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Os bons momentos a gente precisa registrar. Em julho de 2007, no grande evento que congregou em

Salvador o IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Saúde, o XIV Congresso da Associação

Internacional de Políticas de Saúde e o X Congresso Latino-americano de Medicina Social, comemo-

ramos a indexação da Revista Ciência & Saúde Coletiva na base de dados Medline. Durante os últimos

seis anos, trabalhamos para essa inclusão, persistentemente, corrigindo lacunas e problemas aponta-

dos pelos avaliadores  dessa base de dados.

Segundo relatório que temos em mãos, o comitê que aprovou a indexação trabalhou com infor-

mações abrangentes sobre o escopo da revista e sua cobertura, e com dois critérios gerais: qualidade

(dos artigos, da equipe executiva, do conselho editorial e do processo de produção do periódico,

assim como da independência e da autonomia do que nele é divulgado) e importância (dos pesqui-

sadores, professores, estudantes e gestores que publicam na revista. No quesito importância, entrou

também a análise dos temas tratados sob a ótica de sua sintonia com os problemas de saúde do país).

Saímos bem nessa foto!

Um êxito como esse é coletivo porque depende de muitos autores, muitas mãos e muitos cérebros.

Por isso, apresentamos nossos sinceros agradecimentos, em primeiro lugar, aos autores e leitores e à

equipe executiva responsável pelo processo de produção da revista. Esse grupo, cotidianamente,

responde pela qualidade e pela repercussão do trabalho. Agradecemos à equipe de editores associados

que traçam o rumo e as prioridades da revista e aos Conselheiros Editoriais e aos ad hoc que respon-

dem pela qualidade científica dos textos publicados. Nossa gratidão também aos parceiros das outras

revistas da área que nos ajudaram na busca do reconhecimento internacional. Nesse último caso,

dizemos um “muito obrigada” especial ao ex-editor científico da revista Environmental Health Pers-

pective (EHP), Dr. Thomas Gohel, com quem sempre pudemos contar nessa caminhada.

Em resumo, o sonho de criar uma revista da ABRASCO, tirado do papel em 1996, virou realidade

e dificilmente retrocederá. Ciência & Saúde Coletiva é hoje um dos três periódicos nacionais da área

mais lidos e referenciados e nossos projetos continuam firmes e antenados com a realidade científica,

política e de práticas do campo. Passamos de quatro números anuais até 2006 para publicar seis

números regulares em 2007. E a demanda continua a nos pressionar. Ao final desse ano, calculamos

receber cerca de oitocentos originais. Essa pressão dos autores, é claro, se deve a uma conjunção de

fatores, sobretudo ao aumento em volume e em qualidade das pós-graduações no país e às exigências

das agências de fomento e de avaliação. No entanto, a “boa fama” da revista não pode ser menospre-

zada quando analisamos o incremento da demanda. O site www.cienciaesaudecoletiva.com.br que

informa, orienta os autores, interage permanentemente com eles e publica seus artigos logo que são

aprovados, corrobora os êxitos conseguidos.

Consideramos que Abrasco sai vitoriosa de mais essa empreitada. No entanto, entendemos

também que a estrada da qualidade e da relevância de um periódico científico é palmilhada com

muito trabalho e que o caminho apenas está se abrindo! Precisamos continuar contando com a

colaboração imprescindível de todos e cada um dos atores desse processo.

Maria Cecília de Souza Minayo

Editora científica
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Another major step towards international acknowledgment for Ciência & Saúde Coletiva

We must record the good times. In July 2007, at the great event that gathered together the IV Brazilian

Congress on the Social Sciences and Health, the XIV Congress of the International Health Policies

Association and the X Latin American Congress on Social Medicinal in Salvador, Brazil, we celebrated

the indexation of the Ciência & Saúde Coletiva review in the Medline database. For the past six years,

we have been working steadily towards this inclusion, bridging gaps and correcting problems men-

tioned by the reviewers of this database.

According to the report that we received, the Committee that approved the indexation worked

with background information on the scope of the journal and its coverage, with two general criteria:

quality (of the papers, the executive staff, the editorial board and production process of this period-

ical, as well as its independence and the autonomy of its contents); and importance (of the research-

ers, professors, lecturers, students and administrators who publish their works in this journal. The

issue of importance included an analysis of the topics dealt with, from the standpoint of their

relevance for Brazil’s healthcare challenges). We came out well in this photo!

A success such as this is collective, because it depends on many authors, many hands and many

minds. This is why we offer our most sincere thanks initially to our authors and readers, as well as to

the executive staff in charge of the production process of the journal. Each day, they are responsible

for the quality and the repercussions of the work.  We also thank the team of associate editors who lay

down the guidelines and establish the priorities for the journal, as well as the Editorial Board members

and the ad-hoc members who ensure the high scientific quality of the papers. Our gratitude also goes

to partners with other reviews in this field who helped us in our quest for international acknowledg-

ment. Among the latter, a very special ‘thank you’ is due to the former scientific editor of the Environ-

mental Health Perspective (EHP) review, Dr. Thomas Gohel, who has always been ready to offer us a

helping hand along the way.

In brief, the dream of establishing a journal for ABRASCO has come true, first put into practice in

1996 and now a reality that will not fade. Today ranked among the three most-read and most-

referenced Brazilian periodicals in this field, Ciência & Saúde Coletiva is forging steadily ahead, closely

attuned to scientific and political realities and right in step with field practices. Having published four

editions a year through to 2006, we stepped up to six regular editions in 2007 − and the demand is still

rising. By the end of this year, we expect to have received some eight hundred original papers. This

pressure from the authors is clearly due to a set of factors, spurred by an upsurge in the number and

quality of graduate courses in Brazil and the requirements imposed by development and rating

agencies. However, the good name of the journal cannot be denied, when analyzing this upswing in

demand. The journal website (www.cienciaesaudecoletiva.com.br) interacts permanently with the

authors, keeping them informed and advised; by publishing their papers as soon as they are ap-

proved, it corroborates their success.

Although ABRASCO has surely triumphed yet again in this venture, we are nevertheless well aware

that the rocky road to quality and relevance for a scientific periodical is a trodden with much hard

work − and we have barely started on out on our way! We need to move ahead with the crucial

cooperation of each and every one of the players in this process.

Maria Cecília de Souza Minayo

Scientific editor


