HYGEIA, Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde
www.hygeia.ig.ufu.br/

EDITORIAL
Surge uma nova revista
Surge uma nova revista científica na Geografia, Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde
foi concebida no VI Encontro Nacional ANPEGE, em Fortaleza (CE), em outubro de 2005. Em uma sessão
coordenada sobre “A Geografia da Saúde nos Programas de Pós-graduação em Geografia do Brasil”, a
idéia da revista foi apresentada como uma ousadia, mas imediatamente recebeu manifestações de apoio e
a ousadia virou um sonho. A verdade é que esta área da Geografia vem crescendo muito rapidamente e já
não era sem tempo a hora de buscar a aglutinação dos pesquisadores e alunos de pós-graduação que
trabalham com esta temática em um grupo de trabalho, que deveria ser criado dentro da ANPEGE. Dava-se
o pontapé inicial para a criação do Grupo que deveria se encarregar de criar a Revista. No II Simpósio
Nacional de Geografia da Saúde/I Encontro Luso-brasileiro de Geografia da Saúde, no Rio de Janeiro, em
novembro de 2005, um esboço da revista foi apresentado ao Grupo de Trabalho. O sonho virou realidade e
a revista foi oficialmente criada.
A partir de já, Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde se abre à comunidade científica,
que poderá submeter trabalhos diretamente no site da revista, que tem foco em uma área da Geografia, que
se estabelece na borda da ciência geográfica, em interdisciplinaridade, principalmente com a saúde coletiva,
a epidemiologia. Hygeia é uma figura mitológica grega que representa a deusa da saúde. De acordo com a
mitologia grega, Asclépio (médico da Tessália de extraordinário saber, depois transformado em divindade
curadora) teve duas filhas, uma voltada para a cura (Panaceia) e a outra dedicada à higiene ou prevenção
das doenças (Hygeia).
A revista conta com um grupo de especialistas de notório saber nas áreas temáticas da Geografia médica e
da Saúde afim para proceder a avaliação da qualidade dos artigos, zelando pela qualidade dos trabalhos
que serão publicados.
Esta é uma revista eletrônica de acesso livre, que proporciona acesso publico a todo seu conteúdo,
seguindo o princípio de tornar gratuito o acesso às pesquisas e ampliar o intercâmbio de conhecimento e o
debate acadêmico entre pesquisadores, professores e alunos de Geografia e demais interessados nas
questões do desenvolvimento da sociedade humana e sua relação com saúde.
O formato eletrônico permite o seu acesso rápido e amplo, a qualquer hora e em todo lugar, proporcionado
pelas facilidades da Rede Mundial de Computadores (internet). É uma revista é multilíngüe, que pode
publicar trabalhos em português, espanhol, inglês e francês. Hygeia é editada nos sistema de Editoração
das Revista SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas), adaptado e traduzido para o português
do OJS (Open Journal Sistems) da British Columbia University do Canadá pelo IBICT e adere ao protocolo
para Harvesting de metadados do Open Archives Initiative, que é um padrão emergente para prover acesso
indexado aos recursos de pesquisa eletrônica. Isto habilita buscas precisas dos metadados ou informações
indexadas em todas as bases de dados OAI.
Neste primeiro número, apresenta-se a transcrição do texto publicado em 1876, “Hygeia - City of Health” do
sanitarista Benjamin Ward Richardson (Classics Revisited) e, ainda, o texto “Geografia política, Saúde
pública e as lideranças locais” de Raul Borges Guimarães, um dos incentivadores para a criação da revista.
Viva a Geografia, viva a Geografia Médica e da Saúde.
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