
                                        
 

 

 

CHAMADA CONJUNTA DE ARTIGOS TEMÁTICOS SOBRE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DOENÇAS INFECCIOSAS E DOENÇAS 

NEGLIGENCIADAS  

 

A Revista Brasileira de Epidemiologia (Epidemio) e a Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do 

SUS (RESS) tornam pública a chamada de artigos originais sobre: 

 

1. diferentes abordagens teóricas e metodológicas sobre vigilância epidemiológica,  

2. doenças infecciosas, e 

3. doenças negligenciadas.  

 

A publicação dos artigos visa incentivar a produção e a divulgação técnico-científica nas três áreas de 

estudos conduzidos no Brasil. Ela também comemora os 30 anos da Revista Epidemiologia e Serviços 

de Saúde e os 25 anos da Revista Brasileira de Epidemiologia. 

 

Objetivo 

Serão publicados artigos sobre vigilância epidemiológica, doenças infecciosas ou doenças negligenciadas. 

A ênfase será em estudos inovadores que ofereçam à sociedade em geral - e aos pesquisadores, 

profissionais de saúde e gestores - novos conhecimentos com potencial de avançar no conhecimento 

científica nas áreas e contribuir na discussão de políticas públicas, processos de trabalho e novas 

pesquisas que avancem no conhecimento sobre esses temas. 

 

Número de artigos aprovados e processamento dos textos 

Serão contemplados para publicação na presente chamada 15 artigos, dos quais 5 sobre diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas sobre vigilância epidemiológica para publicação na RESS e 10 sobre 

doenças infecciosas ou doenças negligenciadas para publicação na Epidemio em 2022. Os artigos 

aprovados para publicação nessa chamada não terão qualquer custo aos autores.  

Os artigos seguirão todas as etapas do fluxo editorial preconizados pela Revista Brasileira de 

Epidemiologia e pela Epidemiologia e Serviços de Saúde.  

Manuscritos da chamada terão o processo editorial priorizado (fast-tracking). 



                                        
 

 

Prazos e sites para submissão 

A submissão dos artigos para a Epidemio deverá ser feita na plataforma da revista e para a RESS no 

Sistema SciELO de Publicação, com a indicação “Chamada conjunta RBE e RESS”.    

Artigos podem ser enviados no período de 10 de julho a 07 de agosto de 2022. 

 

Itens a serem cobertos por essa chamada: 

• Estudos com diferentes abordagens teóricas e metodológicas sobre vigilância epidemiológica, sua 

aplicação nos serviços de saúde para monitoramento e produção de informações como meios de 

ampliar o conhecimento e permitir ações que melhorem a saúde da população; 

• Estudos empíricos que discutam a magnitude das doenças infecciosas ou doenças negligenciadas, 

suas consequências nas populações e fatores individuais e contextuais associados; 

• Estudos que coletaram dados primários em amostras probabilísticas, exploraram dados de 

pesquisas já conduzidos com amostras probabilísticas ou analisaram registros de sistemas de 

informação em saúde; 

• Estudos que analisaram desigualdades na ocorrência de tais doenças ou sua evolução histórica no 

país, região ou município; 

 

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, não 

contribuindo para o avanço do conhecimento na área ou para os serviços de saúde; 

 

Observações gerais 

Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: rbesubmissao@fsp.usp.br (artigos da Epidemio) ou 

para o e-mail ress.svs@gmail.com (artigos RESS). 

Instruções para autores estão disponíveis em:  

• http://www.scielo.br/revistas/rbepid/pinstruc.htm (artigos Epidemio) e, 

• https://www.scielo.br/journal/ress/about/#instruct ions (artigos RESS).  
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