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Editorial

ARevista Saúde Coletiva, assim como a disciplina homônima, exige que o profissional seja ágil para observar a dinâmica hu-

mana na contemporaneidade. Esta percepção deve ir além do binômio saúde-doença enfocando aspectos da vida presente 

que fundamentarão condições de vida futura. Trabalhos inéditos, releituras, investigações, a esperança do cientista não morre!

Em tempos de difícil recomeço para a história brasileira privilegiaram-me para apresentar neste número que se inicia com 

um ensaio atualíssimo produzido por Calderón sobre a “A vitória da democracia e os desafios para o presidente eleito”. 

Lindner, em artigo dialogado, transita pela difícil questão “Aids e Igreja: conquistas e contradições – a experiência do Brasil”, 

assunto em permanente discussão.

A “Prevalência de tabagismo no Campus de Botucatu” é manifestada no estudo de Claúdia Luppi, Irma Godoy, Maria Virginia 

Alves e Carlos Padovani, configurando uma pauta relevante no cenário mundial e que suscita grandes debates.

Considerada uma área crítica da Saúde Pública, a Hanseníase é abordada no interessante artigo de Iolanda Silveira e Paulo Silva que 

relatam um estudo desenvolvido junto aos pacientes, em Santa Catarina, usando a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo.

Estela Holz Marca brinda-nos com a pesquisa ”Práticas de aleitamento materno e alimentação Infantil no bairro de Itaipu, Me-

dianeira-PR”, assunto que deve permear as ações educativas desenvolvidas pelo profissional da área de saúde e repercutir na 

vida da população; tema necessariamente recorrente e sempre em evidência.

A obesidade infantil analisada como uma importante epidemia mundial é apresentada por Gláucia Fernandes e Maria Helena 

Lemos, em trabalho de avaliação feito em uma escola particular de Franco da Rocha, município da Grande São Paulo.

Os diversos conteúdos dos trabalhos deste volume, tanto quanto suas diversas origens, trazem-nos um alento quanto à serie-

dade e categoria dos profissionais brasileiros, que apesar das inúmeras dificuldades encontradas no que concerne a pesquisa, 

continuam trabalhando e principalmente acreditando. Que desta leitura possam emergir novos investimentos, novos trabalhos e 

novas pesquisas para a construção de um Brasil melhor... Boa Leitura!!!

Prof. Dra. Maria Cecília Leite de Moraes
MEMBRO DO COSELHO EDITORIAL DA REVISTA SADE COLETIVA

Normas�para�publicação
A�revista�Saúde�Coletiva�tem�por�objetivo�ser�um�veículo�de�divulgação�de�assuntos�de�Saúde�Coletiva�e�áreas�afins,�buscando�
expansão�do�conhecimento.�Abaixo�as�normas�para�publicação:

01� Deve� vir� acompanhado� de� solicitação� para� publicação,� por� escrito,� feita�
pelo�autor.
02�Um�dos�autores�deverá�ser�da�área�de�Saúde�Coletiva
03�Não�ter�sido�publicado�em�nenhuma�outra�publicação�ou�revista�nacional.
04�Ter,�no�máximo,�27.000�toques�por�artigo�� incluindo�resumo�(português,��
inglês� e� espanhol)� com� até� 700� toques,� ilustrações,� diagramas,� gráficos,�
esquemas,� referências� bibliográficas� e� anexos,� com� espaço� entrelinhas� de�
1,5,�margem�superior�de�3�cm,�margem�inferior�de�2�cm,�margens�laterais�de�
2�cm�e�letra�tamanho�12.�Os�originais�deverão�ser�encaminhados�em�disque-
te�1:4,�no�programa�Word�for�Windows�e�uma�via�impressa.
05�Caberá�à�redação� julgar�o�excesso�de� ilustrações,�suprimindo�as�redundan-
tes.�A�ela�caberá�também�a�adaptação�dos�títulos�e�subtítulos�dos�trabalhos,�bem�
como�o�copidesque�do�texto,�com�a�finalidade�de�uniformizar�a�produção�editorial.
06�As�referências�deverão�estar�de�acordo�com�os�requisitos�uniformes�para�
manuscritos�apresentados�à�revistas�médicas�elaborado�pelo�Comitê�Interna-
cional�de�Editores�de�Revistas�Médicas�(Estilo�Vancouver�Sistema�Numérico�de�
Entrada).
07�Evitar�siglas�e�abreviaturas.�Caso�necessário,�deverão�ser�precedidas,�na�pri-
meira�vez,�do�nome�por�extenso.�Solicitamos�destacar�frases�ou�descritores.
08�Conter,� no� fim,� o� endereço� completo� do(s)� autor(es)� e� telefone(s)� e,� no�

rodapé,�a�função�que�exerce(m),�a�instituição�a�que�pertence(m),�títulos�e�for-
mação�profissional.�
09�Não�será�permitida�a� inclusão�no� texto�de�nomes�comerciais�de�quais-
quer�produtos.�Quando�necessário,�citar�apenas�a�denominação�química�ou�
a�designação�científica.
10� O� Conselho� Científico� pode� efetuar� eventuais� correções� que� julgar�
necessárias,�sem,�no�entanto,�alterar�o�conteúdo�do�artigo.
11�O�original�do�artigo�não�aceito�para�publicação�será�devolvido�ao�autor�
indicado,�acompanhado�de�justificativa�do�Conselho�Científico.
12�O�conteúdo�dos�artigos�é�de�exclusiva�responsabilidade�do(s)�autor(es).�
Os� trabalhos�publicados� terão�seus�direitos�autorais� resguardados�por�Fer-
reira� &� Bento� do� Brasil� e� só� poderão� ser� reproduzidos� com� autorização�
desta.
13�Os�trabalhos�deverão�preservar�a�confidencialidade,� respeitar�os�princí-
pios�éticos�e�trazer�a�aceitação�do�Comitê�de�Ética�em�Pesquisa�(Resolução�
CNS�–�196/96)�quando�for�pesquisa.
14�Os� trabalhos,�bem�como�qualquer�correspondência,�deverão�ser�envia-
dos�para�a�revista:�Saúde�Coletiva�–�A/C�CONSELHO�CIENTÍFICO,�
Al.� Pucuruí,� 51/59� -� Bl.B� -� 1º� andar� -� Cj.1030� -� Tamboré� -� Barueri� -� SP� -�
CEP:�06460-100�-�E-mail:�coletiva@fbentobrasil.com.br.
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