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 A Revista Baiana da Saúde Pública atinge, em 2014, 40 anos de existência. 

É oportuno informar que a Secretaria de Saúde, antes dessa Revista, durante certo tempo, 

editou um Boletim do Departamento de Saúde, que teve sua publicação interrompida por 

problemas financeiros.

Nos anos 1970, profissionais da área da saúde, sobretudo aqueles vinculados 

à Secretaria de Saúde Pública do Estado da Bahia, fizeram um movimento, objetivando o 

lançamento de outra publicação pela Secretaria da Saúde do Estado, de vez que a Bahia não 

possuía nenhum periódico destinado à publicação de trabalhos sobre essa área. O movimento 

tinha a finalidade de:

a) possibilitar a divulgação das atividades da Secretaria quer no que tange às 

dificuldades encontradas, quer no que se refere às medidas voltadas para a 

solução dos problemas sanitários do Estado;

b) oferecer, aos estudiosos e pesquisadores da Bahia e do Brasil, um veículo de 

divulgação dos seus trabalhos;

c) disponibilizar, para estudantes e professores da ciência da saúde, informações 

científicas, vinculadas, sobretudo, à nosologia regional, às novas práticas de 

atuação de serviços e à manutenção de instrumentos de atualização e revisão 

de conhecimentos para profissionais de saúde, principalmente para aqueles 

que trabalham na Secretaria, radicados no interior do Estado e que tenham 

dificuldades de acesso à literatura especializada.

Assim, desse amplo movimento, em 1974, foi lançado o primeiro número da 

Revista Baiana de Saúde Pública, cuja repercussão favorável, que atingiu seu lançamento, 

confirmou quão acertada foi sua criação.

As informações disponibilizadas a profissionais da área de saúde representam 

indubitavelmente papel didático relevante, porque testemunham a experiência vivida pelos 

técnicos da Secretaria com os órgãos, direta ou indiretamente, a ela vinculados.

Assuntos referentes à administração da saúde, aos quadros nosológicos, 

à análise de surtos de doenças, à apresentação de casuísticas clínicas e à experiência 

de atividades de saneamento, de enfermagem e de nutrição devem ser mais divulgados, para 
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que as atividades de saúde pública em nosso estado sejam mais aperfeiçoadas, apesar de 

todas as dificuldades vividas por uma revista deste tipo, lançada numa área que ainda não 

superou o subdesenvolvimento. O fato de ter atingindo os 40 anos de existência deve ser 

registrado, além do mais, porque, no decorrer desse período, a revista tanto melhorou sua 

apresentação gráfica como enquadrou-se nas melhores normas internacionais que regulam a 

matéria. Acrescente-se que seu corpo de colaboradores integrou nessa década não somente 

autores baianos, mas também estudiosos de outros estados e mesmo de outros países. 

Por tudo isso é que a Revista, em torno de 1980, foi indexada em diversos e importantes 

periódicos de referência, como a mexicana — Periódica.

Outrossim, a divulgação de novos conhecimentos é o grande interesse da Revista 

Baiana de Saúde Pública, porque são  dedicados esforços para construir, manter e aprimorar a 

relação entre os autores e seus leitores.

Há cerca de dois anos, foram convidados pesquisadores de várias áreas 

do conhecimento para integrar o Conselho Editorial, merecendo registro também o 

cadastramento da Revista no sistema de Diadorim do MCT, no IBICT, cuja finalidade é 

reunir em um sistema de informação e divulgar por meio da internet políticas editoriais dos 

periódicos dos cientistas brasileiros.

Visando ao fortalecimento da produção editorial, os editores gerais e executivos 

da Revista participaram de capacitação e de seminários que cuidaram de temas relacionados 

à posição, à manutenção e à circulação dos periódicos científicos das áreas de saúde coletiva.

Tendo completado seus 40 anos de existência e conseguido, nesse período, 

sair-se tão bem, merece parabéns.

   

Salvador, 26 de abril de 2014.
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