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Mais um passo importante da Scientia Medica
One further important step for Scientia Medica
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É com satisfação que comunicamos aos usuários
da Scientia Medica, especialmente aos autores que
a prestigiam com a publicação de seus trabalhos,
que a revista foi indexada na Scopus. Essa base de
dados, oficialmente denominada SciVerse Scopus
e pertencente ao grupo editorial Elsevier, é a maior
base indexadora de resumos e citações da literatura
científica revisada por pares.
Essa fonte de pesquisa bibliográfica vem somarse a outras importantes bases nas quais a revista já
era indexada, como LILACS, um abrangente índice
da literatura científica da América Latina e Caribe
ligado ao Centro Latinoamericano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde, à Organização
Pan-Americana da Saúde e à Organização Mundial da
Saúde; e Latindex, um sistema de informação sobre
periódicos científicos editados na América Latina,
Caribe, Espanha e Portugal.
A SciVerse Scopus abrange mais de 18.500
periódicos de todo o mundo, incluindo 100% dos

indexados na base de dados Medline. E, à semelhança
da ISI Web of Knowledge, da Thomson Reuters,
oferece o cálculo do índice H, indicador bibliométrico
baseado na distribuição das citações recebidas pelas
publicações de um determinado pesquisador. Assim,
a Scientia Medica passa a fazer parte de uma base de
dados de abrangência mundial, com grande prestígio
e que vem sendo cada vez mais utilizada no meio
científico e acadêmico, o que representa um importante
acréscimo na visibilidade da revista.
A inclusão de um periódico na Scopus passa
por um comitê avaliador internacional, constituído
por um grupo de cientistas, pesquisadores e bibliotecários, que representam as principais áreas da ciência.
Para ser aceito, o periódico precisa atender a rigorosos
critérios de qualidade. Este reconhecimento é um
reflexo do trabalho de todos os profissionais envolvidos na Scientia Medica, renovando nosso entusiasmo e indicando que estamos caminhando na direção
certa.
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