
Editorial

A Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, nos últimos dois anos, vem investindo na qualidade 
de publicação e, portanto, na maior visibilidade dos trabalhos publicados. Não é uma tarefa fácil, e alguns 
passos foram importantes, pois, a partir da publicação de todos os artigos em língua inglesa, a RBPV também 
“On Line” and free acess, passou a concorrer com outras revistas nacionais e internacionais, nas áreas correlatas 
à RBPV. O fator de impacto ISI tem hoje grande importância como um sistema de avaliação da qualidade de 
uma revista e, consequentemente, dos trabalhos nela publicados. Por isso os pesquisadores desejam publicar 
suas pesquisas naquelas que tem grande impacto. O fator de impacto da RBPV ainda é baixo, mas tende 
a se elevar. O número de citações na base de dados de mais de 6000 revistas científicas, em um período de 
dois anos, é dividido pelo número de artigos publicados pela revista, considerando-se o mesmo período. 
Nesse contexto, uma revista que publica também artigos de revisão deve aumentar a sua classificação, pois 
usa o fator de impacto como uma métrica. Devemos ter muito bom senso no processo de classificação da 
qualidade dos trabalhos submetidos à publicação. Vale a reflexão: todo trabalho publicado em uma revista 
de alto impacto também deve ser considerado de alto impacto? A publicação de muitos artigos em revistas 
de médio impacto tiveram seus resultados mais citados que outros em revistas de alto impacto. Na verdade, 
a correlação direta entre um trabalho de alto impacto x alta qualidade sob alguns diferentes critérios pode 
ser ilusória. Acreditamos que a RBPV deva continuar em um esforço crescente, para avaliar com mais rigor 
e publicar trabalhos que realmente tragam resultados importantes para a pesquisa na área da Parasitologia 
Veterinária. E esperamos, em um futuro próximo, outros critérios de avaliação de impacto de um trabalho. A 
RBPV está empenhada no alcance do fator qualidade de seus trabalhos, mas sempre com a ideia de avaliação 
justa de todos os que são submetidos, considerando-se a importância e aplicação dos resultados, o desenho 
experimental, a confiabilidade dos dados apresentados, a não repetição de resultados já divulgados em outras 
publicações, o respeito ao bem-estar animal e à natureza. Enfim, a busca cada vez maior da valorização dos 
pesquisadores no cenário científico é o objetivo maior da RBPV, em resposta à confiança que eles já depositam 
na revista, como veículo de publicação sério e de divulgação de dados.
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