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Durante as últimas décadas, importantes abordagens metodológicas para o estudo 

da mortalidade e saúde foram desenvolvidas em demografia e disciplinas relacionadas. Os 
métodos avançados, bem como os resultados substantivos da sua aplicação, vêm 
ganhando destaque dentro do campo multidisciplinar.  

A conexão entre a saúde e a demografia é complexa. Para além de descrever a 
interface entre duas disciplinas, como a epidemiologia e a demografia; é preciso descrever 
a articulação entre dois conceitos: saúde e população. A história mostra que esta 
abordagem conjunta é adequada e representa um avanço do ponto de vista da análise de 
situação de saúde e de políticas públicas. Os esforços para a redução da mortalidade 
infantil; a compreensão dos fenômenos ligados à transmissão do HIV e a incidência de 
AIDS; e a repercussão do desenvolvimento social na explicação para a transição 
epidemiológica, são alguns dos temas sobre os quais a associação entre os estudos de 
população e saúde pública se mostrou relevante.  

Finalmente, a formulação das medidas em saúde pública, expressas principalmente 
através de indicadores, requer o conhecimento sobre as principais fontes de informação, 
bem como sobre o desenvolvimento de métodos capazes de operacionalizar certos 
conceitos de ordem mais teórica.  Desta forma, entende-se que este fascículo pode 
oferecer uma importante contribuição para análise de situação e tendências no Brasil. 
destacando a relação entre as áreas da saúde pública e as ciências sociais aplicadas, de 
onde emergem os objetos e técnicas da demografia.  
 
Serão priorizados os seguintes eixos: 

1. Análise espacial da mortalidade;  
2. Debate sobre curso de vida e lifespan; 
3. Demografia e iniquidades em saúde. 
4. Diferenciais de mortalidade e desigualdades em saúde; 
5. Estimativas de Saúde para pequenas áreas; 
6. Gênero, desigualdade e saúde da população; 
7. Inovações metodológica de modelagens em saúde e mortalidade; 
8. Longevidade e envelhecimento saudável; 



9. Métodos de avaliação de políticas de saúde; 
10. Migração e Saúde; 
11. Modelos de micro simulação de processos demográficos; 
12. Modelos formais de análise de mortalidade ; 
13. Padrões de mortalidade por idade; 
14. Pobreza e Desigualdade em Saúde; 
15. Processos intergeracionais e saúde da população. 
16. Qualidade de dados em saúde; 
17. Saúde dos refugiados; 
18. Transição Demográfica e Epidemiológica; 
19. Tripla carga de doenças no Brasil; 
20. Uso de Big Data para modelagens de desfechos em saúde; 

 
Instruções: 

Serão aceitas diferentes modalidades de manuscrito (artigos temáticos, artigos de 
revisão, opinião e resenha), que poderão ser submetidas em português, espanhol ou inglês. 
Os manuscritos devem seguir as normas da Revista Cadernos Saúde Coletiva. 

As orientações e normas de redação de artigos constam na página Web da Revista 
Cadernos Saúde Coletiva (http://www.scielo.br/revistas/cadsc/pinstruc.htm, em português 
e inglês).  

Os manuscritos devem ser enviados para o e-mail populacaosaude@gmail.com, 
contendo dois arquivos (1) arquivo completo contendo título do artigo, resumo, texto 
principal do artigo e indicação do eixo ao qual está sendo submetido, com os nomes dos 
autores, e a inserção institucional de cada autor; (2) arquivo separado sem identificação 
dos autores, mas contendo toda a estrutura do mesmo (título em português e inglês; 
resumo e palavras-chave; abstract e keywords e o corpo do texto completo que vai da 
introdução até as referências. As tabelas, figuras e imagens devem estar inseridas no texto. 

Todos os artigos submetidos passarão por análise preliminar dos editores da revista 
quanto à sua pertinência ao número temático e também pelo processo de revisão cega por 
pares (“double-blind peer review”), conforme as regras da revista.  
 


