
Caros leitores,

Em continuidade à estratégia da atual gestão, de
regularizar a periodicidade de nossa revista Bo-
letim da Saúde, preservando a característica ini-
cial de privilegiar artigos de saúde pública, saú-
de coletiva ou medicina social, estamos dispo-
nibilizando um número especial em atenção à
demanda do Programa Saúde da Família. A Re-
vista se constitui como importante veículo de divul-
gação e circulação das produções de profissionais
da Rede de Atenção do Sistema de Saúde, tor-
nando essencial a orientação de publicações de
especializações da área no sentido de incluir ar-
tigos que dêem respostas às diferentes deman-
das de profissionais que atuam na “ponta” do
sistema. Neste número estão incluídos artigos
da atenção em saúde mental, em saúde do ado-
lescente, em saúde bucal e nutricional, e, em um
deles, é abordado o uso de drogas, problema
crucial da sociedade contemporânea. Incluem-
se a edição dos temas humanização da saúde e
acolhimento, abordados de forma a dar visibili-
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dade às experiências desenvolvidas no Estado.
Estes artigos se constituem de grande relevân-
cia, uma vez que possibilitam ainda avaliar, neste
número, as repercussões das decisões dos ges-
tores, mais especificamente do sistema de re-
ferência e contra-referência, de um serviço am-
bulatorial de fisioterapia ou ainda das definições
e iniciativas da implantação de um plano de car-
gos e salários. Agradecemos a todos que vêm
contribuindo para a continuidade e qualidade
deste importante veículo de circulação de co-
nhecimento na área de saúde coletiva, articulis-
tas, comissão técnica e conselho editorial, e em
especial pelo esforço do corpo técnico da Se-
cretaria de Estado da Saúde, principalmente os
da Escola de Saúde Pública, pelo esmero e de-
dicação ao trabalho, que, mesmo com salários
defasados, conseguem dar conta de seus afaze-
res cotidianos, e ainda acham tempo para es-
crever artigos que dão publicidade a suas expe-
riências valiosas junto à implementação do SUS,
com a excelente qualidade que o leitor poderá
constatar neste número.
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Dear Readers,

In continuity of the present management stra-
tegy toward maintaining the regularity of our
Boletim da Saúde (Health Journal) magazine,
while preserving the initial characteristics of fa-
voring articles on public health, collective health
or social medicine, we are offering a special
issue, in response to the demands of the Family
Health Program. The Magazine is an important
means for the publication and circulation of pro-
ductions by professionals of the Health System
Attention Network, for which the orientation
of publications of specializations in the area is
essential, in terms of including articles that pro-
vide a response to the various demands of pro-
fessionals who are active at the “forefront” of
the system. This issue includes articles on the
attention in mental health, adolescent health, oral
and nutritional health, and one article approa-
ches the usage of drugs, which is a crucial pro-
blem in contemporary society. This edition in-
cludes articles on the issues of humanization of
health and admission, approached in such a way
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as to provide visibility to the experiences deve-
loped in our state. These articles are of great
relevance, since they also allow the reader to
evaluate the impact of the decisions of the ad-
ministrators, in this issue, more specifically of
the reference and counter-reference system, of
a clinical physiotherapy service, or of the defi-
nitions and initiatives regarding the implemen-
tation of a position and salary plan. We wish to
thank all those who have been contributing to-
ward the continuity and quality of this impor-
tant media for knowledge circulation in the field
of collective health, the authors, the technical
commission and the editorial committee, and
especially for the efforts of the technical body
of the State Secretariat of Health, especially those
at the Escola de Saúde Pública (Public Health
School), for their diligence and dedication to
work, who, even with discrepant wages, have
managed to respond for their daily chores while
still finding the time to write articles that provide
publicity to their valuable experiences upon the
implementation of the SUS, with  the excellent
quality that the reader may verify in this issue.
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