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EDITORIAL

Caros leitores, 

Gostaria de comunicar minha enorme satisfação em aceitar o convite de atuar como coeditora junto ao Dr. João Batista Santos Garcia 
na Revista Dor. É com grande responsabilidade que assumimos a missão de continuar o trabalho produtivo do Dr. Irimar de Paula 
Posso, profissionalizando cada vez mais nossa revista, que é a principal representante no Brasil das publicações em dor. Daremos segui-
mento ao trabalho de indexação e de valorização de nossa revista no universo científico brasileiro e também mundial. Nosso país tem 
assumido cada vez mais uma posição de destaque por conta de suas pesquisas sérias, inovadoras, bem fundamentadas e com metodo-
logia bem feita, e queremos convidar a todos para que sejam parceiros em nosso crescimento. Afinal, a revista é composta por todas as 
excelentes contribuições que nossos pesquisadores em dor, professores, doutores, alunos e colaboradores nos enviam a cada edição, e 
que procuramos tratar com muito carinho e empenho para sua publicação nas versões impressa e online, em inglês. 

Neste número da Revista Dor, há uma publicação de Leão e col.1, que faz uma análise bibliométrica das publicações na área de dor em 
uma instituição brasileira entre 2008 e 2011. Os autores mostram que apesar de o quantitativo total de estudos em dor de a referida 
instituição ser pequeno, apresentam uma clara e linear tendência de crescimento.  Ainda, os artigos foram publicados em periódicos 
internacionais em sua maioria, com fator de impacto médio de 2,3. Estes dados, apesar de não poderem ser extrapolados para o con-
texto nacional, mostram o potencial dos estudos realizados no país e chamam a atenção para o interesse que o tema é capaz de gerar. 

No Brasil, há muitos grupos de pesquisa em dor em várias regiões do país, que publicam e que podem canalizar uma parte de seus 
estudos para a Revista Dor, colaborando no processo de aprimoramento e indexação de nossa revista.

Meu antecipado agradecimento a todos. 

Silvia Regina Dowgan Tesseroli de Siqueira
Coeditora Revista Dor
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