
EDITORIAL

Caros Leitores,

Com grande alegria conseguimos, pelo terceiro ano
consecutivo, manter a periodicidade do Boletim da Saú-
de. Para vocês, que nos lêem a cada seis meses, pode
parecer repetição o tratamento dado a este assunto de
forma recorrente, mas para quem dirige os destinos de
uma publicação de quase quarenta anos, que passou por
deferentes períodos e que ficou sem publicar por vários
anos, este é um tema crucial. Ganhar a confiança de
nosso pesquisadores e demais profissionais da saúde e,
periodicamente nos defrontamos com o dilema da ma-
nutenção da periodicidade, da qualidade da produção e
o número de artigos disponíveis.

Temos tratado com muita atenção do tema do futu-
ro que queremos para nosso periódico frente aos crité-
rios cada vez mais matemáticos de avaliação que nossas
agências de financiamento tem adotado, e que tem influ-
enciado sobremaneira a decisão dos autores dos artigos
na ora de escolherem os espaços de divulgação de suas
pesquisas. Recente manifesto de quarenta e cinco edito-
res de periódicos científicos europeus das áreas de His-
tória da Ciência, da Tecnologia e da Medicina, divulgado
no Brasil por professor da Faculdade de Educação da
USP, chama a atenção para o fato de que "A qualidade
dos periódicos não pode ser separada de seu conteúdo
e seus processos de seleção. Pesquisa de alto nível pode
ser publicada em qualquer veículo e em qualquer lín-
gua". Vivemos numa era de mensuração. À nossa volta,
as coisas são padronizadas, quantificadas, medidas. Pes-
quisadores dedicados à ciência e à tecnologia devem
considerar este um fenômeno prático, cultural e intelec-
tual fascinante e de grande importância". Exemplo des-
tes novos sistemas é o European Reference Index for the
Humanities (ERIH), uma iniciativa que tem origem na
European Science Foundation. O ERIH é uma tentativa
de graduar periódicos na área das humanidades - inclu-
indo a História e Filosofia da Ciência. Ele, por outro
lado, confunde internacionalidade com qualidade de uma
forma particularmente prejudicial a periódicos

especializados e publicados em outras línguas que não o
inglês. Em nosso caso, o espanhol apresenta-se como
língua de escolha para nossa interface internacional mais
próxima e mais significativa. Em relatório recente, a
British Academy conclui, numa formulação cuidadosa-
mente moderada, que "o European Reference Index for
the Humanities tal como atualmente concebido não re-
presenta uma forma confiável de acordo com a qual se
possa construir um esquema de mensuração para publi-
cações arbitradas" (Peer Review: the Challenges for the
Humanities and Social Sciences, setembro 2007: http://
www.britac.ac.uk/reports/peer-review). Se tal
paradigma for adotado inflexivelmente como base para
as decisões de agências de financiamento no Brasil, como
parece estar acontecendo, então muitos pesquisadores
em nosso campo chegarão ao desconforto de ficarem
sabendo que terão pouca escolha na hora de tentar suas
publicações em periódicos da chamada "primeira linha".
Existirão menos periódicos, com muito menor diversi-
dade, empobrecendo assim nossas opções.

Por enquanto, em continuidade a atual linha editori-
al, mantemos a seção que traz à atualidade textos histó-
ricos da Saúde Pública regional. A leitura de tais docu-
mentos nos traz à realidade de como alguns assuntos
são recorrentes em nosso meio, e como alguns proble-
mas que parecem tão atuais, na verdade são diferentes
faces de uma mesma questão, como as questões políti-
cas que definem prioridades e importância das fontes de
financiamento da saúde.

Ainda nesta perspectiva, mantivemos a incorpora-
ção de textos em língua espanhola, dentro do espírito de
incremento da articulação da Escola de Saúde Pública
com nosso co-irmãos do MERCOSUL.

A Atenção Básica, os espaços de gestão participativa
do SUS, as ações que envolvem a interdisciplinaridade e
a multiprofissionalidade, bem como as questões vincula-
dos ao território e à capacitação de nossos quadros
técnicos e conselheiros de saúde continuam ocupando
espaço relevante em nosso Boletim.

Convido-os a uma boa leitura.

O EDITOR.



EDITORIAL

Dear Readers,

We are happy for having been able to keep the
periodicity of the Boletim da Saúde (Health Journal)
for the third consecutive year. For all those of you
that read our journal every six months, the treatment
given to this matter in a recurrent manner may seem a
repetition, but for those that conduct the fate of a
publication that is almost forty years old, that has
gone through different periods and that was not
published for several years, this is a crucial subject. It
is about winning the confidence of our researchers
and other health professionals and to periodically,
while we periodically are confronted with the
dilemma of the maintenance of the periodicity, the
quality of the production and the number of available
articles.

We have carefully dealt with the question of the
future we want for our journal, in view of the
increasingly mathematical criteria of evaluation our
financing agencies have adopted, which has
exceptionally influenced the authors of the articles at
the time of choosing the spaces to publish their
researches. A recent manifesto of forty-five editors of
European scientific journals in the areas of Science
History, of Technology and Medicine, published in
Brazil by a professor of the Education School of the
USP, draws the attention to the fact that "The quality
of the journals cannot be separated from their content
and their selection processes. High-level research can
be published in any publication and in any language".
We live in an era of mensuration. Things around us are
standardized, quantified, measured. Researchers
dedicated to science and technology must consider
this a practical, cultural and intellectual phenomenon
of great importance". An example of these new systems
is the European Reference Index for the Humanities
(ERIH), an initiative that originated in the European
Science Foundation. The ERIH is an attempt to grade
journals in the area of humanities - including History
and Science Philosophy. On the other hand,
internationally, it confounds quality in a particularly

jeopardizing manner the activities of specialized
journals published in other languages than English. In
our case, Spanish emerges as a language of choice for
our international interface, which is closer and more
significant. In a recent report, the British Academy, in
a carefully moderate formulation, concludes that "the
European Reference Index for the Humanities, as it is
presently conceived, does not represent a reliable
form, in accordance to which it is possible to construct
a measuring scheme for arbitrated publications " (Peer
Review: the Challenges for the Humanities and
Social Sciences, September 2007: http://
www.britac.ac.uk/reports/peer-review). If such a
paradigm is inflexibly adopted as a basis for the
decisions of financing agencies in Brazil, as seems to
be the case, then many researchers in our field will
reach the discomfort of learning that they have little
choice on the occasion of trying to make their
publications in journals of the so-called "first line".
Fewer journals will exist, with much less diversity,
thus impoverishing our options.

Meanwhile, in continuity to our editorial line, we
maintain the section that brings historical texts of the
regional Public Health to the present. The reading of
such documents takes as to the reality of how some
topics are recurrent in our midst, and how some
problems that seem to up-to-date, are actually other
facets of one and the same question, like the political
questions that define priorities and the importance of
the health financing sources.

Also in this perspective, we have maintained the
incorporation of texts in the Spanish language, in the
spirit of incrementing the articulation of the Public
Health School with our companions of the
MERCOSUR.

Basic Attentions, the participatory management
spaces of the SUS, the actions involving interdisciplinarity
and the multi-professionality, as well as the questions
linked to the territory and the qualification of our
technical staff and health counselors still occupy a relevant
space in our Journal.

I invite you to a good reading.

THE EDITOR


