
Editorial

revista latino-Americana de ortopedia e traumatologia

Nos dias 16, 17 e 18 de maio, sob o patrocínio da Sociedade Colombiana 
de Ortopedia, reuniram-se em Cartagena os editores das seguintes revistas 
de Ortopedia e Traumatologia da América Latina: Acta Mexicana, Revista 
Brasileira de Ortopedia, Revista Venezuelana, Revista Chilena, Revista Do-
minicana, Revista Mexicana, Revista Peruana, Revista Argentina, Revista 
Colombiana e um representante da Sociedade Espanhola de Ortopedia e Trau-
matologia. Na reunião foi discutida a criação da Revista Latino-Americana de 
Ortopedia e Traumatologia-RLAOT.

Ao final, concluímos:

1) Foi fundada a Revista Latino-Americana de Ortopedia, que terá a forma 
eletrônica – um e-journal;

2) A sede será na SLAOT, que hoje está administrativamente na Colômbia;

3) Foram escolhidos três editores, sendo: Gilberto Camanho, editor-chefe, 
Felipe Gomes do México, segundo editor e Francisco Forriol, da Espanha, 
o terceiro editor;

4) O Dr. Juan Manuel Herrera da Colômbia foi escolhido como editor junto à 
SLAOT;



5) Durante o primeiro ano, a RLAOT terá quatro números trimestrais, compos-
tos por 10 trabalhos já publicados nas revistas das sociedades que a compõe, 
selecionados pelos editores da RLAOT. Esses trabalhos se originam de um 
banco de trabalhos enviados pelos editores das revistas, que, para compo-
rem a RLAOT, enviarão no mínimo quatro trabalhos estruturados segundo 
normas internacionais fornecidas pela Acta Mexicana;

6) Os trabalhos serão escritos e publicados na língua de origem e também tra-
duzidos e publicados em inglês;

7) O suporte editorial será dado pela Acta Mexicana, subvencionado pela 
SLAOT;

8) Considerando que a Acta Mexicana é indexada na Medline, ficou estabele-
cido que esta revista editará trabalhos de autores das revistas que compõem 
a RLAOT que desejarem publicar em revista indexada, desde que em for-
mato correto e aprovadas pelo editor da revista de origem, sem que seja 
necessário passar pelo corpo editorial da Acta Mexicana; 

9) O corpo editorial das revistas que compõem a RLAOT será acrescido dos 
editores das revistas Latino-Americanas, para que haja a possibilidade de 
publicações inter sociedades da América Latina; e

10) Ficam respeitadas a autonomia e as políticas editoriais das revistas de cada 
sociedade que compõe a RLAOT.

Desta forma, devemos iniciar uma nova era no nosso relacionamento na 
América Latina, com extensão para a Espanha e Portugal. Haverá também 
uma nova experiência com e-journal, que acreditamos ser o futuro das publi-
cações científicas.

A seleção dos trabalhos que enviaremos será feita pelo Conselho Editorial; 
aqueles trabalhos selecionados só serão publicados na RLAOT com expressa 
autorização dos autores.

Vamos assumir o nosso lugar na Ortopedia da América Latina e 

Hasta la vista!

Gilberto Luis Camanho


