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Apresento a toda comunidade acadêmica o mais novo 
veículo de disseminação da produção científica nacional e 
internacional, a Revista Brasileira de Ciências Médicas e da 
Saúde (Rev Bras Cien Med Saúde) - Brazilian Journal of Medical 
Science and Health (Braz J Med Sci Health). É uma publicação 
científica elaborada pela Faculdade de Ciências Médicas e da 
Saúde de Juiz de Fora - Suprema (FCMS/JF) e pelo Hospital 
Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), ambos localizados 
na cidade de Juiz de Fora - MG. Tem por missão divulgar 
informações científicas, predominantemente originais, que 
contribuam para a consolidação e o avanço do conhecimento 
científico básico e aplicado na área de Ciências Médicas e da 
Saúde. A Rev Bras Cien Med Saúde é uma revista multidiscipli-
nar que abrange todas as áreas e subáreas do conhecimento 
relacionadas à saúde.Esse periódico é fruto do trabalho de 
diversos pesquisadores, docentes e profissionais da saúde que 
vislumbraram construir um periódico que permeasse o rigor 
científico e os preceitos éticos da pesquisa, além da qualidade 
metodológica em suas publicações. 

O cenário mundial da saúde apresenta uma nova ordem 
e a pesquisa é a roda motriz dessa transformação que impõe 
a toda comunidade científica horizontes cada vez mais insti-
gantes e desafiadores. Dentro dessa perspectiva a produção 
científica brasileira tem crescido vertiginosamente nos últimos 
anos. O Brasil ultrapassou a Rússia, antiga potência na área, e 
caminha para superar também a Índia e se consolidar como a 
2ª maior entre os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China), ficando 
atrás apenas da China, segundo levantamento realizado pela 
Thomson Reuters. Segundo a mesma pesquisa, em 2008, a 
produção científica brasileira foi responsável 2,6% do total 
de 1.136.676 artigos publicados em todas as 10.500 revistas 
analisadas. Para se ter uma idéia em 1990, o Brasil detinha 

apenas 0,6% da produção mundial. Em adendo, o Brasil ocupa 
atualmente a 13ª posição no ranking da produção científica 
mundial. Um das áreas que mais contribuem para essa produ-
ção é a da saúde que atua de forma inconteste na construção 
dessa nova realidade que se impõe como um desafio para os 
pesquisadores brasileiros.

É nesse cenário que se inserem a Rev Bras Cien Med 
Saúde que se apresenta como um canal de escoamento dessa 
robusta produção do conhecimento. Um aspecto importante 
a ser destacado é o seu caráter multidisciplinar, contemplan-
do estudos derivados das mais diversas áreas da saúde. Seu 
objetivo central, contudo, é publicar estudos que possam de 
alguma forma, contribuir para o engrandecimento da ciência 
e, se possível, transformar o estado da arte do assunto investi-
gado, garantindo, dessa forma, uma melhor qualidade de vida 
e saúde para a população que irá se beneficiar desse conhe-
cimento. A incorporação desses aspectos na pauta cientifica 
permite a agregação de perspectivas que fomentam o avanço 
tecnológico e de inovação, a saber, as perspectivas do ensino, 
da pesquisa e da assistência. 

Esperamos que Rev Bras Cien Med Saúde possa cumprir 
a sua missão e interpenetrar nos anseios da comunidade cien-
tífica e acadêmica, atuando de forma destacada na construção 
dos novos rumos das ciências da saúde. 
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