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I nicia-se mais um ano, depois de um 2008 tenso de oscilações e prejuízos na economia mundial e consequentemente na brasileira; 

de eventos ambientais, a exemplo do que ocorreu em Santa Catarina; de uma série de mandos e desmandos na justiça brasileira e 

tantos fatos que mostram um verdadeiro borbulhar de eventos.

Ano novo, novas reflexões sobre problemas e situações não tão novas assim, mas novas possibilidades de buscar alternativas para 

um mundo melhor, a partir do nosso mundo e de nossas influências, em nosso espaço, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa 

vida e em nossa sociedade. 

A Revista Saúde Coletiva completa cinco anos de existência e tem muito a comemorar. Estamos indexados em várias bases de da-

dos, das quais a última indexação em 2008 se deu na EDUBASE da Universidade Estadual de Campinas; nossas edições conseguem 

atingir todo território brasileiro, especialmente regiões onde outros veículos de disseminação do conhecimento não conseguem che-

gar, dada a dinâmica de distribuição da revista em regiões interioranas, cumprindo um papel de atingir locais de difícil acesso; um nú-

mero importante de indexações internacionais; a renovação do layout da revista, com capacidade de tornar a leitura mais agradável; a 

publicação de artigos por pesquisadores renomados, dentre tantas outras que permitem um avançar da revista.

Algumas inovações devem ser colocadas, tais como os números especiais que vão atender demandas da contemporaneidade, 

como exemplo as edições especiais de Saúde do Idoso (editadas em março e setembro) e Ciências Sociais e Saúde (com edição em 

julho e dezembro); os artigos dialogados que permitem debates de autores sobre temas de interesse a saúde coletiva; a característica 

de ser classificada como interdisciplinar e B nacional pela CAPES que mostra a amplitude de contribuições nas publicações e a carac-

terística interdisciplinar da saúde coletiva, enquanto área de conhecimento; várias publicações resultantes de teses e dissertações de 

autores vindos de importantes centros de pesquisa.

Do exposto, convidamos outros articulistas que conosco ainda não publicaram e aos que já o fizeram enviar seus artigos, bem 

como escrever-nos sugestões para o e-mail da revista, das quais teremos prazer em recebê-las para melhorar a Saúde Coletiva.

Devem receber parabéns pelo sucesso da Saúde Coletiva nossos articulistas e colaboradores de números especiais; nossos con-

selheiros que arbitram com dedicação as questões qualitativas dos artigos, com sugestões valiosas; a equipe de confecção final da 

revista, como a jornalista, o tradutor, a bibliotecária, os diagramadores, dentre outros; mas, sobretudo nossos assinantes que ao nos 

escolherem certificam o valor contributivo deste periódico. A Saúde Coletiva continuará a buscar a excelência!

Parabéns à Saúde Coletiva!

Feliz 2009 para todos!

Boa Leitura!

PROF. DR. ÁLVARO DA SILVA SANTOS

DIRETOR CIENTÍFICO DA REVISTA SAÚDE COLETIVA
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ERRATA

Na capa da edição 26 foi publicado os meses Janeiro/Fevereiro de 2008. O correto é número especial - Dezembro de 2008.
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