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EDITORIAL

A Acta Ortopédica Brasileira mais uma vez comprova ser uma publicação de exce-
lência da comunidade ortopédica devido à alta qualidade dos artigos e à metodologia de 
apresentação, trata-se do único periódico da especialidade a conquistar a indexação na 
Web of Science (ISI) e a atingir um fator de impacto 0,698 registrado pelo JCR ( Journal 
Citation Reports).

Neste momento informamos, com satisfação, que alcançamos mais uma importante e 
inédita etapa nesta jornada, devido à conquista do primeiro estágio de aprovação para o 
PubMed Central (PMC). Aguardamos a próxima fase, na qual nossos artigos estão sendo 
avaliados na versão denominada XML, que é o formato mais adequado e eficaz de arquivo 
e a linguagem que vai assegurar que nossos textos sejam decifrados por várias gerações, 
independentemente da tecnologia disponível. A aceitação da Acta Ortopédica Brasi-
leira no PubMed Central (PMC) comprova mais um passo para a nossa indexação no
PubMed/Medline.

O PubMed Central (PMC), importante arquivo da literatura biomédica de revistas, 
que atende às rígidas normas científicas e técnicas, foi desenvolvido e é operado pelo 
National Center for Biotechnology Information (NCBI), uma divisão da National Library of 
Medicine (NLM) dos National Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos. Oferecen-
do acesso gratuito ao seu conteúdo, o PMC contém cerca de 2 milhões de artigos, com in-
tensa visibilidade nacional e internacional, garantindo que o conteúdo não seja esquecido 
ou apagado, pois conta com as mais antigas, idôneas e importantes instituições do mundo.

Esta nova conquista certamente é graças ao trabalho do corpo editorial e dos autores 
que privilegiam a Acta Ortopédica Brasileira enviando seus artigos. Esperamos contar 
com a continuidade do privilégio de receber esses artigos oferecendo cada vez mais visibi-
lidade internacional à publicação, aos autores e aos seus artigos. Agradecemos também ao 
Laboratório Aché que em toda esta jornada se mostra um parceiro comprometido com a 
disseminação do conhecimento científico brasileiro.

Olavo Pires de Camargo
Editor Chefe


