
Nota do Editor/Editor Note

Após 23 anos de vivência ininterrupta junto à REVISTA DE SAÚDE PÚBLI-
CA, chegou-se à conclusão de que o seu regimento e regulamento deveriam ser revistos
com o objetivo de aperfeiçoar e atualizar sua estrutura e as normas técnicas para
preparação dos manuscritos a ela submetidos.

A revisão foi realizada e aprovada pela Comissão de Publicações, da qual
cumpre-me destacar os seguintes aspectos:

Quanto ao Regimento da Revista de Saúde Pública

A Revista de Saúde Pública passou a ser dirigida por um Conselho de Editores,
constituído por um Editor, 6 Editores Associados, um Secretário Geral e um Asses-
sor Técnico. Foi mantido o grupo de especialistas, nacionais e estrangeiros, para um
mandato de dois anos, com o objetivo de assessorar o Conselho de Editores. Além
deste grupo, a Revista de Saúde Pública conta com outro variável, de especialistas
ad hoc ("referees"), convidados pelo Conselho de Editores para emitir pareceres so-
bre manuscritos submetidos à publicação.

Quanto ao Regulamento dos Trabalhos

A revisão das normas adotadas pela Revista de Saúde Pública, para orientar os
autores na elaboração de seus trabalhos, tomou por base o documento preparado
pelo "International Committee of Medical Journal Editors'', intitulado "Uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" ("the Vancouver
style")*. Todavia, não houve alterações na essência do atual regulamento. As alte-
rações representaram principalmente a inclusão de pormenores que visam a orientar
melhor os autores, a facilitar o trabalho dos revisores e ao aperfeiçoamento da co-
municação. Essas normas deverão ser publicadas em todos os fascículos, a partir do
n.° 2 do presente volume, nos idiomas português e inglês.

Resta-me recomendar aos autores, desejosos de submeter seus manuscritos à
Revista de Saúde Pública, que o façam na estrita observância das normas estabelecidas
nesse Regulamento. O caso contrário implicará automática colocação dos originais à
disposição do autor que, caso o deseje, poderá reapresentá-los, uma vez obedecida
aquela condição.

A revisão do regimento e regulamento da Revista de Saúde Pública foi elabora-
da pela Prof.ª Maria Teresinha Dias de Andrade, membro da Comissão de Publica-
ções da RSP e diretora da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universida-
de de São Paulo, a quem agradeço a efetiva colaboração.
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* British Medical Journal, 296:401-405, feb. 1988.




