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A

o assumir como editora chefe da Scientia Medica,
eu gostaria de enaltecer todas as equipes anteriores e suas contribuições para a evolução desta
revista. Sobretudo gostaria de homenagear o colega
Paulo Márcio Pitrez, editor que me antecedeu, com
quem já venho trabalhando há quase cinco anos como
integrante do corpo editorial. Em sua gestão, a revista
obteve várias conquistas importantes e amadureceu
como publicação científica. Felizmente, continuaremos
contando com sua valiosa participação em nossa
equipe, convite a que ele gentilmente acedeu, apesar
de atualmente estar dividido entre as coordenações
do Instituto de Pesquisas Biomédicas e do Serviço
de Pediatria do Hospital São Lucas da PUCRS. Ao
ser designada para esta importante função, gostaria
também de agradecer aos professores Ivan Carlos
Antonello e Maria Helena Itaqui Lopes, na Direção
da FAMED, pela confiança em mim depositada.
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Continuaremos com a mesma linha editorial
que já vinha sendo adotada ultimamente, mantendo
critérios internacionais de qualidade da publicação
científica biomédica e procurando a diversificação
geográfica de autores e revisores, linha esta que já
rendeu frutos, como indexação da revista em bases
de dados internacionais e melhora na classificação
do Qualis CAPES. Pretendemos também nos alinhar
com a tendência crescente de valorização das
publicações digitais, aperfeiçoando e divulgando a
página eletrônica da revista. Como planos para um
futuro próximo, temos a adoção do Digital Object
Identifier e a associação ao Committee on Publication
Ethics, entre outros. Naturalmente, muito ainda temos
que conquistar e, durante minha gestão, espero poder
deixar, da mesma forma, uma contribuição relevante
para o contínuo crescimento e a qualificação da
Scientia Medica.

CORREÇÃO
No artigo “Klinefelter’s Syndrome: 18 years’ experience of a pediatric endocrinology unit”, publicado
em 2011, no volume 21, número 4, p. 162-165, a ordem correta dos nomes das autoras é a seguinte:
Cláudia Costa, Filipa Caldeira, Carla Pereira, Lurdes Sampaio.
Na edição eletrônica da Scientia Medica, correspondente ao fascículo impresso, o arquivo anterior
do artigo foi substituído pelo corrigido, a pedido e com a concordância de todas as autoras.
O texto não sofreu qualquer modificação.
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