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CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM

Esc Anna Nery R Enferm 2005 abr; 9 (1): 09-14.

São inegáveis o avanço e a expansão da pós-graduação em Enfermagem nos últimos anos, em que

surgiram novos grupos e linhas de pesquisa voltados principalmente para o desafio da consolidação

e o reconhecimento da pesquisa em Enfermagem no País.

No entanto, o processo de internacionalização das produções científicas de enfermagem constitui

um grande desafio1.  Apesar de periódicos nacionais de enfermagem terem sido incluídos em

importantes indexadores nacionais e internacionais, nenhuma publicação está indexada no Institute

for Scientific Information (ISI)1,2, que, por meio de seu ISI o Journal Citation Report (JCR), avalia a

qualidade de uma revista por meio de seus indicadores, tais como o fator de impacto (que avalia a

quantidade de vezes que os artigos de uma revista são citados nos dois anos anteriores), o índice

de imediação (que avalia a rapidez com que um artigo é lido e citado durante o ano de publicação),

a vida média das citações, a classificação no ranking mundial, entre outros.  Embora esses indicadores

avaliem o impacto científico, não necessariamente avaliam a qualidade das publicações3.  No entanto,

são consideradas ferramentas úteis para avaliar a pesquisa acadêmica, orientar rumos de pesquisa

e estratégias de emprego de fundos para financiamento da atividade científica3.  Mesmo que sejam

úteis para avaliar periódicos em determinadas áreas do conhecimento, a adequação para avaliar as

publicações da Enfermagem merece uma discussão mais aprofundada.

A CAPES também adota oficialmente o fator de impacto das revistas científicas para a avaliação de

professores, cursos e das instituições inscritas que oferecem cursos de pós-graduação4.  Além

disso, disponibiliza online o Qualis, um índice bibliométrico que avalia a qualidade de um periódico

científico5.  Esse índice, além de levar em conta os critérios da qualificação do JCR, leva em conta

também a indexação em bases de dados como MEDLINE e SciELO.

A publicação científica é parte intrínseca do processo de produção do conhecimento6, e as revistas

científicas de Enfermagem representam um dos principais veículos de comunicação de pesquisa

científica nessa área de conhecimento.  No entanto, o fortalecimento das revistas científicas nacionais

de Enfermagem é urgente e exige, esforços conjuntos das instituições de ensino e de assistência de

Enfermagem, tanto no que se refere às políticas de fomento das publicações, quanto no que concerne

à priorização de disciplinas ou outras estratégias que busquem o aprimoramento e a adequação da

linguagem e do estilo na confecção e divulgação da produção científica aos padrões aceitos

internacionalmente.  Exige, ainda, apoio dos órgãos de fomento na alocação de recursos para que

a periodicidade e pontualidade das publicações sejam mantidas.

Contribuindo para a divulgação científica da Enfermagem, a Escola Anna Nery Revista de Enfermagem

publica neste volume artigos em diversas áreas do conhecimento.  Na área de ensino, divulga dois

artigos: um que trata da configuração do Programa de Residência em Enfermagem pelo Ministério

da Saúde e outro que relembra a importância do Projeto Rondon e a participação da Enfermagem
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em suas ações.  Em se tratando da área da Saúde do Trabalhador, divulga dois artigos: um deles relacionado à

violência e suas interfaces com o mundo do trabalho e outro sobre a globalização, as formas de organização do

trabalho e a Enfermagem.  Além disso, este volume contém dois artigos abordando aspectos relacionados à assistência

à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal.  Aspectos relacionados à assistência às doenças crônicas não

transmissíveis são abordados em três artigos que tratam da hipertensão arterial e do diabetes, além de dois artigos

que tratam de condições crônicas infecciosas, como a tuberculose e o HIV.  Por fim, vale a pena ler, ainda, um artigo

que trata da experiência do infarto do miocárdio entre os pacientes.  Com certeza esses artigos contribuem sobremaneira

para a Assistência de Enfermagem.
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THE QUESTION OF THE INTERNALIZATION OF THE
NURSING SCIENTIFIC PUBLICATION

Rosane Harter Griep

Are undeniable the advance and the expansion of the post graduation in Nursing in the last years,

when emerged new research groups and lines, mostly faced to the challengers of the consolidation

and the recognize of the research in Nursing in the country.

However, the process of internalization of the nursing scientific productions, consist in one great

challenge1. Besides this national periodics of Nursing had been included in important national and

international indexers, neither publications are indexed in the Institute for Scientific Information

(ISI)1,2, that trough of its ISI Journal Citation Report (JCR), evaluates the quality of a periodic by its

indicators, such as the impact factor (that evaluates the quantity of times that the articles in a

periodic are quoted in the two years before),index of immediacy (that evaluates the velocity which

one article is read and quoted during the year of the publication), the average life of the quotes, the

classification in the world ranking, among others. Although these indicators evaluate the scientific

impact, not necessarily they evaluate the quality of the publications3. However, they are considered

useful tools to evaluate the academic research, to guide courses of research and strategies of

application of funds to the financial of scientific activities. Even though they are useful to evaluates

periodics in some fields of knowledge, the adequation to evaluate Nursing publications that deserves

a better discussion.

The CAPES (Coordination of Graduated Personnel Improvement), also officially adopts the impact

factor of scientific periodics to the evaluation of the professors, courses and of the registered

institutions that offers post graduation courses4. Besides, makes possible the Qualis on line, a

bibliometric index that evaluates the quality of a scientific periodic5. This index, besides considers the

qualification criterion of the JCR, also considers the indexation in databases such as MEDLINE and

SciELO.

The scientific publication is intrinsic part of the process of the knowledge production6 and the Nurs-

ing scientific periodics represents one of the most important means of communication of scientific

research in this field of knowledge. However, the fortification of the national Nursing scientific periodics

is urgent and demands combined efforts of the teaching and Nursing assistance institutions, such

referring to the politics fomentation of the publications, as in the prioritization of disciplines or other

strategies that seeks the improvement and the adequation of the language and of the style in the

publicizing of the scientific production in the international standards admitted. They also demand,

support from the fomation organs in the allocation of resources that maintain the periodicity and

punctuality of the publications.

Contributing for the scientific publicizing of Nursing, the Anna Nery School Journal of Nursing pub-

lishes in this volume articles in many fields of the knowledge. In the field of teaching, it publicizes two

articles: one about the configuration of the residence program in Nursing by the Ministry of Health
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and other one that reminds the importance of the Rondon Project and the participation of the Nursing in its actions.

About the worker health field, publicizes two articles, one related to the violence and its interfaces with the worker

world and other one about the globalization, the ways of the work organization and the Nursing. Besides, this volume

has two articles that approaches the aspects related to the assistance to the woman health in the pregnancy-puer-

peral cycle. Aspects related to the assistance to chronical no transmissible disease is approached in three articles

about arterial hypertension and diabetes, besides two articles about the chronical infectious condition, as tuberculosis

and HIV. At last, it worth to read an article about the experience of the myocardium infarct among patients. With sure

these articles extremely contribute to the assistance of Nursing.
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Rosane Harter Griep

Son innegables el progreso y la expansión de la postgraduación en Enfermería en los últimos años,

cuando surgieron nuevos grupos y líneas de investigación dirigidos principalmente para el desafío

de la consolidación y el reconocimiento de la pesquisa en Enfermería en Brasil.

Entretanto, el proceso de internacionalización de las producciones científicas de enfería de se constituye

en un desafío muy grande.  Puesto que periódicos nacionales de enfermería tengan sido incluidos eh

importantes indexadores nacionales e internacionales, ninguna publicación está indexada en el Institute

for Scientific Information (ISI)1,2, que, através de su ISI – Journal Citation Report (JCR) – evalua la

calidad de una revista por medio de dus indicadores como el factor de impacto (cuantas veces los

artículos de una revsita son citados en los dos años anteriores), índice de inmediación (la rapidez

com que un articulo es consultado y citado durante el año de publicación), la vida media de las

cituaciones, la clasificación mundial, entre otros.  Aunque esos indicadores evaluen el impacto científico,

no necesariamente evaluam la calidad de las publicaciones3.  Aún que sean útiles para evaluar las

publicaciones de la Enfermería merece una discusión más profundizada.

La CAPES también adopta oficialmente el factor de impacto de las revistas científicas para la evaluación

de profesores, de cursos y de instituciones inscriptas que ofrecen cursos de postograduación4.

Adenás de eso, la CAPES hace disponible online el Qualis, un índice bibliométrico que evalua la

calidad de un periódico científico5.  Ese índice, alemás de considerar los criterios de la cualificación

del JRR, considera también la indexación en base de datos como MEDLINE y SciELO.

La publicación científica es parte entrínseca del proceso de producción del conocimiento6, y las

revistas científicas de enfermería representan uno de los principales vehículos de comunicacíon de

investigacíon científica en esa área de conocimiento.  Sin embargo, el fortalecimiento de las revistas

científicas nacionales de enfermería es urgente y exige esfuerzos conjuntos de las instituciones de

enseñanza y de asistencia de enfermería, tanto en lo que se refiere a las políticas de fomento de las

publicaciones, cuanto en lo que concierne a la prioridad de materias u otras estrategias que buscan

el perfeccionamiento y la adecuación del lenguaje y del estilo en la confección y divulgación de la

producción cintífica a los patrones admitidos internacionalmente.  Exige también apoyo de los órgamos

en la destinación de recursos para que sean mantenidas la periodicidad y la pontualidad de las

publicaciones.

Contribuyendo para la divulgación cintífica de la Enfermería, la Escuela Anna Nery Revista De Enfermería

publica en este tomo en esferas diversas del conocimiento.  En el área de enseñanza, divulga dos

obras: una que trata de la configuración del Programa de Pasantía en Enfermería por el Ministerio

de la Salud y otra que recuerda la importancia del Proyecto Rondón y la participación de la Enfermería

en sus acciones.  Respecto a la Salud del Trabajador, publica dos artículos: uno relacionado a la

violencia y sus interfaces con el mundo del trabajo y otro sobre la globalización, las formas de

organiazción del trabajo y la Enferme´ria.  Además de eso, este columen contirne dos artículos
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enfocando aspectos relacionados a la asistencia a la saluda de la mujer en la gravidez y en el puerperio.  Aspectos

referentes a la asistencia a las dolencias crónicas no transmisibles con enfocados en tres artículos sobre hipertensión

arterial y diabetes.  Dos artículos tratan de condiciones crónicas infecciosas, como la tuberculosis y el HIV.  Por fin,

debe ser leído también el artículo que enfoca la experiencia de pacientes acometidos por infarto del miocardio.

Ciertamnete, todos esos artículos contribuyen sobremanera para la Asistencia de Enfermería.


