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Uma nova SINAPSE

Este é um Editorial especial, que escrevemos com muito prazer, acedendo ao gentil con-

vite da Editora-Chefe da SINAPSE, Professora Catarina Oliveira – a quem começamos por 

agradecer por tudo o que tem feito na liderança da revista oficial da Sociedade Portuguesa 

de Neurologia. Tem sido muito gratificante para nós observar o trajeto que a SINAPSE fez 

nestes últimos anos. Soube modernizar-se, transformar-se, repensar-se e reorganizar-se. Está 

mais preparada para o futuro e para acolher os artigos de grande qualidade que os seus 

autores generosamente partilham com o corpo editorial, os revisores e os leitores da revista.

A SINAPSE é o Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Neurologia, e também de 

outras sociedades e grupos de estudos da área das neurociências - Grupo de Estudos de 

Envelhecimento Cerebral e Demências, Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, Sociedade 

Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, Liga Portuguesa Contra a Epilepsia, Sociedade 

Portuguesa de Cefaleias, Sociedade Portuguesa de Doenças do Movimento, Sociedade Por-

tuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares, Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, 

Sociedade Portuguesa de Neuropediatria e, mais recentemente, do Conselho Português para 

o Cérebro, o que lhe confere um enorme espaço e um grande potencial de expansão na co-

munidade científica nacional, na comunidade dos países de língua portuguesa, e também na 

comunidade científica internacional, seja essa a vontade de todos.

Conscientes da responsabilidade que temos, e não deixando passar esta oportunidade, le-

vámos a cabo, conjuntamente com a Editora-Chefe, um processo de renovação da SINAPSE: 

nova estética, nova ficha editorial, novo regulamento, revisão das políticas editoriais, novas 

normas para os autores, novo site para consulta dos números da revista, nova metodologia 

para submissão de artigos e gestão eletrónica de todo o processo editorial exclusivamente 

no site da revista. Incluímos no corpo editorial uma Editora Técnica e uma Assistente Editorial 

dedicadas à atividade da SINAPSE, que permitirá tornar a atividade mais fluida e profissional. 

Instituímos um prémio anual SINAPSE/Sociedade Portuguesa de Neurologia, que visa re-

conhecer os autores que publicam a sua investigação na SINAPSE, e reconhecer também os 

revisores, alguns dos quais integram o júri do prémio, cujo trabalho é fundamental para a 

qualidade da revista.

A SINAPSE está atualmente indexada em importantes bases de dados, como a Scopus (El-

sevier®), EMBASE (Elsevier®) e no Índex de Revistas Médicas Portuguesas online (IndexRMP). 

No entanto pretendemos incluir a SINAPSE noutras bases de dados, para que a ciência de 

grande qualidade que é publicada na revista tenha divulgação mais ampla. Nesse sentido pre-
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cisamos apenas de algo muito simples: que os médicos e cientistas enviem os seus trabalhos 

para publicação, de forma a conseguirmos aumentar o volume de artigos publicados e, no 

futuro, aumentarmos também a quantidade de números regulares da revista. Se os autores 

submeterem uma pequena percentagem de tudo o que apresentam nos congressos nacionais 

e internacionais temos este objetivo assegurado – e muito do que se apresenta nas nossas 

reuniões (vemo-lo, em particular, nas da Sociedade Portuguesa de Neurologia e noutras) é 

de elevada qualidade científica e/ou transmite importantes mensagens clínicas dignas de 

publicação e divulgação.

Estamos em condições de garantir que o processo editorial da SINAPSE será sólido e jus-

to, e cada vez mais eficaz, tentando recorrer sempre aos melhores revisores, que fornecem 

valiosas sugestões e contribuem para aumentar a qualidade dos textos submetidos. Todo 

o processo editorial está de acordo com as normas do International Committee of Medical 

Journal Editors e respeita os princípios da integridade académica, que se desejam para uma 

revista científica de qualidade.1,2 Pedimos também aos nossos autores que observem escru-

pulosamente estas regras.

Agradecemos a todos os que colaboraram e colaboram na SINAPSE, em particular aos 

autores, e claro, sendo a SINAPSE a nossa revista aguardamos pelas ideias e colaboração de 

todos. Temos a certeza que as ideias existem e farão a SINAPSE crescer. 
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