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Editorial

REvista HCPa: Contínua Evolução

Revista HCPa. 2013;33(1):5-6

Hospital de Clínicas de Porto alegre.
universidade Federal do Rio 
Grande do sul. Porto alegre, Rs.

a Revista do Hospital de Clínicas de Porto alegre/Faculdade de 
Medicina da universidade Federal do Rio Grande do sul apresenta um 
longo histórico de evolução científica desde suas primeiras edições, em 
1981, até a sua versão mais atual (maio de 2013) no formato eletrônico. 
não há dúvidas que foi o grande empenho de todos os Editores-chefe 
anteriores da RHCPa (bem como Editores de Área e todos os outros 
colaboradores) juntamente com a estrutura de funcionamento que o HCPa 
mantém (recursos humanos qualificados, disponibilidade de recursos, 
tecnologia, espaço físico, etc.) que elevaram o nível científico da nossa 
Revista. agora em 2013 a RHCPa contará com dois novos Editores-chefe 
(Prof. alexandre P. Zavascki e Prof. afonso l. Barth), que deverão dar 
continuidade ao trabalho de excelência da RHCPa. 

o principal desafio na continuidade do processo evolutivo da RHCPa 
é, como já mencionado pelo Editor-chefe anterior, Prof. Francisco 
veronese, em seu último editorial, aumentar a abrangência nacional e 
internacional da Revista. assim, estamos no início de um processo de 
algumas mudanças com o objetivo de obtermos indexação em outras 
bases de dados que possibilitem uma maior visibilidade dos trabalhos 
publicados, vislumbrando, futuramente, o estabelecimento de índice 
de impacto junto a thomson Reuters Web of Knowledge, desta forma 
tornando-a mais atrativa para pesquisadores do HCPa e uFRGs, e, 
também, para pesquisadores de outras instituições do Rio Grande do 
sul e do Brasil. 

Este deverá ser um processo longo e irá requerer adaptação a novas 
exigências e ainda mais empenho de todos os colaboradores. nesse 
processo está prevista a troca de nome da Revista, incorporação de 
colaboradores externos (nacionais e internacionais) no corpo editorial 
e priorização para publicação de artigos originais. Desde já, também 
encorajamos a submissão de artigos em língua inglesa, embora esta 
não seja, ao menos em um primeiro momento, uma exigência formal 
da Revista.  

assim, convidamos os Editores-chefe anteriores, nossos professores, 
pesquisadores e alunos para dar o início, junto com a equipe editorial 
da Revista, a esse processo, submetendo artigos originais e divulgando 
a revista e seus objetivos junto aos seus pares de outras instituições. 
Reconhecemos que a colaboração de todos será imprescindível para 
que os novos objetivos da RHCPa sejam alcançados. 
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Primeira edição da Revista HCPa, volume 1, número 1, 1981.


