
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

Villela, Wilza; Veloso, José Carlos

Abordando a Aids...

Saúde Coletiva, vol. 4, núm. 18, bimestral, 2007, p. 166

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84218401

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84218401
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84218401
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=7635
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84218401
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


166 Saúde Coletiva 2007;04(18):166 

editorial

Organizar um número especial da Revista Saúde Coletiva é um prazer e também um grande desafio. Com a iniciativa pioneira do governo bra-
sileiro de oferecer tratamento antiretroviral aos doentes de Aids, e garantir assistência especializada aos portadores do HIV, e o conseqüente 

impacto na redução da mortalidade por esta causa, a Aids perdeu parte do seu apelo midiático, o que não significa que o diagnóstico da infecção 
tornou-se uma experiência menos dramática ou que tenha se reduzido o estigma e a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV. 

Ao mesmo tempo, as atenções do movimento organizado de luta contra a Aids têm cada vez mais se voltado para a garantia de acesso uni-
versal, a tratamento e as ações técnicas, políticas e econômicas que isto exige, como no caso do Brasil, a quebra de patentes e o revigoramento da 
indústria farmacêutica nacional. Isto sem descuidar de uma postura constantemente crítica e vigilante no sentido de analisar e resistir às pressões da 
indústria farmacêutica, sempre voltada para utilizar o vigor do movimento social para reivindicar novas formulações que, muitas das vezes, serão 
mais eficazes para aumentar os já vultosos lucros deste setor, do que para aumentar a qualidade de vida dos portadores do HIV. A contraface do 
enorme volume de recursos envolvidos na produção de novos antiretrovirais é o esforço, também enorme, de produção de uma vacina que proteja 
as pessoas da infecção, ou da doença. Ou seja, embora as pessoas continuem se infectando por terem relações sexuais desprotegidas, embora os 
serviços de saúde muitas vezes reproduzam as mesmas posturas discriminatórias da sociedade em geral, a discussão sobre Aids no Brasil, sem dúvi-
da se esmaeceu e deslocou para aspectos mais político-tecnológicos do que sócio-comportamentais, como foi na década de 90. 

Frente a este cenário, optou-se para este número temático, por revisitar, atualizando temas que ocuparam as atenções dos pesquisadores do 
campo da saúde coletiva na supracitada década. Assim, o foco nas mulheres, tema de três dos cinco artigos apresentados, não pretende caucionar 
uma perspectiva, de algum modo maniqueísta, que dominou os discursos iniciais em torno da chamada “feminização da epidemia”.   Ao contrário, 
busca-se situar as mulheres em contextos mais complexos, como na relação com a violência, na relação com a qualidade de serviços de assistên-
cia ou na relação com as ações de prevenção. Hoje,  a prevenção é ainda bastante medicalizada, que nos inspira a trazer uma rápida análise sobre 
os CTA e as ações de comunicação implementadas em torno da prevenção do HIV. 

O ensaio que fecha este número mais uma vez reforça a idéia de que as tecnologias desenvolvidas em torno do HIV não podem nos fazer es-
quecer que existem pessoas concretas, vulneráveis à infecção e á doença, que necessitam além de remédios cada vez mais caros e sofisticados, de 
políticas públicas mais gerais voltadas para a redução de sua vulnerabilidade e de ações de solidariedade cotidiana.

Boa Leitura!

Wilza Villela
Médica. doutora eM Medicina Preventiva e docente da universidade de Franca.

 José Carlos Veloso
assistente social. Mestre eM saúde coletiva. Presidente do GaPa são Paulo.
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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. Assim, recebe artigos de pes-
quisa, dialogados (debates), de atualização, de relatos de experiência, de revisão, de reflexão, de estudos de caso e ensaios em Saúde Coletiva. Abaixo as normas para publicação:

01 Deve vir acom pa nha do de soli ci ta ção para publi ca ção, por escri to, feita pelo autor.
02 Um dos auto res deve rá ser da área de Saúde Coletiva
03 Não ter sido publi ca do em nenhu ma outra publi ca ção ou revis ta nacio nal.
04 Ter, no máximo, 27.000 toques por artigo incluindo resumo (português, 
inglês e espanhol) com até 700 toques, ilustrações, diagramas, gráficos, es-
quemas, 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 CD-ROM, no 
programa Word for Windows e uma via impressa.
05 Caberá à reda ção jul gar o exces so de ilus tra ções, supri min do as redun dan tes. 
A ela cabe rá tam bém a adap ta ção dos títu los e sub tí tu los dos tra ba lhos, bem como 
o copi des que do texto, com a fina li da de de uni for mi zar a pro du ção edi to rial.
06 As refe rên cias deve rão estar de acor do com os requi si tos uni for mes para manus-
cri tos apre sen ta dos à revis tas médi cas ela bo ra do pelo Comitê Internacional de Edi-
tores de Revistas Médicas (Estilo Vancouver Sistema Numérico de Entrada).
07 Evitar  siglas e abre via tu ras. Caso neces sá rio, deve rão ser pre ce di das, na pri-
mei ra vez, do nome por exten so. Solicitamos des ta car fra ses ou descritores.
08 Conter, no fim, o endereço completo do(s) autor(es) e telefone(s), e-mail 

e, no rodapé, a função que exerce(m), a instituição a que pertence(m), títulos e 
formação profissional. 
09 Não será per mi ti da a inclu são no texto de nomes comer ciais de quais quer pro du tos. 
Quando neces sá rio, citar ape nas a deno mi na ção quí mi ca ou a desig na ção cien tí fi ca.
10 O Conselho Científico pode efe tuar even tuais cor re ções que jul gar neces-
sá rias, sem, no entan to, alte rar o con teú do do arti go.
11 O ori gi nal do arti go não acei to para publi ca ção será devol vi do ao autor 
indi ca do, acom pa nha do de jus ti fi ca ti va do Conselho Científico.
12 O con teú do dos arti gos é de exclu si va res pon sa bi li da de do(s) autor(es). Os 
tra ba lhos publi ca dos terão seus direi tos auto rais res guar da dos por Editorial Bolina 
Brasil e só pode rão ser repro du zi dos com auto ri za ção desta.
13 Os tra ba lhos deve rão pre ser var a con fi den cia li da de, res pei tar os prin cí-
pios éti cos e tra zer a acei ta ção do Comitê de Ética em Pesquisa (Resolução 
CNS – 196/96) quando for pesquisa.
14 Os tra ba lhos, bem como qual quer cor res pon dên cia, deve rão ser envia dos 
para a revista: Saúde Coletiva – A/C CON SE LHO CIENTÍFICO, 
Al. Pucuruí, 51/59 - Bl.B - 1º andar - Cj.1030 - Tamboré - Barueri - SP - 
CEP: 06460-100 - E-mail: editorial@saudecoletiva.com.br.
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