
APRESENTAÇÃO

Esta edição do Boletim da Saúde contêm a
expressão da multiplicidade temática produzida no
âmbito dos debates, pesquisas e reflexões sobre a
política de saúde. Esta característica revela a pro-
funda e necessária ação dos agentes sociais em
realizar todos os esforços para a consolidação
do Sistema Único de Saúde, no seu aniversário
de 20 anos.

Em 1988 o país inaugura uma nova égide na
sua relação entre Sociedade e Estado, com a apro-
vação da Constituição Federal que instala a
seguridade social como eixo da cidadania. Esta
posição, contudo, não é garantidora da efetividade
da política pública da saúde, tanto que ainda não
há acordo sobre a vinculação orçamentária, funda-
mental para viabilizar o projeto da universalização
e integralidade.

O aniversário é para comemorar, pois, mesmo
com as adversidades existentes e os contextos e con-
junturas típicas da formação sócio histórica brasi-
leira, a nação tem uma política inclusiva e responsá-

vel pela atenção à saúde de 70% da população!
A participação da Escola de Saúde Pública da

Secretaria da Saúde gaúcha é singela perto da
grandiosidade do desafio nacional, mas com certeza
é comprometida e responsável, e procura, através
deste veículo científico, difundir o conhecimento pro-
duzido, viabilizando a participação daqueles que se
sentem convocados a participar e assim, contribuir
para o SUS que queremos.

Assim, nesta edição os temas da interdiscipli-
naridade, das práticas ecológicas urbanas, da refor-
ma e a municipalização, da participação nas instân-
cias de controle social, a bioética e o direito, nos
cenários da atenção básica à saúde e estratégia de
saúde da família, saúde indígena e saúde da mulher,
se interligam com as práticas de intervenção em cri-
se psíquica e da dolorosa experiência humana do
suicídio.

Que a leitura e reflexão resultantes das produ-
ções deste Boletim da Saúde fortaleça o ensino, a
gestão, a atenção e a participação social no SUS.
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This edition of the Boletim da Saúde (Health
Journal) contains the expression of the thematic
multiplicity produced in the scope of the debates,
researches and reflections on the health policy. This
characteristic reveals the profound and necessary
action by the social agents in terms of bidding all
their efforts toward the consolidation of the Unified
Health System, on its 20th anniversary.

In 1988 the country inaugurates a new landmark
in the relationship with Society and State, with the
approval of the Federal Constitution that installed
social security as an axis of citizenship. This position,
however, is not assuring of the public health policy,
insomuch that there still exists no agreement on the
budgetary linkage, which is vital to make the
universalization and integrality project viable.

The anniversary is to be celebrated, since, even
with the existing adversities and the contexts and
conjunctures that are typical of the Brazilian social-
historical formation, the nation has an inclusive policy
that is responsible for the attention to the health of
705 of the population!

The participation of the Public Health School of
the Rio Grande do Sult State Health Secretariat is
simple if compared to the grandiosity of the national
challenge, but it certainly is committed and responsible,
and through this journal seeks to disseminate the
knowledge that has been produced, and make the
participation of those who feel summoned to
participate possible, and by this means contribute to
the SUS that we all want.

Therefore, in this edition, the topic of
interdisciplinary, of urban ecological practices, of
reform and municipalization, of participation in the
instances of social control, of bioethics and rights, in
the scenarios of basic attention to health and family
health strategy, the health of native Brazilians and of
women, interconnect with the practices of
interventions and psychic crisis and the sorrowful
human experience of suicide.

May the reading and the resulting reflection
of the production of this Health Journal strengthen
the teaching, the management and the social
participation in the SUS.
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