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EDITORIAL
É com muita alegria que estamos apresentando a revista Saúde (Santa Maria) 1/2010 (Vol. 36, No.1, jan./jun.
2010), em meio às comemorações dos 50 anos da UFSM. A revista Saúde (Santa Maria), conforme registro no
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), coordenado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), foi primeiramente registrada sob número 065790-5 com o título
Revista do Centro de Ciências da Saúde (Santa Maria), título abreviado Rev. Cent. Cienc. Saúde, ISSN: 01020404, impressa, com freqüência semestral, Vol. 6, No. 1/2 jan./jun. (1978) – Vol. 8 (1982). A sua continuidade
ocorreu com novo registro no CCN, sob número 086950-3, e novo título: Saúde (Santa Maria), título abreviado
Saude, ISSN: 0103-4499, impressa, com freqüência semestral, Vol. 9, No. 1 (jan./jun. 1983) à Vol. 35, No. 2 (abr./
jun. 2009). À partir deste Vol. 36, disponível na internet, estaremos solicitando novo ISSN ( ISSN = Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas - International Standard Serial Number) para publicações
online de periódicos.
Gostaria de agradecer à todos que ajudaram para elevar esta revista à metodologia do Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas – SEER e se tornar hospedada na plataforma de periódicos eletrônicos da UFSM. O auxílio
incondicional de bibliotecárias (os), Conselho Editorial, Secretaria do Conselho Editorial, Editoração eletrônica,
Comissão científica e autores, foi fundamental.
Atualmente, a revista Saúde (Santa Maria) tem sua sede no prédio 26, Centro de Ciências da Saúde, terceiro
andar, sala de direção do centro.
Este número da revista deverá estar composto por oito artigos, com temas diversos na área da saúde. Nossa
proposta é de oferecer um espaço para troca de experiências, vivências multiprofissionais e divulgação do
conhecimento desenvolvido por profissionais e pesquisadores que efetuam atendimento nas instituições de
assistência à saúde, divulgando as boas práticas assistenciais e tudo o que se relaciona ao aperfeiçoamento dos
profissionais da área da saúde e afins, no processo ensino-aprendizagem-atualização.
Desejamos uma ótima leitura!
Atenciosamente,
Rosmari Hörner
Editora
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