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A Revista do CBC, publicada ininterruptamente desde
1974, vem ganhando maior visibilidade nos últimos

anos, desde sua indexação na biblioteca eletrônica SciELO
(Scientific Eletronic Library Online) em 2005 e posteriormen-
te no Medline/PubMed entre outras bases de dados. Nossos
artigos vêm sendo lidos em todo o mundo e citados em
diversas publicações internacionais de maior impacto e, nos-
sos autores, contatados por editores de revistas estrangeiras
para atuarem como revisores ad hoc em diversos trabalhos,
tendo por base a expertise inferida através de suas publica-
ções na Revista do CBC. Nosso fator de impacto aferido
pelo JCR (Journal Citation Reports) vem aumentando pro-
gressivamente e, nacionalmente, galgamos na CAPES (Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superi-
or) o nível Qualis B1, grau agora estampado na capa de
nossa revista. Estamos avançando, mas ainda temos muito
trabalho pela frente. De forma mais premente, estamos nos
esforçando para realizar avaliações mais rápidas dos traba-
lhos que nos são encaminhados e tentaremos reduzir subs-
tancialmente o prazo para definição quanto à aprovação,
recusa ou solicitação de modificações sugeridas por nossos
revisores. Para isto, contamos com a presteza e seriedade
do nosso conselho editorial, que ganhará novos reforços nos
próximos meses. Em breve o envio dos trabalhos será feito
exclusivamente através de nossa plataforma eletrônica para
submissão de artigos online, já em vigor e passível de ser
acessada através do site do CBC, o que deverá agilizar ain-
da mais o processo de avaliação e revisão e dará maior
transparência aos autores para acompanhamento do anda-
mento do seu trabalho. Esperamos que, ainda no primeiro
semestre deste ano, consigamos colocar em dia nossas pu-
blicações e que a revista possa ser acessada integralmente
na base de dados SciELO e no site do CBC ainda durante o
último mês de capa da revista bimestral. E que o periódico
impresso chegue aos assinantes e aos membros do CBC já
nos primeiros dias seguintes ao do último mês de capa. Es-
tas perspectivas se devem não só ao respeito e atenção
para com nossos autores e leitores, mas também a diretrizes
traçadas para manutenção das indexações já efetivadas e
para aprovação em outras plataformas eletrônicas de busca
como PubMed Central, que já vem sendo alinhavada há
alguns meses. Por outro lado, maiores visibilidade e impacto
exigem também maior qualidade científica dos artigos pu-
blicados e, portanto, maior rigor nas avaliações pelo conse-
lho editorial. Sabemos das dificuldades para realização de
trabalhos científicos em nosso meio, particularmente de

ensaios clínicos. Políticas ineficientes de referenciamento de
doentes que diluem a experiência com determinadas doen-
ças e reduzem a eficácia do tratamento, e hospitais
sucateados, especialmente os universitários, são alguns dos
múltiplos obstáculos a serem enfrentados pelo pesquisador
brasileiro, em particular pelo pesquisador-cirurgião. E vencidas
as barreiras para realização do trabalho original, ainda é
preciso lidar com as dificuldades para sua publicação, espe-
cialmente quando se opta por periódicos de alto impacto.
Além da qualidade indiscutível do trabalho, precisa-se de
uma tradução adequada para a língua inglesa, de preferên-
cia por profissionais experientes com a linguagem científica,
e uma procedência renomada de instituição e autores. To-
das estas minúcias dificultam sobremaneira as possibilida-
des de publicação para a maioria dos cirurgiões ativos, com
todas as suas atividades profissionais, que não raro, interfe-
rem, inclusive, em seus próprios convívios familiares. Por
outro lado, no meio acadêmico, a necessidade de publicar
“papers” é cada vez maior, o que tem gerado distorções
graves entre profissionais de uma mesma instituição univer-
sitária no que se relaciona à prática clínica e a produção
científica, relação que vem se tornando, contraditoriamen-
te, antagônica. Infelizmente não temos como modificar esta
realidade, mas incentivamos nossos membros a investirem
na pesquisa clínica de qualidade, capaz de divulgar e
enaltecer sua atividade precípua de cirurgião. Estas dificul-
dades tem se refletido cronicamente nos tipos de artigos
que recebemos: grande número de relatos de casos e de
artigos de revisão, em detrimento de artigos originais de
qualidade, estes últimos, compostos em sua grande maio-
ria, por trabalhos experimentais e teses de mestrado e dou-
torado. Para publicação destes inúmeros Relatos de Casos,
o CBC dispõe de uma revista eletrônica destinada exclusi-
vamente para estes artigos e para vídeos, a Revista de
Relatos de Casos Cirúrgicos, que pode ser acessada atra-
vés do site do CBC e que em breve também contará com
seu próprio ISSN (International Standard Serial Number).
Contamos ainda com tradutores especializados que, até o
momento, sem custos para os autores, traduzem seus tra-
balhos para a língua inglesa. Acreditamos assim, que a
Revista do CBC possa não só melhorar ainda mais e contri-
buir para a divulgação de artigos científicos de alta quali-
dade, mas também estimular nossos cirurgiões a desenvol-
verem seu potencial científico e investigativo, com a certe-
za de uma boa acolhida em sua casa, o Colégio Brasileiro
de Cirurgiões.


