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A revista Conscientiae Saúde completa 
oito anos de existência. Começamos um novo 
ano e com ele novos desafios. Para nós este nono 
ano é de grande importância, pois ao mesmo 
tempo em que estamos comemorando a nossa 
classificação junto ao novo processo de avalia-
ção Qualis da Capes/MEC no estrato B3 (baseado 
na avaliação de 2008) e a indexação junto às ba-
ses Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature CINAHL® Databases, SIRC – Sport 
Research Institute SportDiscus™ também estamos 
aguardando o resultado de nossa avaliação pelo 
Scientific Electronic Library Online – SciELO Brasil.

Estamos nos organizando no sentido 
de atender aos padrões do Scielo Scientific 
Electronic Library Online e futuras indexações 
junto as bases PubMed/Medline US National 
Library of Medicine – National Institute of Health 
e ISI Web of KnowledgeSM. Contamos com o apoio 
de todos para que possamos atingir os objetivos 
da revista no sentido de oferecer-lhes uma lei-
tura crítica e de elevado nível científico na área 
das Ciências da Saúde. 

Gostaríamos de agradecer aos Editores 
Associados, Conselho Editorial, pareceristas 
ad hoc, autores e principalmente aos leitores 
que acreditam em nossa proposta de divulgar 
a ciência produzida e praticada na área das 
Ciências da Reabilitação. Todos são responsá-
veis e têm contribuído muito pelo crescimento 
da revista, comprovado pelo aumento de sua vi-
sibilidade e credibilidade. 

Boa leitura.

The journal Conscientiae Saúde complete 
eight years of existence. We begin a new year 
and with it new challenges. For us this year 
have a great importance, because while we are 
celebrating our ranking in the new evaluation 
process Qualis Capes / MEC stratum B3 (based 
on 2008 assessment) and indexing at Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature 
CINAHL ® Database and SIRC – Sport Research 
Institute SportDiscus™ are also awaiting the 
outcome of our evaluation by the Scientific 
Electronic Library Online – Scielo Brazil.  
We are organizing ourselves in order to meet 
the standards of Scielo Scientific Electronic 
Library Online and future indexing along the 
PubMed / Medline U.S. National Library of 
Medicine – National Institutes of Health, and 
ISI Web of KnowledgeSM. 

We have the support of everyone so that 
we can achieve the goals of the journal in order 
to offer them a critical and high scientific level in 
the area of health sciences. 

We would like to thank the Associate 
Editors, Editorial Board, ad hoc reviewers, 
authors, and especially the readers who be-
lieve in our proposal to disseminate the re-
search produced and practiced in the field of 
Rehabilitation Sciences. Everyone is responsible 
and has contributed much to the growth of the 
journal, evidenced by increasing their visibility 
and credibility. 

Have a good reading. 

Editorial
Editor’s note

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe / Editor in Chief


