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EDITORIAL

Cadernos de Saúde Pública, a partir de agosto de 1998, passa a contar, em sua coordenação, com dois editores. Esta decisão resultou de um considerável período de estudos e
consultas aos demais membros de nosso Conselho Editorial, referendados pela Direção da
Escola Nacional de Saúde Pública.
Vários são os fatores que contribuíram para a adoção desta medida. Acreditamos
que a regularidade e o aprimoramento gráfico, aliados à difusão dos artigos por meio dos
sistemas internacionais de indexação, tenham resultado no rápido aumento do número de
manuscritos recebidos para avaliação. Entre os volumes 11 (1995) e 12 (1996), houve uma
elevação de 33,8% de artigos recebidos. Entre o 12 e o 13 (1997), o acréscimo foi de 8,1%.
Alguns comentários são necessários para o entendimento dessas tendências. O
período 1995-1996 foi marcado, em primeiro lugar, pela presença de Cadernos em eventos científicos nacionais e pelo trabalho de divulgação da revista através de cartazes, folhetos e cartas dirigidas a membros de várias sociedades científicas do campo da saúde.
Era importante romper com a idéia de que Cadernos fosse uma publicação de caráter
circunscrito, institucional e de circulação restrita ao Rio de Janeiro. Esse período coincide
com a renovação gráfica (novo lay-out, programação visual, projeto de capa, acabamento
etc.) da revista.
Tal reformulação permitiu um melhor aproveitamento da página, viabilizando o aumento da publicação de material aprovado, compatível com a elevação dos manuscritos
recebidos. O acréscimo do número de artigos publicados no triênio 1995-1997 foi de 81,8%.
No decorrer do biênio 1996-1997, houve o reconhecimento de importantes agências, tanto no Brasil, como no exterior. Na avaliação dos periódicos científicos nacionais
realizada pelo CNPq, IBICT e FINEP, Cadernos ficou entre as dez revistas classificadas
com nota máxima. Dentre quase três mil títulos (em todos os campos do conhecimento)
existentes no País, somente 24 títulos nas áreas de ciências biomédicas e da saúde foram
selecionados pelo programa CNPq-Finep. Além disso, a revista foi selecionada para integrar a biblioteca virtual de periódicos científicos brasileiros do sistema SciELO (Scientific
Electronic Library Online). Em nível internacional, o reconhecimento veio através da National Library of Medicine, que aceitou a indexação de Cadernos no prestigioso Medline a
partir de 1998.
É fundamental ressaltar tanto o apoio institucional da Escola Nacional de Saúde
Pública, quanto o grande esforço de nossos editores, consultores, revisores e pessoal administrativo nesse processo. No entanto, é evidente a sobrecarga de atividades dedicadas
ao trabalho editorial administrativo. Acreditamos que, a exemplo de muitas outras publicações científicas internacionais, o exercício da coordenação editorial compartilhada imprimirá a Cadernos de Saúde Pública maior dinamismo, correspondente ao seu crescimento.
Os Editores
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As of August 1998, Cadernos de Saúde Pública has two Editors in its Editorial Board. The
decision resulted from a long period of review and consultation with other members of the
Board and was backed by the Director of the Brazilian National School of Public Health.
Several factors were behind this decision. The journal’s regular circulation, improved graphics, and dissemination of articles through international indexing systems
have resulted in a rapid increase in the number of papers received for review. From Volume 11 (1995) to Volume 12 (1996) there was an increase of 33.8% in the number of articles
received. From Volume 12 to 13 (1997) there was a further increase of 8.1%.
A few comments will help shed light on these trends.
The 1995-96 period was marked primarily by the participation of Cadernos in Brazilian scientific events and promotion of the journal through posters, leaflets, and letters to
members of various scientific societies in the health field. It was important to dispel the
notion of Cadernos as an institutionally circumscribed publication circulating only in Rio
de Janeiro.
This period coincided with a graphic revamping of the journal (with a new layout,
visual formatting, cover, finishing, etc.).
This reformulation allowed for more efficient use of the page space and a resulting
increase in the publication of approved material, compatible with the rise in the number
of papers received for review. Over the three-year period from 1995 to 1997 there was an
increase of 81.8% in the number of papers published.
During the 1996-97 period the journal received recognition by important agencies
both inside Brazil and abroad. Cadernos de Saúde Pública received the highest possible
marks for Brazilian scientific journals evaluated by CNPq, IBICT, and FINEP. Of the almost
3,000 titles in Brazil (including all fields of knowledge), only 24 titles from the biomedical
and health areas were selected by the CNPq-FINEP program, and of these only eight received the top marks.
International recognition came from the National Library of Medicine, which approved the indexing of Cadernos in the highly prestigious Medline beginning in 1998.
It is crucial to highlight both the institutional support from the Brazilian National
School of Public Health and the great effort of our Editors, consultants, associate reviewers, and administrative staff throughout this process. However, this overall process of
growth and recognition has produced an obvious overload in activities pertaining to administrative editorial work. We believe that just as with many other international scientific
publication, the new shared editorial coordination will provide for greater dynamism, in
keeping with the growth of Cadernos de Saúde Pública.

The Editors
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