
Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 7 (4): 355, out. / dez., 2007 355

EDITORIAL / EDITORIAL

Pobreza e Desenvolvimento Humano: resposta das revistas científi-
cas ao desafio do Council of Science Editors

Poverty and Human Development: reply of the scientific journals to
the challenge of the Council of Science Editors

A participação de revistas cientificas latino-americanas no fórum editorial Global Theme Issue on Poverty

and Human Development - iniciativa organizada pelo Council of Science Editors (CSE) com o objetivo de

estimular as investigações sobre os problemas ligados à pobreza e desenvolvimento humano - foi uma rara

oportunidade para que cada uma dessas revistas pudesse expor, através de artigos relevantes, as opiniões, as

pesquisas e os subsídios oriundos dos seus nichos geográficos e mesmo de outros centros sobre o tema. O

patrocínio do Fogarty International Center e da National Library of Medicine atesta a dimensão e sig-

nificância dessa grande promoção.  

Sendo o terceiro empreendimento desta natureza - os dois primeiros organizados pelo Journal of the

American Medical Association, o JAMA , em 1996, do qual participaram 36 periódicos e em 1997, com 97

periódicos - a presente edição contou com 235 periódicos de 37 paises com mais de 750 artigos que foram

disponibilizados on-line no 22 de outubro de 2007. Dada a magnitude da iniciativa, a Revista Brasileira de

Saúde Materno Infantil considera-se privilegiada por ter desempenhado o papel que lhe cabe como um pe-

riódico editado num país que, embora em desenvolvimento, ainda  sofre com os bolsões de pobreza encon-

trados nas sua diversas regiões.

De fato, sendo uma das cinco revistas brasileiras presente ao Global Theme, pôde contribuir com cinco

artigos específicos versando sobre aquela temática, os quais, ao lado dos artigos regulares, estão publicados

no presente fascículo. São textos que pela profundidade analítica e, o que é mais significativo, pelos pontos

de vista dos seus autores, levantam questões relevantes mesmo havendo entre eles opiniões diferentes. Os

artigos, escritos a convite, e publicados na seção de "Artigos Especiais" são os seguintes: "Pobreza e

Desenvolvimento Humano", de BKG de Arruda e IKG de Arruda; "The Dethronement of Income as a Cause

of Health: an essay", de P Musgrove; "Poverty and the Millenium Development Goals," de GJ Ebrahim;

"From Alma-Ata to the Global Fund: the history of international health policy", de G Maciocco e A

Stefanini; e "Anthropometric Normality in Adults: the Geographical and Socio-Economic Paradox of the

Nutritional Transition in Brazil", de M Batista-Filho, TC Miglioli e MC dos Santos.  Consideramos que sua

leitura trará certamente importantes subsídios para a compreensão da problemática em tela além de fornecer

elementos para, após uma analise criteriosa, levantar novas questões a serem investigadas por todos aque-

les cientistas e pesquisadores interessados na área. 

Referindo-se ao Global Theme Issue as palavras do diretor do National Institutes of Health, Elias

Zerhouni, foram as seguintes "O escopo e a diversidade desses projetos ilustram a complexidade dos  atu-

ais desafios que requerem abordagens multidisciplinares".

Por este motivo não nos restam dúvidas de que, como um periódico latino-americano cuja missão é

divulgar conhecimentos científicos sobre a saúde da mulher e da criança, cumprimos mais uma importante

tarefa editorial.

Evidentemente, frutos são esperados pelos organizadores do conclave no sentido de que realmente tenha

sido chamada a atenção para o assunto, considerando o enfrentamento dos desafios à saúde. Pela Revista

Brasileira de Saúde Materno Infantil a expectativa é de que os pesquisadores  da área leiam os artigos pu-

blicados e neles encontrem elementos pertinentes para suas novas pesquisas.  Afinal a razão principal do

Global Theme Issue sempre esteve definida como "o estímulo a novas investigações sobre a pobreza e o

desenvolvimento humano!"
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