CHAMADA DE ARTIGOS TEMÁTICOS SOBRE
SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE DA MULHER

Em comemoração aos seus 25 anos, a Revista Brasileira de Epidemiologia torna pública a CHAMADA DE
ARTIGOS SOBRE:

•

SAÚDE DA CRIANÇA, e

•

SAÚDE DA MULHER.

A publicação dos artigos sobre os dois temas visa incentivar a disseminação de análises epidemiológicas
que contribuam para a ampliação do conhecimento científico e/ou para subsidiar ações, programas e
políticas públicas nas áreas.

Número de artigos aprovados e processamento dos textos
Serão contemplados na presente chamada 15 artigos para publicação ainda em 2022. Os artigos
aprovados para publicação nessa chamada não terão qualquer custo aos autores e serão publicados
também na língua inglesa, sendo todos custeados pela RBE. Todos os artigos seguirão as etapas de análise
editorial tradicionais da Revista Brasileira de Epidemiologia.

Prazos
Submissão dos artigos na plataforma da Revista Brasileira de Epidemiologia: 10 de julho a 07 de agosto
de 2022, selecionando-se na submissão a opção “Chamada Saúde Mulher e Criança”.

Objetivo
Publicação de estudos inovadores e com métodos sólidos que ofereçam à sociedade novos
conhecimentos com potencial de contribuir na discussão de políticas públicas e/ou no avanço do
entendimento científico sobre esses temas.

Itens a serem cobertos por essa chamada
•

Estudos empíricos a partir de dados de Sistemas de Informação em Saúde ou com coleta de dados
primários que analisem carga de doenças, agravos, ou acesso a serviços de saúde;

•

Análises que explorem fatores individuais ou contextuais associados a desfechos relacionados à
saúde da criança ou à saúde da mulher;

•

Estudos que explorem distribuição espacial e/ou temporal dos desfechos em saúde contemplados
nesta chamada;

•

Estudos que analisem desigualdades na ocorrência de tais doenças ou sua evolução histórica no
país ou região;

Itens não contemplados por essa chamada:
•

Estudos muito localizados, como aqueles realizados em um bairro ou estabelecimento de saúde
em particular;

•

Estudos com amostras não probabilísticas de usuários de serviços de saúde ou população;

•

Estudos sem uma justificativa clara e cientificamente embasada para sua realização ou que
reproduzam conclusões já bem estabelecidas na literatura, não contribuindo para o avanço do
conhecimento na área ou para os serviços de saúde;

•

Estudos que apenas reproduzam informações de boletins epidemiológicos, sem análises e
reflexões teóricas substanciais.

Observações gerais
•

Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: rbesubmissao@fsp.usp.br.

•

Instruções para autores estão disponíveis em: http://www.scielo.br/revistas/rbepid/pinstruc.htm

Os

manuscritos
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submetidos

online

(https://mc04.manuscriptcentral.com/rbepid-scielo).
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