
EDITORIAL

Caros Leitores,

Uma nova administração assumiu a gestão da
Saúde no Estado. Novas idéias, novas propostas, den-
tro do mesmo objetivo de construção do SUS que
queremos. Para o Boletim da Saúde as perspectivas
continuam boas, no sentido de conseguirmos manter
a árdua luta pela periodicidade com qualidade cres-
cente. Em nosso meio não tem sido fácil. Acrescente-
se a decisão que teremos de tomar logo ali adiante:
permanecer com o perfil histórico de privilegiar a
publicação da produção local e, com isso, não ter-
mos a atenção dos pesquisadores como campo de
publicação desejável, ou, então, nos aventurarmos na
busca de melhor enquadramento nos processos
avaliativos das publicações científicas, o que significa
restringir para os autores locais espaços menores que
30% da revista. Essa é uma boa discussão política
que ultrapassa o espaço restrito da revista.

Outro tema importante é a modificação do cor-
po editorial. A renovação é imprescindível em qual-
quer organização que pense na subsistência em mé-
dio e longo prazos. A cada quatro anos, o Boletim da
Saúde tem passado por esses rituais naturais na vida
pública pátria. Agradecemos a imprescindível cola-
boração dos colegas e amigos que contribuíram nes-

ses últimos anos, bem como aproveitamos para de-
sejar uma proveitosa atividade àqueles que iniciam
sua participação neste número. Diminuímos o tama-
nho do grupo gestor da política editorial da revista
como forma de permitir maior economicidade para
a realização de reuniões presenciais, e continuamos
com um corpo de pareceristas ad hoc amplo e com
um perfil diversificado, que é chamado a colaborar
a cada número, conforme o perfil dos artigos a se-
rem analisados.

Por fim, convidamos a todos a uma profícua lei-
tura. Neste número continuamos privilegiando a par-
ticipação de artigos oriundos de nossa tradicional
Residência Integrada em Saúde, desta vez com dois
artigos sobre saúde mental – um deles com aspectos
sobre a formação dos trabalhadores da saúde –
outro sobre segurança alimentar e a ainda candente
questão da anemia ferropriva. No campo da gestão
da saúde trazemos à discussão a participação dos
serviços de atenção primária na abordagem da aten-
ção integral à saúde, a importância da interseto-
rialidade na construção do SUS, notadamente na abor-
dagem do SUAS e do Programa Primeira Infância
Melhor, bem como retornamos aos recorrentes te-
mas da Vigilância em Saúde, da Saúde Indígena e da
História da Saúde Pública gaúcha.
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EDITORIAL

Dear Readers,

A new administration took over the management
of Health in the state. New ideas, new proposals, with
the same objective: constructing the Sistema Único de
Saúde (SUS) that we all want. For the Boletim de Saúde
the prospects are good, in way to maintain the hard
struggle for the periodicity with increasing quality. In
our field this hasn’t been easy. Add in this the decision
we’ll have to take: to keep on the historical profile of
favoring the publication with local production and, in
this way, without the attention of the researchers as a
desirable publication field, or to risk in the search of a
better fit in the evaluative process of the scientific
publications, what means restricting spaces of the ma-
gazine - lower than 30% - to local authors. This is a
good political discussion that overtakes the restrict field
of the magazine.

Another important theme is the modification of
the editorial staff. Renovation is essential in any
organization that thinks over the subsistence at
medium and long term. In every four years, the Bole-
tim de Saúde has been going through these natural
rituals of the public life. We thank the essential
collaboration of colleagues and friends that
contributed during the last years, as well as we take

this opportunity to wish a useful activity to those
who begin to participate in this magazine.

We reduced the managing group of the editorial
policy of the magazine in order to permit a higher
economy in realizing on-site meetings, and we conti-
nue with a broad and diversified staff of ad hoc
consultants, that is invited to cooperate in each
number of the magazine, according to the profile of
the articles that are to be analyzed.

Finally, we invite everybody to a useful reading.
In this number of the magazine we continue favoring
the participation of articles from our traditional
Integrated Residency in Health, this time with two
articles about mental health – one of them about
the education of professionals in health, and the
other one about food reliability and the still
candescent matter of ferroprive anemia. In the field
of health management we bring to discussion the
participation of the primary assistance services in
the approach of total attention of health, the
relevance of intersectoriality in the construction of
SUS, mainly the approach of the SUAS - Sistema
Único de Assistência Social and the Programa Primeira
Infância Melhor, as well as we return to the recurring
themes of Sanitary Surveillance, Indian Health and
the History of Public Health in Rio Grande do Sul.

THE EDITOR

Boletim da Saude 21 CORRECOES 22.p65 13/10/2008, 14:134


