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Perspectivas da Revista Médica de Minas Gerais: desafios para a qualidade

A Revista Médica de Minas Gerais já tem uma história significativa, con-
solidando-se nos últimos anos como importante veículo de divulgação da produção
científica das Escolas de Medicina de Minas Gerais. Iniciou-se como Revista da
Associação Médica de Minas Gerais em 1949. Em sua existência, passou por dife-
rentes fases, chegando a ter a circulação interrompida e ressurgindo com o atual
nome, em 1991. Com isso, passou a congregar as instituições ligadas ao ensino de
Medicina, de forma mais abrangente e representativa, envolvendo a Associação
Médica, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina.

A publicação de um periódico de qualidade é um dos componentes
principais da política do Conselho Editorial, e já foram realizadas mudanças em
seu conteúdo e formato, tornando a revista mais atrativa e melhor na opinião dos
leitores. Outras etapas envolvem a indexação em outras bases de dados, além do
Lilacs, em especial no Scielo, passo fundamental e importante numa estratégia
mais arrojada de sua inclusão no PubMed, determinantes de qualidade interna-
cional de periódicos. Sabemos que há um longo e difícil caminho a ser percorri-
do, mas reconhecemos a necessidade dessa ação para o futuro da Revista. Para
o projeto Scielo, as metas de curto e médio prazo consistem em:

- estabelecimento de uma política editorial para captação de artigos de qualida-
de de abrangência nacional e internacional no meio acadêmico e cientifico;
- publicação predominante de artigos originais de qualidade, oriundos de pes-
quisas cientificas;
- fortalecimento e busca de parcerias com instituições públicas e privadas
para garantir a regularidade das publicações;
- divulgação dos artigos pela Internet, utilizando a home page da Faculdade
de Medicina da UFMG, Coopmed, Bibliomed e Portal Capes;

Algumas medidas já estão em curso, sendo uma delas a reestruturação
e renovação do Conselho Editorial, com a inclusão de nomes de pessoas de reno-
mado conhecimento científico de várias partes do país e do exterior. Outra meta
é a renovação do corpo de consultores Ad hoc, que passará a contar também
com colaboradores de diferentes instituições do país, conferindo maior rigor nas
avaliações dos artigos publicados. Como reconhecimento do trabalho já realiza-
do, a Revista, mediante apresentação de projeto, foi contemplada com recursos
oriundos da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG e do CNPq para periódicos nacio-
nais, uma demonstração incontestável da qualidade do periódico.

A Revista é classificada pela Capes como Qualis B nacional, para cursos
de pós-graduação da área médica. A partir de sua indexação pelo Scielo, passa
para a categoria de Qualis A. Esforços têm sido dispendidos e acreditamos que
existam condições favoráveis para uma boa avaliação pelo Scielo, meta principal
do Conselho Editorial neste momento. Assim, a comunidade acadêmica poderá
contar com um periódico de qualidade, à altura de publicar os melhores trabalhos
para leitores de diversas partes do país. O universo de cerca de cinco mil médicos
que demonstraram, mediante pesquisa, o desejo de receber a revista regularmen-
te, pode ser considerado uma demonstração inegável do valor deste periódico e
de sua abrangência, ainda que mais restrita ao estado de Minas Gerais.
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