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Editorial Editorial

A Revista de Saúde Pública foi criada em 1967 pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo para substituir os Arquivos da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A
principal mudança em relação aos Arquivos foi a decisão de publicar contribuições científicas originais de todo
e qualquer pesquisador do campo da Saúde Pública e não apenas dos professores da Faculdade. O novo periódi-
co nasce assim com expectativa de alcançar abrangência nacional e de granjear progressivamente o reconheci-
mento internacional.1

A iniciativa de criação da Revista de Saúde Pública partiu do então diretor da Faculdade, Professor Rodolfo
dos Santos Mascarenhas, tendo o Professor Oswaldo Paulo Forattini sido convidado a participar  da Comissão de
Redação, passando a exercer a função de  Secretário Geral da Revista.1

A Revista teve periodicidade semestral nos primeiros anos de sua existência. Em 1971 passou a trimestral,
refletindo o crescimento da produção científica na área e, desde 1981 é bimestral, ainda que o crescimento da
submissão de manuscritos venha se dando de maneira exponencial na última década.2

Ao longo desses quase quarenta anos, a Revista logrou tornar-se uma referência para a saúde coletiva
brasileira, alcançando projeção nacional e internacional, responsável por dois terços do total da produção
brasileira de artigos sobre saúde pública indexados na base ISI (Institute for Scientific Information).4

Durante sua existência, a Revista sofreu diversas modificações em seu formato, sempre procurando ajus-
tar-se às tendências internacionais mais atuais.5 Sua linha editorial tem procurado priorizar a publicação de
artigos originais que encerrem potencial inovador, que tenham interesse geral para uma ampla audiência e
que contribuam para aumentar a eficiência das políticas públicas de saúde. Assim, procura-se publicar “idéias
que estimulem a reflexão e resultem em discussões benéficas para o progresso das várias áreas do conheci-
mento” no campo da Saúde Pública, conforme bem assinalado pelo Professor Forattini em editorial comemo-
rativo dos 30 anos de publicação da Revista de Saúde Pública.3

A inclusão da Revista de Saúde Pública em formato eletrônico na SciELO possibilitou a ampliação do acesso
livre a uma produção científica de alta qualidade a pesquisadores do Brasil e de toda América Latina e, por meio
de conexão com o sistema PubMed, a pesquisadores de todo o mundo. A recente opção fornecida aos autores para
a publicação da versão inglesa dos artigos em meio eletrônico certamente terá reflexos sobre os índices de citação
da produção nacional em Saúde Pública.

Por trás de todas as mudanças e modernizações e do prestígio conquistado pela Revista esteve sempre a
figura notável de Oswaldo Paulo Forattini, seu Editor Científico e permanente inspirador. Pesquisador ímpar em
nosso País, trabalhador infatigável, autor de artigos e livros memoráveis e pensador dos mais brilhantes, o
Professor Forattini colocou toda sua experiência e brilho a serviço da Revista de Saúde Pública.

Homenagem ao nosso Editor
Professor Oswaldo Paulo Forattini
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Monteiro CA & Barata RCB

Neste ano de 2005, aproximando-se dos seus 40 anos de existência, a Revista de Saúde Pública enfrenta um
novo desafio: manter sua qualidade mesmo sem a presença daquele que até então foi sua alma. O adoecimento
do Professor Forattini e seu afastamento definitivo das funções de Editor Científico motivaram ajustes nas
formas de organização e funcionamento da Revista. A partir de agora a Editoria Científica, oficialmente, passa
a ser exercida por dois membros do Conselho de Editores, um deles afiliado à Faculdade de Saúde Pública e
outro representando a comunidade brasileira da área da Saúde Coletiva. Com a colaboração dos Editores
Associados, do trabalho generoso de dezenas de destacados pesquisadores envolvidos no processo de avaliação
por pares e a dedicação singular da preciosa equipe técnica da Editoria Executiva da Revista, eles terão a difícil
missão de continuar a trajetória de sucesso construída ao longo dos anos pela dedicação, competência e clarivi-
dência do Professor Forattini.

Ao Professor Forattini, a partir de agora Editor Honorário da Revista de Saúde Pública, nossa admiração
e carinho.

Carlos Augusto Monteiro

Editor Científico

Rita de Cássia Barradas Barata

Editora Científica
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