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Editorial

Nos últimos anos, a diretoria do Colégio Brasileiro
de Radiologia e os editores da revista Radiologia Brasi-

leira vêm fazendo um esforço muito grande para colo-
car a revista em padrões internacionais, com o objetivo
maior de conseguir indexá-la em bancos internacionais
(Medline e, particularmente, ISI). Esta indexação tem
como maior vantagem aumentar a visibilidade da pro-
dução radiológica brasileira, visto que os nossos arti-
gos passariam a ser encontrados nas fontes internacio-
nais de busca mais usadas, especialmente no PubMed.

Conseguimos instituir o sistema de revisões on-line,
que permitiu maior agilidade na tramitação dos arti-
gos em avaliação, sem o uso do correio, com possíveis
extravios, possibilitando inclusive que os artigos pas-
sassem a ser avaliados por dois revisores e, eventual-
mente, até por três. Além disso, a revista tem uma ver-
são on-line em inglês, na íntegra, permitindo o acesso de
pesquisadores de todo o mundo. A revista aumentou
muito o número de artigos originais publicados, prio-
rizando-os em relação aos relatos de caso e artigos de
revisão, aproximando-se mais ainda dos critérios exi-
gidos para indexação internacional.

Não pode ser esquecido o papel do corpo editorial,
que tem sido de enorme importância no processo. Pro-
fissionais extremamente ocupados, que anonimamente
disponibilizam parte do seu escasso tempo livre para
rever os artigos, avaliá-los, modificá-los, aceitando-os
ou recusando-os, garantindo o que é mais importante
numa revista científica: a qualidade e o rigor científico
do material publicado. O trabalho destes revisores do-
brou no último ano, quando os artigos passaram a ser
avaliados por dois revisores.

Contudo, precisamos dar os passos seguintes, que
dependem muito do corpo editorial e dos autores nacio-
nais. Uma revista, para se credenciar em bancos inter-
nacionais, precisa, sobretudo, ser citada. É fundamen-
tal que os autores nacionais procurem citar a nossa re-
vista em suas publicações, especialmente naquelas in-
ternacionais.

Outra mudança necessária para a submissão da
revista ao Medline é uma redução drástica no número
de membros do conselho editorial. Por outro lado, a
revista necessita do trabalho de todos, e até de ampliar
o número de revisores. Dessa forma, seguiremos em
2008 o exemplo da maior parte das revistas internacio-
nais: faremos um corpo de revisores, que será listado
no último número da revista em 2008, e manteremos
no conselho editorial (que precisa ser reduzido à meta-
de), os representantes de cada subespecialidade que ti-
veram participação mais ativa nas revisões de 2007, em
proporção equivalente ao número de artigos recebidos
de cada subespecialidade (algumas especialidades ti-
nham muitos membros, com uma demanda pequena de
artigos submetidos daquela área; em contrapartida, ou-
tras subespecialidades, que receberam muitos artigos,
tinham poucos revisores). Esperamos que todos com-
preendam que pertencer ao conselho editorial ou ao
corpo de revisores são funções com a mesma importân-
cia. A divisão foi meramente administrativa, para aten-
der às exigências do Medline.

Esperamos contar com o apoio de todos nessa ini-
ciativa, porque a indexação no Medline será uma gran-
de conquista da radiologia nacional, com benefícios para
todos nós.


