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E D I T O R I A L

Em 1991 foi lançado o primeiro número de Physis: Revista de
Saúde Coletiva. Iniciava-se ali a trajetória de um novo veículo para a área
de Saúde Coletiva que contribuiu com destaque para a constituição e
maturação do próprio campo, a partir de seu marco zero, o editorial da
primeira edição (aqui republicado), no qual Joel Birman, o primeiro editor
de Physis, apresentou a proposta da revista: “a multidisciplinaridade pretende
ser a marca simbólica desta publicação semestral que agora se inicia.
Pretendemos reunir trabalhos de pesquisa oriundos de diferentes áreas de
conhecimento, dando lugar tanto aos que circulam em campos de objetividade
já constituídos, quanto àqueles que promovam a abertura de novos espaços
de investigação”.

Este número especial, o primeiro suplemento na história da revista,
celebra os quinze anos de cumprimento desta missão. Sua concepção surgiu
de uma proposta de Ana Silvia Gesteira, produtora executiva de Physis, a
partir das solicitações repetidas por determinados artigos de edições já
esgotadas da revista. Com base nessa demanda, chegamos à lista de artigos
que compõe este número. O mosaico assim constituído apresenta a riqueza
temática e a diversidade metodológica da produção do campo da Saúde
Coletiva tal como retratada nas páginas de Physis e, acreditamos, demonstra
o cumprimento da diretriz traçada por seu primeiro editor.

Este número apresenta também o novo expediente da revista,
reconstituído de forma a dar mais amplitude à representação do campo em
nosso Conselho Editorial, tanto nacional e internacionalmente, como também
em termos de áreas disciplinares. Aproveitamos esta ocasião para agradecer,
mais uma vez e de público, a inestimável colaboração das várias composições
do Conselho ao longo de sua história e, em particular, dos dois primeiros
editores de Physis, Joel Birman e André Rios. Dedicamos a eles e a nossos
leitores esta edição comemorativa.
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