
A pesquisa científica é uma fonte importante de informações válidas, confiáveis 

e atualizadas. A utilização do conhecimento científico não é, todavia, um processo simples. 

Há uma série de fatores que permeiam a relação entre ciência e gestão, os quais precisam ser 

observados para compreender como os gestores podem se beneficiar da produção científica e 

contribuir para que isso efetivamente ocorra.

Nesse sentido, a importância da revista científica, como uma das suas principais 

funções, é o registro da produção intelectual e dos avanços do conhecimento, além de sua 

utilização como fonte de avaliação da produção científica de pesquisadores e instituições por 

meio de indicadores de citação, autoria, coautoria e acesso.

A expansão da publicação periódica trouxe amplas possibilidades, com a abertura 

de espaços de discussão nos quais são oferecidos perspectivas para compreender a história da 

construção intelectual de áreas específicas. A comunicação científica torna-se prática comum 

para explorar tendências da literatura científica e avaliar criticamente a produção de artigos nas 

diversas áreas do conhecimento.

A possibilidade de comunicação em rede, estimulada pela colaboração, é um 

dos aspectos fundamentais para a consolidação de um novo modelo para a comunicação 

científica eletrônica e para a ciência mediada pela Internet. Pela sua própria finalidade 

de urgência, esta deve se auto-organizar para que seja possível ampliar o debate sobre as 

orientações de pesquisa. Desse modo, as publicações científicas, de qualquer natureza, 

devem se constituir em coleções únicas, para acesso amplo, associadas às ferramentas de 

busca, portais e OPACs (catálogo em linha de acesso público).

A Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP) vive um grande desafio que, na 

verdade, afeta todos os periódicos científicos na contemporaneidade. Com o aparecimento 

do formato eletrônico, a RBSP vem se modernizando e, no ano de 2012, passou a fazer 

parte do Portal Eletrônico de Revistas (SEER), um modelo gerencial de revistas científicas que 

contribui para o gerenciamento de todas as etapas do processo editorial, desde a submissão 

do manuscrito científico até a etapa da publicação. 

E D I T O R I A L



No momento atual, estamos empreendendo esforços no sentido de avaliar 

a situação atual à visão de futuro. A equipe da RBSP está motivada a estabelecer uma 

nova forma de operação definida, a introduzir novas tecnologias, a mudar de atitudes 

e a adquirir novas competências, com o intuito de aprimorar seu desempenho para 

adequar-se à nova realidade.
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