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Neste número, atingimos algumas metas propostas 
para contemplar a inclusão da revista ConscientiaeSaúde 
em diferentes indexadores. Conseguimos o Redalyc e cer-
tamente, em breve, conseguiremos outros, rumo a uma 
qualificação cada vez mais significativa. É importante res-
saltar que a interação entre o grupo de trabalho e a capta-
ção de novos artigos de pesquisadores externos têm-nos 
propiciado uma excelência cada vez mais marcante e de 
impacto na área da saúde.

Apresentamos, nesta edição, um tema muito rele-
vante na área da Saúde – a Pesquisa Clínica –, objetivando 
atingir dois pontos fundamentais: melhoria na qualidade 
de vida da população e fortalecimento da pesquisa em di-
ferentes níveis de atuação, destacando, principalmente, a 
interação universidade e indústria de medicamentos, vi-
sando o bem-estar dos indivíduos. Convidamos para abor-
dar esse tema, a professora Andréa Barros Coscelli Ferraz, 
coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Pesquisa 
Clínica no Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde de São 
Paulo. A autora destaca a importância da melhoria da qua-
lidade de vida da população brasileira e a ética nas pes-
quisas clínicas. Faz também uma análise da situação atual 
dessa atividade no Brasil, procurando projetá-la no cená-
rio global, identificando os pontos fortes, além de apontar 
as debilidades para propor correções. 

Nesse sentido, ConscientiaeSaúde contribui para fun-
damentar a importância  cada vez mais marcante da pes-
quisa clínica criteriosa na universidade, gerando a produ-
ção de conhecimento e a interação com a indústria visando 
a excelência em qualidade de vida.

A todos, boa leitura! 

Sandra Kalil Bussadori
Editora científica
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