
BIS – BOLETIM DO INSTITUTO DE SAÚDE 

 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA A PUBLICAÇÃO 

“AS BASES DE DADOS DEMOGRÁFICOS E O PLANEJAMENTO EM SAÚDE” 

 

O BIS – Boletim do Instituto de Saúde publica resultados de pesquisa e outros tipos de 

artigos no âmbito da saúde coletiva. Especial destaque tem sido dado a trabalhos que 

possam subsidiar profissionais de saúde inseridos nos mais diversos tipos de serviços 

que integram o SUS. Nesse sentido, a presente chamada de artigos tem como objetivo 

gerar um conjunto de dados e reflexões através da utilização das bases demográficas 

para o planejamento em saúde. Diversas são as bases de dados demográficas 

disponíveis para subsidiar a definição de demandas através das estatísticas sociais na 

área da saúde. A exemplo disso, o Censo Populacional é uma importante base de 

dados que permite desagregações a nível local, consistindo em uma rica fonte para o 

conhecimento das necessidades de saúde no território. Esse tipo de análise em muito 

pode contribuir para o planejamento das ações de saúde nos serviços. Outras fontes 

de dados disponíveis no Estado de São Paulo são o índice de vulnerabilidade juvenil, os 

indicadores de desigualdade social, o painel de monitoramento e avaliação em saúde, 

entre inúmeros exemplos disponíveis em nosso país. Com vistas a explorar o potencial  

das fontes de dados demográficas na saúde, estaremos recebendo propostas de 

artigos para a publicação no volume intitulado “As bases de dados demográficos e o 

planejamento em saúde”. 

EDITORAS RESPONSÁVEIS 

Kátia Cibelle Machado Pirotta, katia@isaude.sp.gov.br, katiapirotta@hotmail.com 

Maria de Lima Salum e Morais, salum@isaude.sp.gov.br, masalum@gmail.com 

Renato Barboza, renato@isaude.sp.gov.br 

Lúcia M. Yazaki, lmyazaki@seade.gov.br 

A seleção dos trabalhos terá duas etapas: 

1ª. Etapa -  

APRESENTAÇÃO DE RESUMOS PARA SELEÇÃO ATÉ 15 DE JUNHO DE 2015. Os resumos 

devem conter até 200 palavras, com a finalidade de expor a proposta do artigo. Devem 

também indicar três descritores. Os resumos serão selecionados segundo a 

pertinência, a relevância e a riqueza de dados do trabalho. Enviar para os e-mails dos 

editores responsáveis. 
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2ª. Etapa - 

ENTREGA DOS TEXTOS COMPLETOS ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2015. Após o aceite dos 

resumos, os artigos completos submetidos para publicação devem ser enviados para o 

e-mail dos editores indicado acima e devem ter, no total, entre 15.000 e 25.000 

caracteres com espaços (entre 6 e 7 páginas em Word Times New Roman, corpo 12, 

com espaçamento simples), incluindo as referências bibliográficas. O arquivo deve ser 

enviado em formado Word. Figuras e gráficos devem ser numerados e enviados à 

parte. Os trabalhos serão avaliados pelos editores e por pareceristas ad hoc. 

INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA OS AUTORES, COM AS NORMAS PARA AS CITAÇÕES 

BIBLIOGRÁFICAS, PODEM SER ENCONTRADAS NO ENDEREÇO 

http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/homepage/acesso-rapido/bis 
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