
Ferraz et al. Complicação ou Erro Médico?

359

Vol. 31 - Nº 4, Jul. / Ago. 2004
Carta ao Editor

Vol. 34 - Nº 5: 359, Set. / Out. 2007Rev. Col. Bras. Cir.

ISSN 0100-6991

CARTA DO EDITOR

Porto Alegre, 24 de setembro de 2007

OS  AUTORES  E  OS  PERIÓDICOS  NACIONAIS  E
SEUS  PARES

Com muito alegria li o pertinente editorial do Dr. Fá-

bio Goffi incitando aos autores/pesquisadores brasileiros a

proceder uma justa, isto é, correta revisão da literatura para

não deixar de lado os trabalhos dos autores nacionais1. A falta

de consideração em não citar os artigos nacionais, acaba por

não estimular a publicação em periódicos nacionais, mesmo

que estes atinjam um público alvo maior, isto é, os pares e

colegas das sociedades médicas que assinam as revistas das

respectivas sociedades.

O que acredito que o editorialista esteja propondo

não é que se estabeleça uma união entre amigos, um naciona-

lismo ufanista, mas que as contribuições à literatura científica

dos autores nacionais sejam valorizadas e reconhecidas, quan-

do merecida, pelos seus pares nacionais.

A indexação das revistas nacionais nas bases de

dados internacionais de fácil acesso, tais como, PubMed/

Medline e Scielo, parece ter melhorado para o crescimento

da produção brasileira2. Friso, principalmente, esta última

que permite o livre acesso aos artigos na íntegra. Mas mes-

mo assim, o autor nacional permanece sem ser citado devi-

damente.

A citação de um autor serve de um inestimável estí-

mulo para o seu trabalho. Devemos fazer justiça aos pesqui-

sadores nacionais. Isso só vai aprimorar a qualidade da pes-

quisa como permitir uma maior integração e reconhecimento

(inter)nacional da produção científica brasileira.

A qualidade e a melhoria das publicações nacionais

se dá em grande parte pela maior participação dos autores em

citar os seus pares, assim estaremos promovendo educação e

divulgando o conhecimento3, melhorando tambem a qualida-

de, não a qualidade em si, que eles em grande parte já possu-

em, mas o reconhecimento “estatístico” de nossos periódi-

cos e pesquisadoes. Logo, como dito pelo Dr. Goffi, aumen-

tos SIM o voyeurismo a partir do Rio Grande, mas a partir do

Rio Grande do Sul.
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