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Editorial

Em 2007 a Revista TEMPUS - Actas de Saúde Coletiva lançou seu primeiro número temático
cujo foco era a atenção básica. Seu editorial, escrito pela incansável sonhadora Profa. Dra. Maria
Fátima de Sousa, retomava a pauta da Declaração de Alma – Ata (em 1978) que, certamente,
sempre foi usada como motivação pela nossa rede de colaboradores e acabou inspirando todos os
27 números subsequentes: “Saúde como direito humano e fundamental”.
Essa pauta traduziu a essência da Tempus e representa nosso cerne. Mostra que somos mais que
um periódico trimestral eletrônico gratuito, vinculado ao Núcleo de Estudos em Saúde Pública da
Universidade de Brasília (NESP/UnB) com o apoio do Departamento de Saúde Coletiva.
Mostra que somos mais que um periódico arbitrado, de abrangência internacional que promove a
aproximação entre pesquisadores em âmbitos nacional e internacional para a troca de experiências,
mediante a publicação de natureza científica relevantes que espelhem as linhas de pensamento e
ação, tanto no campo acadêmico quanto profissional na saúde coletiva e áreas afins.
Somos, sobretudo, uma importante ferramenta de comunicação que atua em defesa do Sistema
Único de Saúde (SUS) e que defende um sistema de saúde pública de qualidade para todos e todas.
Nesse último número do ano de 2014, trouxemos estudos dos quatro cantos do país, o que aponta
para o quanto a Tempus conseguiu ampliar sua abrangência geográfica e sua visibilidade, saindo
do entorno da Universidade de Brasília para alcançar outros estados brasileiros e até outros países.
Contemplamos as mais diversas áreas da saúde (saúde da criança, do adolescente, da mulher,
do homem e do idoso), além disso, também trouxemos contribuições acerca da assistência
farmacêutica no âmbito do SUS, uma proposta metodológica associada à Auditoria em Saúde e
interdisciplinaridade e intersetorialidade na atenção básica.
Com isso brindamos com alegria: são 18 artigos originais que selam esse frutífero ano. Como
não poderia deixar de ser, esse é um momento ideal para planejar o futuro não esquecendo de olhar
para a nossa história, para o nosso cerne apontado aqui no início desse texto.
Aguardem novidades para a Tempus 2015 e tenham uma ótima leitura!
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