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IV

Editorial

Neste ano a revista científica Acta Paulista de Enfermagem, comple-
ta 25 anos de circulação ininterrupta. Seu lançamento, em 1988, é 
considerado pela Escola Paulista de Enfermagem como um marco 

histórico para a divulgação do conhecimento, em um período marcado pelo 
incremento dos cursos de pós-graduação stricto sensu da área de Enfermagem. 

Sua trajetória, nas etapas da infância e adolescência, foi afetada por sé-
rios entraves de ordem infraestrutural que foram sendo solucionados pelo 
trabalho persistente e resiliente das editoras científicas e associadas responsá-
veis pela sua circulação no cenário nacional dos periódicos científicos.

Ao entrar na idade adulta foi se fortalecendo devido ao trabalho em-
preendido de modo contínuo ao longo de alguns anos por seus editores 
científicos atentos às mudanças ocorridas nos processos de produção do 
conhecimento e nos veículos de difusão para atender aos requisitos de qua-
lidade normatizados em âmbito internacional e nacional. Neste empreendi-
mento colaboraram editores, técnico e associados, consultores ad hoc, ava-
liadores e equipe do escritório editorial.

Neste momento, a Acta é um periódico científico em ascensão atendendo 
aos atuais critérios de qualidade: open acess a partir de 2012, aplicativo disponí-
vel para iPad nos idiomas português e inglês (download gratuito), apoio da Uni-
versidade Federal de São Paulo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico; corpo editorial composto por pesquisadores brasileiros 
e do exterior; indexação em bases, internacionais e nacionais, destacando-se a 
Web of Science/ISI, SCOPUS, CUIDEN, CINAHL, SciELO e LILACS; clas-
sificação no estrato A2 do índice QUALIS/CAPES, utilizado na avaliação dos 
programas de pós-graduação stricto sensu; submissão e acompanhamento dos 
trabalhos na plataforma Thomson Reuters ScholarOne; seleção prioritária de 
trabalhos originais que agreguem valor às áreas da enfermagem e saúde; e, índi-
ces crescentes de citação de artigos (SJR) a partir de 2006.

Assim, na visão de quem participou ativamente na vida da Acta, apre-
sento cumprimentos à Escola Paulista de Enfermagem pelos avanços alcan-
çados, por este periódico, ao completar 25 anos de existência.
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