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Apresentação
A Revista da Saúde e Biotecnologia apresenta seu primeiro número em 2017
e substituirá a Catussaba, sua antecessora, publicada durante os anos de 2011 a
2016.
Acompanhamos toda a trajetória da Catussaba. Como primeira experiência à
frente de um periódico, confessamos que aprendemos demasiadamente sobre o
universo da publicação científica. Não se trata de uma atividade simples. Coordenar,
cobrar, buscar, escrever, reescrever e lutar pelo crescimento de uma revista, é algo
bastante desafiador. Contamos com a grande ajuda, nesses cinco anos de trabalho,
dos colegas pesquisadores Flávia Freire e José Renato Queiroz, que investiram na
Catussaba e apoiaram a sua trajetória. À equipe da Editora Universidade Potiguar,
EdUnP, pelo suporte técnico, operacional e de consultoria, fundamentais para o
nosso desenvolvimento
enquanto
editores.
Não
podemos
deixar
de
demonstrar gratidão aos autores, pela aposta e confiança depositada ao submeterem
seus estudos e pesquisas. Estendemos, ainda, nossos reconhecimentos ao conselho
editorial, consultivo e aos revisores, pela valiosa contribuição de seus saberes
direcionados à avaliação dos artigos. Por fim, agradecemos à Universidade Potiguar
pelo novo desafio em curso.
Iniciamos agora um novo ciclo. Não modificamos apenas o nome da revista. A
proposta é começarmos com um periódico preparado para acolher estudos
desenvolvidos nos programas stricto sensu institucionais e externos que se encontram
circunscritos no campo da educação em saúde; biotecnologia em saúde; saúde
coletiva e na investigação clínica e experimental em saúde.
Este momento, dentro de um contexto atual de maior fluição e acesso à
informação, será caracterizado por uma preocupação em oferecer à comunidade
acadêmica e científica uma outra possibilidade de disseminação e escoamento de
produções de impacto.
Aproveitamos a oportunidade e convidamos docentes, pesquisadores e alunos
de pós-graduação, vinculados às instituições de pesquisas nacionais e internacionais,
bem como empresários e profissionais de mercado conectados às empresas que
atuam nas áreas de saúde, cujos estudos estejam relacionados com o escopo da
revista, para fazerem parte dessa construção.

Sejam bem-vindos!
Contamos com vocês!
Patrícia Froes
Editora
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