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Editorial

A Revista Saúde Coletiva completa em março de 2007 três anos de existência e tem bons motivos para comemorar. 

Neste período publicou mais de 60 artigos científicos entre pesquisas, artigos dialogados (debates), reflexão, atualização, revisão, en-

saios em saúde coletiva, entre outros. 

Após um ano de existência criou a seção ensaio e a seção artigo dialogado. No primeiro caso há evidência de algum assunto de desta-

que no momento e no segundo apresenta-se o debate de um tema por especialistas da área, criando um espaço de diálogo entre diferentes 

visões sobre o mesmo tópico. 

No último ano mudou seu visual incluindo não só um material gráfico melhor, como também criou espaço para incluir fotos ilustrati-

vas de seus artigos, dando destaque a um artigo em cada edição para a sua capa, além de cores que somado a qualidade de suas publica-

ções propõe uma leitura agradável. 

Mas não é só a questão estética que melhorou. O conselho editorial se diversificou em termos de formações profissionais, institucio-

nais e territoriais, o que permite a revisão dos artigos em duplo cego (por dois conselheiros) e quando necessário pelo Adhoc. 

O reconhecimento pela qualidade de suas publicações gerou no último ano a indexação deste veículo de publicação científica em 

Saúde Coletiva nas bases Cuiden (Espanha) e Cinahl (EUA). Para este ano já temos sinalização de aceite pelas bases Global Health e CABI 

(Inglaterra), o que ampliará suas indexações. 

Neste ano a Revista Saúde Coletiva passa a ser bimestral ampliando seu número de publicações, e mais do que isto conta com mais de 

3000 assinantes em todo território nacional, além de doações a serviços de saúde, e distribuição em outros países. 

Cremos assim estar no caminho certo para a construção de um periódico científico e que buscaremos a todo o momento melhorar. 

Para um melhor contato com os nossos assinantes e público interessado dispomos agora de um e-mail do qual poderemos dialogar, rece-

ber trabalhos científicos sugestões críticas construtivas e outros, a saber: coletiva@fbentobrasil.com.br, escreva-nos. Um excelente 2007 e 

boa leitura!!!

Álvaro da Silva Santos
DIRETOR CIENTÍFICO 
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