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No passado mês de Julho, a ISI -Thomson 
Reuters decidiu, após rigorosa avaliação, in-
cluir a Revista Portuguesa de Pneumologia na 
prestigiada base de dados Science Citation 
Index Expanded (SciSearch) e no Journal Ci-
tation Reports/Science Edition (JCR).
Este acontecimento coloca a Revista Portu-
guesa de Pneumologia num lugar privilegia-
do do mundo editorial científico portu-
guês, sendo a primeira publicação nacional 
a ser admitida nas bases de dados da ISI-
-Thomson.
É de inquestionável importância esta in-
clusão no SciSearch e no JCR, pois temos 
que admitir que na actualidade o factor de 
impacto (FI) continua a ser um dos poucos 
meios, senão o único, para avaliar a quali-
dade das publicações científicas, a influên-
cia de uma revista no mundo científico 
internacional e o principal elemento que 
atrai os autores a publicar os resultados das 
suas investigações numa determinada re-
vista.
Na prática, a importância real do FI é deter-
minada pelo facto de se ter convertido num 
índice de qualidade, prestígio e difusão in-
ternacional dos trabalhos realizados por au-
tores e instituições.
Este reconhecimento internacional, que le-
vou à inclusão da Revista Portuguesa de 
Pneumologia no SciSearch e no JCR, surge 
na sequência de uma política editorial base-
ada no estrito controlo da qualidade dos ar-
tigos que publica e nos esforços da equipa 
editorial para aumentar a sua difusão nacio-
nal e internacional.
Este feito histórico na vida da revista, com 
14 anos de existência, marcará claramente 
um antes e um depois.

This July ISI-Thomson Reuters decided af-
ter a searching evaluation to make the Revista 
Portuguesa de Pneumologia / The Portuguese 
Pulmonology Journal part of the prestigious 
Science Citation Index Expanded (Sci-
Search) and the Journal Citation Reports / 
Science Edition (JCR) databases.
This puts the Revista Portuguesa de Pneumo-
logia / The Portuguese Pulmonology Journal 
in a privileged spot in the Portuguese scien-
tific publishing world as the first Portuguese 
publication to be admitted to the ISI-
Thomson database.
This inclusion in SciSearch and the JCR is 
of undoubted importance as we have to ac-
knowledge that the Impact Factor (IF) is 
one of the few – if not the only – means 
used today to evaluate the quality of scien-
tific publications. The impact a journal has 
on the international scientific community is 
the main reason behind an author choosing 
to publish his/her work in one journal rather 
than another.
In practice, the real importance of the IF is 
that it has converted work undertaken by 
authors and institutions into an index of in-
ternational quality, prestige and diffusion.
This international recognition which led to 
the Revista Portuguesa de Pneumologia / The 
Portuguese Pulmonology Journal being in-
cluded in SciSearch and JCR is the result of 
our rigorous editorial policy of stringent 
quality control of the articles we publish. It 
also reflects the work of the editorial team 
to increase national and international diffu-
sion.
This historic event in the journal’s life, com-
ing 14 years after its inception, clearly marks 
‘before’ and ‘after’ stages. Our first edition 
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O primeiro número da revista foi publicado 
em 1995 e desde então tem sido editada 
ininterruptamente como órgão de informa-
ção e expressão da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia.
Em 2003 foi admitida na Medline, a mais 
importante e conhecida base de dados refe-
rencial de biomedicina. A inclusão nesta 
base de dados internacional e o esforço feito 
pela SPP na publicação bilingue (português/ 
/inglês) dos artigos originais incrementou 
de forma notória a visibilidade internacio-
nal dos trabalhos publicados.
A era digital também representou uma gran-
de mudança, que assegura, de forma gratui-
ta, o acesso ao conteúdo integral da revista, 
revolucionando a sua difusão.
A edição electrónica iniciou -se em 2001 e 
gerou uma mudança qualitativa importan-
te na divulgação aquém e além-fronteiras. 
Em qualquer lugar do mundo, qualquer 
utilizador da Internet pode aceder livre-
mente ao texto integral dos artigos, quer 
através do acesso directo à página da revista 
(www.sppneumologia.pt), quer através da 
Medline com interface de pesquisa PubMed.
A inclusão no SciSearch e no JCR marca o iní-
cio de uma nova etapa que potencia o poder 
de atracção para que os autores remetam tra-
balhos originais cada vez mais relevantes. As-
sim, e com a colaboração de todos, a Revista 
Portuguesa de Pneumologia será uma revista 
científica de qualidade e referência, de âmbito 
internacional, e atractiva para autores e leito-
res interessados na área da Pneumologia.
Com a entrada da revista no SciSearch e no 
JCR é evidente que passa a competir com as 
demais revistas biomédicas internacionais, 
ao atrair os melhores artigos e os melhores 
investigadores. Neste novo contexto, a Re-
vista Portuguesa de Pneumologia deve conti-
nuar primando pela qualidade científica dos 
seus artigos originais.

Helena Donato
Técnica Superior de Biblioteca 
e Documentação (BD)

was published in 1995 and since then the 
journal has had an unbroken run as the Por-
tuguese Society of Pulmonology’s organ of 
information and expression.
In 1993, the journal was admitted to Medline, 
the most important and well-known bio-
medical database. Our inclusion in this inter-
national database and the effort the Portu-
guese Society of Pulmonology made to 
publish bilingual Portuguese/English origi-
nal articles markedly increased the interna-
tional visibility of the published works.
The digital age also represented a big 
change, one which meant free access to the 
full content of the journal, revolutionising 
its diffusion. Electronic editions began in 
2001 and created an important qualitative 
change in national and cross-border divul-
gation. Any Internet user anywhere in the 
world could have free access to the full text 
of articles, either through direct access to 
the journal’s website (www.sppneumologia.pt) 
or through Medline with PubMed research 
interface.
Being a part of SciSearch and JCR signals the 
beginning of a new stage which makes the 
journal more attractive to authors seeking a 
place to publish their increasingly more rele-
vant original work. Accordingly, and with 
your help, the Revista Portuguesa de Pneumo-
logia / the Portuguese Pulmonology Journal will 
be a noted, high quality scientific journal, in-
ternational in scope and attractive to authors 
and readers interested in Pulmonology.
The journal’s entry into SciSearch and JCR 
is a clear sign that it is on an equal footing 
with the foremost international biomedical 
publications, a magnet for the best articles 
and researchers. The scientific quality of its 
original articles will continue to make the 
Revista Portuguesa de Pneumologia / the 
Portuguese Pulmonology Journal a beacon 
of excellence in this, its latest phase.

Helena Donato
Senior Technician, Library 
and Documentation
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