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Com este número, a revista Pesquisa 

Brasileira em Odontopediatria e Clínica 

Integrada inicia seu sexto ano de existência. Ao 

longo deste período, tivemos a preocupação 

constante em aprimorá-la, desde a sua 

apresentação, envolvendo também a ampliação do 

Conselho Editorial, e, neste último ano, com maior 

ênfase, o processo de revisão dos artigos pelos 

pares.

É exatamente quanto a este último aspecto 

que gostaríamos de tecer alguns comentários.

O processo de análise dos originais 

submetidos à apreciação dos consultores do nosso 

periódico é uma das etapas mais importantes e, 

portanto mais críticas, considerando-se tanto a 

perspectiva do avaliador, como também dos 

autores dos artigos.

Com vistas a que este processo possa 

contribuir para a publicação de artigos mais 

consistentes e, por conseguinte, constituírem-se 

em potenciais fontes de citações posteriores, os 

originais submetidos à apreciação do Conselho 

Ed i t o r i a l  da  Pesqu isa  Bras i le i ra  em 

Odontopediatria e Clínica Integrada são, 

inicialmente, encaminhados para dois consultores. 

A escolha dos nomes recai, preponderantemente, 

pela temática abordada nos artigos.

Invariavelmente, aos trabalhos submetidos 

a este processo, têm sido sugeridas reformulações, 

as quais tanto objetivam a adequação às normas 

adotadas pelo periódico, como também ao 

conteúdo do trabalho, o qual, por vezes, necessita 

de um maior detalhamento, aprofundamento e 

clareza em sua redação.

Em se t ra tando da forma como 

encaminhamos este processo, após o recebimento, 

os artigos são protocolados. Não havendo 

pendências quanto à apresentação dos 

documentos solicitados, concluída esta etapa, é 

enviada para os autores carta de recebimento do 

trabalho, na qual é informado que em um prazo 

máximo de 120 dias o resultado da análise pelo 

consultores/conselho editorial será divulgado. 

Sendo aceito o trabalho científico, o prazo 

de publicação atualmente previsto é de 180 dias.

Ao longo destes anos em que o processo de 

revisão pelos pares foi reformulado, tanto no que 

concerne ao número de avaliadores, como também 

aos critérios adotados na análise, percebeu-se a 

evolução na qualidade dos artigos publicados. 

Como resultado final, temos: a satisfação 

dos autores dos trabalhos submetidos à revista 

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e 

Clínica Integrada, por verem que as contribuições 

proporcionaram melhora no texto original; o 

reconhecimento dos consultores, ao verificarem, 

quando da publicação dos artigos, que as 

sugestões advindas do processo de avaliação 

foram criteriosamente levadas em consideração; a 

credibilidade dos leitores, por terem acesso a 

melhores trabalhos científicos.
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