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INTRODUÇÃO

A

revista Cadernos de Saúde Pública (CSP) foi fundada em 1985,
tendo como primeiros editores Frederico Simões Barbosa e Luiz Fernando
Ferreira. No editorial de inauguração, o então diretor da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp), Arlindo Fábio Gómez de Sousa (1985: 4), escreveu:
“Os Cadernos de Saúde Pública pretendem (...) ser um instrumento de ajuda
para o trabalho dos profissionais e instituições do setor saúde,
prioritariamente, visando sempre o objetivo central de contribuir, por todos
os meios, para a melhoria das condições de saúde e de vida de nossas
populações”.
Passadas duas décadas desde seu nascimento, CSP consolidou-se
como uma das principais revistas da área de saúde coletiva no Brasil e na
América Latina, com a publicação de centenas de contribuições a cada
ano. Nos dias atuais, CSP é um veículo de disseminação de informação em
saúde que tem como público-leitor um amplo universo de profissionais,
que inclui pesquisadores ligados a instituições de ensino e pesquisa,
estudantes de graduação e pós-graduação e profissionais diretamente ligados
aos serviços de saúde.
Um aspecto que permite aquilatar a visibilidade alcançada por
CSP é sua presença entre os periódicos mais consultados através da

1

Nossos agradecimentos a Carla Alves, Carolina Krause Ribeiro, Leandro Carvalho e Márcia
Pietrukowicz pelo fundamental auxílio na coleta dos dados e confecção das tabelas apresentadas
neste trabalho.

203

UMA ESCOLA PARA A SAÚDE

Biblioteca Científico-Eletrônica On-line, mais conhecida como Scielo
(www.scielo.br), com um número próximo de um milhão de artigos acessados.
O objetivo deste artigo é apresentar um breve histórico da trajetória
de CSP ao longo de suas duas décadas de existência. Além de comentários
sobre aspectos mais diretamente relacionados ao plano editorial, importantes
para compreender a evolução da revista, serão tecidas considerações acerca
da inserção do periódico no atual contexto da saúde coletiva no Brasil.

ORIGENS

E

DESENVOLVIMENTO

As origens de CSP remontam a um conjunto de textos
mimeografados de circulação restrita, produzido pela Ensp no início da
década de 1980. Esse material, de autoria de profissionais da própria
instituição, cumpriu o importante papel de embrião do projeto da revista
científica que viria nascer em 1985.
O primeiro fascículo de CSP foi lançado em janeiro de 1985,
quando aconteceu, na Ensp, a organização de seu Programa de Educação
Continuada, que tinha por objetivo modernizar e implementar novas
iniciativas no âmbito da instituição. Na época foram criados, além de CSP,
diversos projetos editoriais na Ensp, como Reunião Análise Difusão de
Informações em Saúde (Radis), os Textos de Apoio, em co-edição com a
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco),
Memória da Saúde Pública, entre outras publicações (Sousa, 1985).
Frederico Simões Barbosa e Luiz Fernando Ferreira foram os
primeiros editores de CSP, de 1985 a 1989 (do volume 1, número 1 até o
volume 5, número 3). Nos períodos seguintes, atuaram como editores Paulo
M. Buss e Luiz Fernando Ferreira (1989, volume 5, número 4), Sérgio
Koifman (1990, volume 6) e Carlos E. A. Coimbra Jr. (de 1991 – volume
7, número 1 – até o presente).2
Como é o caso de muitas publicações lançadas por instituições
de ensino e pesquisa no Brasil, CSP surgiu como um periódico de pequena
circulação, que continha em suas páginas um grande número de trabalhos
produzidos por pesquisadores da própria Escola. É importante mencionar,
contudo, que desde o seu lançamento, como frisou Arlindo Sousa (1985:
4), “CSP esteve sempre abertos à colaboração de profissionais de quaisquer
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instituições, nacionais ou estrangeiras, propondo-se a ser um fórum
permanente de debates sobre as questões, direta ou indiretamente, ligadas
à Saúde Pública”.
Por ocasião dos dez anos de publicação da revista, em 1994, seu
então diretor Adauto Araújo (1994: 3) afirmou em editorial:
Nossos Cadernos (...) começaram (...) como uma publicação modesta, de
circulação restrita... mas com enorme interesse por parte do público
especializado (...). Foi somente quando começaram a chegar artigos de
pesquisadores de todo o Brasil e do exterior que a revista conquistou seu
lugar como publicação fundamental no campo da Saúde Pública (...). A
pesquisa de ponta e os novos rumos da Saúde Pública têm hoje como
referencial os Cadernos de Saúde Pública, e será aqui que serão divulgados
os resultados de pesquisas que influenciarão grupos emergentes que,
futuramente, terão participação crucial nos cenários científico e político,
nacional e internacional.

Em outro editorial, recentemente publicado, foram destacadas
dimensões relativas ao crescimento e internacionalização de CSP ao longo
da última década:
Durante a primeira década de publicação (...) o número médio de artigos
por ano foi de cerca de 35; nos últimos três anos, alcançou 173 (...)
Quanto à procedência dos autores (...) [durante] a primeira década de
publicação, cerca de 48% dos autores eram externos; nos últimos volumes,
chegou a 81%. Outro dado significativo é que 13% dos autores que
publicaram em CSP nos últimos anos são do exterior, sobretudo da América
Latina, Europa, EUA e Canadá (....). (Coimbra Jr., 2004: 4)

ASPECTOS

DA

TRAJETÓRIA

DE

CSP

CSP logrou consolidar uma rara trajetória dentre as revistas em
saúde publicadas na América Latina. Rara porque, ao contrário de tantas
outras, mantiveram-se a periodicidade e a regularidade de sua publicação,
aliadas a uma busca constante por inovações de estilo, formato e conteúdo.
O aperfeiçoamento do projeto editorial de CSP ao longo de suas
duas décadas foi conduzido em consonância com alguns eixos norteadores,
destacando-se o processo de seleção dos trabalhos e a qualidade gráfica da
publicação. Quanto ao primeiro, que se constitui em uma etapa
absolutamente crucial do processo de editoração científica, buscou-se
ancorá-lo rigorosamente no sistema de revisão pelos pares. Ainda no campo
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editorial, vale mencionar a linha inovadora pela qual primou CSP, ao
criar espaços alternativos para a veiculação da discussão acadêmica
(debates, fóruns, entrevistas, opiniões, resenhas), além da publicação de
números temáticos.
CSP experimentou diversas mudanças em seu layout, seja das
capas, de seu tamanho ou de seu formato (Figura 1). Estas mudanças não
se deram apenas por uma questão de estética – o contínuo aprimoramento
proporcionou uma organização interna mais eficiente do texto, em
combinação com tabelas e figuras. Além disso, permitiu a publicação de
maior número de artigos por fascículo.
Figura 1 – Formatos de capa de CPS em perspectiva, no período 19842004

Obs.: Dimensões: volume 1 a 7 – 16,0 x 23,0 cm; volume 8 a 11 – 18,0 x 26,0 cm , a partir do
volume 12 – 21,0 x 28,0 cm.

Uma inovação particularmente evidente de CSP aconteceu no
volume 12, quando passou a ser publicada em cada capa uma fotografia.
A intenção foi de que a capa se tornasse um espaço privilegiado para a
veiculação de imagens, de cunho histórico, jornalístico ou documental.
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Desde então, foram publicadas dezenas de fotografias que retratam o
cotidiano, as formas de organização e as condições de vida e de saúde de
populações humanas.3 Tem sido comum o recebimento, na secretaria da
revista, de mensagens eletrônicas de leitores comentando as imagens.
Inicialmente, CSP apresentava uma composição de quatro
fascículos por volume, tendo publicado em seu primeiro ano de circulação
um total de 38 artigos, totalizando 484 páginas. Em vinte anos de publicação,
a tendência foi sempre na direção do aumento progressivo de páginas e
artigos publicados. Em 2001, a revista tornou-se bimestral, publicando,
portanto, seis fascículos por ano. Em 2003, foram publicados 232 artigos,
ao longo de 2.380 páginas. Comparativamente, pode-se dizer que, desde a
criação de CSP, o número de artigos publicados por ano aumentou
aproximadamente seis vezes e o de páginas, cinco vezes (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Trajetória de CSP segundo a produção anual de artigos e páginas
(1985-2003)

3

A coleção de capas e respectivas imagens pode ser visualizada em <http://ensp.fiocruz.br/csp>.

207

UMA ESCOLA PARA A SAÚDE

Logo em seu segundo ano (1986), CSP publicou um primeiro
número temático dedicado à cobertura da 8a Conferência Nacional de Saúde
(Quadro 1). No entanto, foi somente a partir do volume 9, em 1993, que a
publicação números temáticos consolidou-se como parte constitutiva de
sua linha editorial. Desde então, em praticamente todos os anos editaramse números temáticos, regulares e/ou suplementares, sempre sob a
coordenação de um ou mais especialistas, oriundos de instituições brasileiras
ou estrangeiras. Fica a cargo dos editores convidados a tarefa de estruturar
o fascículo, convidando autores para enviarem contribuições. É importante
frisar que todos os artigos publicados nesses números são igualmente
submetidos à avaliação pelos pares. O resultado dessa política editorial
traduz-se em uma ampla variedade de temas de interesse da saúde coletiva,
sempre com a preocupação de oferecer o ‘estado da arte’ do tema abordado.
A publicação de números temáticos mostrou-se muito bemsucedida do ponto de vista editorial, de modo que, nos últimos anos, além
dos seis fascículos regulares têm sido publicados de dois a três desses
números. Outro indicador de sucesso é que, devido à intensa procura, em
geral apresentam tiragens maiores do que os regulares, ainda assim se
esgotando rapidamente.
A crescente representatividade, no plano nacional e internacional,
de CSP como veículo de divulgação de conhecimentos na área da saúde
coletiva pode ser avaliada pela análise da origem dos autores (Gráfico 2).
Se nos primeiros anos de publicação o número de autores da Ensp e de
outras unidades da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) era próximo ou
ligeiramente superior ao de autores externos, percebe-se que, rapidamente,
CSP tornou-se um veículo da comunidade científica mais ampla da saúde
coletiva, com um incremento substancial no número de autores externos à
Fiocruz. No presente, de forma majoritária, os primeiros-autores dos artigos
são oriundos de instituições outras que a Fiocruz.
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Quadro1 – Números e suplementos temáticos publicados por CSP (19842004)
Volume/
ano
Vol. 2 (4)/
1986
Vol. 3 (2)/
1987
Vol. 7 (2)/
1991
Vol. 7 (4)/
1991
Vol. 9 (3)/
1993
Vol. 9
(Sup. 1)/
1993
Vol. 10
(Sup. 1)/
1994
Vol. 10
(Sup. 2)/
1994
Vol. 12
(Sup. 1)/
1996
Vol. 12
(Sup. 2)/
1996
Vol. 13
(Sup. 1)/
1997
Vol. 13
(Sup. 2)/
1997
Vol. 14
(Sup. 1)/
1998
Vol. 14
(Sup. 2)/
1998
Vol. 14
(Sup. 3)/
1998
Vol. 15
(Sup. 1)/
1999
Vol. 15

Título

Coordenação editorial

8a Conferência Nacional de Saúde

Tânia Celeste Nunes

Dengue

Keyla B. F. Marzochi

Mulher e saúde

Karen M. Giffin

Saúde de populações indígenas

Carlos E. A. Coimbra Jr.

Abordagens antropológicas em saúde

Maria Cecília S. Minayo, Carlos E. A.
Coimbra Jr.
Ricardo Ventura Santos, Luis Antonio dos
Anjos

Crescimento e desenvolvimento físico da
criança brasileira
O impacto da violência social sobre a
saúde

Maria Cecília S. Minayo

Investigação epidemiológica de
endemias no Brasil

Maria Fernanda Lima-Costa

Saúde materno-infantil em pelotas, Rio
Grande do Sul, Brasil, 1982-1993: uma
década de transição
Epidemiologia e avaliação de serviços de
saúde

Fernando C. Barros, Cesar G. Victora

Epidemiologia do câncer de estômago no
Brasil

Sergio Koifman

Novas perspectivas em saúde do
trabalhador

Carlos Minayo-Gomez, Francisco A. C.
Lacaz

Saúde reprodutiva na América Latina

Ellen E. Hardy

Participação popular e controle de
endemias

Victor V. Valla

Câncer ambiental e ocupacional na
América Latina

Sergio Koifman

Bioética

Fermin R. Schramm, Luis D. Castiel

Educação em saúde: novas perspectivas

Virgínia T. Schall, Miriam Struchiner

Luiz A. B. Camacho, Zulmira M. A. Hartz,
Moisés Goldbaum, H. M. D. Novaes
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Gráfico 2 – Trajetória de CPS segundo procedência do primeiro-autor dos
artigos – da Ensp, da Fiocruz e externos à Fiocruz (1984-2004)

* No caso do volume 20, os dados referem-se até o número 4 (julho-agosto/2004).

Além do aumento de autores externos à Fiocruz, nota-se, ao longo
da trajetória de CSP, uma tendência à maior presença de autores das várias
regiões do país (Gráfico 3). Assim, ao compararmos os cinco primeiros
volumes (referentes a 1985-1989) com os mais recentes (referentes a 20002004), percebemos que aumentou significativamente a presença de autores
das várias regiões, sobretudo da Nordeste e Sul.
Gráfico 3 – Trajetória de CSP segundo procedência do primeiro-autor dos
artigos por região do Brasil (1985-2004)

* No caso do volume 20, os dados referem-se até o número 4 (julho-agosto/2004).
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Gráfico 4 – Trajetória de CSP segundo língua de publicação dos artigos
(1984-2004)

* No caso do volume 20, os dados referem-se até o número 4 (julho-agosto/2004).

Se no âmbito nacional foi ampliada a participação de autores das
várias regiões do país, CSP também experimentou uma notável
internacionalização ao longo de sua trajetória (Gráfico 4). Sobretudo a
partir de meados da década de 1990, aumentou significativamente o número
de artigos em outras línguas além do português, mais especificamente o
inglês e espanhol. Este crescimento veio associado, em especial a partir de
1997, ao aumento no número de artigos publicados por autores de vários
países da América Latina, América do Norte e Europa (Gráfico 5). O fato
de autores estrangeiros estarem optando pelas páginas de CSP para
publicarem suas idéias e os resultados de suas pesquisas sinaliza que a
revista passou a ser conhecida e a gozar de reputação para além das
fronteiras nacionais.
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Gráfico 5 – Trajetória de CPS segundo procedência do primeiro-autor por
região do mundo (1984-2004)

* No caso do volume 20, os dados referem-se até o número 4 (julho-agosto/2004).

Vale destacar dois aspectos que reiteram a bem-sucedida trajetória
de CSP. Em 2003, o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde conferiu pela primeira vez o Prêmio de Incentivo em Ciência e
Tecnologia para Sistema Único de Saúde (SUS), em uma concorrência de
âmbito nacional. Do total de cinco prêmios conferidos na categoria Artigos
Publicados, três haviam sido veiculados por CSP. Igualmente significativos
são os resultados das análises de Golbaum & Barata (2003), que indicam
os periódicos em que se publicam mais freqüentemente os trabalhos dos
bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) na área da saúde coletiva. Os autores
demonstram que, dentre os 486 trabalhos publicados no período 20002002 em 12 periódicos, 41,6% concentraram-se em CSP. Além disso, para
todas as categorias de bolsistas (1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C), CSP desponta
como o periódico no qual mais trabalhos foram publicados.
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DISSEMINAÇÃO

DE

CSP

Sobre a indexação da literatura científica, pode-se afirmar que:
Do ponto de vista dos usuários imediatos das revistas, isto é, autores e
leitores, as bases de indexação são os meios mais eficientes de
disseminação de resultados de pesquisas e de realização de levantamentos
bibliográficos. (...) Já para os editores, a indexação de um periódico nas
principais bases de dados internacionais representa muito mais do que um
veículo de disseminação de informação científica. A inclusão de revistas
em determinadas bases consideradas como de maior prestígio tem sido
percebida por número crescente de profissionais (tanto pesquisadores como
aqueles ligados a atividades de fomento) como parâmetro indicativo da
qualidade de um periódico e, por extensão, dos artigos neste publicados,
gerando acirrada competição entre editores, autores e instituições
financiadoras de pesquisa. (Coimbra Jr., 1999: 883)

Em um mundo em que coexistem quase 100 mil revistas
acadêmicas, a mera existência de um título não assegura a sua leitura
(Coimbra Jr., 1999). Nesse contexto, A indexação internacional de CSP foi
um dos principais passos na busca de maior visibilidade, tendo sido crucial
sua inclusão no Index Medicus-Medline em 1998, a base mais consultada
mundialmente na área da saúde. Mais recentemente, tem sido ampliada a
indexação de CSP nesta base, com a inclusão retroativa de artigos
publicados até 1994.
Também em 1998, a disponibilização integral dos fascículos
publicados na Internet, por meio do sistema Scientific Electronic Library
Online (Scielo), integrado ao sistema de busca bibliográfica do Medline,
colocou CSP em um seleto conjunto de revistas científicas publicadas na
América Latina, com efetivas possibilidades de maior disseminação para
outras regiões do mundo.
Além dessas bases, a revista é indexada em: Sociological Abstracts;
Social Planning/Policy & Development; Protozoological Abstracts;
Helminthological Abstracts; Rural Development Abstracts; Review of
Medical and Veterinary Mycology; Veterinary Bulletin; Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); CAB Abstracts;
Nutrition Abstracts and Reviews. Series A: human and experimental;
Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases; Tropical Diseases
Bulletin; e Red Panamericana de Información y Documentación en
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Repidisca).
Pode-se afirmar com segurança que CSP figura atualmente entre
as revistas científicas mais lidas no país. Segundo estatísticas recentes da
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Scielo, do total de revistas que integram a base (127 periódicos em agosto
de 2004), foi CSP que apresentou o maior número de downloads de artigos,
com uma cifra próxima de um milhão (893.929 em 20/8/2004). Do total
de downloads de artigos de todos os periódicos presentes na base, a revista
alcançou 6,4%, a mais elevada porcentagem entre os mais de 100
periódicos.
Em reconhecimento ao seu papel na disseminação das pesquisas
em saúde coletiva, CSP é classificada como Qualis Internacional A (categoria
máxima) no sistema Capes/Qualis, utilizado para fins da avaliação da
produção dos docentes ligados aos programas de pós-graduação (mestrado
e doutorado) em saúde coletiva no país.
Vale destacar outra dimensão acoplada à disseminação, que assume
grande relevância no contexto da Ensp e da Fiocruz: estamos nos referindo
às permutas que a biblioteca da Ensp vem estabelecendo com bibliotecas e
instituições nacionais e estrangeiras. Em agosto de 2004, além de 105
permutas nacionais, CSP era permutada com outras 134 publicações das
mais diversas partes do mundo (Gráfico 6). Tais permutas, que incluem
importantes periódicos como o American Journal of Epidemiology e o
International Journal of Epidemiology , não somente têm contribuído
sobremaneira para o enriquecimento do acervo da biblioteca da Escola,
como também funcionam como via de disseminação adicional de CSP, já
que seus exemplares são incorporados aos acervos de centenas de bibliotecas
no Brasil e em outros países.
Gráfico 6 – Procedência das permutas de revistas estrangeiras com CSP
(2004)
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COMENTÁRIOS FINAIS
Em um artigo recente, Moisés Goldbaum e Rita Barata (2003:
1863) observaram que:
Enquanto campo científico, a Saúde Coletiva constitui um conjunto de
teorias e práticas que se organiza e se diferencia para compreender,
explicar e modificar o processo saúde-doença, em seus aspectos materiais
e não materiais, na dimensão coletiva, assim como as formas de respostas
socialmente organizadas para o enfrentamento das necessidades de saúde
(...). Tomando esses aspectos da realidade como objeto de trabalho, no
Brasil, a Saúde Coletiva experimentou crescimento considerável na
última década, expresso no aumento do número e ampliação da
distribuição de programas de pós-graduação, constituição de grupos de
pesquisa, número de pesquisadores qualificados e consolidação da
produção científica, retratados, por exemplo, em recente levantamento
sobre a pesquisa em Epidemiologia no Brasil.

Inquestionavelmente, como demonstra a análise desses autores,
CSP está intimamente associada à expansão e à consolidação da saúde
coletiva no Brasil nas últimas décadas. Em suas páginas, ao longo desses
20 anos, foram publicadas centenas de contribuições que, em intenso
sinergismo, foram moldadas pelo vibrante campo da saúde coletiva no
país, ao mesmo tempo que contribuíram para consolidá-lo.
O ano de 2004 marca os 20 anos de publicação de CSP. Deve-se
destacar a raridade de uma trajetória como a de CSP no meio editorialcientífico latino-americano, marcado pelo grande número de títulos de
periódicos interrompidos precocemente ou que são irregulares. O apoio
dos dirigentes e da comunidade da Ensp tem sido fundamental para a
permanência e o crescimento de CSP.
Contribuiu para o êxito de CSP, além do esforço daqueles mais
diretamente envolvidos em sua produção, o apoio do grande público
potencialmente usuário das revistas científicas no país, em especial
pesquisadores, profissionais de saúde e estudantes. Atualmente, tal
diversidade reflete-se nas páginas de CSP: são autores e leitores com perfis
extremamente variados, identificados com o largo espectro das profissões
de saúde, inclusive setores das ciências sociais e da biologia. Altamente
significativo é o fato de CSP ter-se constituído como uma das principais
pontes entre as esferas acadêmico-científicas e os serviços de saúde.
A sustentação de um projeto de tamanha envergadura é realização
de muitos, cujos nomes seria impossível listar sem incorrer em injustiças.
A Ensp tem sido a principal financiadora da revista, que também conta
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com importante apoio financeiro do CNPq, além do suporte de outras
instituições, sobretudo no custeio dos suplementos temáticos. As centenas
de autores que têm confiado os resultados de suas pesquisas às páginas de
CSP, e os milhares de leitores que buscam na revista informação em saúde
de ponta e de qualidade seriam presença obrigatória em uma longa lista de
agradecimentos. Também as centenas de consultores ad hoc (em 2003,
por exemplo, foram 388), cujos nomes aparecem listados em seção especial
do último fascículo de CSP a cada ano, prestam valiosíssimo serviço à
revista. Por fim, o reconhecimento à ‘equipe da casa’, que inclui os editores
associados, editores assistentes e todo o pessoal de secretaria e apoio,
essenciais na orquestração de um projeto cujo número de artigos novos
recebidos anualmente é da ordem das centenas.4
A trajetória de CSP foi marcada pela ênfase na concomitância, nem
sempre fácil, entre consolidação e renovação. É desta interação que resulta a
vitalidade de um veículo de disseminação de conhecimento científico. Não
podemos perder de perspectiva que a vitalidade não é fruto apenas do trabalho
de editores e consultores; pelo contrário, ela se nutre do amadurecimento, da
produtividade e da constante efervescência da comunidade acadêmica
imediata na qual a revista está inserida. Os 20 anos de CSP e os 50 anos da
Ensp significam muito mais do que marcos temporais arbitrários. Constituem
um momento de pausa para ouvir, refletir e propor novos caminhos. Cadernos
de Saúde Pública é um projeto coletivo, transcendendo limites institucionais
específicos, sendo produto do dinamismo da comunidade científica em saúde
pública brasileira como um todo.

R EFERÊNCIAS B IBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, A .J .G. Editorial. Cadernos de Saúde Pública, 10(1): 3-4, 1994.
COIMBRA JR., C. E. A. Produção científica em saúde pública e as bases bibliográficas
internacionais. Cadernos de Saúde Pública, 15(4): 883-888, 1999.
COIMBRA JR., C. E. A. Cadernos de Saúde Pública: 20 anos. Cadernos de Saúde
Pública, 20(1): 4-5, 2004.
GOLDBAUM, M. & BARATA, R. B. Perfil dos pesquisadores com bolsa de
produtividade em pesquisa do CNPq da área de saúde coletiva. Cadernos de
Saúde Pública, 19(6): 1863-1876, 2003.
SOUZA, A. F. G. Editorial. Cadernos de Saúde Pública, 1(1): 4, 1985.

4

216

A partir de 2002, foi implementada uma reorganização do trabalho editorial de CSP, com a maior
participação dos editores associados no processo de avaliação e seleção dos manuscritos.
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