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editorial

Nos seus quase quatro anos de existência, a Revista Saúde Coletiva já pode contabilizar alguns louros - estamos indexados em cinco bases de 

dados internacionais e duas bases de dados nacionais. Aproveitando o ensejo e a ousadia de um periódico científico, uma nova perspectiva 

se abre: a criação de números temáticos. Para começar esta nova empreitada, elencou-se a Saúde do Idoso.

A considerar a realidade mundial, o envelhecimento humano é um fenômeno heterogêneo, também marcado por diferenças de gênero. O en-

velhecimento populacional é cada vez mais crescente, além do que, o número de indivíduos mais longevos (acima de 80 anos) é surpreendente. 

No Brasil, tem-se projeção de que teremos a sexta maior população de idosos do mundo em 2025. Tal situação tem desdobramentos nas 

questões econômicas, políticas, sociais, culturais, de assistência social, de cuidados em saúde, da institucionalização do idoso, e tantos outros, 

que é possível que não estejamos preparados para dar conta das necessidades de pessoas acima de 60 anos, isto não só pela heterogeneidade 

de necessidades, como também a complexidade da atenção ao idoso. Além disso, tal atenção não pode ser vista só pelo setor saúde, mas ou-

tros aspectos devem ser considerados, como: lazer, sociabilização, habitação, transporte, dentre outros.

Esta edição da Revista Saúde Coletiva aborda aspectos sócio-demográficos do indivíduo idoso, em especial no Brasil; seu padrão de adoeci-

mento; uma proposta inovadora no ensino de graduação em gerontologia; pesquisa sobre queda e sua repercussão na vida do geronte; investigação 

sobre a saúde percebida a partir do ponto de vista de idosos; além de aspectos éticos do cuidar e a relação com indivíduos com mais de 60 anos.

Além de inaugurar mais uma possibilidade de divulgação do conhecimento, a Revista Saúde Coletiva convidou para discorrer sobre os tópi-

cos acima, “experts” dentro da temática, pela qual se espera com esta edição contribuir com a reflexão, aprofundamento e abordagens científi-

cas na Atenção ao Idoso.

Boa Leitura!

Prof. Dr. Álvaro da Silva Santos
Diretor CientífiCo Da revista saúDe Coletiva
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