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Caros leitores, a revista ConScientiae Saúde iniciou
suas atividades em 2002, mantendo 13 anos de circulação
sem interrupção, com uma produção relevante na área das
Ciências da Saúde e da Reabilitação, apresentando regularmente quatro números anuais. Atualmente, a revista é
disponibilizada em meio eletrônico no site http://www.
uninove.br/revistasaude utilizando o Sistema Eletrônico
de Editoração de Revistas (SEER), do IBICT e no portal da
Universidade Nove de Julho - Uninove http://www.uninove.br/publicacoes.
Trata-se de uma publicação científica trimestral
(março, junho, setembro e dezembro) na área das Ciências
da Saúde e Reabilitação, cuja missão é a difusão científica de caráter multidisciplinar, publicando predominantemente artigos originais nacionais e internacionais
resultantes de pesquisa científica e outras contribuições
significativas para sua área específica como artigos de revisão, comunicações breves e estudos de caso, tendo por
escopo principal proporcionar à comunidade científica
textos de alto nível, disponibilizando, integral e gratuitamente, resultados de pesquisas nacionais e internacionais,
relevantes e inéditas.
A revista Conscientiae Saúde, destinada aos profissionais das áreas afins à saúde, criada em 2002, encontra-se em seu décimo terceiro ano de existência na
divulgação científica nacional e internacional. Por meio
do oferecimento de uma leitura séria, ética e de qualidade, busca, cada vez mais, aumentar sua visibilidade,
contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico de nosso país. Nestes últimos cinco anos, desde
a nossa primeira avaliação pelo SciELO, a revista passou
por algumas modificações editoriais visando atender aos
padrões internacionais de editoração científica e aos critérios e política de seleção de periódicos científicos da
coleção SciELO Brasil e Lilacs.
Atualmente ela se encontra indexada no Cinahl,
Ebsco, Latindex, Lilacs, Redalyc e SportDiscus. Dois fatos
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a serem destacados neste período são a indexação da revista junto ao Lilacs, Cinahl, Latindex,
Ebsco e o registro no Sistema Internacional de
Identificação de Objetos de conteúdo no ambiente digital Digital Object Identifier (DOI).
A política editorial de nosso periódico ConScientiae Saúde coaduna-se com a
“Declaração de Salvador sobre acesso aberto: a
perspectiva dos países em desenvolvimento”,
considerando acesso aberto o uso irrestrito da
informação científica, com o objetivo de aumentar a capacidade de acesso ao conhecimento de
ponta, auxiliando cientistas e acadêmicos na
contribuição para o progresso da ciência mundial em prol da melhoria da qualidade de vida
da população. Apesar da circulação da informação científica nos países em desenvolvimento encontrar inúmeras barreiras, incluindo modelos
econômicos, infraestrutura, políticas, idioma e
cultura, a revista tem conseguido levar a seus
leitores uma leitura científica de qualidade.
Diante
desse
cenário,
a
revista
ConScientiae Saúde defende o princípio de que
a pesquisa científica e tecnológica é essencial
para o desenvolvimento social e econômico de
uma nação; que a comunicação científica é parte
crucial e inerente das atividades de pesquisa e
desenvolvimento, principalmente no bojo das
instituições de ensino superior (IES) por meio de
seus programas de pós- graduação stricto sensu
e dos institutos de pesquisa, em que a investigação é gerada e que a ciência se desenvolve de
forma mais eficaz quando há acesso irrestrito à
informação científica, favorecendo a educação e
o uso da informação científica pelo público.
A sua política editorial acredita que, em
um mundo cada vez mais globalizado, no qual
a ciência proclama ser universal, a exclusão do
acesso à informação é inaceitável, já que este é
um direito universal, independente de qualquer
região geográfica. Assim, se propõe agir, nesse
cenário nacional e internacional, como um facilitador da participação ativa dos países em
desenvolvimento no intercâmbio mundial de
informação científica, incluindo o acesso gratuito ao patrimônio do conhecimento científico,
8

a participação efetiva no processo de geração e
disseminação do conhecimento e a ampliação
da cobertura de temas na área da saúde de relevância para os países em desenvolvimento.
A revista manteve, em todos esses anos, a
publicação mínima de 60 artigos por ano, ampliando a diversidade institucional dos autores,
evitando o caráter endógeno, com mais de 80%
das autorias provenientes de instituições de
ensino e pesquisa diferentes daquela que edita
o periódico, garantindo em suas publicações a
presença de artigos de pesquisadores filiados a
distintas universidades de todas as regiões do
Brasil e internacionais.
Todos os integrantes do Conselho Editorial
da revista são professores doutores, cientistas,
especialistas em suas respectivas áreas, ligadas ao escopo da revista, de origem nacional
e internacional, com titulação e afiliação institucional devidamente identificada na publicação. Atualmente, a revista conta com um Editor
Chefe; 12 (doze) Editores Associados, sendo,
destes, dez internacionais (83%); e 46 (quarenta
e seis) membros no Conselho Editorial, todos
professores doutores pesquisadores de IES das
cinco regiões de nosso país. O periódico mantém um quadro de 321 (trezentos e vinte e um)
revisores ad hoc provenientes de instituições de
pesquisa de todas as regiões do Brasil e do exterior. Destes, 177 (cento e setenta e sete) são do
Estado de São Paulo, sendo apenas 73 (setenta
e três) de nossa instituição (22%) e 144 (cento e
quarenta e quatro) de outros estados da união.
Em relação à abrangência dos autores
dos artigos, em 2013 publicamos 67 (sessenta
e sete) artigos originais, três estudos de caso e
sete revisões bibliográficas. Do total de 77 artigos publicados em 2013, 59 artigos são de autores de outros estados (76%), 18 do Estado de
São Paulo (23%) e apenas um artigo de nossa
instituição (1%).
No que tange a qualidade dos artigos
publicados pela revista ConScientiae Saúde,
dos 77 artigos publicados no ano de 2013, 62
artigos são oriundos de programas de Pósgraduação Stricto Sensu (78%) todos reconheci-
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Dear readers, the journal ConScientiae
Saude began operations in 2002, maintaining
13 years of service without interruption, with
a significant production in the area of Health
Sciences and Rehabilitation, regularly presenting four annual issues. Currently, the journal is
available electronically in http://www.uninove.
br/revistasaude using the Electronic System for
Journal Publishing (SEER) of IBICT and in our
site http:// www.uninove.br/revistasaude.

Instruções
para os autores

ConScientiae Saúde, 2014;13(1):7-11.

truturação dos manuscritos e para a apresentação das referências bibliográficas e descritores o
Vancouver Style (ICMJE), utilizado pela maioria
dos periódicos científicos de qualidade.
Todos os artigos publicados pela revista ConScientiae Saúde apresentam em sua
primeira página o título, resumo e palavraschave em português e em inglês e afiliação dos
autores, bem como são submetidos a uma revisão gramatical de português e de inglês, assegurando assim a qualidade do idioma na publicação. Quanto a periodicidade, a revista tem
sido disponibilizada à comunidade científica
rigorosamente no período trimestral, mantendo
a pontualidade e superando o número mínimo
de 60 artigos originais ano como exigido pela
grande área temática.
Acreditamos que todas estas ações implementadas no sentido de atender aos padrões
internacionais de editoração científica e aos
Critérios SciELO Brasil: critérios, política
e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos científicos na Coleção
SciELO Brasil têm contribuído em muito para
a melhoria científica da revista ConScientiae
Saúde, aumentando a sua visibilidade e credibilidade junto a comunidade científica nacional
e internacional.
Atenciosamente,
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dos pelo sistema CAPES e apenas 15 artigos não
são procedentes de autores docentes ligados a
pós-graduação brasileira (22%). Cabe ressaltar
também que a revista se encontra no estrato B2
do sistema Qualis CAPES da área 21 (Educação
Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional). Ainda em relação à qualidade
dos artigos publicados pela revista, destacamos
que atingimos um índice de rejeição de 53% no
ano de 2013, com o recebimento de 177 (cento
e setenta e sete) artigos e a publicação de 77
(setenta e sete), todos por meio do sistema SEER
do IBICT.
A revista tem buscado sempre o rigor em
relação à qualidade das figuras e imagens publicadas, sendo todas tratadas por profissionais
competentes e ligados à área. A revista adota
um padrão editorial de formatação para todas
as figuras, gráficos e tabelas publicados.
Quanto à atualização de referências bibliográficas atualizadas, tem sido cobrado com
rigor dos revisores, bem como informado em
nossas normas de publicação, estimulando a
citação de revistas indexadas com considerável
fator de impacto.
Outro importante fato a destacar, é o período médio do processo de submissão/aprovação
que em 2013 passou a ser de 143 dias (sistema
SEER). Esse fato deve-se, principalmente, a agilidade “cobrada” junto aos revisores quanto ao
cumprimento do prazo estipulado pela nossa
equipe. Cabe destacar também o importante
papel desempenhado pela nossa equipe de profissionais que trabalham exclusivamente com a
revista ConScientiae Saúde, para que seja esse
um diferencial de nossa publicação, frente ao
cenário nacional.
A revisão dos manuscritos submetidos
à revista ConScientiae Saúde é realizada por
pares através do sistema double blind peer review,
devidamente esclarecido nas normas aos autores
e documentado através do sistema SEER. Todos
os artigos publicados no periódico apresentam
o registro das datas de submissão e aprovação.
O periódico ConScientiae Saúde adota como
normalização gráfica para a apresentação e es-
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This is a quarterly scientific publication
(March, June, September and December) in
the area of Health and Rehabilitation Sciences,
whose mission is the scientific multidisciplinary
dissemination, publishing predominantly original scientific articles, national and international, and other contributions meaningful to their
specific area such as review articles , short communications and case studies,. Our main scope
to provide the scientific community with highlevel manuscripts, free access.
The ConScientiae Saude journal, aimed
at professionals of health related areas, established in 2002 , is in its thirteenth year of existence in national and international scientific
cenarium, offering a ethics reading, with high
quality, contributing to scientific and technological development of our country . Over the
last five years since our first review by SciELO,
our jornal has undergone some editorial changes to meet international standards of scientific
publishing and the criteria and selection policy
by SciELO Brazil collection.
Currently our jornal is indexed in
CINAHL, Ebsco, Latindex, Lilacs, Redalyc and
SportDiscus. Two facts to be highlighted in
this period are our indexing with the Lilacs,
Cinahl, Latindex, Ebsco and registration in the
International System of Identification Content
Objects in the digital environment Digital
Object Identifier (DOI).
The editorial policy of ConScientiae Saude
is consistent with the “Salvador Declaration
on Open Access: the perspective of developing countries”, considering open access unrestricted use of scientific information in order to
increase the ability to access knowledge edge,
helping scientists and academics to contribute to the progress of world science in order to
improve the quality of life of the population.
Although the circulation of scientific information in developing countries find numerous
barriers, including economic models, infrastructure, policies, language and culture, our
jornal has managed to bring its readers a scientific and high quality reading.
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Given this scenario, ConScientiae Saude
defends the principle that scientific and technological research is essential for social and
economic development of a nation, that scientific communication is crucial and inherent
in the research and development of activities,
especially in the high education institutions
through its programs of post- graduate studies and research institutes, in which research is
generated and that science develops more effectively when there is unrestricted access to scientific information, promoting education and
use of scientific information by the public.
Its editorial policy believes that in an increasingly globalized world in which science
claims to be universal, exclusion from access
to information is unacceptable, since this is a
universal law, independent of any geographical
region. Thus, it is proposed to act in this national and international scene, as a facilitator
of active participation of developing countries
in the global exchange of scientific information, including free access to the heritage of
scientific knowledge, effective participation in
the process of generation and dissemination of
knowledge and expanding coverage of topics in
health relevance for developing countries.
The journal maintained, in all these years,
the minimum publication of 60 articles per year,
expanding the institutional diversity of authors, avoiding the endogenous character, with
over 80% of the authorship from different educational and research institutions that editing
the journal ensuring the presence of items affiliated to different universities from all regions
of our country and international researchers in
their publications.
All members of our Editorial Team are
PhD professors, scientists, experts in their respective fields, linked to the scope of the journal, with the national and international origin.
Currently, the journal has a Editor-in-Chief;
twelve Associate Editors, and from these, 10
international (83%). Our Editorial Board have
46 members, all PhD professor and researchers
from the five regions of our country. The jour-
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the reviewers as to meet the deadline set by our
staff. It should also highlight the important role
played by our team of professionals working
exclusively with ConScientiae Saude journal, so
this is a differential of our publication, opposite
the national scenario.
The review process of manuscripts submitted to the ConScientiae Saude is performed
by pairs using the double blind peer review
system, duly clarified the instructions for authors and documented by SEER system. All articles published in the journal present a record
of the dates of submission and final approval.
ConScientiae Health adopts the graphics for
the presentation and structuring of the manuscripts and the presentation of bibliographic
descriptors and the Vancouver Style references
standardization (ICMJE), used by most scientific journals quality.
All articles published by our journal feature on its front page the title, abstract and key
words in Portuguese and English and affiliation
of the authors and are submitted to a grammar
review of Portuguese and English, thus ensuring the quality of language in the publication.
As for timing, the journal has been available
to the scientific community strictly during the
quarter, maintaining punctuality and exceeding the minimum number of 60 original articles
per year as required by broad subject area.
We believe that all these actions implemented in order to meet international standards
of scientific publishing and the SciELO Brazil
Criteria: criteria, policy and procedures for
admission and permanence of scientific journals in SciELO-Brazil have contributed much
to the improvement of the scientific journal
ConScientiae health, increasing your visibility
and credibility in the national and international
scientific community.
Sincerely.
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nal have a 321 ad hoc reviewers from research
isntitutions of all regions of Brazil and international institutions. Of these, 177 are the state of
São Paulo, with only 73 of our institution (22%)
and 144 of other states.
Regarding the scope of the authors of the
articles, in 2013 our journal published 67 original
articles, three case studies and seven literature
reviews. Of the total of 77 articles published in
2013, 59 articles are by authors from other states
(76%), 18 of the State of São Paulo (23%) and only
one article from our institution (1%).
Regarding the quality of published articles, of the 77 articles published in 2013, 62
articles were from the Post-graduate programs
(78%) all recognized by CAPES system and
only 15 articles are unfounded authorship
faculty linked to Brazilian graduate (22%). It
should also be noted that the our journal is
in stratun B2 system Qualis CAPES Area 21
(Physical Education, Physical Therapy, Speech
and Occupational Therapy). Also in relation
to the quality of published articles, we emphasize that we have reached a rejection rate
of 53% in 2013, with the receipt of 177 and the
publication of articles 77, all through IBICT
SEER system.
The journal has always sought the rigor
regarding the quality of the pictures and images posted, with all treated by competent
professionals. The journal adopts an editorial
standard formatting for all figures, graphs and
tables published. Regarding the update of references, has been charged with rigor from reviewers and entered into our publishing standards, stimulating citation indexed journals
with considerable impact factor.
Another important fact is the average
period of the process submission/approval in
2013 which increased to 143 days (SEER system). This is due mainly agility “charged” with
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