
Com o objetivo de aumentar a qualidade do processo editorial1, 
a RBP (Revista Brasileira de Psiquiatria) está implementando um 
novo sistema de submissão on-line de manuscritos: o ScholarOne 
Manuscripts, previamente conhecido como Manuscript Central. 
O novo sistema é o mesmo empregado pelas mais importantes 
revistas científicas no mundo, sendo utilizado por mais de 3.000 
publicações. Além da submissão de manuscritos, o ScholarOne 
Manuscripts possui recursos como conversão de arquivos, cor-
respondência entre autores e corpo editorial, além de checagem 
automática de referências com as principais bases de dados. 

Outra novidade do sistema é a possibilidade de sugestão de 
potenciais revisores pelos autores. Esse procedimento, juntamente 
com a padronização do sistema em relação a outros periódicos in-
ternacionais, proporcionará uma ampliação do corpo de pareceristas 
da RBP. No processo de migração para o ScholarOne Manuscripts, 
o banco de autores e revisores da RBP já foi importado pelo novo 
sistema, de modo a facilitar a transição. Cada usuário poderá aces-
sar o sistema utilizando seu endereço eletrônico como identificação 
única e cadastrar palavras-chave correspondentes às suas áreas de 
interesse – o mesmo procedimento pode ser realizado por usuários 
não-previamente cadastrados que tenham interesse em colaborar 
como revisores da RBP.

A maior exposição da RBP junto à comunidade científica, conforme 
evidenciado pelo crescimento de seu fator de impacto2,3, foi acompan-
hada por um aumento no número e na diversidade das submissões 
recebidas pela revista. Além disso, o processo de indexação da RBP 
nas mais importantes bases de dados da literatura4 também tem sido 
reconhecido como modelo para outras revistas psiquiátricas de países 
em desenvolvimento5. Todas essas conquistas consolidam a RBP como 
periódico brasileiro de penetração internacional. 

A interface amigável e novos recursos do sistema facilitarão o trabalho 
de autores, revisores e equipe editorial, proporcionando a todos um foco 
ainda maior em tarefas qualitativas que aumentem o valor do conteúdo 
da RBP. Dessa forma, o novo sistema de submissão vem se juntar a 
outras medidas inovadoras, como o pedido de avaliação fast-track (em 
que todo o processo de revisão ocorre em até 30 dias) e o sistema de 
publicação ahead of print (por meio do qual os artigos são publicados 
on-line antes da publicação da versão impressa), dando à RBP mais 
velocidade e precisão no processo de revisão por pares e atraindo cada 
vez mais manuscritos de alta qualidade para a revista. 

Convidamos todos os interessados a visitar o novo sistema (http://
mc.manuscriptcentral.com/rbp), se registrar e participar contri-
buindo para elevar ainda mais a qualidade da nossa publicação.
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