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O FÓRUM NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE ENFERMAGEM DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, reunido durante o 68o CBEn em Brasília, 

no dia 29 de outubro de 2016 foi coordenado por Profa Dra Maria Márcia Bachion – 

Diretora do Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn e Coordenadora do 

Fórum e pela Profa Dra Maria da Graça Oliveira Crossetti, Secretária Executiva. Contou 

com a participação de 55 pesquisadores, incluindo os editores e representantes dos 

seguintes periódicos científicos da Enfermagem brasileira:  

Acta Paulista de Enfermagem 

Ciência, Cuidado e Saúde 

Cogitare Enfermagem 

História de Enfermagem: Revista Eletrônica (HERE) 

Journal of Nursing and Health  

Online Brazilian Journal of Nursing 

Revista Baiana de Enfermagem 

Revista Brasileira de Enfermagem 

Revista Científica de Enfermagem - RECIEN 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 

Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - RENE 

Revista da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Revista da Universidade Federal de Santa Maria 

Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde - REAS 

Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental 

Revista Enfermagem Digital Cuidado e Promoção da Saúde  

Revista Escola de Enfermagem Anna Nery 

Revista Gaúcha de Enfermagem  

Revista Pelle Sana - Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica   

Revista Texto & Contexto Enfermagem 

 

O Fórum contou ainda com a participação da Coordenadora da RedEdit, Profa Dra 

Isabel Amélia Costa Mendes, Representantes da Área de Enfermagem na CAPES, 

Profas Dras Carmen Gracinda Scochi e Márcia de Assunção Ferreira, Representantes do 

Comitê Assessor da Área de Enfermagem do CNPq, Profas Dras Emiko Yoshikawa Egry 

e Lorita Marlena Freitag Pagliuca, além de pesquisadores que atuam como editores 

associados e revisores. 

Após apresentação da Profa Dra Dulce Barbosa, editora Chefe da Revista Brasileira de 

Enfermagem sobre “ Bibliometria: desafios futuros” (aula em anexo) e apresentação 

da Profa Dra Isabel Mendes sobre a importância da RedEdit foi dado início ao debate 

que resultou no apontamento dos seguintes aspectos: 

 

Considerando que 
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- a falta de investimentos do Estado na educação, saúde e na ciência e tecnologia no 

país poderá comprometer a produção científica, a divulgação da ciência nacional e 

limitar a translocação do conhecimento produzido;  

 

- o uso exclusivo de indicadores bibliométrico não é capaz de traduzir o impacto global 

da ciência divulgada no periódico; 

- são numerosas as dificuldade na interlocução com as bases de dados internacionais, 

que nem sempre respondem às tentativas de comunicação empreendidas pelos 

editores; 

 

- a atividade de editoração e revisão necessitam formação específica e política de 

preparação de lideranças; 

- é fundamental capilarizar o conhecimento científico divulgado nas revistas e atrair 

leitores das mais diversas naturezas para a popularização da ciência; 

 

- as revistas científicas de enfermagem devem envidar esforços coletivos e solidários 

para o desenvolvimento e fortalecimento cada vez maior da editoração científica no 

país; 

- a atividade científica deve ser fundada no pilar de integridade; 

- os autores, editores e publishers devem zelar pela ética e integridade em pesquisa e 

pela qualidade dos manuscritos até a fase final de produção editorial 

 

Após amplo debate o Fórum recomenda: 

 

Ao Estado Brasileiro: 

-incrementar os investimentos na Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia como 

estratégias de desenvolvimento do país, bem estar social e soberania nacional. 

 

À Capes: 

- utilizar indicadores bibliométricos diversificados e considerar também outros já 

disponíveis pelas publishers como SNIP, IPP, índice de imediatez, meia vida, citação 

por artigo na avaliação dos periódicos para a classificação do Qualis . 

 

À Scielo: 

- atuar como intermediadora da comunicação entre os periódicos que nela são 

indexadas e as bases de dados internacionais; 

Aos Programas de Pós-Graduação: 

- incluir, nos Cursos de Doutorado, atividades de formação de jovens editores e 

revisores de artigos; entre os temas, abordar a gestão financeira de periódicos; 

- adotar uma política de formação de uma cultura de ética e integridade em pesquisa. 
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Aos Coordenadores de Cursos de Graduação: 

- fomentar a cultura de ética e integridade em pesquisa. 

 

Aos Editores: 

- ampliar as possibilidades de estratégias de visibilidade dos artigos publicados, 

utilizando outras ferramentas de divulgação (entrevistas, chamadas para leitura de 

artigos, vídeos, entre outras); 

- adotar estratégia para garantir respostas ágeis aos usuários das mídias sociais da 

Revista;  

- vincular o periódico pelo qual é responsável ao Fórum Nacional de Editores de 

Revistas Científicas de Enfermagem da ABEn e cadastrar o periódico na REDedit. 

 

Aos Editores de Revistas vinculadas ao Fórum de Editores da ABEn: 

- informar na respectiva homepage que a revista é vinculada ao Fórum de Nacional de 

Editores de Revistas Científicas de Enfermagem da ABEn. 

 

Aos Editores de Revistas afiliadas à ABEC: 

- incluir a logo da ABEC na sua homepage. 

 

Aos Editores de revistas Cadastradas na REDEdit: 

- incluir a logo da REDEdit na sua homepage. 

 

Aos autores: 

- comprometer-se com a integridade na pesquisa,  

- conferir as traduções dos artigos científicos e a versão final. 

  

Brasília, 29 de outubro de 2016. 

 

Profa Dra Maria Marcia Bachion 

Diretora do Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn (Gestão 2013-2016) 

Profa Dra Dulce Barbosa 

Diretora do Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn (Gestão 2016-2019) 

Profa Dra Maria das Graças Crosseti 

Secretária do Fórum de Editores (Gestão 2013-2016) 

 

 

 

 

Documento referendado na plenária final do 68° Congresso Brasileiro de Enfermagem 


