Agradecimentos

Agradecimentos aos Editores Adjuntos e Pareceristas de 2016
Um periódico não se constitui apenas de artigos e autores, mas de um fluxo operacional consistente. Trata-se
de uma equipe que se movimenta de modo eficaz: pessoas competentes e compromissadas com o objetivo final
que é o de registrar e compartilhar ciência em expansão.
Reservo este espaço, portanto, para registrar meus
agradecimentos aos componentes dessa equipe: pareceristas, editores adjuntos, autores e equipe de assistentes
editoriais da Revista HUPE, que se dedicam à produção
deste periódico.
Cada manuscrito submetido à Revista é revisado por
pelo menos um parecerista. Os pareceristas da Revista
HUPE contribuem com uma revisão crítica que garante
que os manuscritos atendam a rigorosos padrões acadêmico-científicos. Agradeço aos revisores que dedicaram
voluntariamente seu tempo para avaliar nossos manuscritos: Agnaldo José Lopes, Aída Assunção, Antonio
Braga, Carlos Paixão Jr., Denise Monteiro, Edna Ferreira
da Cunha, Fábio Kuschnir, Flávia Malini, Glaucia Cristina de Campos, Jorge Biolchini, José Augusto Messias,
Luciana Assad, Luana Ferreira de Almeida, Marco Aurelio

P. de Oliveira, Maria Angélica Sanchez, Maria Christina
Maioli, Renata Nunes Aranha, Renato Gorga Bandeira de
Mello, Roberto Meirelles, Rodolfo Acatauassú, Rosimere
Teixeira, Virgílio Garcia Moreira.
Os membros do Conselho de Editores Adjuntos
estão listados nas primeiras páginas do periódico.
Também são voluntários, e além de contribuírem com
o processo de revisão por pares, dedicam tempo para
deliberar sobre questões diversas de cunho científico,
ético e gerencial.
A Revista HUPE é um periódico científico que
publica artigos originais e de revisão na área de saúde.
Ele se configura como um periódico de acesso aberto
e tem seu conteúdo disponível de modo integral na
sua página eletrônica: http://revista.hupe.uerj.br/# e no
repositório da universidade: http://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/revistahupe/index. Prosseguimos com
a busca de melhorias como parte do nosso pro- cesso de
qualidade e desejamos, com isso, estimular a participação
e o interesse de nosso público em nossa publicação pelos
próximos anos.

Roberto A. Lourenço
Editor executivo
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