Editorial
O Jornal Brasileiro de Pneumologia está no MEDLINE !
The Brazilian Journal of Pulmonology crosses the MEDLINE!

JOSÉ ANTÔNIO BADDINI MARTINEZ

No dia 1 de novembro de 2006, durante a
cerimônia de abertura do XXXΙΙΙ Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia em Fortaleza,
o então Presidente da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT) Dr. Mauro Zamboni anunciou a indexação do Jornal Brasileiro
de Pneumologia no banco de dados MEDLINE.
Concretizava-se assim um antigo anseio de todos
os pneumologistas brasileiros, presente continuamente desde o início da publicação do Jornal.
Já no editorial que abria o primeiro fascículo
publicado do Jornal de Pneumologia em outubro
de 1975, o Dr Manuel Lopes dos Santos dizia
“nosso plano é fazer [o jornal] circular para que
possamos indexá-lo e torná-lo internacionalmente
reconhecido".(1) Com o passar do tempo o nome
do Jornal foi alterado, os bancos de dados internacionais para revistas científicas modificados, e
o modo de funcionamento da revista aperfeiçoado.
Em meio a isso tudo, a meta traçada naquele texto
inaugural manteve-se constantemente perseguida.
É importante ressaltar que a indexação do
Jornal Brasileiro de Pneumologia não se constitui
em proeza de poucos, mas sim o resultado de
todo um processo para o qual contribuíram muitos.
A publicação ininterrupta da revista foi assegurada
pelo trabalho de todos os editores que nos precederam. De fato, a revista nunca seria indexada
no MEDLINE se não tivesse sido garantida a sua
periodicidade. Isso pode soar hoje como tarefa
fácil, mas nem sempre o foi. Houve momentos
em que a busca por material para publicação foi
motivo de estresse e estafa para diversos editores,
confrontados com limites de prazos que velozmente se aproximavam. Certamente questões de
ordem econômica, relacionadas com patrocínio e
empresas prestadoras de serviço, também surgiram. Essas dificuldades não impediram que o Jornal fosse incluído em bancos de dados regionais
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-

cias da Saúde - LILACS; Sistema Regional de Informácion en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, Espana y Portugal - Latindex) e até
que fossem feitas algumas tentativas prévias de indexação em sistemas internacionais, tais como o
Index Medicus e MEDLINE , infelizmente sem sucesso. Portanto, neste momento de regozijo, é essencial reconhecermos o trabalho previamente
desenvolvido a frente do Jornal pelos doutores
Manuel Lopes dos Santos (1975-1978), Bruno Carlos
Palombini (1978-1980), Carlos Frazzato Júnior (19801982), José Roberto de Brito Jardim (1982-1986),
Miguel Bogossian (1986-1990), Nelson Morrone
(1990-1994), e Carlos Alberto Pereira (1994-1998).
Em anos mais recentes a produção científica
brasileira cresceu acentuadamente e esse fato refletiu no crescimento do nosso Jornal. O maior
número de artigos submetidos acabou por facilitar
alguns aspectos do trabalho dos editores, mas também criou novas dificuldades. A Dra. Thais Helena
Abrahão Thomaz Queluz (1998-2002) foi a primeira
editora a viver essa nova realidade. Com ela se inicia
um período de maior profissionalização do Jornal,
com a contratação de secretária para atuação exclusiva junto a revista em período integral. Foi também sob a liderança da Dra. Queluz que o Jornal de
Pneumologia conseguiu a sua indexação no sistema Scientific Electronic Library On Line (SciELO
Brazil), passo essencial para aumentar a visibilidade
da nossa publicação em nível internacional.(2) É
assim que se constroem os castelos: sem indexação
no SciELO não haveria indexação no MEDLINE.
O período em que o Dr. Geraldo Lorenzi-Filho
(2002-2004) esteve a frente do Jornal foi um dos
mais produtivos e revolucionários da sua história.
O Jornal de Pneumologia transformou-se no Jornal
Brasileiro de Pneumologia. O projeto gráfico da
revista foi modernizado, o número de artigos originais publicados aumentou e a revista adquiriu a forma
e estrutura nas quais ainda hoje é confeccionada.
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Uma home-page exclusiva do Jornal foi criada e
disponibilizados integralmente na internet todos
os artigos publicados em português, assim como
suas respectivas versões em inglês. Nessa época
também foi dado início ao funcionamento do sistema de submissão de artigos via eletrônica integrado ao site da revista. O Dr Lorenzi-Filho foi
ainda o principal articulador para que a Assembléia Geral da SBPT aprovasse em 2004 as alterações estatutárias que criaram a figura do EditorChefe e garantiram a sua independência de trabalho
dentro do organograma da SBPT. Todo esse conjunto de medidas otimizou o funcionamento do Jornal
e abriu caminho para o que agora se conquista. Caro
Geraldo, a nossa indexação no MEDLINE é a concretização do “Sonho dos Mil Gatos"!(3)
Quando assumimos o Jornal no final de 2004
procuramos dar continuidade ao trabalho que já
vinha sendo feito e, dentro do possível, aperfeiçoá-lo Empreendemos modificações na home-page
do Jornal tornando-a mais amigável e fácil de navegar, seu conteúdo sendo agora disponível integralmente nas línguas portuguesa e inglesa. O uso
do sistema de submissão de artigos via eletrônica
foi estimulado e intensificado e as dificuldades e
erros de funcionamento corrigidos à medida que
surgiam. Grande atenção vem sendo dada a aspectos formais da revista, tais como a qualidade
da diagramação e impressão, obediência dos manuscritos às normas editoriais, rigor na confecção
das referências bibliográficas e no uso de palavras-chave. Uma vez que a submissão do Jornal
ao MEDLINE era prioridade, investigamos na homepage da National Library of Medicine (NLM) detalhes do processo e tentamos identificar os aspectos
do Jornal que ainda necessitavam ser melhorados.(4)
Conversamos com editores de outras revistas médicas brasileiras que já haviam tido sucesso na
empreitada e procuramos nos cercar da assessoria
de profissionais já familiarizados com o processo.
Além disso, juntamente com o Dr. Zamboni, fizemos
uma visita de cortesia à própria NLM onde nos
encontramos com o Editor Executivo do MEDLINE,
com a finalidade de obtermos esclarecimentos
adicionais e demonstrar a disposição da SBPT em
garantir a circulação contínua da sua revista. Após
nos assegurarmos que os fascículos publicados
vinham mantendo um padrão de qualidade aceitável, no inicio de abril de 2006 foi feita a submissão do Jornal por via eletrônica no próprio site
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da NLM. Devido ao grande número de títulos
submetidos, a avaliação do Jornal Brasileiro de Pneumologia pelo Literature Selection Technical Review
Committee da NLM aconteceu apenas em outubro,
e a boa notícia acabou chegando ao nosso conhecimento horas antes do início do XXXΙΙΙ Congresso, já em Fortaleza.
De fato, a notícia acabou chegando em excelente momento. Ao longo da sua história o Jornal
Brasileiro de Pneumologia sempre contou com o
apoio integral de todas as Diretorias da SBPT a
quem muito deve. Porém, correndo o risco de sermos injustos com outras figuras, é preciso ressaltar
o apoio do Dr. Carlos Alberto Pereira, presidente
do biênio 2002-2004, para todas as inovações
introduzidas pelo Dr Geraldo Lorenzi-Filho na gestão da revista. Além disso, outro personagem fundamental no processo de indexação do Jornal no
MEDLINE foi o Dr. Mauro Zamboni, presidente do
biênio 2004-2006. Desde o início da sua gestão
esse projeto foi uma de suas prioridades e para
isso garantiu as condições econômicas e políticas
para que o Editor-Chefe desenvolvesse um trabalho
independente e tranqüilo. Tão ou mais importante
do que ele ter garantido as nossas condições de
trabalho, o Dr. Zamboni constantemente nos estimulou com o seu otimismo e entusiasmo ao longo
dessa marcha. Ele conseguiu congregar todos os
membros da Diretoria em torno desse objetivo e
cada um deles acabou contribuindo de algum modo,
especialmente com sua torcida e pensamento positivo. Muito justo então que o destino tenha reservado ao Dr. Zamboni a oportunidade de fazer tão
importante anúncio aos membros da SBPT, já nos
momentos finais do seu mandato.
Como a confecção do nosso Jornal não é tarefa fácil, devemos aproveitar o momento para agradecer o trabalho dedicado de um número substancial de colaboradores, sem os quais a publicação
não chegaria aos leitores com qualidade e pontualidade. Às secretárias do Jornal, à administradora
da SBPT, aos funcionários de Brasília, às bibliotecárias, tradutores, revisores de texto, técnicos responsáveis pela home-page, e profissionais envolvidos com o acabamento gráfico e impressão, nosso
sincero muito obrigado!
Naturalmente que não podemos deixar de reconhecer o importante trabalho voluntário dos
Editores-Associados e de membros do Conselho
Editorial. Some-se a eles os nossos supervisores

das traduções inglesas. Esse grupo é constituído
por pessoas atarefadas que dedicam parte do seu
tempo na realização de afazeres fundamentais para
o perfeito funcionamento do Jornal. E o que dizer
das dezenas de revisores de manuscritos, moradores nas regiões mais diversas do Brasil? Nunca é
demais reverenciar essa função invisível, mas essencial para a consolidação do nosso Jornal.(5)
Finalmente, uma palavra especial para os autores que contribuem com nossa revista. O Jornal
não existiria se não houvesse pesquisadores que o
prestigiassem. Fazer pesquisa científica é tarefa
árdua e no Brasil as dificuldades são ainda maiores. Ao final de um estudo que pode ter durado
meses ou anos, é natural que os autores procurem
o melhor destino para a sua produção. Muito obrigado a todos aqueles que confiam no Jornal Brasileiro de Pneumologia e têm submetido a ele seus
trabalhos para publicação. Esperamos continuar a
contar com suas valiosas contribuições e convidamos outros pesquisadores brasileiros a iniciar
esse tipo de colaboração.
A indexação do Jornal Brasileiro de Pneumologia no MEDLINE conduzirá a publicação a um ní-

vel mais elevado de visibilidade e traz consigo novas
responsabilidades e grandes desafios. Certamente
que nós estamos atentos a esses aspectos, mas o
momento atual ainda é de júbilo e comemorações.
Pneumologistas brasileiros, vamos então todos
juntos erguer nossas taças e brindar:
Parabéns Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia!
Parabéns Jornal Brasileiro de Pneumologia!
PROF. DR. JOSÉ ANTÔNIO BADDINI MARTINEZ

Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia
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