
Apresentação

O Boletim da Saúde, tradicional publicação científica da Escola de Saúde Públi-
ca da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, é publicada há trinta e
quatro anos. Como é de conhecimento público, passou por diversos períodos críti-
cos, tendo inclusive deixado de ser publicada por até quatorze anos ininterruptos.

Com este número estamos mantendo uma periodicidade essencial para o reco-
nhecimento da revista como instrumento confiável de veiculação de informações.
A nova administração manteve a estrutura do corpo editorial e avança para a manu-
tenção da continuidade de uma proposta editorial voltada para a nossa realidade e
para a divulgação dos estudos e pesquisas que se desenvolvem em nosso meio.

Em nosso Estado, o desenvolvimento de pesquisas em saúde pública, saúde
coletiva e epidemiologia tem apresentado um significativo e reconhecido crescimen-
to, articulando investigações desenvolvidas no âmbito dos serviços com àquelas de-
senvolvidas em pós-graduações.

O importante é que tanto as informações cotidianas, veiculadas pelas mídias,
como a informação científica, estejam ao alcance de todos. Ambas são essenciais
tanto para a sociedade em geral como para a aquela parcela dedicada às investiga-
ções e à ciência em particular. O exercício pleno da cidadania e do controle social
tem como pressuposto tanto a circulação das informações sobre a situação sanitária
como o resultado das pesquisas em andamento, mormente aquelas realizadas com
financiamento público, mesmo que parcial.

Este número publica vários artigos de demanda espontânea. É do projeto de
implementação da revista especializada a continuidade de edições de âmbito geral,
mas, na medida em que este periódico estiver consolidado como referência aos pes-
quisadores e professores da área de Saúde Pública, também será possível organizar
números temáticos de maior interesse. Para os próximos meses já está sendo orga-
nizado um número especial com o resultado de experiências e de pesquisas sobre a
Saúde da Família. Pretende-se, também, dar visibilidade ao número significativo de
publicações apresentadas no Fórum Gaúcho de Saúde Coletiva.

Todas estas experiências são bem-vindas. Convidamos a todos os leitores do
Boletim de Saúde a pensarem, a proporem e apresentarem suas experiências de
trabalho, contribuindo assim para atualizar o debate teórico, metodológico e político
em Saúde Coletiva.

O Editor
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