em português e em inglês. Nestes casos, a versão 
publicada em papel seria apenas a portuguesa. Desta forma, 
não abandonaríamos a nossa língua materna e os 240 milhões 
de pessoas que, espalhados pelo mundo, falam português, 
ao mesmo tempo que possibilitaríamos que a nossa revista 
pudesse ser lida de forma integral pelo resto da comunidade 
científica, que não domina a nossa língua. Assim, acreditamos 
poder contribuir para uma maior divulgação dos trabalhos 
e avanços científicos que cada vez melhor se fazem em 
Portugal.

De forma a facilitar todo este processo, encontra-se 
disponível uma nova plataforma para os autores realizarem 
a submissão on-line dos trabalhos que pretendem ver 
publicados na Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina 
Dentária e Cirurgia Maxilofacial. O acesso a esta plataforma 
poderá ser realizado através do endereço electrónico http://
ees.elsevier.com/spemd e, a partir da presente data, apenas 
serão considerados para publicação nesta revista os trabalhos 
submetidos desta forma. 

Ajude-nos a tornar a sua revista ainda mais forte. Envie-

nos os seus trabalhos

Por fim, não podia deixar passar esta oportunidade para o 
convidar a participar no Prémio de Investigação SPEMD e no 
XXXI Congresso Anual da SPEMD.

O Prémio de Investigação SPEMD, insere-se no âmbito do 
esforço que tem vindo a ser realizado para desenvolver e 
difundir o progresso científico na área da saúde oral e tem por 
objetivo premiar o mérito e estimular o gosto pela investigação 
científica dos seus sócios mais jovens, que começam a dar 
os primeiros passos em Medicina Dentária. As candidaturas 
deverão ser entregues até ao dia 5 de agosto.

O XXXI Congresso Anual da SPEMD realizar-se-à este ano, 
nos próximos dias 21 e 22 de outubro, em Coimbra. A Comissão 
Organizadora do Congresso preparou um programa científico 
apelativo para todos os profissionais da equipa de saúde oral. Por 
outro lado, paralelamente aos habituais cursos e conferências, é 
feita, uma vez mais, uma forte aposta na investigações científica. 
Além de um fórum de investigação, onde de uma forma 
mais institucional, se pretende dar a conhecer à comunidade 
científica os esforços que se têm vindo a desenvolver nas 
diversas faculdades do país, a Comissão Organizadora desafia-o 
a apresentar os seus trabalhos em forma de poster. O resumo de 
todos os trabalhos aceites será publicado nesta revista. 

Devido às caraterísticas únicas da SPEMD, este evento 
é um local privilegiado para um franco debate de ideias e 
experiencias entre os todos.
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