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EDITORIAL

A publicação de um periódico científico requer o cumprimento de vários critérios indispensáveis 
para a manutenção da qualidade esperada pelos editores, autores, comunidade consumidora, e pelas 
bases de dados nacionais e internacionais. Atender os requisitos básicos é um desafio que o corpo 
editorial deve enfrentar a cada número a ser publicado, dentre eles destacam-se: cumprir os prazos 
de publicação e distribuição conforme a periodicidade prevista; manter a qualidade gráfica; viabilizar 
um processo de avaliação por pares ágil e de qualidade; manter adequada comunicação com os auto-
res; assegurar a qualidade do conteúdo, normalização, atualidade, abrangência (regional, nacional e 
internacional) e inovação das informações veiculadas.

As etapas que envolvem o processo de editoração, desde a submissão do manuscrito até a publi-
cação do artigo final requerem um trabalho árduo, comprometido e minucioso . A qualidade de toda 
essa operação, permeada por muitas facetas “invisíveis”, é avaliada indiretamente pelos consumi-
dores do conhecimento divulgado e pelos experts que compõem os comitês de seleção/avaliação dos 
periódicos das bases de dados, que tem como objeto real de avaliação o “produto”, ou seja, os artigos 
publicados. A indexação em bases de dados conceituadas em nível nacional e internacional promove 
a aceitação na comunidade científica e consequente visibilidade do periódico, quando está associada 
a uma política de acessibilidade – open acess. 

 Assim, cada periódico científico possui um papel fundamental na construção e divulgação 
do conhecimento, considerando que “o fluxo da comunicação científica inclui a publicação formal de 
resultados de pesquisa, a recuperação de informação, o acesso à literatura publicada e a comunicação 
informal e de intercâmbio entre pesquisadores. É um fluxo contínuo, pois conhecimentos publicados 
e assimilados dão origem a novos conhecimentos, pesquisas e publicações, regido por uma dinâmica 
específica e influenciado pelas relações com a sociedade”.1:58

A Texto & Contexto Enfermagem, publicada desde 1992, teve como grande diferencial qualitati-
vo ser uma revista temática, abordando questões importantes para a Enfermagem brasileira, em cada 
número, sob vários olhares e diferentes ângulos.2 

Desde seu início, passou (e continuará passando) por transformações ao longo de sua existên-
cia, buscando acompanhar a crescente evolução na produção e fluxo de divulgação da comunicação 
científica. A trajetória desse periódico tem sido pautada pelo aprimoramento do seu processo de 
editoração e administrativo, que culminou na publicação trimestral a partir de 2003 para atender a 
grande demanda de artigos submetidos e consequente necessidade de ampliação de oportunidade 
para a disseminação do conhecimento. Em 2006, foi aprovada para fazer parte da Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO), estando em acesso aberto nessa coleção a partir de 2007.2 A conquista mais 
recente foi a indexação no ISI - Web of Science®.3

Todos os esforços têm sido empreendidos para que a Texto & Contexto Enfermagem contribua cada 
vez mais para a divulgação do conhecimento científico na área da saúde, em especial da enfermagem, 
procurando aperfeiçoar o seu acesso à comunidade científica. Assim, após 18 anos (1992-2009), focali-
zando uma temática específica em cada número,4 deixa de ter essa característica a partir do volume 19 
de 2010. Essa mudança busca acompanhar o crescimento vertiginoso das solicitações de submissão dos 
últimos anos e ampliar as possibilidades de socialização da informação científica oriunda das diversas 
áreas da saúde e da Enfermagem. Não haverá mais uma restrição temática para que o conhecimento 
produzido em uma determinada área ou especialidade possa ser submetido para publicação e, quiçá 
aprovado para publicação, após a conclusão de todas as etapas, desde a avaliação por pares até a re-
visão final do manuscrito.  
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O presente número inaugura essa nova fase como uma revista multitemática, contemplando os 
leitores com 20 artigos (16 artigos originais – pesquisa e quatro reflexões teóricas), que abordam temas 
como: saúde da mulher, saúde mental, saúde do idoso, atendimento pré-hospitalar, atenção primária de 
saúde, administração dos serviços de saúde, tecnologia de cuidado, formação do enfermeiro e filosofia. 

Entendemos que este foi mais um passo na contínua evolução de um periódico científico atento 
às necessidades de seu campo de conhecimento e de seus atores. Esperamos, assim, continuar  contri-
buindo para o fortalecimento da Enfermagem.
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