EDITORIAL
A evolução da Revista HUGV
A Revista HUGV foi fundada em 2002 e, após 15 anos, se mantém ativa, inicialmente com
publicações anuais e, mais recentemente, com publicações semestrais. A intenção do Editor e do
Conselho Editorial é ampliar o espectro de divulgação da Revista para além dos limites do Hospital
Universitário Getúlio Vargas e da UFAM, tornando-a indexada para garantirmos publicações oriundas
dos programas de pós-graduação da UFAM e de outras Universidades da Região Amazônica.
É claro que para ocorrer esta emancipação necessitamos de investimentos em pessoal,
na estrutura organizacional e nos revisores externos. Deveremos evoluir do patamar de revista
para registro das pesquisas oriundas dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos residentes para
revista científica utilizada pelos Programas de Pós-Graduação como opção de publicação com
visibilidade nacional e internacional. Um dos passos importantes ocorrido a partir deste ano foi
a transformação da revista para sistema eletrônico em todas as suas etapas, desde a submissão,
passando pelas revisões aos pares, até a publicação.
Em relação ao primeiro tópico, pleitearemos a dedicação com uma carga horária maior
de um bibliotecário e de uma secretaria executiva. Estes servidores deverão estar em regime
de dedicação exclusiva para a Revista HUGV com o objetivo de evolução da revista. O EditorChefe deverá convidar alguns professores ou médicos com a liberação de carga horária para
desenvolver as atividades relacionadas à revista, tais como, incentivo a publicações, orientações
de trabalhos científicos dos programas de iniciação científica da UFAM e das outras Universidades.
Não raramente avaliamos trabalhos de iniciação científica de excelente qualidade, mas que
acabam na apresentação final e não são encaminhados para a publicação.
A estrutura organizacional de qualquer tipo de empreendimento científico passa pela
necessidade de aporte financeiro. A contratação de serviços terceirizados agiliza a diagramação
com profissional especializado, os revisores de português e inglês são profissionais que garantem
uma boa qualidade na publicação da revista. O financiamento pode ser de empresas de fomento
governamental, de laboratórios ou empresas de materiais médicos, enfim, temos, a exemplo de
outras publicações associativas, o dever de oferecer um produto de qualidade para que possamos
ter a almejada auto sustentação financeira.
Outra preocupação do conselho editorial é a presença de revisores adHoc de outras
instituições de ensino superior para avaliação por pares dos artigos submetidos à Revista HUGV.
A multiplicação de periódicos anualmente faz com que ocorra uma dificuldade em encontrar
pesquisadores disponíveis para realizarem as revisões dos artigos sem uma forma de retribuição
ao trabalho de revisão.
Os desafios são grandes, mas não intransponíveis, com o apoio da Direção do HUGV e da
Reitoria da Universidade Federal do Amazonas, com a união dos novos doutores, cremos que,
em breve, com os esforços dos professores e médicos do HUGV, alcançaremos nossos objetivos e
teremos um periódico indexado.
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