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No final dos anos de 1993, recebi convite para ingressar em uma nova 

atividade profissional dentro da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), onde havia criado 

e estava implementando a Divisão de Comunicação e Documentação desse órgão. 

Fiquei bastante empolgada, pois iria desenvolver as atividades no setor de Publicações 

Científicas (SEPUC). Como técnica, manifestei o desejo e curiosidade de compreender 

como decorreu o processo de criação da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), veículo 

de comunicação científica da SESAB, e conhecer o processo de trabalho desenvolvido no 

setor e como se desenvolvia a produção editorial da revista. Mas, logo após, no início 

do ano de 1994, fui designada a incorporar um grupo de técnicos dessa instituição 

para compor como Secretária Executiva e organizar o evento de saúde bucal, o que me 

deixou muito feliz, porém me afastaria por um período relativo a um ano das atividades 

relacionadas à Revista Baiana de Saúde Pública.

Ao retornar no final do ano citado, retomei a posição anterior como técnica 

da SEPUC, com os trabalhos da revista, mas algumas situações me incomodavam, como a 

falta de prestígio dentro do órgão, falta de recursos para publicação, bem como as questões 

relacionadas a administração e gestão da mesma. Todo esse processo desencadeou a perda 

da periodicidade, perda de indexação em várias bases indexadoras nacionais e internacionais. 

Final de 1998, iniciando o ano de 1999, o então Editor-Chefe da RBSP, Professor 

José Tavares-Neto, juntamente com os dirigentes da Superintendência de Recursos Humanos, me 

convidou para desempenhar minhas atividades profissionais como Secretária Executiva da RBSP. 

Fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, entusiasmada, pois teria condições de sugerir e, juntamente 

com a equipe de editores e conselheiros da revista, rever as lacunas que havia percebido em 1993 

e tentar solucioná-las. Mas nem tudo é como imaginamos e sonhamos: tivemos vários percalços. 

Porém, fomos obstinados e a perseverança do Editor-Chefe fora tamanha a ponto de atualizarmos 

as edições atrasadas e manter a revista na base indexadora LILACS. Esse período de dificuldades 

perdurou durante o período de 1993 a 2003, quanto o Editor-Chefe deixou essa posição para 

assumir a direção da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB).

Em 2003, ocorreu a mudança de estrutura regimental, organizacional e de instalações 

físicas. A revista passa a funcionar na sede da Escola Estadual de Saúde Pública Prof. Francisco Peixoto 

de Magalhães Netto, no bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador (BA).
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Em 2004, assumi uma nova gestão editorial e a revista ganhou novo projeto 

gráfico: o formato, a capa e a composição adequaram-se aos padrões das revistas atuais, 

mostrando a evolução alcançada pela revista ao longo dessas três décadas. Seu Regimento 

Interno foi reestruturado e as Normas de Publicação passaram a compor cada publicação, 

instrumentalizando os autores para o encaminhamento dos seus manuscritos científicos, 

atendendo aos padrões normativos exigidos. Comemoramos 30 anos de existência, 

a RBSP reafirmou a política editorial, divulgando informações técnico-científicas aos 

leitores e à comunidade científica e traçando um novo perfil, em que buscava aprimorar 

e expandir seus conteúdos. A RBSP passou a ser disponibilizada no site da SESAB, com 

acesso gratuito, permitindo a redução do número de exemplares, e filiou-se à Associação 

Brasileira de Editores Científicos (ABEC). A nova abordagem, extrapolando a área de 

saúde pública, permitiria aos leitores e colaboradores a publicação e obtenção de novos 

conhecimentos na área da educação, como também da produção técnica gerada dentro 

da instituição SESAB.

Essas mudanças beneficiaram o periódico, no sentido de possibilitar a composição 

do Conselho Editorial com profissionais de vários estados do Brasil e da América Latina, que se 

destacam nos vários campos da saúde em que atuam, e permitiram fortalecer os compromissos 

desta publicação com a pesquisa, o ensino e a construção de um sistema de saúde digno, 

competente e solidário com seus usuários e com os profissionais que nele trabalham.

Nessa nova fase, a distribuição de seus conteúdos foi ampliada, além dos 

constantes do formato anterior. Em 2005, por exemplo, foi indicada para fazer parte do 

Portal de Periódicos do Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde, o que fez nos 

orgulharmos dessa publicação, a qual se tornará visível e seu campo de abrangência ampliado.

Em 2006, buscando ampliar meus conhecimentos e formação, decidi 

prestar seleção para o mestrado acadêmico na Universidade Federal da Bahia, mas 

pensava muito em que temática iria me debruçar como pesquisadora, pois teria que 

estudar e defender algo que pudesse servir de caminho para o meu trabalho e de 

outros pesquisadores. E o mais importante: teria de ser prazeroso. Foi quando pensei 

em conhecer profundamente e estudar o periódico Revista Baiana de Saúde Pública, 

explorando seus aspectos intrínsecos e extrínsecos, bem como a evolução de sua 

produção e sua abrangência geográfica e institucional. Foi árduo o trabalho, pois a 

trajetória de 30 anos de existência de um periódico é bastante ampla, mas o resultado foi 

compensador e gratificante. Consegui o que almejava: deixar a história desse periódico 

registrada na memória científica e da instituição SESAB. Ao concluir o mestrado em 
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2009, teria outra etapa com a qual havia me comprometido e essa lacuna teria que ser 

preenchida, que transformá-la também em versão eletrônica. Outro trabalho árduo junto 

aos editores, pois não tínhamos condições tecnológicas e infraestrutura de informática, 

nem pessoal qualificado, mas minha insistência foi o bastante para convencer a editora 

geral a encaminharmos um projeto ao Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia 

(IBICT), com a finalidade de também incorporamos ao Sistema Eletrônico de Editoração 

de Revistas (SEER). Aguardamos o retorno da aprovação do projeto com ansiedade, mas 

não acontecia nada, nenhuma resposta. Quando já tínhamos esquecido, recebemos 

o e-mail de aprovação com o endereço eletrônico para configuramos nossa página e, 

então, iríamos pertencer à incubadora INSEER, à qual estamos vinculados até hoje. 

Tivemos vários desafios, mas tudo acaba se acertando. 

No ano de 2012, tivemos uma nova composição do Conselho Editorial com a 

mudança do Editor-Geral e a inserção de um Editor-Adjunto. Nessa fase, passei a pertencer ao 

grupo de editores e desempenho a função de Editora-Executiva, o que me demanda bastante 

atividade de gestão desse periódico, o que é um aprendizado a cada dia que vivencio um 

problema ou solução.

No decorrer desses anos que acompanho a RBSP, pude me deparar, em 

vários momentos, com a sua ascensão e a sua retração, dependendo da importância que a 

instituição depositava, conforme a conjuntura política daquele momento. Portanto, peço 

aos dirigentes da Secretaria da Saúde que mantenham essa publicação, a qual é valiosa para 

nosso estado e região, pois recebemos colaborações de pesquisadores de toda parte do Brasil. 

Isso demonstra a qualidade de textos científicos publicados, bem como seu reconhecimento 

pela comunidade acadêmica. O resultado desse trabalho reflete a valoração desta revista no 

contexto estadual e nacional.

Parabéns, RBSP, pelos 40 anos de existência fazendo história.

Salvador, 14 de julho de 2014.

Lucitânia Rocha de Aleluia
Msc. Ciência da Informação – UFBA
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