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Editorial

Este número da Revista Saúde 
em Redes comemora o primeiro ano 
dessa publicação, abordando temas que 
conectam o trabalho e a educação na 
saúde. Nos doze meses de circulação, a 
revista manteve a periodicidade, constituiu-
se ponto de referência para o envio e a 
consulta de artigos, ampliou sua base de 
indexação (atualmente com Diadorim, 
Latindex e DOAJ) e o reconhecimento 
científico. Trabalho intenso e feito em rede, 
com muitos colaboradores e apoiadores, a 
quem é preciso agradecer o empenho e o 
compromisso com o compartilhamento do 
conhecimento.

O esforço da Rede UNIDA no 
compartilhamento de conhecimentos não 
se esgota na Revista, envolvendo também 
eventos e outras publicações pela Editora 
Rede UNIDA. A Editora lançou 15 livros no 
ano de 2015, perfazendo um total de 43 
publicações desde sua fundação, em agosto 
de 2013. Com a política de publicações 
abertas, temos tido um enorme volume 
de acessos aos livros nas diferentes séries 
já lançadas. A diversidade de temáticas e 
abordagens, que é a aposta editorial da 
Rede, demonstra a importância da escuta 
às diferentes experiências, que acontecem 
na academia, nos serviços, no cotidiano da 
vida. Temos um desafio de tornar visíveis 
as iniciativas e os saberes que organizam 
redes de atenção formais e informais, 
contribuindo assim com a vitalização de 
valores democráticos nas relações, na 
aprendizagem, na condução de políticas.

Muito trabalho num ano bastante 
agitado. Mudanças no cenário político, 
crises econômicas internacionais, grande 
fluxo de imigrantes fugindo de seu território 
de origem em busca de um local seguro 
e que ofereça condições para uma vida 
digna, atentados terroristas em diversos 

lugares do mundo, o desastre ambiental na 
cidade de Mariana/MG, violências de toda 
ordem, epidemias. Muitos acontecimentos 
marcaram os últimos meses criando terreno 
fértil para criticas xenofóbicas e discursos 
de violência e exclusão. Discursos violentos 
e também iniciativas concretas de morte 
e extermínio. Diante dessa situação, não é 
possível reagir com imobilidade. Tomados 
pelo temário do nosso 12º Congresso 
Internacional da Rede UNIDA, �Diferença 
sim, desigualdade não: pluralidade na 
invenção da vida�, tivemos um ano também 
mobilizado pelos Encontros Regionais, que 
buscaram fortalecer a visibilidade sobre 
situações de violência e exclusão. Também 
identificar experiências de inclusão e 
fortalecimento de direitos e da cidadania por 
meio de políticas públicas de valorização da 
vida, em partícula na educação e na saúde. 
Essa é uma ação política relevante para a 
Rede UNIDA, já que o reconhecimento de 
iniciativas exitosas não apenas fortalece 
a diversidade como também afirma a 
importância das políticas que as sustentam.

Em relação à produção editorial da 
Rede, com a aproximação do 12ª Congresso, 
que será realizado em Campo Grande/
MS nos dias 21 a 24 de março próximo, 
além de uma vasta programação, estamos 
preparando mais lançamentos pela Editora 
Rede UNIDA. As inscrições estão abertas 
no site (http://www.redeUNIDA.org.br/
congresso2016/congresso).

Para o próximo ano, seguimos 
apostando na circulação de experiências e 
vivências diversas, plurais, em prosa e verso. 
Também na democratização do acesso às 
políticas públicas, na mudança da formação 
dos trabalhadores da saúde, na expansão da 
educação permanente, na qualificação do 
acesso e da atenção oferecida nos serviços. 
Se o ano que se encerra foi marcado por 

DOI: http://dx.doi.org/10.18310/2446-4813.2015v1n4p05-06



Saúde em Redes. 2015; 1 (4): 05-066

Editorial

situações de dificuldade e de violência, pensamos que a mobilização das nossas redes pode não 
apenas torna-las visíveis, mas de constituir viabilidade para práticas de superação da exclusão 
e também da cultura de desvalorização de algumas vidas. A formação dos profissionais de 
saúde tem grande potência para o desenvolvimento do trabalho, para a defesa do SUS e para 
a produção de culturas de paz e cidadania.

Por hora, desejamos uma excelente leitura dos artigos que compõem este número da 
nossa Revista Saúde em Redes!

Alcindo Antônio Ferla
Editor-Chefe

Janaina Matheus Collar 
João Beccon de Almeida Neto

Editores-Executivos
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