
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
 Editora Científico da REBEn.

Isaac Rosa Marques
Editor Associado da REBEn.

Revista
Brasileira

de Enfermagem

REBEn

EDITORIAL

 Rev Bras Enferm, Brasília 2007 set-out; 60(5): 487.     487

A Revista Brasileira de Enfermagem na SciELO

É com muito orgulho que a Comissão de Publicações, Membros e Conselho Editorial,
compartilham que, após avaliação, mais uma vitória alcançada na atual gestão: o ingresso da
Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) na coleção de periódicos indexados na Scientific
Electronic Library Online (SciELO).

Esta conquista foi permeada de lutas e grande esforço, uma vez que, para passar por este
processo tivemos que nos defrontar com inúmeros obstáculos, como a falta de apoio financeiro
e a falta de infra-estrutura adequada para atender a curto prazo, os requerimentos da
Medotologia SciELO.

Apesar destes obstáculos, um grande investimento em recursos humanos e materiais foram
alocados para que esta meta tão ardentemente perseguida pudesse ser alcançada. O resultado
é que a REBEn juntou-se a mais outros 189 periódicos brasileiros na maior Base de Dados
Completa existente no país.

O significado desta indexação faz jus ao que a REBEn representa para a Enfermagem
Brasileira, seu papel pioneiro na história da publicação científica na área de conhecimento da
Enfermagem. A visibilidade promovida pela SciELO, trará ainda maior valor para a produção
científica até hoje publicada na REBEn.

Novos horizontes se abrem e esperamos que a REBEn dissemine ainda mais o conhecimento
dos Enfermeiros Brasileiros em toda a rede abrangida pela SciELO. O resultado será o
aumento do impacto da REBEn no cenário científico da área de Enfermagem.

Acreditamos que esta indexação é uma das mais importantes conquistas da REBEn em
toda a sua história. Mas não podemos parar por aí. Você como autor, continua tendo um papel
fundamental, submetendo o seu trabalho na REBEn e citando trabalhos já publicados na
REBEn. Isto contribuirá para aumentar o impacto de nossa revista na comunidade científica.

Portanto, considere mais este atributo de valor ao submeter seu trabalho na REBEn. Tenha
em mente que, a partir de agora, um número muito maior de leitores irão acessar os resultados
de suas pesquisas.

Convidamos você a continuar publicando na REBEn!


