
Troca de comando nos Arquivos
Brasileiros de Oftalmologia

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia agora também indexada pela ISI

Com estas palavras, Harley Edison
Amaral Bicas, avaliou sua substituição
no cargo, decidida em 14 de dezembro
de 2009, em reunião do Conselho Admi-
nistrativo da publicação. A mesma reu-
nião efetivou mudanças na composição
do próprio Conselho Administrativo dos
ABOs, que passaram a contar com a
participação de Harley Bicas e de Ro-
berto Lorens Marback, em substituição
a Newton Kara-José e Paiva Gonçalves
Filho, que tiveram os respectivos man-
datos encerrados.
Wallace Chamon graduou-se em Medi-
cina pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto em 1986 e foi aluno do
Curso de Especialização em Oftalmo-
logia/Residência Médica em Oftalmo-

logia da mesma faculdade. Realizou es-
pecialização em Oftalmologia na Uni-
versidade de São Paulo (USP) em 1989,
na Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) em 1990 e na Johns Hopkins
University, de Baltimore (EUA) em 1992.
Atualmente é Professor Adjunto Livre
Docente do Departamento de Oftalmo-
logia da UNIFESP.
Foi editor associado para a América La-
tina do Journal of Refractive Surgery,
editado pela International Society of
Refractive Surgery e atualmente faz par-
te do Conselho Editorial da publicação.

A revista Arquivos Brasileiros de Oftal-
mologia acaba de obter a indexação na
base de dados ISI (Institute for Scien-
tific Information), organizada pela em-
presa Thomson Reuters, especializada
em informação categorizada para fins
científicos e empresariais. 
Extremamente rigorosa na classificação
das fontes de informação, a Thomsom
Reuters se propõe como missão ofere-
cer cobertura sobre o que de mais im-
portante e influente é feito em termos
de pesquisas científicas em todo o mun-
do. Atualmente, a base de dados ISI
compreende aproximadamente 16 mil
títulos, livros e anais de congressos in-
ternacionais nas áreas de ciências, ci-

ências sociais, artes e humanidades.
Uma parte importante dessa base são
os oito mil títulos de revistas interna-
cionais que o ISI indexa anualmente,
registrando dados bibliográficos com-
pletos para cada documento incorpo-
rado, incluindo os resumos originais em
inglês, os endereços dos autores e edi-
tores e as referências bibliográficas ci-
tadas em cada revista. 
Esta complexa sistemática permite me-
dir o Fator de Impacto de cada publica-
ção no segmento científico na qual está
inserida, isto é, quantas vezes em que
os artigos publicados nestas publica-
ções são citados como referência em
artigos e pesquisas publicados em ou-

tras publicações, sempre tendo como
referência a base de dados ISI.

A revista Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia também

é indexada nas se-
guintes bases de

dados: Medline

(National Library of Medicine); Embase.
com; LILACS (Literatura Latino-America-
na em Ciências de Saúde) Periódica (Ín-
dice de revistas Latinoamericanas en
Ciencias).
"Com esta conquista, os Arquivos Bra-
sileiros de Oftalmologia se firmam co-
mo a principal publicação de Oftalmo-
logia da América Latina, pois é a única
que conseguiu indexação nas principais
bases de dados do mundo", afirma
Harley Bicas, ressaltando que tal fato
implica no aumento da responsabili-
dade de manter e melhorar cada vez
mais o nível da revista.
Para o novo Editor Chefe, Wallace Cha-
mon, a indexação dos Arquivos Brasi-
leiros de Oftalmologia na exigente e
sofisticada base de dados ISI é fruto do
trabalho de Harley Bicas, dos co-edito-
res Cristina Muccioli, Mauro Campos e
Paulo Elias Corrêa Dantas e das Edito-
ras Técnicas Edna Terezinha Rother e
Maria Elisa Rangel Braga.

É um orgulho ter
Wallace Chamon como
sucessor no cargo 
de Editor Chefe dos
Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia. 
Com seu trabalho,
certamente, 
a publicação vai
ganhar nova
roupagem, nova vida,
novo impulso em favor
da Oftalmologia
brasileira.

“

”
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A palavra de quem sai...

“Wallace Chamon reúne todos os méritos para elevar cada
vez mais o nome dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia e
continuar contribuindo com este crescimento da Oftalmologia
brasileira. Ficamos muito honrados com esta escolha. Como
editor que agora sai, só tenho a agradecer toda a colaboração
que sempre recebi dos co-editores, dos editores associados,
dos integrantes do Conselho Editoral e da equipe operacional
da revista.
Sou amigo de longa data do Wallace, pois ele veio da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto. Com seu trabalho, certa-
mente, a revista vai ganhar nova roupagem, nova vida, novo
impulso em favor da Oftalmologia brasileira. Tenho certeza
que esta substituição será uma glória para a nossa publica-
ção.
Os mandatos do Editor Chefe dos Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia são de cinco anos, que podem ser renováveis in-
definidamente. Depois de mais uma reeleição, considerei que
estava na hora de criar oportunidades para renovação.”

...e de quem chega!

Com certeza, este é o maior desafio que já aceitei na minha
carreira. Tenho muito receio, que foi consideravelmente redu-
zido com a garantia dada por Harley Bicas de que continuará
colaborando com a vida e o aperfeiçoamento da revista. Nos-
sa relação vai muito além da universidade ou da profissão.
Meu compromisso é manter o nível científico alcançado pela
publicação graças ao trabalho de Harley Bicas, vou me empe-
nhar para reduzir o tempo entre a revisão e a publicação dos
artigos, bem como em obter a indexação no ISI, o único índice
de indexação que falta aos Arquivos Brasileiros de Oftalmo-
logia. Em resumo, tenho a meta de continuar o trabalho de
Harley Bicas.
Em nossa publicação, o topo da pirâmide não é o mais impor-
tante. Com os revisores fazendo bom trabalho, os editores as-
sociados fazendo bom trabalho, o que chega ao Editor Chefe
são artigos de boa qualidade. Este foi o sentido do mecanismo
criado por Harley Bicas, que pretendo manter e, se possível,
aprimorar. Também vou iniciar estudos e gestões para que os
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia passem a ter periodici-
dade mensal, meta ambiciosa que vai exigir grande disposição
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e das empresas par-
ceiras da entidade, além de longo período de maturação.

A revista Arquivos Brasileiros de Oftalmologia surgiu em junho de
1938, tendo como diretores Waldemar Rangel Belfort Mattos, que
assinava a apresentação da publicação, Benedito Paula Santos e
Durval Prado. Seu surgimento está ligado a uma crise de periodicidade
da Revista de Ophthalmologia de S. Paulo, editada pela Sociedade de
Ophthalmologia de S. Paulo que, além da teimosia em manter a or-

tografia clássica com “phs” e “ths”, tinha grande dificuldade em garantir a periodi-
cidade anunciada e a distribuição da revista. Tais características levaram o irrequieto
gênio de Waldemar Belfort a criar a nova publicação para disputar no incipiente uni-
verso das publicações médicas especializadas do Brasil de então.
Mantendo a periodicidade e melhorando sempre a qualidade, a revista consolidou-se
como a principal publicação oftalmológica do País e, posteriormente, da América Latina.
A partir de 1990, os Arquivos Brasileiros de Oftalmologia começaram a ser editados sob
a responsabilidade do Conselho Brasileiro de Oftalmologia graças a um convênio as-
sinado entre a entidade e a família Belfort, que continuou tendo responsabilidades edi-
toriais. Embora publicada sob a responsabilidade do CBO, a diretoria do conselho não
tem qualquer ingerência na política editorial dos Arquivo Brasileiros de Oftalmologia e
esta independência sempre foi considerada como uma das condições para a manuten-
ção da qualidade científica da publicação.
Foi a primeira revista médica brasileira a ser editada em CD-ROM, em 1996 e passou a
ser indexada em várias bases de dados internacionais. Também foi uma das pioneiras
na implantação do sistema “peer review” que exige que cada artigo passe por pelo me-
nos duas revisões de especialistas antes da publicação.
Em janeiro de 2000, Harley Edison Amaral Bicas assumiu o cargo de Editor Chefe da
revista, em substituição a Rubens Belfort Junior.

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia desde 1938

1. Waldemar Rangel Belfort Mattos, 
fundador da revista

2. Rosa Belfort, seu filho Rubens Belfort Junior e 
Wallace Chamon

3. Rubens Belfort Mattos e Rubens Belfort Júnior

4. Ato de assinatura da entrega da revista ao 
CBO, durante o Congresso de Prevenção da 
Cegueira realizado em Natal, em 2000
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Acesse: www.cbo.com.br
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