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LAno novo: novas propostas

Em 2005, iniciamos um processo de mu-
dança para a revista Fisioterapia e Pesquisa 
(RFP). Houve mudança do nome; a pe-

riodicidade passou de semestral à quadrimestral e 
as mudanças continuaram em 2007 e 2008, anos 
decisivos para consolidar-se como revista cien-
tífica. Passou a ser trimestral, aumentou para 15 
o número de artigos em cada fascículo possibili-
tando maior agilidade, com menor tempo decor-
rido entre a submissão e a publicação. Também 
iniciamos a submissão de modo eletrônico. Em 
2011, outra conquista: indexação na Biblioteca 
Eletrônica SciELO (Scientific Electronic Library 
Online). Acreditamos que esta importante con-
quista possibilitou o acesso a todas as publicações 
de forma completa e sem restrições. 

A RFP publica, preferencialmente, artigos ori-
ginais de pesquisas relacionadas à Fisioterapia e 
ao seu campo de atuação profissional, com ênfase 
nas investigações clínicas, as quais vão desde a re- vão desde a re-esde a re-
abilitação à prevenção e ao tratamento da função 
e disfunção do movimento. 

Devido aos nossos objetivos de internaciona-
lização da revista, esperamos, cada vez mais, que 
os artigos publicados tenham possibilidade de ci-
tação internacional. Para tanto, a partir de 2012, 
algumas propostas estão sendo adotadas para agi-
lizar o processo:
•	 nova modalidade de submissão, o “fasttrack”, 

no qual manuscritos com mérito científico, 
avaliados por outros periódicos e que cumpram 

os critérios da RFP, poderão ser encaminhados 
para análise, tendo um processo de avaliação 
mais ágil; 

•	 aceite da submissão no idioma inglês, desde que 
o mesmo tenha a qualidade e a revisão seme-
lhante à submissão em revistas internacionais; 

•	 aumento do número de pareceristas nas dife-
rentes áreas de atuação; os responsáveis pela 
qualidade e agilidade na emissão dos pare-
ceres dos artigos são feitos voluntariamente 
pelos revisores/pareceristas, que muito con-
tribuem com a revista. Sem os mesmos, seria 
impossível produzir um periódico científico 
de qualidade. Com o aumento do número de 
submissões, é necessário mais revisores para 
serem efetuadas as análises dos artigos subme-
tidos. Assim, pesquisadores de diferentes áreas 
(Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educação 
Física, Medicina, Enfermagem, entre outras) 
são convidados a colaborarem com a revis-
ta, emitindo pareceres. Para isso, basta enviar 
um e-mail para revfisio@usp.br e solicitar o 
cadastramento.

Desse modo, iniciamos 2012 agradecendo a 
colaboração e atenção dada à RFP e esperamos 
continuar com esta indispensável parceria nesta 
nova etapa. 
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