EDITORIAL

OS DOIS ANOS DE HISTÓRIA DE CADERNOS DE NATUROLOGIA E
TERAPIAS COMPLEMENTARES: PROGRESSOS E PERSPECTIVAS
TWO YEARS OF THE JOURNAL OF NATUROLOGY AND
COMPLEMENTARY THERAPIES: PROGRESS AND PERSPECTIVES

Dois anos de história! E já não é apenas mais um sonho. É, sim, uma realidade.
Esta Revista Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares, desde sua criação, em 2012, assumiu um
compromisso com o fortalecimento científico da Naturologia e das Terapias Complementares no Brasil e no
mundo.
Nesses dois anos de história, diversos pesquisadores, editores e pareceristas nacionais e internacionais ofereceram seu trabalho e dedicação, tornando possível transpor obstáculos para chegar a este quarto número.
A retrospectiva do progresso, inegavelmente, aponta para o caráter inovador da Revista que, desde seu
primeiro número, investe na qualidade dos manuscritos publicados, selecionando, com esmero, conteúdos que
informam e promovem conhecimento a respeito dos saberes que edificam a Naturologia e as Terapias Complementares. Prova dessa conquista, no primeiro ano da Revista, é a classificação no Qualis-CAPES, em duas
áreas do conhecimento.
Ao longo desses dois anos, foram apreciados mais de cem manuscritos acadêmicos, dos quais quarenta
e seis foram publicados nesses quatro volumes sob a forma de cinco editoriais, treze artigos originais, treze
artigos de revisão, três relatos de caso clínico, dois relatos de experiência, dois resumos de tese, sete resumos
de dissertação e uma entrevista. São trabalhos cuja autoria vincula seus autores a universidades de renome internacional e nacional como Universidade de Oxford e Exeter (Inglaterra), USP, UNICAMP, UNIFESP, UNESP,
UFC, UFF, UFES, UFSC, UFPR, PUC-SP, UFG, UAM, UNISUL e UNISUAM.
A política de expansão e divulgação de Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares cumpre
sua função enviando exemplares da revista impressa aos diversos grupos de pesquisa e pesquisadores da área.
Visando ao aumento do número de submissões, a partir do quarto número, pequenas alterações foram
implantadas na política editorial, passando a acolher, na Revista, uma nova modalidade de manuscrito: as
comunicações breves. São artigos curtos que tratam de resultados preliminares ou de assuntos de relevância
imediata. O texto não deve ultrapassar cinco páginas, com as referências e ilustrações.
Outra modificação refere-se às normas adotadas nas referências dos textos, as quais devem ser apresentadas de acordo com a ordem das citações, conforme preconizado pelo Estilo Vancouver.
Não se limita a essas inovações, todavia, a idealização de perspectivas empreendedoras para o presente
e para o futuro da Revista. Além de ações para assegurar os elevados níveis de qualidade dos manuscritos,
apresentam-se como metas dois de seus grandes desafios: a busca por indexações em bases de dados importantes e a sustentabilidade financeira.
Na questão do suporte financeiro, cabe mencionar que a edição de uma revista acadêmica envolve muitos
gastos financeiros decorrentes de serviços prestados por profissionais de correção gramatical, diagramação e
de formatação metodológica, além de custos com a impressão dos exemplares. O maior desafio é conquistar a
adesão de outras formas de financiamento do periódico, como fomentos externos públicos, incentivo financeiro de instituições privadas e apoio das associações de classe da Naturologia.
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Isso requer iniciativas no âmbito da publicidade. Assim, visando a acompanhar as tendências dos periódicos de maior impacto, planejam-se mudanças importantes na política editorial que ampliarão visibilidade,
citação e impacto de Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares e, consequentemente, dentre
outros benefícios, os necessários investimentos financeiros para este empreendimento. Em face de tais objetivos, a nova política adotará, inicialmente, a estratégia de ampliar consideravelmente o número de artigos
originais e a periodicidade da revista, disponibilizando todos os manuscritos em língua inglesa, além de, muito
provavelmente, optar apenas pela disponibilização no formato on-line.
Reitera-se que Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares tem sido, cada vez mais, o resultado da força coletiva de todos os editores, pareceristas, pesquisadores e apoiadores que a engendram e a movimentam sempre alicerçada por esse já reconhecido padrão de qualidade.
Nesta edição, está em destaque a homenagem e o agradecimento a todos que atuaram e atuam nesta construção. Gratidão a todos.

Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues
Editor-chefe
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