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Nosso trabalho, como editores da Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF), tem sido um grande desafio. 

Talvez, a tarefa mais difícil tenha sido dar continuidade à excelente gestão anterior, desenvolvida pela 

Profa. Helenice J. C. Gil Coury, que culminou com a indexação da RBF na SciELO. A partir desse ponto, a 

primeira meta foi ampliar a inserção internacional da Revista. Durante nossa gestão, a RBF foi indexada 

nas bases CINAHL, Periódica, SCOPUS, EMCare, SciSearch e ISI/JCR. Implementamos também uma série 

de alterações para adequá-la aos critérios exigidos pela MEDLINE, à qual foi submetida em 2009, e terá sua 

avaliação anunciada em fevereiro de 2010.
Outra meta implementada nesse período foi a criação da posição, dentro do organograma da Revista, 

de Editores de Área, pesquisadores com reconhecida competência científica nas diferentes áreas do conhe-
cimento, que agilizaram e proporcionaram mais qualidade à avaliação inicial dos manuscritos submetidos. 
O trabalho deles, associado à contribuição dos membros do conselho editorial e dos assessores ad hoc, foi 
fundamental para o sucesso da RBF.

Procuramos também profissionalizar as atividades de administração da RBF. Isso só foi possível graças 
ao nosso excelente grupo de funcionárias que se dispuseram ao constante aperfeiçoamento técnico que 
essa tarefa exige. Além disso, transferimos todo o processo de diagramação e arte final da Revista para uma 
empresa especializada que, além de resultar em melhoria da qualidade de impressão da revista, permitiu a 
criação de um novo layout e um novo site na internet.

Não poderíamos deixar de mencionar e agradecer o imenso apoio dos pesquisadores que foram essenciais 
para que a RBF pudesse atingir suas metas: os autores, que acreditaram na revista, enviando seus artigos 
científicos. O apoio financeiro do CREFITO-3, UNINOVE, CNPq, FAPESP e FAPEMIG foi também fundamen-
tal para o desenvolvimento de todas as nossas atividades. A UFSCar e a UFMG são instituições parceiras 
e têm proporcionado infraestrutura física e apoio permanente. A Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-
Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-Ft) teve um papel fundamental como instituição legal de suporte à 
revista, contribuindo com os editores em diversas ações.

Acreditamos que nossa contribuição à RBF tenha sido relevante e que as metas propostas tenham sido 
atingidas. Avaliamos também que seria o momento de a experiência como editor de revista científica ser 
vivenciada por outros colegas, ampliando a capacitação de pesquisadores para essa importante tarefa aca-
dêmica e científica.

Propusemos a renovação e a indicação de novos editores para a RBF em reunião do Conselho Editorial 
ocorrida em novembro, havendo várias manifestações de apoio às indicações, considerando que os nomes 
apresentados são pesquisadoras do CNPq, têm reconhecida competência acadêmica e científica em diferentes 
áreas do conhecimento e têm contribuído continuamente com a revista desde o início de suas atividades.

Avaliação das atividades desenvolvidas pela 
atual gestão e apresentação dos novos editores 
da Revista Brasileira de Fisioterapia
Evaluation of the current administration’s activities and presentation of the new 
editors of the Brazilian Journal of Physical Therapy
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Assim, a partir de 2010, as professoras doutoras Débora B. Grossi (FMRP-USP), Aparecida M. Catai (UFSCar) e Marisa C. 
Mancini (UFMG) estarão à frente da RBF com novos desafios. Dessa forma, temos a plena certeza de que a Revista estará em 
boas mãos durante os próximos anos.

Foi uma honra estarmos à frente da RBF nesses últimos anos e desejamos muito sucesso ao novo grupo de editores. 

Tania F. Salvini

Sérgio T. Fonseca

vi
Rev Bras Fisioter. 2009;13(6):v-vi.


