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REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ 
CHAMADA PÚBLICA N. 1 

 

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio da Escola de Saúde Pública do 

Paraná/Centro Formador de Recursos Humanos (ESPP/CFRH), convida administradores, 

profissionais, professores, pesquisadores e alunos (graduação e pós-graduação) da área da 

saúde pública e saúde coletiva do Paraná a participarem do primeiro número da Revista de 
Saúde Pública do Paraná, em sua nova configuração, que será publicada em Julho de 2018. 

 

Trata-se de nova publicação destinada a publicar contribuições sobre os aspectos 

relacionados aos problemas de saúde da população e sobre a organização dos serviços e 

sistemas de saúde e áreas correlatas. O objetivo é veicular informações de caráter científico, 

devidamente validada por pares, que se destine ao debate, reflexão, troca de experiências e 

compartilhamento de conhecimento produzido na organização do Sistema de Saúde, com 

ênfase nas questões relacionadas aos serviços no estado do Paraná. 

 

Os interessados poderão participar enviando trabalhos nas seguintes modalidades: artigos 

originais, artigos de revisão de literatura, relatos de experiência, resenhas de livros e 

comunicações breves. Os autores deverão atentar-se para a Política Editorial e Diretrizes 

para Autores publicados na Revista Espaço para a Saúde – Revista de Saúde Pública do 

Paraná volume 18, n. 2 e no site da ESPP (www.escoladesaude.pr.gov.br). 

 

A submissão para esta chamada estará aberta no período de 01 de fevereiro à 01 de 
março de 2018. Esta se dará totalmente on-line. O link para a realização do envio será 

divulgado no referido site da ESPP. 

 

Esta revista é um dos componentes que fortalecerá o desenvolvimento contínuo dos serviços 

de saúde no nosso Estado. Faça parte você também deste movimento! Sua colaboração é 

essencial para o aprimoramento do conhecimento científico em saúde pública, possibilitando 

processos de inovação em todos os aspectos que envolvem o Sistema de Saúde do Paraná. 

 

 
Ana Lúcia Fonseca 

Diretora da ESPP/CFRH 

Editora Chefe Científica Rspp 


