
Editorial

A Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, órgão de divulgação do Colégio Brasileiro de Parasitologia 
Veterinária, inicia o ano de 2010 com algumas metas importantes, focadas essencialmente na eficiência dos 
serviços de publicação e velocidade de emissão de pareceres até a publicação dos artigos. É claro que necessitamos 
melhorar o acesso e a difusão de nossas publicações, e neste item a qualidade dos trabalhos publicados passa 
a ser imprescindível, pois desejamos ter maior visibilidade internacional. Para alcançar todas as metas, temos 
que ter cumplicidade e o trabalho em equipe é fundamental. É um trabalho a longo prazo e dinâmico, não 
prescindindo de dedicação, empenho e inovação. O bom relacionamento entre o editor e os autores, editores 
assistentes e revisores é exigência fundamental para o bom andamento de uma revista científica. Sabemos que o 
claro entendimento das normas de publicação pelos autores na submissão de seus artigos irá refletir na avaliação 
feita pelos revisores e editores assistentes, reduzindo o tempo de avaliação. A RBPV oferece suporte na correção 
da língua de apresentação do artigo e de métodos estatísticos utilizados, sendo uma medida de eficiência, 
que necessita ser mais lapidada. A ocorrência do plágio em trabalhos científicos é uma preocupação de todo 
editor científico e algumas ferramentas estão disponíveis em vários periódicos internacionais. Entretanto, para 
utilizar estas ferramentas, necessitamos de atenção e de maior empenho dos nossos revisores na identificação 
de dados plagiados. Outro ponto de importância na publicação de um trabalho situa-se na observância da 
apresentação do certificado de submissão e aprovação a uma Comissão de Ética e de Bem-Estar Animal, e 
neste sentido a RBPV deve solicitar dos autores a certificação, quando envolver experimentação científica com 
animais. Finalizando, a RBPV, a partir do número 3 do volume 19, passa a publicar os trabalhos completos 
e notas de pesquisa em língua inglesa e assim estaremos dando um passo para que os trabalhos brasileiros 
sejam lidos na íntegra pela comunidade científica internacional. A partir de 2010, a RBPV estará disponível 
somente On Line (Free Full Text), não sendo mais impressa. A RBPV tem ainda como meta a busca do DOI 
e JCR de seus artigos e, neste sentido, existe um processo em andamento para que a RBPV seja incorporada 
à base de dados do SCIELO. Os artigos de revisão serão aceitos desde que a convite do Editor Científico e 
deve priorizar temas de expertise de grupos de pesquisa consolidados.

A RBPV continuará sendo o veículo de divulgação da Parasitologia Veterinária e agradecemos a autores, 
revisores e editores científicos a colaboração, trabalho incansável e voluntário na avaliação dos artigos. O 
sonho de cada um de nós não envelheceu, ao contrário, renova-se, e a RBPV alimenta-se do conhecimento 
científico sempre em evolução.
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