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ARQUIVOS DE GASTROENTEROLOGIA  
E O NOVO SISTEMA DE  
SUBMISSÃO ELETRÔNICA

A revista ARQUIVOS de GASTROENTEROLO-
GIA, próxima de completar meio século de existência, 
ingressa no mundo virtual de forma mais ampla. A partir 
de janeiro de 2009, todo o sistema de gerenciamento dos 
trabalhos enviados para publicação será por via eletrônica, 
através da administração do sistema SciELO (Scientific 
Electronic Libray Online). 

Esta mudança une tradição e modernidade, num proces-
so de total transparência e flexibilidade. O novo processo 
deverá estimular incremento no número de submissões e 
impacto positivo entre os profissionais que acompanham 
esse trabalho há tantos anos e que, a partir de agora, terão 
maior acesso à publicação. Através desse sistema, tanto os 
autores como os revisores terão acesso ao andamento do 
julgamento e revisão dos trabalhos, que permanecem pelo 
sistema de revisão por pares de forma anônima. 

A partir de 2010, a língua inglesa predominará em 
todos os trabalhos, excetuando-se artigos de revisão ou 
atualização que deverão ser bilíngües. Esta exigência tem 
a intenção de aumentar o impacto da revista para que 
finalmente possamos pleitear a indexação no JCR/ISI. 

O anúncio foi feito no 10 Encontro dos Editores 
da ARQUIVOS de GASTROENTEROLOGIA, que 
aconteceu em outubro de 2008 durante a Semana do 
Aparelho Digestivo, realizada em Brasília. Estiveram 
presentes as maiores autoridades médicas nacionais da 
especialidade e representantes das principais instituições 
acadêmicas do país. Muitos foram homenageados por 
sua participação ativa na vida da revista. Entre eles 
o Prof. Dr. Henrique Walter Pinotti, o Prof. Dr. Ivan 
Cecconello, o Prof. Dr. Joaquim Gama-Rodrigues e 
o Prof. Dr. Joaquim Prado P. de Moraes Filho. Não 
pôde faltar uma homenagem especial à Sra. Maria 
Cecilia Pinheiro, que vem lutando pela excelência da 
publicação desde sua primeira indexação. 

Com 46 anos de veiculação, a revista é a maior de 
Gastroenterologia da língua portuguesa e um dos mais 
importantes periódicos da América Latina. É a única 
da especialidade que possui quase todas as indexações 
notáveis, além de ter impacto internacional, resultado 
do trabalho de 150 revisores e eventuais colaboradores 
em temas especiais. Pode ser acessada em texto integral 
através do portal SciELO. Atualmente conta com o 
patrocínio do Laboratório NYCOMED e é distribuída, 
gratuitamente, a 7.000 mil profissionais e Instituições 
de pesquisa e ensino nacionais e estrangeiras, além de 
assinaturas no exterior. 

Permanecendo fiel aos preceitos de seu fundador, o 
Prof. José Fernandes Pontes, os Arquivos não se limitam 
a julgar e publicar artigos: seus pareceres são feitos 
com intuito de, se necessário, aprimorar o trabalho 
submetido, sempre na forma de crítica construtiva. Sendo 
o IBEPEGE uma entidade independente, não ligada a 
nenhuma escola médica, sentimo-nos ecumênicos e 
isentos de interferências. 

De comum acordo com a Federação Brasileira de 
Gastroenterologia, publicaremos artigos em forma sim-
ples e didática que auxiliem os jovens pesquisadores a 
entender o processo de criação de uma pesquisa e como 
transportá-la para o papel na forma de artigo científico, 
que permita com que seu trabalho seja divulgado. Neste 
número publicamos o resumo de algumas palestras do 
FÓRUM do JOVEM PESQUISADOR, ocorrido no mes-
mo congresso, que apontam para assuntos relacionados 
à necessidade deste tipo de informação, uma vez que 
nossas escolas médicas, salvo exceções, pouco orientam 
ou estimulam a pesquisa científica.
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