
EDITORIAL 

REEUSP.. .Novos Rumos 

Nós enfermeiros sabemos que a produção científica de uma determinada 
área de saber, é um dos parâmetros mais importantes para acompanhar a evolução 
do conhecimento nela acumulado ao longo do tempo. Neste contexto, os veículos 
de divulgação representam instrumento fundamental e imprescindível pa ra 
disseminar o conhecimento e dar visibilidade à profissão. 

Na área específica da Enfermagem, a Revista da Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo (REEUSP) tem sido ao longo da sua existência, 
um dos principais veículos auxiliares da formação e atualização dos enfermeiros 
e, ao finalizar mais um ano, tem muito a comemorar. 

No vigor dos seus 30 anos, completados neste ano, destaca-se entre os 
periódicos existentes pela solidez do seu conteúdo e por sua edição ininterrupta. 
Comparativamente às demais publicações do gênero é a única que não só manteve 
a periodicidade, sem aglutinação de números, como também e, principalmente, 
conseguiu editar números especiais, fato louvável diante das restrições econômicas 
que têm existido para empreendimentos dessa natureza. 

Considerando-se também que a indexação dos periódicos é um importante 
indicador do reconhecimento internacional, a REEUSP, já indexada em três 
grandes fontes de informação (International Nursing Index, Lilacs e Bibliografia 
Brasileira de Enfermagem) passou neste ano a integrar o CINAHL, o que vem 
reafirmar a sua idoneidade e importância na Enfermagem. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que são inúmeras as dificuldades de indexação 
de revistas latino-americanas nos grandes índices e que, atualmente, apenas 
20% dos periódicos nacionais de enfermagem são indexados. 

Se hoje comemorarmos esse desenvolvimento, sabemos que só foi possível 
graças ao investimento feito ao longo desses 30 anos, através da busca de auxílio 
financeiro, do intenso trabalho dos conselheiras oficiais e ad hoc, do pessoal de 
apoio técnico e, principalmente, dos autores e leitores que prestigiam a Revista. 

Mas, novas perspectivas se vislumbram neste momento. É chegada a hora 
de investir na mudança de layout, buscando a modernidade que seus 30 anos 
exigem, bem como na obtenção de maior número de associados para difundir ao 
máximo as informações nela contidas. 

Além da manutenção da periodicidade, da agilização dos pareceres e do 
rigor na avaliação do conteúdo, essas são as metas da REEUSP a curto prazo, 
visando torná-la mais dinâmica e atraente para o atendimento de uma comunidade 
de enfermagem cada vez mais produtiva e exigente. 
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