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ANTECEDENTES

• Em 2010, a Revista de Saúde Pública, iniciada em 1967, 
completa exatos 43 anos.

 

• Vinculada à Faculdade de Saúde Pública da USP,  sua 
proposta sempre foi de ser uma revista aberta a 
contribuições de autores do País e do exterior, arbitrada 
e indexada internacionalmente. 

• Sua missão é refletir os avanços científicos mais 
relevantes no campo da saúde pública pela divulgação de 
artigos científicos submetidos a rigoroso processo de 
avaliação por pares.

• A Revista continua crescendo e tornou-se hoje  uma das 
mais importantes revistas científicas do País na área.



DADOS DA RSP

•Aumentam submissão e rejeição de manuscritos.

 Década Submetidos Publicados Pub/Sub
n n %

1967-1976 424 374 88
1977-1986 738 581 79
1987-1996 1.268 764 60
1997-2006 3.576 1.272 36
2007-2009 2.887 494 17

• De 1967 a 1971, dois números anuais; 
   De 1972 a 1980, quadrimestral. 
   Desde 1980, seis números anuais.
  Na última década, publicados cerca de 130 anuais



Dados relativos às submissões em 2008 & 2009

                                        2008       20092008       2009

• Artigos submetidos –        873         1003

• Artigos avaliados –           659          778
• Reprovados em pré-análise                      584  75,1%

• Reprovados pós revisão                          77   9,9%

• Aprovados                        117  15,0%



DADOS DA RSP
• Vários são os fatores que podem explicar 

esse crescimento.

• Um dos mais importantes está no fato de a 
RSP  ter se  integrado à SciELO desde sua 
fundação. 

• Outro fator é sua visibilidade internacional: 
coleção, de 1982 em diante, disponível na 
base eletrônica do ISI.

• O acesso universal e gratuito  aos leitores são 
pontos importantes e trazem aumento de sua 
visibilidade.

• Melhor qualificação no Qualis periódicos 
estimulando a submissão dos bons artigos 
produzidos nos PPG da área



MUDANÇAS OCORRIDAS NA ÚLTIMA 
DÉCADA

• A visibilidade que o acesso aberto traz às revistas 
estimula o aperfeiçoamento de sua qualidade.

• Foi o que aconteceu com a RSP. Em conseqüência do 
aumento de submissões: 
• Inclusão de critérios de seleção rápida  pelo sistema de pré-

análise.

• Sistema eletrônico de submissão e gerenciamento de 
manuscritos desde 2008.

• Aperfeiçoamento de critérios de seleção de artigos, de 
conteúdo e de forma, além de inovações estimuladas pelas 
facilidades oferecidas pela SciELO, como:

• Publicação on-line de todos os artigos na versão em inglês
• Publicação on-line de artigos em ahead of print
• Publicação de press releases de artigos



• A RSP possui toda a sua coleção, desde 1967, digitalizada e 
disponível na SciELO. 

• A RSP passou, desde 2003, a possibilitar duas versões on-
line: uma do fascículo regular e outra em inglês.  
Integralmente bilíngue desde 2009.

• Artigos publicados um a um no ahead of print até que seja 
encerrado cada número regular. Com isto, o acesso aos 
artigos e sua  indexação no PubMed são  antecipados.

• Nos dois últimos triênios de avaliação (2001-2003 e 
2004-2006), a RSP foi classificada excepcionalmente em 
Internacional A

• No triênio atual, não foi necessário usar critério de exceção 
para classificá-la em A2

MUDANÇAS OCORRIDAS NA ÚLTIMA 
DÉCADA



Mudanças relacionadas com o Qualis 
periódicos

• A classificação de exceção utilizada entre 2001 
e 2006 gerou maior demanda para a RSP 
permitindo critérios mais rigorosos de seleção

• A melhoria de qualidade resultou em 
crescimento acelerado do Fator de Impacto

• A publicação on-line em inglês tem atraído 
contribuições de países como Turquia, Índia, 
Bangladesh, Nova Zelândia, Tailândia além de 
crescimento das submissões de Portugal e 
Espanha



INDICADORES DE DESEMPENHO
• Fator de impacto
ISI 2007 (2 anos 2005/2006): 0,557

(5 anos 2002/2006): 0,632
rank = 66 em 70 mediana da área = 1,44

ISI 2008 (2 anos 2006/2007): 0,963
(5 anos 2003/2007): 1,511

rank = 58 em 77 mediana da área = 1,44

ISI 2009 (2 anos 2007/2008): 1,006
(5 anos 2004/2008): 1,363

rank = 65 em 95 mediana da área = 1,328 
     
                Meia vida = 7 anos

 



Tendência do Fator de Impacto de 2 anos, 
JCR, 2004-2009



Fator de Impacto de 5 anos, JCR, 2007-2009



Tendência das citações por artigo de 5 anos, 
JCR, 2000-2010

2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009 2006-2010



Revistas citantes da RSP no 
JCR até 2008

• 2780 citações em 174 periódicos

• 2111 citações (76,0%) em 55 revistas 
                                                      brasileiras

• 466 citações (16,7%) em 119 revistas 
                                                     estrangeiras

• 203 citações (7,3%) na própria RSP



Revista brasileiras citantes
• Cadernos de Saúde Pública – 776 citações
• Ciência & Saúde Coletiva – 158 citações
• Revista de Nutrição – 93 citações
• Jornal de Pediatria – 73 citações
• Revista Latinoamericana de Enfermagem – 66 citações
• Revista da Escola de enfermagem da USP – 56 citações
• Revista da Sociedade Bras de Medicina Tropical – 53 citações
• Revista da AMB – 51 citações
• Saúde e Sociedade – 49 citações
• Arquivos Brasileiros de Cardiologia – 35 citações



Revistas estrangeiras citantes
• Revista Panamericana de Salud Pública (OPS) – 58 citações
• International Journal Epidemiology – 29 citações
• BMC Public Health – 11 citações
• Salud Publica de Mexico – 10 citações
• BMC Health Services Research – 9 citações
• J Med Entomology – 9 citações
• J Am Mosquito Control – 8 citações
• Public Health – 6 citações
• Trop Med Int Health – 6 citações
• PLoS Neglected Trop Dis – 6 citações



Número de artigos e de citações por artigo da RSP, Scielo, 1997-2009Número de artigos e de citações por artigo da RSP, Scielo, 1997-2009
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