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Editorial

Revista HCPa: Uma mensagem de 
agRadeCimento

Prof. Francisco José Veríssimo Veronese

Após editar o último fascículo de 2012 da Revista HCPA e Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, finalizo minha 
função como Editor-chefe de nossa revista. Como Editor, trabalhei com 
muitas pessoas às quais desejo neste momento agradecer. 

No período de 2009 a 2010 como Coeditor da Revista HCPA tive 
um importante aprendizado com a Professora Sandra Silveiro, a quem 
agradeço o suporte e incentivo para levar adiante este periódico, que já 
apresentava alguns dos pré-requisitos para ampliar nossa indexação para 
a base de dados SciELO. Mérito conquistado por ela, como Editora-chefe 
da Revista HCPA, em conjunto com nossa Editora Executiva, bibliotecária 
Rosa Maidana, que desenvolveram intenso e bem-sucedido trabalho nos 
anos precedentes.

Assumindo como editor em 2011, a equipe conseguiu consolidar 
aquelas conquistas e dinamizar o processo de avaliação e editoração de 
artigos.  A montagem da equipe de Editores de Área resultou na agilização 
e maior qualidade científica dos artigos publicados no período. Artigos 
esses procedentes não só de nossa instituição, mas também de outras 
instituições de nosso estado e de diversas regiões do Brasil. Observamos 
um crescimento de publicações de instituições externas nos últimos anos, 
de 11% (2007-2008) para 30% (2011-2012). Apesar disso, é importante 
reconhecer que a maior parte das publicações ainda é procedente de 
nossa instituição. A perspectiva agora, sob o comando do Professor Flávio 
Kapczinsky, atual coordenador do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação 
(GPPG), é de que a revista tenha uma abrangência nacional e internacional 
no que se refere às instituições e grupos que nela publicam, ao corpo de 
revisores e aos membros do conselho editorial. Um novo nome para a 
Revista deve refletir essa meta de internacionalização.

Dirijo essa mensagem de agradecimento a todos os que colaboraram 
para manter o crescimento da Revista HCPA. Inicialmente, aos Editores de 
Área listados abaixo: 

Alessandro Bersch Osvaldt, Ana Beatriz Almeida de Oliveira, Andréia 
Biolo, Clarissa Severino Gama, Cristiane Bauermann Leitão, Edimárlei 
Gonsales Valério, Elizeth Paz da Silva Heldt, Flávia Kessler Borges, 
Gustavo Adolpho Moreira Faulhaber, José Roberto Goldim, Juliana Avila 
Duarte, Patrícia Pelufo Silveira, Suzi Alves Camey, Tiago Elias Rosito e 
Valério Rodrigues Aquino. 

Reconheço o trabalho competente e voluntário que desenvolveram e 
que permitiu agilizar o fluxo, a análise e a decisão editorial dos manuscritos, 
e também ampliar o corpo de revisores, consolidando o processo de 
revisão por pares. Essa estratégia funcionou e cresceu em número de 
colaboradores ao longo dos dois anos. O meu muito obrigado a todos. 
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Dirijo também meu agradecimento aos 
professores, na pessoa da Professora Nadine 
Clausell, coordenadora do GPPG no período, pela 
oportunidade de poder conduzir a revista, pelo 
incentivo e pelos recursos humanos e materiais 
sempre disponibilizados. Aqui também um 
agradecimento à Fundação Médica do Rio Grande 
do Sul por todo o suporte nas edições. E a todos 
os pesquisadores - professores, profissionais das 
diferentes áreas, acadêmicos - que destinaram 
o fruto de sua pesquisa e de seu trabalho para 
divulgação na Revista HCPA. Um agradecimento 
especial ao Professor José Roberto Goldim e 
à Professora Suzy Alves Camey, responsáveis 
pela Seção de Bioética e de Bioestatística, 
respectivamente.

Aos demais editores da Revista HCPA, 
Professor Brasil Silva Neto (Coeditor), por todo 
o suporte e parceria no trabalho de equipe, e 
Professor Édison Capp (Editor Assistente), pelos 
importantes avanços que introduziu na revista 
(novo software para diagramação e layout) e pelo 
empenho na submissão para indexação a SciELO. 

E à bolsista de Biblioteconomia, Ivaniza de Souza, 
pelo competente trabalho de revisão dos artigos e 
auxílio na organização da revista. 

Em um parágrafo à parte, meu agradecimento 
para nossa Editora Executiva, Rosa Maidana, 
que fez história na Revista HCPA construindo e 
consolidando o crescimento e a qualidade da revista 
que temos hoje. Sua dedicação e competência são 
imensas, assim como é o meu reconhecimento 
pela sua atuação incansável. Agradeço pelos 
ensinamentos, por todo o suporte e por vibrar a 
cada nova edição da revista que publicamos. 

Finalmente, um agradecimento às instituições 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, onde aprendi que o conhecimento científico 
que produzimos deve retornar à comunidade, em 
seu benefício.
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