O Jornal Brasileiro de Pneumologia e a Internet

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (JBP) manteve
contínuo processo de aprimoramento ao longo de seus
30 anos. As mudanças recentes estiveram intimamente
ligadas a Internet. A idexação do JBP na base de dados
SciELO(1) permitiu o acesso gratuito e integral do
conteúdo do JBP não só em português, mas também
em inglês (www.jornaldepneumologia.com.br ou
alternativamente www.scielo.br/jbpneu). Atualmente
Editores Associados no Brasil e exterior, participam
diretamente de todo o processo de revisão dos artigos,
desde a sugestão de revisores até a decisão final. Esse
processo seria inimaginável sem o auxílio da Internet.
Na outra ponta, o número de artigos submetidos ao
JBP saltou de 77 em 2002 para 134 em 2003. Apoiado
nas facilidades de comunicação, aumentamos em
paralelo o número de revisores ad hoc, que saltou de
53 em 2002 para 130 em 2003. Com isso conseguimos
que o tempo médio da primeira revisão caisse de 44 +
32 para 29 + 16 dias(2). A agilidade veio sem perda da
qualidade das revisões, o índice de rejeição de artigos
tem na realidade aumentado.

Nesse momento estamos na fase final de
implementação de programa que facilitará a
submissão e revisão dos artigos, que serão feitos
integralmente na Internet. Convidamos todos os
membros da sociedade, incluindo autores, revisores
e pesquisadores que tenham interesse em contribuir
com o JBP, a preencher o seu cadastro via internet.
Uma vez conectado, você não perderá mais do que
alguns minutos. O cadastro é simples, e será
essencial para atualizarmos o nosso banco de dados.
Acesse: www.jornaldepneumologia.com.br/sgp
Preencha o seu cadastro agora
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