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Com este número a Revista Brasileira de
Epidemiologia introduz um tipo de edição
especial que já estava previsto desde sua
origem: dar conta de necessidades teóricas
ou metodológicas identificadas pela comunidade epidemiológica.
Desde a Reunião de Brasília, em agosto
de 2000, na elaboração do II Plano Diretor
da Epidemiologia no Brasil, havia se identificado a lacuna de maior ênfase nas avaliações de impacto. Pouco mais de um ano
após, realizou-se em Pelotas, coordenado
pelo Editor Associado da Revista Cesar G.
Victora, um Seminário para tratar do tema.
Este número dá conta dos resultados do
seminário e nada mais lógico do que entregar a Cesar Victora a Editoria Especial.
O procedimento editorial manteve o
mesmo rigor habitual de revisão por pares,
em caráter anônimo. Os artigos em que o
Editor Especial figura como autor, foram
processados pela Editoria Científica da Revista.
Temos certeza de que nossos leitores
serão os principais beneficiados por este
esforço conjunto da Comissão de Epidemiologia da Abrasco, os Editores da Revista e o Programa de Pós- Graduação em
Epidemiologia da Universidade Federal de
Pelotas. Boa leitura.

The present number of Revista Brasileira de Epidemiologia is a special type of
edition that has been long-awaited: a
response to theoretical or methodological
needs identified by the epidemiological
community.
Since the Brasília Meeting, in August
2000, to prepare the II Epidemiology Master
Plan in Brazil the lack of greater emphasis
on impact evaluation had been identified.
A little more than one year later, a Seminar
to deal with the issue took place in Pelotas,
coordinated by Revista’s Associate Editor,
Cesar G. Victora.
The same strict editorial procedure of
anonymous peer review was used. The
articles in which the Special Editor is an
author were processed by the Scientific Editorial Board.
This number presents the results of the
seminar, and what could make more sense
than to entrust the Special Editing to Cesar
Victora.
We are certain that our readers will
greatly benefit from the joint effort of
Abrasco’s Epidemiology Committee,
Revista’s Editors and the Epidemiology
Graduate Program of the Federal University
of Pelotas. Enjoy your reading.
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