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Com este número damos conta de uma

das principais missões da Revista, a de apre-

sentar os avanços metodológicos na abor-
dagem de processos de natureza epidemio-

lógica. Ao  escolher o tema Séries Temporais
o Conselho de Editores teve em mente não
só a importância das inovações metodo-

lógicas neste campo. Também, a forte evi-

dência de que as últimas décadas assistem
ao que no IV Congresso de Epidemiologia

da Abrasco foi motivo de uma das Mesas

Centrais: “o resgate da importância da
Epidemiologia Descritiva”.

Para coordenar esse esforço de apresen-

tar os modelos estatísticos mais usados na
análise de séries temporais foi escolhida

Maria do Rosário Dias de Oliveira Latorre,

Professora do Departamento de Epide-
miologia da Faculdade de Saúde Pública da

USP. O tratamento dado ao tema e a indica-

ção dos trabalhos que figuram neste núme-
ro da Revista foi uma grata confirmação do

que esperavam os Editores. O formalismo

do tratamento estatístico foi abrandado pelo
que se espera numa revista de epidemiologia:

apresentação de estudos concretos que uti-

lizam a metodologia, sem perder o necessá-
rio rigor exigido pela apreciação por pares

(peer review).

No primeiro artigo deste número, além
de uma apreciação geral dos aspectos

metodológicos, a Editora convidada e sua

colaboradora apresentam, de maneira re-
sumida, o conteúdo dos demais artigos. Não

por acaso a quase totalidade dos artigos ana-

lisa séries de indicadores de mortalidade por
causas diversas. Confirma-se uma verdade

já sabida: desde sua formulação no final de

1975, o Sistema Brasileiro de Informações
em Mortalidade conquista seu lugar no ce-

nário epidemiológico e demográfico. Já ser-

ve até para estudos de séries temporais ! Que
têm como requisito básico a confiabilidade.

Um dos artigos tem como autores três

Professores da Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP/ FIOCRUZ), do Rio de Janei-

ro. Os demais, ligam-se de alguma forma à

USP, universidade de filiação da Editora con-
vidada. De qualquer maneira, evidencia-se

grande diversidade de temas, de localidades

The present number achieves one of the
major goals of Revista: to present methodo-
logical advances in approaches to epidemio-
logical processes. When the Editorial Board
chose Time Series it was considering the im-
portance of methodological innovation in the
field. There is also strong evidence that re-
cent decades have witnessed a fact that led
to one of the Central Panels at Abrasco’s IV
Congress of Epidemiology: “Restoring the
Value of Descriptive Epidemiology “.

Maria do Rosário Dias de Oliveira
Latorre, a teacher from the Department of
Epidemiology of São Paulo University’s
School of Public Health (FSP) was invited to
coordinate the effort to present the most
commonly used statistical models for
analyzing time series. The way the theme was
handled and the studies chosen for this issue
of Revista was a welcome confirmation of
what the Editors expected. The formalism of
statistical treatment was toned down to what
is expected from a journal of epidemiology:
to present concrete studies that utilize the
methodology, without lacking the necessary
rigor demanded by peer review.

The guest editor and her collaborator
gave a general appreciation of methodologi-
cal aspects in the first article of the issue, in
addition to summarizing the content of the
remaining articles. It is not by chance that
almost all of the articles analyze series of in-
dicators of mortality due to various causes.
An acknowledged truth has been confirmed:
Since its introduction at the end of 1975, the
Brazilian System for Information on Mor-
tality has taken its rightful place in the epide-
miological and demographic scenario. It is
even used for time series studies! Studies
whose basic requirement is reliability.

One of the articles is written by three Pro-
fessors from Rio de Janeiro’s National School
of Public Health (ENSP/ FIOCRUZ). The
other articles are related in several ways to
São Paulo University - USP, the university to
which the guest Editor belongs. At any rate,
the great variety of themes, places, and
filiations of authors is evident: three authors
from ENSP have already been mentioned;
six authors belong to FSP/USP’s faculty, one
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e, especialmente, de vínculos dos autores:

três, já mencionados, da ENSP; seis perten-

cem ao quadro da FSP/USP, sendo um
mestrando; um é da Secretaria Municipal de

Saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo;

um da Secretaria de Estado da Saúde de San-
ta Catarina; três do Departamento de Pato-

logia da Faculdade de Medicina da USP, tra-

balhando num Laboratório de Poluição At-
mosférica Experimental; um do Departa-

mento de Estatística do Instituto de Mate-

mática e Estatística da USP; um do Departa-
mento de Pediatria da Faculdade de Medici-

na da Universidade de Santo Amaro, insti-

tuição privada.
Com este número consolidamos a nova

tendência da Revista de publicar números

temáticos, conservando o rigor da  revisão
por pares (peer review). Ao aceitar a missão

de coordenar este número da Revista, a Edi-

tora convidada assume automaticamente o
compromisso de dar seguimento  a esta li-

nha temática. Espera-se que os leitores en-

caminhem novas contribuições que lhe
dêem seqüência.

O Editor

of whom is an M.Sc. student; another is the
Health Secretary of the city of Guarulhos in
the Greater São Paulo area; and another is
from the Health  State Department of Santa
Catarina; three authors work in the Experi-
mental Air Pollution Laboratory of the  De-
partment of Pathology of São Paulo Univer-
sity Medical School; one author is from the
Department of Statistics of USP’s Institute of
Mathematics and Statistics; and another one
is from the Department of Pediatrics of Santo
Amaro University Medical School.

The present issue consolidates Revista’s
new trend of publishing thematic issues,
while meeting the rigor of peer review. By
accepting the mission to coordinate the
present issue of Revista, the guest Editor au-
tomatically committed herself to continuing
along the same lines. Hopefully readers will
send new contributions to follow those pre-
sented here.

The Editor


