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Nota dos editores

A partir desta edição, a RBP passa a ser editorada e publicada 
pela Elsevier, reconhecida como a maior editora de literatura 
médica e científica do mundo. A Elsevier, fundada em 1880, 
publica mais de duas mil revistas científicas, o que representa 
aproximadamente 25% de toda a produção mundial, sempre 
com elevadíssima qualidade editorial. Entre as revistas de 
alta relevância na área de psiquiatria e saúde mental publi-
cadas pela editora estão: Schizophrenia Research, Journal 
of Affective Disorders e Biological Psychiatry, além da 
prestigiosa The Lancet. 

Com a mudança, a plataforma de submissão de artigos, 
em breve, deixará de ser o manuscript central da ScholarOne® 

e passará a ser realizada pela plataforma Elsevier Editorial 
System (EES) em uma página exclusivamente dedicada à RBP. 
Essa migração irá oferecer maior agilidade e eficiência na 
publicação dos artigos aceitos, que estarão online com maior 
brevidade após sua aprovação, aumentando sua visibilidade e 
o potencial de citações. Além disso, todo o conteúdo da RBP 
continuará de acesso livre (open acess) no sistema SciELO.

A parceria com a Elsevier pode ser considerada mais um 
dos passos da RBP em ampliar a sua internacionalização e 
visibilidade. Podemos citar muitas outras ações anterio-
res importantes que já buscavam este objetivo, como: a 
indexação da RBP no SciELO em 1999, no Index Medicus®/
Medline® em 2003 e, finalmente, no Institute for Scientific 
Information (ISI), Thomson Reuters - Journal Citation Reports  
em 2005, o que permitiu a avaliação do fator de impacto da 
Revista. Este ano a RBP alcançou o maior fator de impacto 

na América Latina e o segundo maior do hemisfério Sul na 
área de psiquiatria e neurociências, com redução de citações 
de seus próprios artigos (Crippa et al, 2011). 

Acreditamos que esta nova mudança poderá ampliar a 
missão da RBP de publicar artigos de alta relevância científica 
em saúde mental global, agora com ainda mais eficiência 
editorial e maior visibilidade internacional.
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Mais um passo para ampliar a internacionalização 
e a visibilidade da RBP
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