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Editorial

Prezados Senhores,

Há mais de 18 anos, quando foi iniciado o projeto da nossa revista Acta Ortopédica Brasileira, era inima-
ginável, mesmo no mais otimista dos cenários, que ela alcançasse o patamar em que se encontra hoje. Seu 
reconhecimento por vários dos mais importantes indexadores científicos do mundo reflete a alta qualidade 
da produção científica da Ortopedia Brasileira, fruto do trabalho de todos os membros do Conselho Editorial, 
assim como dos pesquisadores que colaboraram ao longo destes 18 anos e confiaram a divulgação de sua 
produção à Acta Ortopédica Brasileira.

Faço questão de deixar registrados agradecimentos especiais às várias diretorias da Regional de São Paulo 
da SBOT, que confiaram em nossa gestão, e ao Laboratório Aché, nosso parceiro no desenvolvimento deste 
projeto, que tanto tem contribuído com nossa especialidade.

Por meio desta mensagem, despeço-me das atividades de editor-chefe de nossa revista, com dupla sa-
tisfação: de dever cumprido e de passar as funções para o colega e amigo Olavo Pires de Camargo, o qual 
tenho a certeza de que desenvolverá esta atividade com toda a competência, conduzindo a Acta Ortopédica 
a patamares cada vez mais altos.

Obrigado a todos os envolvidos neste projeto pela colaboração ao longo destes 18 anos ininterruptos.

Tarcisio E. P. Barros Filho 

Caros leitores,

Teremos a honra de prosseguir com o projeto pioneiro desenvolvido há 18 anos com eficiência pelo Prof. 
Tarcisio E. Pessoa de Barros Filho, após termos conseguido, em 2009, que a Acta Ortopédica Brasileira se 
tornasse uma revista ISI. 

Para alcançarmos este objetivo, será necessária a participação homogênea de toda comunidade acadê-
mica da ortopedia brasileira. 

Precisamos de um conselho editorial com maior presença internacional e de trabalhos científicos consen-
tâneos com a realidade atual da ortopedia mundial. 

Serão priorizados projetos de pesquisa originais, com ênfase para os estudos com maior nível de evidência, 
visando, assim, atingir um fator de impacto que viabilize a nossa indexação também no Medilne. 

Contamos para isso com o apoio e a atuação efetiva de todos.

Olavo Pires de Camargo


