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CRITERIOS PARA SELEÇÃO E INCLUSÃO DE PERIÓDICOS NO 
PORTAL DA BVS-SP 

 
O Portal de Periódicos da BVS-SP tem por finalidade disponibilizar, em 

ambiente virtual, conteúdos de periódicos científicos de comprovada relevância 

na área da saúde pública para atender, em nível internacional, a comunidade 

acadêmica e de pesquisa, de serviços de saúde e de gestores das várias esferas 

governamentais.   

Sendo a saúde pública uma área do conhecimento de abrangência inter e 
multidisciplinar a escolha de novos títulos para inclusão no Portal deve ser 
permeada por alguns critérios de qualidade no sentido de manter sua 
excelência e credibilidade junto à comunidade usuária. 
 
Critérios propostos 
 

� Relevância para a área de saúde pública, caráter cientifico definido, e 

com circulação internacional,  regional ou nacional ; 

� Contemplar periódicos de atualização, de resultados de pesquisa, 

divulgação de dados estatísticos e outros de interesse nacional e 

internacional para a saúde pública; 

� Com periodicidade regular e contínua e que publique artigos originais 

� Indexado em, pelo menos, uma base de dados internacional, como 

Medline, com a Sociological Abstracts, CAB Health, EMBASE, POPLINE, 

Web of Science,  LILACS, entre outras;   

� Com Conselho Editorial reconhecido pela comunidade científica ou técnica 

da área,  representativo de instituição responsável ou publicadora de 

mérito nos meios científicos e técnicos, e que mencione a filiação 

institucional dos autores que nela publicam; 

� Submetido a avaliação de um comitê de especialistas a partir de critérios 

definidos como: normalização correta ou em acordo com as instruções 

para publicação nos periódicos, resumo, descritores ou palavras-chave e 

registro no ISSN; 

� Quanto ao acesso eletrônico dos periódicos observar a navegabilidade, 

funcionalidade e estabilidade do site; 
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� Privilegiar periódicos publicados por instituições governamentais, de 

associações e organizações da área da saúde pública, nas suas diversas 

especialidades, principalmente  os títulos brasileiros. 

 
 


