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A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/

USP) comemora 60 anos de existência e, ao longo de sua trajetória, conquistou destaque 

no cenário nacional e internacional, pela qualidade de suas atividades na formação de 

enfermeiros e pesquisadores e por sua atuação junto a instituições públicas e privadas 

nas áreas de saúde e educação. Enquanto Centro Colaborador da Organização Mundial da 

Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, desde 1988, a EERP/USP tem 

a missão de contribuir para a integração dos enfermeiros na América Latina e, assim, a 

produção e a divulgação do conhecimento científico tornam-se estratégias utilizadas para esse fim. 

Buscando disseminar o conhecimento produzido pela Enfermagem, a EERP/USP edita, bimestralmente, a 

Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) que comemora este ano duas décadas de circulação e que, 

atualmente, figura dentre as 20 revistas de maior impacto na área de Enfermagem do mundo. 

A Unidade também é responsável pela coordenação da Biblioteca Eletrônica REV@ENF, da Rede Biblioteca 

Virtual de Saúde Enfermagem (BVSE) Internacional, projeto integrado à BVS Enfermagem, operacionalizado 

pelas instituições responsáveis por publicações periódicas da área de Enfermagem que conta com apoio dos 

Centros Cooperantes da Rede BVS Enfermagem - BIREME e com financiamento do Ministério da Saúde do Brasil. 

Trata-se de biblioteca que reúne uma coleção de revistas científicas de Enfermagem, nacional e internacional, de 

livre acesso, em texto completo, disponibilizada na metodologia SciELO, e de formato eletrônico, com geração de 

estatísticas bibliométricas. As metas da REV@ENF são: ampliar e fortalecer a difusão do conhecimento científico 

produzido pela Enfermagem, por meio de acesso universal e gratuito às publicações de revistas científicas 

selecionadas; contribuir com as políticas nacional e internacional de informação em saúde, promovendo a 

expansão do acervo e facilidades de acesso aos usuarios; garantir a indexação das publicações periódicas da 

área; realizar estudos bibliométricos e identificar o impacto das publicações; organizar e sistematizar a literatura 

de Enfermagem e melhorar, quantitativa e qualitativamente, a produção científica de Enfermagem.

Recentemente, a BVS Enfermagem e a REV@ENF passaram a integrar o Directorio de Redes Internacionales 

de Enfermería da Organização Mundial da Saúde (OMS)/Organização Panamericana de Saúde (OPS) e novas 

estratégias foram traçadas, a fim de ampliar o número de periódicos indexados e o número de fascículos 

disponibilizados.

Atualmente, 25 periódicos estão indexados na REV@ENF, dos quais 15 editados no Brasil, quatro na Espanha, 

três na Colômbia, um em Cuba, Chile e Portugal, respectivamente, que somam 675 fascículos publicados e 

12.280 artigos disponíveis, em texto completo com livre acesso nas URL http://bvsenfermeria.bvsalud.org e 

http://www.portal.revenf.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt(1-2).
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A REV@ENF é considerada uma estratégia altamente potencializadora de visibilidade, acessibilidade e credibilidade 

da produção científica e técnica, para a produção da Enfermagem de países da América Latina, que vem ganhando a 

adesão, também, de países da Europa. 

A RLAE e a Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (SMAD), editadas pela EERP/USP, integram a REV@ENF.
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