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Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
1967-

1967 a 2017 publicou ininterruptamente em suporte impresso em língua portuguesa 
ou espanhola, aceitando para publicação manuscritos em ambas as línguas.

1967 – fundação da Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo – REEUSP sob direção da Dona Maria Rosa de Sousa Pinheiro, segunda

diretora da EEUSP. Professora Normalista, foi formada em enfermagem em Toronto, foi
a mais longeva das diretoras da EE e por muitos anos a única mulher no Conselho
Universitário da USP.
Fundou a REEUSP e atuou como Editora por muitos anos, até mesmo depois da
aposentadoria compulsória.
Foi uma das idealizadoras da Associação Brasileira de Enfermagem, inicialmente
chamada de Associação das Enfermeiras Diplomadas. Foi também idealizadora do que
hoje é a Revista Brasileira de Enfermagem, que nasceu como anais dos congressos
científicos da Associação das Enfermeiras Diplomadas. Ela merece uma biografia à
parte pela sua grande contribuição à causa da Enfermagem brasileira.

Carvalho, AC de.  Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo Resumo Histórico 1942-1980. 
São Paulo, Escola de Enfermagem, 1980.

O nascimento da Revista da EEUSP foi uma decisão tomada no ano anterior pelo Conselho Técnico
Administrativo da EEUSP – consta da ata do CTA EEUSP que será para que as docentes possam veicular

os conhecimentos científicos produzidos.



Dona Maria Rosa de Sousa Pinheiro - Notório Saber
Diretora da EE de 1955-1978
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Após a saída da dona Maria Rosa e anteriormente a 1999 a gestão da REEUSP eraApós a saída da dona Maria Rosa e anteriormente a 1999 a gestão da REEUSP era
subordinada à Comissão de Biblioteca e Publicações.
Comitê: Grupo formado por representantes dos quatro departamentos: Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Orientação em Enfermagem
e Enfermagem em Saúde Coletiva. Esta Comissão tinha por missão tratar da comunicação
científica, inclusive do Boletim e além disso das aquisições de livros, periódicos e outras
tarefas da Biblioteca. Uma bibliotecária, usualmente a diretora da Biblioteca fazia parte da
Comissão. Uma Comissão burocrática, cujo Presidente/ Coordenador era trocado, sem
direito a renovação do mandato.
Não se exigia nenhuma competência em publicação científica para representar os
departamentos, houve ocasiões em que docentes recém ingressos fizeram parte e
assumiram a presidência (equivalente à editora chefe) da Revista.

A mudança se inicia em 2000 e completa em 2001 com a separação da Comissão de
Biblioteca, assumindo o formato de Conselho Editorial, que persiste até hoje. Enretanto,
continuou com membros representantes dos departamentos por um longo tempo.

2002 Iniciou suporte eletrônico, em simultaneidade com o impresso. No suporte eletrônico 
acrescentou a língua inglesa.



Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
1967-

2012-2013 
Mudou a plataforma de Submission para ScholarOne melhorando a 
interface com os autores e avaliadores.
2013 
Iniciou a cobrança da taxa de submissão e de editoração, substituindo
a assinatura. O Open Access foi iniciado antes pela Scielo, não haveria
mais a necessidade de aquisição da assinatura para ter acesso à
Revista, entretanto havia interesse dos assinantes, especialmente os
institucionais (as escolas de Enfermagem).

Carta às Editoras Associadas



Carta à Editoras
Mudança de Submission para ScholarOne e de taxa de assinatura para taxa de 

submissão e de publicação

I) As mudanças referidas são:
II) categorias: permanecerão artigo original, estudo

teórico, relato de experiência, revisão (com explicativo
de que é somente a integrativa ou sistemática), e carta
do leitor. Não teremos mais a categoria reflexão pois se
confunde com relato de experiência ou estudo teórico.
Temos recebido manuscritos muito pouco consistentes
exatamente nestas categorias;

a. aumentaremos o número de referencias dos hj 22 para
30. O limite de 30 se ultrapassado não será impeditivo
de prosseguir a análise do manuscrito, desde que todas
as referencia importem para o estudo;

b. será extremamente valorizado artigos que fazem
profícuo diálogo internacional, o que significa que
desde a partida da justificativa deve ser baseada em
literatura atualizada e internacional veiculada
principalmente em excelentes periódicos. Não serão
aceitos, obviamente com algumas exceções,
manuscritos considerados “regionais”, ou seja que o
problema científico não tenha sido indagado em bases
internacionais importantes de indexação;

c. valorizaremos estudos que tenham acréscimo de
conhecimentos, de temas atuais e que façam sentido
na busca de respostas científicas para os problemas da
prática de enfermagem, assim como para o
adensamento e abertura de novas teorias que ampliem
a nossa ciência bem como ofereçam evidências.

II) Algumas outras mudanças a partir do número 01 de 2013
Com o início da cobrança de taxas de submissão e publicação a
Reeusp oferecerá serviços (pagará por serviços) que beneficiam
os autores, são eles:

a. Revisão gratuita de todo o manuscrito em português.
Isto só será possível se os autores enviem manuscrito
redigido corretamente, portanto, os que tiverem
problemas de redação devem ser recusados. Esta revisão
é para qualificar mais ainda os textos, não deve ser
entendida como parte da redação científica que os
autores tem obrigação de apresentar de maneira
adequada;

b. Revisão gratuita de todo o manuscrito em inglês por um
profissional nativo. Isto só será possível se os autores
enviem manuscrito redigido corretamente, portanto, os
que tiverem problemas de redação devem ser recusados,
mesmo nesta fase. Esta revisão é para qualificar mais
ainda os textos, para que nossos leitores estrangeiros
entendam exatamente e consigam por isso aplicar ou citar
os trabalhos;

c. Mais adiante também pretendemos contar com
assessoria de estatístico para revisão tanto do conteúdo
quanto da forma de apresentação dos estudos
quantitativos.
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1967-

2017 iniciou a exclusividade no suporte eletrônico e incluiu a 
língua espanhola de 30% dos artigos publicados no ano que 
deverá ao longo de 3 anos aumentar progressivamente até 
alcançar 90%. Inciou-se a fase trilíngue da Revista.

2017 No ano do Jubileu de ouro da REEUSP, a Revista  
disponibilizou todos os volumes dos primeiros 29 anos, que 
ainda não estavam digitalizados, no site da Scielo em suporte 
eletrônico.



Revista da Escola de Enfermagem da USP
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Folha de rosto do dia25.03.2018 da REEUSP na Scielo



Detalhe da Folha de rosto da REEUSP



Volumes e fascículos da REEUSP na base Scielo: 1967 a 1980



Volumes e fascículos da REEUSP na base Scielo: 1981 a 1995



Volumes e fascículos da REEUSP na base Scielo: 1996 a 2011



Volumes e fascículos da REEUSP na base Scielo: 2012 a 2017

A partir de 2017 fluxo contínuo, só volume



REEUSP n. 1 vol 1 1967 disponível na Scielo



REEUSP Hoje

Presidente:Presidente:
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira – Professora Titular da Escola de Enfermagem 
da USP e Diretora da EE.
Pesquisadora Produtividade CNPq 1D

Editora Científica desde 2009:
Profa. Dra. Emiko Yoshikawa Egry – Professora Titular da EEUSP (aposentada em 2017) e 
Professor Senior da EEUSP de 2017 a 2019. 
Coordenadora do Comitê de Assessoramento da Área de Enfermagem do CNPq gestão 
2015-2018. Pq CNPq 1A.
Assessora Acadêmica e de Pesquisa da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de 
Enfermagem – ABEn de 2018 a 2019.

Editora Científica Adjunta desde fevereiro de 2018:
Profa. Dra. Regina Szilit – Professora Titular do Departamento de Enfermagem Materno-
Infantil e Psiquiátrica da EEUSP.
Presidente do Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da EEUSP e 
EERP/USP. Pq CNPq 2.



CORPO EDITORIAL

Antonio Pedro Costa - Universidde de Aveiro, Portugal
Clémence Dallaire - Faculté des Sciences Infirmières, Université Laval, Canadá
Dayse Neri de Souza - Universidade de Aveiro, Portugal
Dulce Aparecida Barbosa - Universidade Federal de São Paulo, Brasil👏🏼
Edvane Birelo Lopes De Domenico - Universidade Federal de São Paulo, Brasil 👏🏼
Elizabeth Fujimori - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Ivone Evangelista Cabral - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil👏🏼
José Manuel Peixoto Caldas - Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal
Marcia Regina Cubas – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil.👏🏼
Marcia Regina Martins Alvarenga - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil 👏🏼
Marcos Balbinotti - Université du Québec à Trois-Rivières, Canadá
Maria Amélia de Campos Oliveira - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil)
Miriam Aparecida Barbosa Merighi - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Paulino Artur Ferreira de Sousa - Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal
Regina Szylit Bousso - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Renata Eloah de L Ferretti-Rebustini - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Rúbia Aparecida Lacerda – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Brasil
Thelma Leite de Araújo – Universidade Federal do Ceará, Brasil 👏🏼



Equipe Técnica

• A REEUSP na sua parte executiva é da responsabilidade da Biblioteca da 
EEUSP.

• Bibliotecária responsável: Yuka Saeki
• Equipe Técnica da Revista é constituída atualmente por profissionais com 

contrato de prestação de serviço, pago pelo periódico: uma  editora 
administrativa com formação em biblioteconomia e especializada em 
gestão de periódico;  um editor assistente formado em Letras e um 
estagiário para atividades de check list e outras tarefas técnicas da Revista. 
Conta com apenas uma servidora contratada partime da EEUSP, arte 
finalista, Cristiane Aparecida de Andrade (funcionária USP).



Bases de Indexação

• Em 2017 manteve-se na classificação "A2 Internacional" pelo Programa 
QUALIS/CAPES. O último fator de impacto divulgado pelo JCR, em junho 
de 2017, foi de 0,573 e o índice h=21. Este valor cresceu em relação ao 
ano anterior e é correspondente à indexação na Web of Science. 
Atualmente, a REEUSP é uma das quatro revistas latino-americanas de 
Enfermagem indexadas na WoS e no JCR e a segunda melhor classificada. 
Em 2017 lidera o Ranking Cuiden Citacion como a revista mais citada da 
Iberoamérica, apresentando o RIC (Repercusión Inmediata Cuiden -
Indice de Impacto) de 3,458.

• Está inserida no Portal de Revistas da USP, no Portal de Revistas de 
Enfermagem (Biblioteca Virtual em Saúde – Enfermagem – Rev@Enf) e é 
afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil.



Metas e Desafios

• Estabelecer estratégias para melhorar a visibilidade, incluindo FI;
• Superar as fragilidades em relação à participação internacional de autores, 

revisores e editores associados, exigidos pelos novos critérios SciELO;
• Publicar cada ano maior percentual dos artigos em espanhol, mantendo o 

portugês e o inglês até atingir um máximo de 90% dos artigos trilíngues  
publicados no ano ;

• Aprimorar a qualidade das publicações capacitando os editores e revisores 
por diferentes meios, incluindo cursos e uso de instrumentos que 
permitem adotar critérios mais rigorosos de avaliação;

• Traduzir os artigos mais significativos dos 29 primeiros anos da REEUSP 
para o inglês e espanhol;

• Induzir pesquisas sobre o acervo da REEUSP com a finalidade de
compreender o papel da REEUSP na construção da ciência da
Enfermagem, especialmente na elaboração de teorias brasileiras de
enfermagem.
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Muito obrigada pela atenção!! 





