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EDITORIAL

COLUNA/COLUMNA

A criação da revista Coluna/Columna, no ano de 
2002, foi oriunda de uma constelação de elemen-
tos positivos que ainda nos emociona profunda-

mente. No primeiro editorial da revista, mencionamos a 
responsabilidade da comunidade científica na manutenção 
do projeto, e que os resultados a serem alcançados refle-
tiriam o seu verdadeiro grau de maturidade e capacidade 
científica, sendo que o sucesso da revista seria da respon-
sabilidade de todas as Sociedades Médicas envolvidas. 
Aceitamos o desafio da coordenação da revista acreditando 
no potencial dos nossos colegas, e hoje nos alegramos mui-
to com os resultados alcançados, que traduzem a evolução 
científica e todo o esforço da comunidade científica parti-
cipante. Nesses poucos anos de existência, a revista passou 
a fazer parte de três importantes bancos de dados (Scopus, 
LILACS e SciELO) que proporcionam maior visibilidade 
e agilidade para a difusão do conhecimento.

O ano de 2009 marca o ingresso da revista Coluna/
Columna nas bases LILACS e SciELO. A importância 
dessas bases de dados e sua proposta de trabalho colocam 
a revista em um estágio elevado, proporcionando meios 
e recursos adequados para o seu futuro crescimento e de-
senvolvimento. Apesar dos bons resultados obtidos, temos 
ainda um longo caminho a percorrer e muito potencial a 
desenvolver e trabalhar.

A base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde) é produzida de for-
ma cooperativa pelas instituições que integram o Sistema 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde. O LILACS registra a literatura técnico-científica 
da área da saúde, produzida por autores latino-americanos 
e do Caribe, publicada a partir de 1982. Reúne artigos das 
revistas mais conceituadas da área, e outros documentos, 
como teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos 
ou conferências, relatórios técnico-científicos e publica-
ções governamentais. Destina-se a todos os pesquisadores 
e profissionais da área da saúde. Os principais objetivos 

desta base de dados são o controle bibliográfico e a dis-
seminação da literatura técnico-científica latino-americana 
e do Caribe da área da Saúde que não se faz presente nas 
bases de dados internacionais. O acesso ao LILACS pode 
ser realizado integralmente através da Biblioteca Virtual 
em Saúde, no item “Literatura Científica”, com conexão 
a fontes de informação complementares, particularmente 
bases de dados que trazem textos completos e serviços on-
line de fornecimento de cópias de documentos.  

O SciELO (Scientific Electronic Library Online) é 
um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de 
periódicos científicos na Internet. Foi especialmente de-
senvolvido para atender às necessidades da comunicação 
científica nos países em desenvolvimento, particularmente 
na América Latina e Caribe. O Modelo SciELO contém 
mecanismos para medir o uso e o impacto dos periódicos 
científicos. É um produto da cooperação entre a FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 
BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde), instituições nacionais 
e internacionais relacionadas à comunicação científica e 
editores científicos. Os textos completos possuem links de 
hipertexto para bases de dados nacionais e internacionais, 
como, por exemplo, LILACS e MEDLINE. 

A participação da revista Coluna/Columna nessas 
bases de dados abre novos horizontes para a comunica-
ção e difusão científica da nossa especialidade. Teremos a 
responsabilidade de desenvolver esse trabalho da maneira 
mais adequada possível para que a informação técnico-
científica gerada pela nossa comunidade possa colaborar 
com o desenvolvimento científico, técnico e social da nos-
sa área de atuação. 
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