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editorial

Nosso nono ano se inicia e novos desafios se apresentam. A necessidade de periódicos científicos que possam vei-
cular a produção científica parece cada vez mais desafiante, isto, pois a quantidade de pesquisas, em especial, 

mas também outros tipos de produções, cada vez mais se avolumam.
A produção científica se justifica na medida em que a complexidade da vida humana aumenta, o que faz com 

que a ciência deva ser tão importante quanto à própria existência do ser humano.
No caso da Saúde Coletiva não seria diferente. Questões ligadas à epidemiologia; família contemporânea; às 

ciências sociais em saúde; de novos padrões de se conceber e compreender a vida; às catástrofes; aspectos ligados 
ao bem estar do ser humano, como estar ou não feliz, o estresse cotidiano, as subjetividades da vida; a vida urbana 
e social; as questões ambientais e tantas outras que poderíamos enumerar são de interesse desta área de conheci-
mento, que por natureza é interdisciplinar e interprofissional.

O que priorizar para publicação, números temáticos ou multitemáticos? Publicar a demanda espontânea ou 
mediar parcerias com institutos de pesquisa para fazer fluir sua importante produção? Se conectar a grupos ou nú-
cleos de pesquisa para dar vazão a sua produção? Ou será que todos estes itens devem ser levados em conta para 
a oportunidade de publicação?

São questões que de primeiro momento parecem ser respondidas apenas com a política editorial do periódico, 
acrescido de um balizamento ético. Mas parece que na contemporaneidade outros desafios se colocam para que 
uma revista científica possa ter de um lado um compromisso ético, de outro ousar com abordagens novas e criativas 
e ainda ser justa com a qualidade do que publica e, mais do que isto, ser coerente com a sua missão e seu público, 
que a priori deve consumir o que é divulgado.

Dada a toda complexidade dos tempos modernos e a necessidade de publicação das quais os pesquisadores se 
deparam parece que estamos diante de desafios que por vezes é preciso compartilhar com um grupo grande de 
arbitradores, para além do conselho editorial, no sentido de cumprir com todas as exigências para o sobreviver 
saudável de um periódico científico.  

A Revista Saúde Coletiva vem tentando superar estes desafios, buscando ainda responder a demandas da contem-
poraneidade e ao mesmo tempo dar vazão a novos horizontes que estão se colocando.

Desejamos a todos um Feliz 2012 repleto de felicidades!

Boa Leitura!

Álvaro da Silva SantoS

Diretor Científico da Revista Saúde Coletiva
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