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O ano de 2003 foi extremamente profícuo para a Re-
vista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Foram pu-
blicados sete fascículos no total, sendo quatro regulares
e três suplementos especiais. Pelo segundo ano, a RBHH
circulou trimestralmente, respeitando um padrão de distri-
buição de contribuições em suas seções, e esteve à dis-
posição de seus leitores dentro da periodicidade prevista.
O numero médio de contribuições nos fascículos regula-
res variou muito pouco, tendo cada um deles mantido em
média 14 comunicações científicas. O número médio de

A Revista em 2003
The Journal in 2003

páginas por edição foi de 60 páginas. O conteúdo científi-
co e a sua distribuição na RBHH em 2003 pode melhor ser
observada na tabela abaixo.

Os resultados observados se devem a diversos fa-
tores e a medidas realizadas no âmbito interno da revista.
Dentro destes fatores deve ser citado o novo publisher,
que manteve o padrão gráfico habitual, realiza um traba-
lho de manutenção do cadastro e  se esmerou em atender
aos anseios do corpo técnico e editorial na elaboração  da
revista. Este trabalho pode ser observado nos suplemen-
tos especiais que atendeu aos Abstracts de três congres-
sos – o do CLAHT, o Brasileiro de Hematologia e
Hemoterapia e o Brasileiro de Transplante de Medula

3002meaiparetomeHeaigolotameHedarielisarBatsiveR

olucícsaF 10 20 30 40 1.lpuS 2.lpuS 3.lpuS latoT

rotidEodomuseR - 1 1 - - - - 2

lanigirOogitrA 4 4 4 6 - - - 81

oãsiveR 3 - 1 1 - - - 5

atraC 3 - 2 2 - - - 7

eseT 2 3 1 1 - - - 7

osaCedotaleR - 1 1 2 - - - 4

snegamI - 2 1 - - - - 3

saicnêdneT - 1 - - - - - 1

stcartsbA - - - - 031 658 032 612.1

sanigápedºN

latoT 21 41 21 51 031 658 032 962.1

Milton Artur Ruiz

Professor, Livre-docente do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
Coordenador da Unidade de TMO do Hospital de Base São José do Rio Preto, Funfarme, Cintrans-Famerp.
Editor da RBHH

Correspondência para: Milton Artur Ruiz
Av. Brigadeiro Faria Lima 5544
15090-000 – São José do Rio Preto -SP
E-mail: milruiz@yahoo.com.br

Editorial.p65 07/05/2004, 14:151



2

Rev. bras. hematol. hemoter. 2004;26(1): 1-2                                                                                                             Editorial/Editorial

Óssea, sendo todos os suplementos editados dentro de
uma padronização e que circularam a tempo e a hora du-
rante aqueles eventos.

A Revista segue o padrão e os preceitos da Organi-
zação Mundial dos Editores Científicos e procede em sua
política interna a distribuição das contribuições para ava-
liação entre editores associados, membros do corpo edi-
torial e revisores externos. Seguindo sugestões, várias
decisões foram adotadas no volume recém-editado, e, den-
tre elas, podemos citar a utilização cada vez maior de revi-
sores externos e a observância das regras relativas a con-
flitos de interesse. Estas orientações foram seguidas pelo
editor assistente,  que teve uma grande parcela no suces-
so do volume e na melhoria global da qualidade da Revis-
ta. Outro cuidado adotado na edição foi o balanço sec-
cional e temático, muitas vezes difícil de ser mantido mas
alcançado na maioria dos fascículos com a finalidade de
atingir os critérios da coleção Scielo – Brasil.

As mesmas condutas em relação ao volume 26 serão
observadas, e as avaliações realizadas de preferência por
revisores externos, acompanhadas por um editor associa-
do, não obrigatoriamente do corpo editorial, indicado por
sua relevância em relação à contribuição sob análise, fa-
zendo com que ocorra maior esmero no conteúdo a ser
publicado. As seções existentes serão mantidas e existe a
previsão de edição de, pelo menos, mais dois suplemen-
tos especiais. Estas perspectivas, acrescidas do interesse
evidenciado pelo fluxo constante de novas contribuições,
nos fazem antever um incremento da qualidade e pleno
sucesso para o futuro da REVISTA BRASILEIRA DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.
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