
Editorial

A Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, órgão de divulgação do Colégio Brasileiro de Parasitologia 
Veterinária, no decorrer do ano de 2013 continua mais confiante, pois muitas das metas propostas há quatro 
anos, estão sendo alcançadas. Hoje a RBPV já ocupa um espaço entre as revistas nacionais e internacionais 
na área de Parasitologia Geral e Veterinária. Todos os trabalhos publicados a partir de 2009 têm DOI e 
os últimos índices de citação de 0,461 (2009); 0,548 (2010); 0,712 (2011) e 0,722 (2012) atestam a 
sua evolução, principalmente na qualidade dos trabalhos publicados. Assim sendo, qualquer editor de 
revista científica busca qualidade de artigos publicados, com resultados inéditos, escritos na língua inglesa 
adequadamente, utilização correta de análises estatística na apresentação dos resultados. Estes passos 
contribuem para a inserção internacional definitiva da RBPV. No entanto, como editora da RBPV, na leitura 
de pareceres e de todos os trabalhos editorados, antes de publicados, levantamos alguns pontos importantes 
para obtenção de maior qualidade das publicações. Consideramos que um trabalho de qualidade inicia-se 
com a elaboração de bons projetos de pesquisa e para tal, a revisão de artigos relacionados e publicados, 
devem ser lidos com atenção. Deve-se ter certeza de que não há repetição de pesquisas já publicadas, mas 
a resposta para questões que outros pesquisadores não esclareceram. Na região onde se pretende realizar o 
estudo, existem alguns dados já publicados? O desenvolvimento do projeto trará contribuição científica? 
A metodologia utilizada é adequada e inovadora? Lembrar que com o avanço do diagnóstico molecular, 
as técnicas morfológicas de diagnóstico dos parasitas não lhe garantem dados confidentes e específicos. 
Claro que o pesquisador não necessita dominar todas as áreas do conhecimento, pois para se desenvolver 
um projeto bem estruturado as parcerias são imprescindíveis.  Discutir o projeto com os colaboradores, e 
novos objetivos podem ser adicionados. O material a ser colhido, principalmente de animais silvestres, pode 
ser guardado para novas pesquisas. Referenciar os resultados de pesquisas nacionais é muito importante, 
pois resultados anteriores sempre trazem novas ideias e impulsionam a pesquisa nacional. O acesso livre às 
publicações científicas trouxe um avanço considerável. A sociedade vem colhendo benefícios para ampliar 
seu conhecimento, pois os pesquisadores tendo imediato acesso aos dados de pesquisas de seu interesse, 
podem alcançar eficientes medidas de controle de doenças e sua cura. A RBPV continua buscando o melhor, 
sem esmorecer, sem se acomodar, mas trabalhando em harmonia com os pesquisadores, pareceristas e toda 
a comunidade científica da área, nacional e internacional. 
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