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Ano Novo: Renovação da editoria e novos 
desafios
New Year: New editors and new challenges

A 
Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF) segue sua consistente trajetória buscando sempre alcançar novas me-

tas. O sucesso, fruto de intenso trabalho, é responsabilidade de muitos que, orquestrados por competentes 

editores chefes engajados com as propostas e objetivos da RBF, fizeram com que ela atingisse o status de principal 

revista da área no país e na América Latina. 

A editoria da RBF está sendo renovada em 2010, atendendo ao processo de incentivo à participação de novos 

pesquisadores que, comprometidos com a Revista, possam dar continuidade ao trabalho. Foi nesse contexto que 

nossos nomes foram indicados e aprovados em reunião do Conselho Editorial. 

Essa importante tarefa acadêmica, honrosa, desafiadora e de grande responsabilidade será exercida por nós 

com todo empenho e com o compromisso de fazer jus às editorias que nos antecederam.

A renovação dos editores da RBF abre para nós novos desafios que incluem não apenas manter as importantes 

conquistas das gestões anteriores como as indexações no Scielo, CINAHL, Periódica, SCOPUS, EMCare, SciSearch 

e ISI/JCR, mas, especialmente, alcançar a projeção internacional a partir da aguardada indexação no Medline em 

2010. Além disso, a partir da definição do índice de impacto da Revista no Journal Citation Report ( JCR), envidare-

mos esforços para dar continuidade à trajetória ascendente da RBF, buscando ações para reforçar e incrementar 

seu fator de impacto.

Um outro importante desafio para essa nova gestão será o de manter a estabilidade financeira que hoje conta 

com parceiros como CREFITO-3, UNINOVE e com verbas oriundas de projetos juntos ao CNPq, FAPESP e FAPE-

MIG. Esperamos continuar com o apoio da UFSCar e da UFMG que têm dado grande contribuição à Revista, assim 

como a colaboração dos editores de área, membros do conselho editorial, assessores ad hoc e de todo o corpo 

administrativo da RBF.

Importante salientar que, a partir de agora, contaremos também com a colaboração da USP.

Acreditamos que o sucesso da RBF reflete o sucesso da área da Fisioterapia no país, especialmente da sua 

produção científica qualificada, resultado do trabalho de grupos competentes e comprometidos de diferentes 

regiões do nosso país. É com esse espírito de fazer o melhor, com a participação e o engajamento de todos, 
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que esse novo grupo de editores assume a RBF com o compromisso de continuar crescendo, avançando nas metas propostas 

e garantir que a RBF continue sendo um importante veículo de divulgação da produção científica nas áreas de Fisioterapia e 

Ciências da Reabilitação. 

Aparecida Maria Catai

Débora Bevilaqua Grossi

Marisa Cota Mancini
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