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“ Revista  da  Sociedade  Portuguesa  de Dermatologia

e  Venereologia“

 Editora da Revista da Sociedade Portuguesa

de Dermatologia e Venereologia

– “Trabalhos / Revista  da SPDV” –

desde Janeiro de 1999 até à presente data

(15 anos  →  60 números regulares e vários

suplementos temáticos)

 Editora da Revista do Grupo Português da Psoríase –
“Psoríase em Revista”

de Janeiro de 1996 a Dezembro de 1997 

 Co-Editora da “Acta Fotobiológica” – Publicação 

do Grupo Português de Fotobiologia – de Janeiro de 1999 
a Dezembro de 2000



Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”

 Em Novembro de 1998  convidada  pela  Direcção da  SPDV para 

Editor dos “Trabalhos da SPDV” - a mais antiga revista nacional de

especialidade médica  - 71 anos (!) de publicação trimestral ininterrupta.

A Revista estava numa “fase difícil” : publicação irregular – em 1998 os 4

números foram publicados em volume único, sem  qualquer apoio financeiro

(custo para SPDV - 4.000.000$.....).

Actas das AG, Relatórios de Actividades e Contas, Bolsas e  Prémios,

Estatutos dos Grupos, etc. …… não eram publicados desde 1996 .

Aceitei com a ansiedade da inexperiência e do desafio, mas o orgulho na

confiança  nas minhas competências (???...)



 Tentei não desiludir quem tinha feito esta “aposta” e “revitalizar”

os “Trabalhos da SPDV”:

Redefinir as “Normas de Publicação” e “Instruções para os Autores”

Publicar todo o Arquivo em falta: Actas das AG, Relatórios da Direcção,

Estatutos dos Grupos, etc.

Angariar Material Científico: Artigos de EMC, Originais, de Revisão, 

Casos Clínicos, Resumos das Reuniões da SPDV…

Angariar Publicidade com o objectivo de transformar a Revista de despesa

em fonte de receitas – que tornou possível financiar múltiplas Bolsas e Prémios

e incentivar a actividade científica dos colegas mais novos.

Organizar Mailing efectivo da Revista a todos os sócios da SPDV……..

Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”



 O “Cargo” transformou-se em “Karma” e nestes 15 anos tenho sido:

 Directora

 Editora ( Editora-chefe, Editora-científica, Editora-associada, Editora-executiva…) 

 Consultora Científica (Peer-reviwer)

 Secretária (-Geral, -Adjunta, -Executiva…)

 Redactora (-Principal, -Adjunta,…)

 Responsável pelo Marketing

 Responsável pela Publicidade

 Responsável pela Correspondência

 Responsável pelo Mailing

 Responsável pelas Correcções ortográficas,

tipográficas, provas de texto, provas

fotográficas,   …….(….)……..

Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”



Volume 57  ♦ Número 1

Janeiro / Março 1999



Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”



 A “Revista da SPDV” tem passado por Várias  Fases nestes 15 anos:

As “Informações aos Autores” foram periodicamente actualizadas

O envio dos artigos passou  pelas diferentes  fases  da

evolução tecnológica: cópias em papel enviadas por correio normal,

disquetes, CD-R, mailing electrónico, plataforma OJS .

A Editora Gráfica foi mudada várias vezes:   falência fraudulenta, 

incompetência técnica, incumprimento de prazos, etc…. 

Foi contratada uma responsável  pelo  Marketing  e  pela angariação de Publicidade

Foi alterado o tipo e gramagem do papel, para melhorar a qualidade da impressão e 

reduzir os custos do mailing.

Foi modificado o formato da Revista - para A4 - em 2005,

com reestruturação de todo o grafismo.

O conteúdo tornou-se progressivamente mais  uniforme  e 

abrangente:  títulos,  resumos  e  palavras-chave  em 

português e inglês, artigos de EMC e publicação  regular

de artigos de Dermatopatologia, Dermatoscopia,

Venereologia,

Cirurgia Dermatológica,…..

8000 BC - The invention of 

printing

Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia  e 
Venereologia



A modificação das “Normas de Publicação”, uniformização

de  conteúdos  e  melhoria do  “Formato e Grafismo”  da 

Revista em 2005 esteve directamente relacionada com a

Tentativa  de  Indexação 

→   reconhecida  por  todos  como indispensável 

para a valorização, reconhecimento e visibilidade

da Revista e da Dermatologia Portuguesa

 Cumpriu-se todo o complexo processo de submissão

envio para EUA de vários formulários,  dos  últimos  4

números da revista, etc.

Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia  e 

Venereologia



 O pedido de Indexação dos “Trabalhos da SPDV” foi analisado pela

“NML  Gateway”  e   recusado  sem  qualquer  fundamentação  ou

justificação….

 Infelizmente os meus esforços foram

insuficientes  – provavelmente pela

minha  “ingenuidade”  nesta  área,

aliada  a  falta  de  competências …,

apetências…. e  contactos (???) …..

December 22, 2005

RE: Journal Submission for Indexing at NLM

Sheldon Kotzin

Executive Editor, MEDLINE

National Library of Medicine

Building 38A - Room 4N-419

8600 Rockville Pike

Bethesda, Maryland 20894, USA

Email: kotzinlm.nih.gov

Dear Dr. Sheldon Kotzin

I’m submitting for appreciation the 4 more recent issues of the 

Journal I edit: “Trabalhos da Sociedade Portuguesa de 

Dermatologia e Venereologia”, to be scheduled for LSTRC 

review.

The respective Application Form was completed and submitted 

on 15-11-05, ISSN 0304-4777.

I look forward to receiving a positive answer from the LSTRC 

Committee,

My Best Regards and Christmas Greetings,

Gabriela Marques Pinto, MD

Editor of “Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Dermatologia 

e Venereologia”
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Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”

 Mas nunca desisti do meu “Cargo / Karma”  nestes 15 anos    →
muitos dias e noites  “enterrada” em artigos 

na  tentativa  de  manter  a  revista em

publicação  regular, ininterrupta …….

…….. e  com  a  melhor  qualidade possível!!!



 Citação de artigos que não leram

 Conclusões “distorcidas”

 Plagio de artigos anteriores

 Transcrição de discussão

 Duplicação no envio de artigos

Revista SPDV

Revista “Indexada”
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Overlapping  Publications



Overlapping  Publications

“Guidelines & Algoritmo para o Tratamento da Acne"
Portuguese Acne Advisory Board

Trab. Soc. Port. Derm. Ven. 64(3): 415-427, 2006

"Avaliação e Tratamento do Doente com Acne" 
(Parte I e Parte II)
Américo Figueiredo, António Massa, António Picoto e cols.
Autor correspondente: Gabriela Marques Pinto
Revista Portuguesa de Clínica Geral 27:59-65 e 66-76, 2011



Manuscritos com a mesma Tipologia e sobre o mesma Tema



“Manipulação”  de  Imagens

Fotos publicadas

Fotos enviadas



“Manipulação”  de  Imagens

Foto enviada Foto publicada

“Anónimo”

“Identificável”



“Manipulação“ de  Imagens

Fotos recortadas e agrupadas 
pelos autores

“Manipulação 
Aceitável”



“Manipulação”  de  Imagens

“Manipulação Aceitável”: agrupamento de 
fotografias histológicas



Tabelas / Gráficos / Figuras
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…… A  Revisão  dos  Manuscritos …..



… Rapid publication is critical 
for maintainig the interest of 
contributors  and  readers
in biomedical sciences…….
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 No 2º semestre de 2011,  a  Direcção da SPDV solicitou o apoio e todo o

“know-how”!!! da Dr.ª Helena Donato para tentarmos novamente  a 

Indexação da Revista da SPDV:

Alterou-se o nome da revista de “Trabalhos da Sociedade Portuguesa 

de Dermatologia e Venereologia” para  “Revista da Sociedade Portuguesa 

de Dermatologia e Venereologia” de  modo  a

permitir a denominação simultânea em inglês  – “Journal of the…”

 Impressão em “acid free paper”.

 Definiram-se e Incluíram-se no texto da Revista – “Âmbitos e Objectivos“.

 Redefiniram-se as Normas de Publicação, de acordo com os requisitos do

International Committee of  Medical Journals Editors:

- Declaração de copyright;

- Arbitragem científica;

- Títulos académicos e afiliações em português e inglês;

- Publicação de artigos em português e inglês; 

- Regulamentação da dimensão e tipologia dos artigos;

 Actualização da lista de “Consultores Científicos” 

com inclusão de 8 colegas estrangeiros de renome internacional !!!

Editora da “Revista da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia”
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Revista da Sociedade Portuguesa

de  Dermatologia

e  Venereologia
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Venereologia
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Afiliações / Palavras-chave

Referências  /  Bibliografia



Revista da Sociedade Portuguesa  de  Dermatologia
e  Venereologia

Responsável – José Carona Carvalho]

 Instalação, Configuração, Manutenção OJS

 Design / Link ao website da SPDV

 Apoio anual à utilização / configuração 

 Importação do histórico da Revista da SPDV

 Manual do Editor
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http://revista.spdv.com.pt/index.php/spdv
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Informed Consent for the Publication of identified material in the 

Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology 
 

 

Informed Consent of the patient for the Publication of identified material, involving 

his/her person, in the Journal of the Portuguese Society of Dermatology and 

Venereology. 

Please note that this form is also available in several languages. 

Name of the person reported in the article or identified by the photo 

_____________________________________________________________________ 

Object of the photo or video in the article: __________________________ 

Number of the manuscript of the Journal of the SPDV___________________ 

Title of the article: _________________________________________________ 

Correspondent author: ___________________________________________________ 

_________________________________________ [include full name], I give my 

consent to the publication of the information about me / my child / my relative / the 

person under my legal guardian [mark the correct affirmation with a circle] related to 

the above subject ("the information") to appear in the Journal of the Portuguese Society 

of Dermatology and Venereology. 

 

 

 

Signature:______________________________________________________________ 

 

Date:______________________ 
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Site  da Sociedade Portuguesa  de 
Dermatologia  e  Venereologia

Acesso ao site da SPDV – Março a Setembro de 2013 

http://spdv.com.pt/

http://spdv.com.pt/



Revista da SPDV  ─   Indexação

http://www.indexrpm.com/



- Repositorio – RCAA

Revista da SPDV  ─   Indexação

http://www.projecto.rcaap.pt/



Revista da SPDV  ─   Indexação

http://www.scielo.oces.mctes.pt/



Revista da SPDV  ─   Indexação

http://www.scielo.oces.mctes.pt/

Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e 

Venereologia

Publicação de 

Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia
Versão impressa ISSN 2182-2395

Âmbito
A revista publica artigos com arbitragem científica cobrindo todos os temas da 
Dermatologia e da Venereologia,  ou com elas relacionados.

Título Anterior
Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia

Contacto Principal: Dr.ª Gabriela Marques Pinto
E-mail: gmarquespinto@gmail.com
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MEDLINE Review Application Form

( Submissão:  18/09/2013 )
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Revista da SPDV  ─   Indexação

Submissão:  23/09/2013 



Dear Sirs 

  

I am sending the required information of the “Journal of the Portuguese 

Society of Dermatology and Venereology” to initiate the process 

for inclusion in PMC : 

  

1. Full title of the Journal: 

 Title in Portuguese: "Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e 

Venereologia";  

 Title in English: “Journal of the Portuguese Society of Dermatology and 

Venereology”  

  

2. ISSN:  2182-2395 

  

3. URL of the journal site online: revista.spdv.com.pt 

  

The “Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology” 

is already included in : 

- IndexRMP (INDEX Online - Revistas Médicas Portuguesas - 

http://www.indexrmp.com/),  

- RCAAP - Repositório Científico de acesso aberto de Portugal 

(http://www.projecto.rcaap.pt/) 

-  and in Scielo - Scientific Electronic Library Online 

(http://www.scielo.oces.mctes.pt/) 

The “Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology” 

is a Journal that follows all ICMJE Recommendations. 

 

 

Best regards 

   

  

Gabriela Marques Pinto 

Editor of “Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology” 

Contact:         Email- gmarquespintomail.com  

Submissão:  23/09/2013 



Actualizar-me em áreas que  ultrapassam a 

“rotina assistencial”

Dialogar e aprender com colegas de todas as 

idades e patamares formativos 

Contribuir (??) para melhorar  a  publicação

e  divulgação da especialidade

Reconhecimento inter-pares…



… late at night in a nest
of folders

your files have babies…

“……… A Perspectiva  do Editor………..“


