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Enfim, estamos no MEDLINE!
At last, we are in the MEDLINE!

A 
Revista Brasileira de Fisioterapia (RBF), publicada pela Associação Brasileira de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Fisioterapia (ABRAPG-FT), agrega, em diversas funções, docentes de universidades brasileiras envolvidos na 

Pós-Graduação em Fisioterapia e Ciências da Reabilitação. 

Historicamente, a RBF veio, por meio da ação de diversos docentes do curso de Fisioterapia da Universidade 

Federal de São Carlos, preencher uma grande lacuna existente em 1996  devido à ausência de revistas científicas 

de edição e circulação nacional na área de Fisioterapia. Os procedimentos criteriosos adotados para a publicação 

de artigos científicos, desde a sua primeira edição, garantiram-lhe reconhecimento nacional pela comunidade 

científica. Com o crescimento da Pós-Graduação nas áreas de Fisioterapia e Ciências da Reabilitação e com o 

apoio de diversas instituições de ensino brasileiras, ocorreu um aumento significativo da qualidade da revista, 

assim como dos artigos publicados. Esse processo resultou na aprovação da indexação da Revista Brasileira de 

Fisioterapia pela Base SciELO (02/06/2006), a qual atualmente processa os dados e artigos da RBF em sua base . 

A indexação na SciELO em 2006, sob a liderança da Professora Helenice Jane Cote Gil Coury, foi um dos marcos 

importantes da sua  história . 

Em 2007, fomos informados que a Elsevier Bibliographic Databases havia selecionado a RBF para ser incluída 

nas bases Scopus e EMCare a partir de 2008 e, ainda no final de 2007, recebemos a notícia  da inclusão da RBF 

nas bases Science Citation Expanded (Web of Science) e Journal Citation Reports/Science Edition (ISI da Thomson 

Scientific). Por meio dessas inclusões, a RBF tornou-se o primeiro periódico da área na América Latina a atingir 

esse nível de indexação.

Devido à sua posição estratégica para o desenvolvimento dos cursos de Pós- Graduação da área no Brasil, a 

RBF tem recebido apoio integral dos pesquisadores que compõem seu corpo editorial e de diversas instituições 

de ensino, tais como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de São Carlos, a Univer-

sidade de São Paulo e a Universidade Nove de Julho. Além disso, a RBF tem sido apoiada financeiramente por 

diversas agências estaduais e federais de fomento, tais como CNPq, CAPES, FAPESP e FAPEMIG. Esses apoios 

têm sido complementados com verbas de assinatura e pelo financiamento dado pelo Conselho Regional de 

Fisioterapia da terceira região (CREFITO-3). Graças a isso,  tem sido possível promover um crescimento expres-

sivo na qualidade da RBF.

Como resultado do esforço individual de editores, membros do corpo editorial, revisores e autores e dos apoios 

institucionais recebidos, o número e a qualidade dos artigos enviados à RBF têm crescido enormemente nos úl-

timos anos. O aumento do número de manuscritos submetidos à RBF e da qualidade dos artigos publicados vem 
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contribuindo para que ela  seja cada vez mais reconhecida internacionalmente. No sentido de concretizar essa projeção interna-

cional, os editores da revista submeteram-na, em março de 2009,  à indexação na base de dados MEDLINE/PubMed. Essa foi a 

nossa terceira submissão iniciada em 2004.

Há exatamente um ano após o envio de nossa última solicitação, estamos hoje honrados em informar a toda comunidade 

que vem nos apoiando que o Literature Selection Technical Review Committee da National Library of Medicine, formado por 

autoridades internacionais na área de Biomedicina, selecionou a Revista Brasileira de Fisioterapia (Brazilian Journal of Physical 

Therapy) para ser indexada e incluída na base de dados MEDLINE. Assim, todos os artigos publicados pela RBF, a partir de 2010, 

poderão ser encontrados em buscas realizadas na base PubMed. Esse passo, essencial para a internacionalização e aumento da 

citação da RBF, coloca a nossa revista entre as mais importantes da área no mundo. Essa conquista não poderia ser obtida sem o 

envolvimento de todos aqueles que dedicaram seu tempo  à revista. Dessa forma, dedicamos essa vitória à equipe da secretaria da 

RBF, aos autores, aos editores que nos antecederam, aos editores de área e corpo editorial, aos revisores, bem como ao CREFITO-3, 

às instituições de ensino e agências de fomento que acreditaram que é possível fazer uma revista de nível internacional no Brasil. 

Parabéns a toda área, pois essa é uma conquista para ser celebrada.

Sérgio Teixeira Fonseca

Tania de Fátima Salvini
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