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Mudando para melhor 

Ao longo dos últimos anos, a Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF) tem mostrado todo seu dinamismo 
ao realizar as mudanças necessárias para promover seu crescimento contínuo e cumprir sua missão editorial. 
Essas mudanças se expressam por uma substancial ampliação na visibilidade de suas publicações, o que ocorreu 
por meio de indexações em bases de dados bibliográficas, tais como SciELO-Scientific Electronic Library 
Online (2006), Periodica (2007), Scopus (2008), Web of Science, Journal Citation Reports/Science Edition 
(ISI-Thomson Scientific), Medline/PubMed (2010) e Redalyc (2011).  No entanto, o processo de melhoria é 
sempre contínuo, e novas alterações vêm sendo realizadas para melhorar a qualidade editorial da RBF. São 
essas mudanças que detalharemos para os nossos leitores.

Novas alternativas editoriais, que podem permitir à Revista manter seu crescimento e profissionalismo, estão 
disponíveis atualmente. Dentre esses recursos, encontra-se o sistema ScholarOne, que é um software de gestão 
editorial para periódicos científicos, utilizado por importantes revistas científicas internacionais, oferecido no 
Brasil pela SciELO, resultado de sua parceria com a Thomson Reuters. Assim, recentemente, a RBF passou 
a receber as novas submissões de manuscritos por esse sistema, o qual permite também o acompanhamento 
dos artigos em processo de revisão. 

Como parte desse processo de mudanças, e no sentido de nos adequarmos aos novos requerimentos da 
SciELO, estamos também alterando a estrutura de diagramação dos artigos, a qual passará a utilizar o sistema 
de marcação do PMC, com textos completos em XML. Isso tornará mais fácil o processo de pesquisa e o 
acesso aos artigos e poderá contribuir para o aumento do impacto da Revista. 

Dentre outras boas novidades previstas para este ano, está o ajuste do nome da RBF. Durante o segundo 
semestre  de 2012, fizemos várias consultas a Thomson Scientific, Medline (National Institute of Health),  
SciELO e  IBICT (.....) sobre a possibilidade de adotarmos o título em inglês Brazilian Journal of Physical 
Therapy (Braz. J. Phys. Ther.) como título principal da RBF. Após avaliação das respostas, que se mostraram 
positivas, encaminhamos correspondência para  a equipe técnica da SciELO para que, a partir do volume 
17.1 (2013),  a Revista Brasileira de Fisioterapia passe a adotar oficialmente o nome Brazilian Journal of 
Physical Therapy (BJPT) como título principal, com sua respectiva legenda bibliográfica Braz. J. Phys. Ther.. 
Tal mudança contribuirá também para intensificar a internacionalização da Revista e, por outro lado, manter 
a sua identidade brasileira. 

Esse processo constante de mudanças e aprimoramentos é uma necessidade a ser compartilhada por todos.  
Não podemos ficar alheios às novas demandas editoriais, resultantes de nossa inserção no cenário internacional. 
Dessa forma, é com prazer que apresentamos a Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT), com nova capa, 
novo formato e layout. Esperamos que, com uma identidade visual remodelada e mais dinâmica, a Revista 
agrade a toda a comunidade científica.

Em acréscimo, continuaremos trabalhando para manter o mesmo nível de excelência alcançado até o 
momento.
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