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 a  história  continua
nd  the  history  goes  on
o editorial de agosto de 2013, a RBR comemorava a publicação
o primeiro fator de impacto (FI) de 0,864, medido pela Journal
f Citation Reports (JCR), ranqueando nossa revista entre as 12
acionais indexadas. Na ocasião, traçamos como meta princi-
al alcançar o valor de 1,0 do FI. Em 2014 quase chegamos lá,
om a marca  de 0,993, que corroborava a viabilidade do nosso
bjetivo e sinalizava que estávamos no rumo correto. Mantive-
os  nosso esforço e este ano podemos anunciar com orgulho

ue a dedicação ao longo de todos esses anos de existência da
BR permitiram ultrapassar mais um limite histórico – o FI da
BR na última publicação da JCR foi de 1,087. Estamos agora
ntre as 10 revistas nacionais de maior impacto, ranqueando-
nos entre as 24 publicações internacionais da área e somos a
rimeira na área de reumatologia na América Latina.

Estamos satisfeitos? Claro que não. Apesar deste sucesso
abemos que há muito a ser feito. Para tanto iniciamos uma
érie de mudanças a que chamamos de profissionalização do

osso trabalho, com reclassificação dos manuscritos apresen-

ados, ampliação do número de revisores e maior controle
o fluxo de revisão, medidas que já resultam em expressiva
edução no prazo de revisão e de decisão final das submissões.
Temos também sido mais exigentes na aceitação de
publicações, buscando a elevaçãodo nível científico da revista,
em compatibilidade com seu perfil e seu novo patamar. Nosso
intuito não é apenas obter a elevação do FI, mas  em futuro
próximo, consolidar a RBR entre as principais publicações
reumatológicas internacionais. Outras mudanças têm sido
planejadas com auxílio de diversos colaboradores junto à
equipe editorial e gradativamente ocorrerão para aprimorar
a qualidade e a divulgação da RBR, bem como a experiência
dos autores e leitores. Contamos com a ajuda todos.
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