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Com este número especial a Revista Bra-

sileira de Epidemiologia dá conta de uma das

suas linhas de ação anunciadas desde o nú-
mero inaugural, em abril de 1998. Trata-se

de colocar em discussão permanente os ele-

mentos mais relevantes do processo
endemo- epidêmico de entidades protagô-

nicas em nosso quadro epidemiológico. Ao

empregar esta designação pouco usual que-
remos apontar para a extensão da tarefa que,

obviamente não se restringe às doenças

transmissíveis e, muito menos, àquelas que
são tratadas neste número da RBE. Nem

mesmo esta linha de publicação se esgota

neste número, permanecendo Rita Donalísio
como Editora Especial convidada para dar

continuidade à série, com novas doenças e/

ou com retomada do debate em relação às
que figuram nesta primeira versão. Outras

linhas, envolvendo doenças crônicas e

degenerativas, acidentes, violências e outros
agravos serão tratados em outros números

especiais.

Ao indicar Rita Donalísio para esta tare-
fa, os Editores confiaram que seria desem-

penhada com a competência que todos re-

conhecemos nela. Não nos enganamos. Boa
leitura e esperamos contribuições na mes-

ma linha para desencadear o debate.

O Editor

This special issue of Revista Brasileira de
Epidemiologia addresses one of its lines of
action promised since its first issue, in April
1998; that is, the permanent discussion of
the most relevant elements of the endemic-
epidemic process of the most prominent
conditions in our epidemiological scenario.
Such terms indicate the extension of the task,
which obviously is not limited to transmissi-
ble diseases, and not even to those included
in this issue of RBE. Moreover, this editorial
line does not end in this issue, and Rita
Donalísio will remain as our Special Guest
Editor to continue the series, with new dis-
eases and/or to resume the debate related
to those included in this first issue. Other
lines, referring to chronic and degenerative
diseases, accidents, violence and other prob-
lems will be dealt with in other special issues.

When the Editors entrusted Rita
Donalísio with this task, they were confident
she would accomplish it with the compe-
tence everyone acknowledges in her. And
they were not wrong. Enjoy your reading and
we are expecting contributions along the
same line to start the debate.

The Editor


