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á um século, o Brasil en-
frentava diversas epidemi-
as. Nossos pesquisadores
produziam estudos pionei-
ros: descobriam doenças,

identificavam vetores, descreviam
agentes patológicos. No entanto, fal-
tavam veículos de alto padrão de im-
pressão e regularidade onde pudessem
publicar esse conhecimento. Foi nes-
se contexto que nasceu a revista Me-
mórias do Instituto Oswaldo Cruz,
editada desde 1909 pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Ao com-
pletar 100 anos, o periódico científico
mais antigo da América Latina vive um
de seus momentos de maior suces-
so. Reconhecido pelo Institute for
Scientific Information (ISI) como a pu-
blicação científica de maior fator de
impacto da região em 2008, mantém
seu pioneirismo, apostando na mo-
dernização e internacionalização,
sem abrir mão da gratuidade do aces-
so a seu conteúdo.

No ano de seu centenário, a re-
vista Memórias experimenta um cres-
cimento sólido e constante de sua
influência e do número de artigos
submetidos à publicação (607 só no
último ano). Para o editor do perió-
dico, Ricardo Lourenço de Oliveira, o
segredo desse sucesso é uma combi-
nação de política editorial com um
processo de atualização continuada.
“A revista segue algumas das tendên-
cias mais modernas das publicações
da área e tem nível de exigência cres-
cente para a publicação de artigos.
Estimulamos a participação de pes-
quisadores de ponta do Brasil e do
exterior, sem perder as característi-
cas originais do periódico e seu com-

100 anos a serviço
do conhecimento
Modernização e internacionalização marcam o centenário da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

promisso com a divulgação da pes-
quisa biomédica, em especial na área
de medicina tropical”, afirma.

Modernização
após a ditadura

Durante a ditadura militar, Memó-
rias sofreu com a repressão política e
chegou a ter sua circulação suspensa

durante seis anos. A publicação foi re-
tomada em 1980. “O periódico logo
passou a ser indexado internacional-
mente. Na década seguinte, começou
a disponibilizar gratuitamente seu con-
teúdo na internet e a publicar artigos
essencialmente em inglês, passos de-
cisivos para torná-lo mais acessível a
pesquisadores de todo o mundo e para
o aumento de sua relevância”, avalia
Lourenço.

Nos últimos anos, a revista ado-
tou processo de submissão online de

trabalhos e passou a contar com o
DOI, um sistema internacional de iden-
tificação de artigos científicos. “As me-
didas representaram mais agilidade,
confiabilidade e transparência para o
processo de publicação, especialmente
para autores de fora do Brasil”, diz o
editor. “Em 2008, todo o acervo his-
tórico da publicação foi digitalizado e
hoje está disponível gratuitamente
para download. Tudo isso acompanha-
do de uma política editorial voltada
para a qualificação dos artigos publi-
cados”, acrescenta.

Segundo Lourenço, a longevidade
do periódico é um marco importante
para a própria ciência brasileira. “Essa
marca representa a consolidação, no
país, de uma comunicação científica
comprometida com o desenvolvimen-
to da ciência e com a democratização
do conhecimento”, defende. “O Bra-
sil realiza pesquisa de alta qualidade,
mas nossas revistas ainda não têm um
fator de impacto compatível. O desa-
fio é elevar esse índice, o que passa,
sem dúvida, pela modernização e ado-
ção de todos os possíveis indexadores
internacionais em nossos periódicos”.

Testemunha da história
da ciência brasileira

Nas páginas das Memórias do Ins-
tituto Oswaldo Cruz foram publicados
artigos pioneiros de pesquisadores
como Carlos Chagas, Adolpho Lutz,
Gaspar Vianna e Emmanuel Dias, as-
sim como muitas das mais importan-
tes ilustrações da história da ciência
brasileira. “Muito do que se sabe hoje
sobre doenças como dengue, febre
amarela, doença de Chagas, leishma-
niose, malária, tuberculose e Aids está
de alguma forma registrado nas Me-
mórias”, destaca Lourenço.
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