Com

o volume oito (8), os Cadernos de

Health iniciam nova fase. Em novo formato,
este fascículo não somente consolida o trabalho
realizado nestes sete anos de sua publicação,
como também concretiza o aperfeiçoamento do
processo editorial e produção da Revista,
iniciado em 1991. Durante este período, realizou-se ampla pesquisa em periódicos nacionais
e estrangeiros indexados objetivando colocar os
Cadernos no nível editorial e gráfico das
principais revistas do ramo.
Dentre as reformas produzidas no campo
editorial, seções já existentes nos Cadernos
foram redefinidas e criou-se a seção "Teses".
Para fins de atender os indexadores internacionais, todos os artigos passaram a ter título,
resumo e palavras-chave na língua original do
texto e em inglês. No que se refere a sua
produção, foi definitivamente incorporado o
processo de editoração eletrônica e várias
mudanças foram feitas no layout da Revista.
Estas mudanças, por si, permitirão o aumento
do número total de contribuições a serem
publicadas anualmente, sem que se altere a
periodicidade trimestral dos Cadernos.
Ainda no campo editorial, aperfeiçoou-se o
sistema de revisão dos manuscritos de maneira
que, sem exceção, todos são submetidos à
apreciação de, pelo menos, dois revisores
escolhidos a partir da lista de consultores
permanentes ou ad hoc, renovados bianualmente. Os nomes dos integrantes do corpo de
consultores permanentes aparecem listados na
página de expediente dos Cadernos, enquanto
que os consultores ad hoc aparecerão em seção
de agradecimento especial, publicada no quarto
fascículo do ano.
O ano de 1991 foi particularmente importante
para os Cadernos de Saúde Pública por sua
inclusão em quatorze indexadores internacionais nos campos da biologia parasitária, medicina, saúde pública e ciências sociais. Num
país onde ainda grande número das quase duas
mil publicações científicas nacionais não estão
devidamente indexadas, e apenas cinco encontram-se listadas no Current Contents, a indexação dos Cadernos constitui importante
marco em sua trajetória rumo ao pleno reconhecimento perante a comunidade científica.

Neste ano, trabalharemos no sentido de consoSaúde Pública / Reports in Public
lidar o sistema de indexação dos Cadernos,
buscando sua inclusão em indexadores internacionais adicionais que consideramos importantes para assegurar a máxima divulgação do
material publicado.
O maior rigor nos critérios de seleção de
manuscritos, a indexação da Revista e sua
periodicidade já se fizeram refletir no aumento
expressivo de manuscritos que nos têm sido
enviados a partir do terceiro bimestre de 1991.
A presença marcante de autores de vários
estados brasileiros e mesmo de outros países,
particularmente da América Latina, é estimulante, pois aponta que os Cadernos conseguiram romper definitivamente com a barreira do
regionalismo que caracteriza grande número de
periódicos nacionais. A decisão de aumentar-se
a tiragem de um mil e quinhentos para dois mil
exemplares visa atender o aumento de pedidos
de assinaturas e permutas.
Devo registrar que a produção dos Cadernos
de Saúde Pública tem contado com o apoio
irrestrito da Fundação Oswaldo Cruz e, em
particular, da Escola Nacional de Saúde Pública, sem o qual seria impossível a produção da
Revista, já que os Cadernos não contam com
qualquer tipo de financiamento por parte de
organismos de fomento à pesquisa. Contudo, o
principal apoio tem partido da própria comunidade científica, fazendo-se refletir no crescente
número de contribuições submetidas à publicação assim como na presteza e no cuidado,
por parte dos consultores, na revisão dos manuscritos. Acreditamos que os Cadernos de
Saúde Pública, em seu novo formato, estarão
mais próximos de atender aos anseios dos
pesquisadores, sanitaristas e estudantes que
esperam de um veículo como este artigos de
qualidade, periodicidade e ampla divulgação.
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