
Editorial

Uma nova Comissão Editorial acaba de assumir
as atividades de organização dos Cadernos de Saúde
Pública, e é na condição de seu coordenador que escre-
vo estas primeiras palavras. Os "Cadernos" são hoje
uma presença crescente no panorama da apresentação
de idéias na área da saúde coletiva no país, graças
à periodicidade e abrangência dos temas debatidos.
Tal situação foi alcançada mediante o esforço coletivo
de vários profissionais de diferentes áreas de atuação,
mas, sobretudo, graças ao denodo com que a Comissão
anterior soube imprimir ao difícil projeto de gerar e
assegurar a sobrevivência de uma revista científica
em nosso meio. Desta maneira, venho de público, e
em nome dos demais participantes da nova Comissão,
manifestar o nosso reconhecimento aos colegas que
nos antecederam.

Embora mantendo as mesmas características bási-
cas da revista, algumas modificações estão sendo dis-
cutidas em relação ao seu futuro. Entre seus objetivos,
pretende-se ampliar o número de profissionais escre-
vendo e publicando sobre suas atividades de pesquisa
ou serviço no setor saúde, bem como diversificar o
quadro de consultores, através da colaboração de cole-
gas de outras instituições.

Uma nova linha editorial vem sendo também dis-
cutida, pretendendo-se desta forma direcionar os "Ca-
dernos", sempre que possível, no sentido de acompa-
nhar a atualidade dos problemas do setor saúde. Em
relação aos temas apresentados, a revista procurará
manter um padrão relativamente constante em sua
apresentação, com ênfase nos artigos que revelem uma
postura reflexiva a qual amplie o debate de idéias
e contribua para o avanço do conhecimento nas dife-
rentes áreas da problemática de saúde.

Além das publicações no modelo já conhecido,
com artigos abordando distintas áreas temáticas, pre-
tende-se organizar números especiais dos "Cadernos"
contendo temas específicos de interesse. Assim, um
primeiro número especial sobre Saúde da Mulher está
sendo planejado, e, neste sentido, solicitamos aos cola-
boradores enviarem artigos abordando o assunto em
questão.

Este número dos "Cadernos" materializa uma eta-
pa intermediária entre as atividades das duas Comis-
sões, e nele estão contidos todos os artigos previa-
mente aprovados para publicação. Assim, apresentam



uma ampla variedade de temas em discussão no âmbito
da saúde coletiva, caracterizando a etapa de transição
vivenciada pela revista.

A nova Comissão Editorial coloca-se à disposição
de todos os leitores e colaboradores, recebendo suges-
tões referentes a quaisquer questões de interesse sobre
os "Cadernos", bem como demais temas de debate
na área da saúde pública. Pela Comissão Editorial,
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