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Editorial

Vida longa e próspera

long life and prosperity
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Há dez anos a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde – Reciis 

foi lançada com a meta de ser “[...] um espaço acadêmico virtual de debates, reflexões, conexões e 

interconexões de ideias entre profissionais oriundos de instituições diversas e singulares”1. O que 

não foi dito à época é que a Reciis seria o primeiro periódico da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz 

– totalmente inserido no Movimento do Acesso Livre (Budapest Open Access Initiative, 2002)2, e 

que se juntou a um conjunto de inovações que o Instituto de Comunicação e Informação Científica 

e Tecnológica em Saúde – Icict – ousou protagonizar nos idos de 2007, culminando com o 

lançamento do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde – PPGICS/

Icict/Fiocruz, em 2009. Ambas as iniciativas seguiram seus caminhos, não necessariamente 

convergentes, em respeito às suas missões e compromissos com a agenda científica. Entretanto, a 

Reciis também se colocou como importante fonte de informação para os iniciantes desbravadores 
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da interdisciplinaridade fundante de ambas as iniciativas: o encontro entre a comunicação, a 

informação, a ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) e a saúde.

Os desafios de sobrevivência dos periódicos científicos no contexto da ciência brasileira são 

inúmeros, e vão desde os custos de infraestrutura e manutenção até o potencial para atrair 

bons textos, especialmente à luz da política, por vezes predatória, do indicador Qualis imposta 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, o que faz com 

que periódicos novos sejam pouco sedutores. Assim, comemorar uma década, mantendo a 

periodicidade, sendo indexada em bases de dados secundárias e, mais importante, galgando 

níveis consideráveis no indicador Qualis é, por si só, um feito excepcional3.

De fato, a análise de Bochner, Murtinho, Barcellos, Reis, Santa Rita3 é um testemunho fidedigno 

dessa trajetória sustentável, e os números ali registrados contam uma história de autores e temas 

comprometidos e vocacionados para a interdisciplinaridade, e que expressam a relevância dos 

mesmos para o campo da saúde. Os números talvez não deem conta de um conjunto de anônimos, 

especialmente nosso corpo de pareceristas, que imprimiram a qualidade de que muito nos orgulhamos.

A todos, aplausos pelo compromisso e pelo profissionalismo. 

Vida longa e próspera à Reciis. 
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