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Editorial

Nos últimos anos a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, passou
por modificações importantes na apresentação e, o que é mais importante, na
qualidade e nos temas dos trabalhos enviados para publicação. Entre estas ten-
dências, observa-se a maior freqüência de contribuições originais e trabalhos
cujo objetivo é o de avaliar a qualidade da assistência e as políticas de saúde no
Brasil. Estas modalidades de publicação são, seguramente, muito importantes e
continuarão sendo prioritárias para publicação, ao lado de trabalhos de investiga-
ção originais clínicos e experimentais.

Neste ano (volume 27) algumas modificações adicionais serão implantadas.
Para manter a identidade da Revista, foram mantidos o desenho da capa e as
cores adotadas há alguns anos mas, a diagramação das páginas internas foi alte-
rada. Foram atualizadas as normas para publicação. O mais importante é que a
revista passará a ser impressa mensalmente para atender a demanda crescente
por espaço editorial. Além disto outros tipos de artigos serão publicados como
revisões sobre temas atuais ou sujeitos a controvérsias. Estes textos serão solici-
tados a colegas com experiência e que tenham publicações sobre o tópico em
discussão. Será também estimulada a apresentação de trabalhos de investigação
sobre novas técnicas para diagnóstico e tratamento (Seções Técnicas e Métodos e
Notas Prévias). Estes textos contendo a descrição de condutas inovadoras ou mo-
dificações importantes de abordagens já conhecidas, terão acolhida especial além
de receberem revisão minuciosa e orientação especial dos autores para melhor
aproveitamento dos resultados obtidos.

A todos os leitores, autores ou não, solicitamos que enviem comentários e
críticas sobre a Revista e sobre os trabalhos publicados, como Carta ao Editor. Se
as cartas versarem sobre material publicado, serão enviadas para os autores do
trabalho para que possam apresentar resposta aos comentários. Todas as inova-
ções têm por objetivo tornar a Revista mais útil para os leitores e apresentar
informações que possam ajudar os colegas nas suas decisões e condutas.

Aos autores dos trabalhos aqui publicados, interessa que se amplie número
de leitores e que os seus trabalhos sejam citados com maior freqüência. Até 2001
os trabalhos publicados na Revista, além dos exemplares impressos, podiam ser
obtidos e consultados na base de dados LILACS e, a partir daquele ano, fomos
incluídos no portal SciELO. É importante, no entanto, que a Revista seja mais
amplamente conhecida e que os trabalhos possam ser acessados por leitores de
todos os continentes, interessados na nossa realidade e nos conhecimentos aqui
produzidos. Os esforços dos autores e dos membros do Conselho Editorial que
resultaram na melhora constante da Revista certamente permitirão que alcance-
mos este objetivo.
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