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No decurso de sua existência, a Revista de Saúde Pública tem procurado atender
ao interesse dos que militam no amplo campo da Saúde Pública, oferecendo-lhes
veículo apropriado para a informação científica. Nesse sentido, tem porfiado na
manutenção de nível adequado de qualidade, indispensável para a boa divulgação da
matéria publicada. Todavia, esta tem-se restringido praticamente a trabalhos
especializados abordando assuntos, a mais das vezes, restritos a especialistas.
Despontou assim a conveniência em ampliar o espectro de informações, objetivando ir
ao encontro de maior número de leitores. Para tanto, a Comissão de Publicações da
Faculdade de Saúde Pública decidiu, ao lado do incremento de seções já existentes,
criar outras, a partir deste volume 17, 1983.

Assim sendo, as seções destinadas aos Resumos de Livros e às Nótulas destinam
a noticiar, respectivamente, as novidades bibliográficas representadas por livros de
interesse em Saúde Pública. Na primeira serão apresentados resumos que analisem
criticamente o conteúdo e norteiem o interessado na leitura ou consulta da obra.
Na segunda, serão noticiadas breves informações originárias de trabalhos investigação,
que possam despertar interesse pelo seu caráter de novidade. Para ambas as seções
a fonte será representada principalmente pelos livros e revistas recebidas na Biblioteca
da Faculdade de Saúde Pública.

As novas seções são representadas pelas de Atualidades, Notas Epidemiológicas
e Notícias em Geral. Será objetivo da primeira propiciar a divulgação de interpretações
e apreciações, seja de trabalhos publicados, seja de assuntos comunicados e discutidos
em reuniões técnicas e científicas, seja de dados preliminares de pesquisa. A matéria
deverá ter, necessariamente, cunho crítico e ser acompanhada de comentários que
permitam expressar pontos de vista e levantar questões de interesse atual. Em Notas
Epidemiológicas, serão divulgados dados extraídos de boletins epidemiológicos de
variada procedência, bem como informações inéditas resultantes de levantamentos
realizados ou de dados fornecidos diretamente pelos órgãos estatais. Finalmente, a
seção Notícias em Geral destina-se à divulgação de eventos que interessem à Saúde
Pública, tais como a realização de cursos, reuniões e outros.

Claro está que esta iniciativa destina-se, como foi dito, a enriquecer o conteúdo
da Revista de Saúde Pública em proveito de seus leitores. Torna-se pois absolutamente
necessária a colaboração destes e de todos os especialistas. Será de todo desejável
que ela assim contribua para estimular o intercâmbio de informações e mesmo a
comunicação entre os interessados nas várias atividades que compõem a Saúde Pública.
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