
EDITORIAL

Caros leitores,

O Boletim da Saúde é um periódico semestral 
quase cinquentenário, publicado pela Escola de Saú-
de Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Rio
Grande do Sul. Ao longo de sua história padece e 
fica na dependência de priorização dos recursos na 
gestão das Políticas Públicas. Essas dificuldades, ine-
rentes ao processo ao qual o boletim está atrelado, 
resultaram em algumas importantes mudanças para 
que houvesse alinhamento às novas orientações 
para os periódicos de excelência na área de Saúde
Coletiva.

Outro ponto a ser destacado é a total indepen-
dência dos editores, tanto na escolha dos temas  
tratados em cada edição como na definição dos 
padrões de avaliação dos artigos publicados. Desde 
2003 tem-se mantido uma orientação editorial cen-

trada na qualificação e no surguimento do boletim, 
iniciado em 2001.

Neste período de finalização de mais uma ges-
tão pública, fica a certeza do dever cumprido com a 
consolidação do Boletim da Saúde em nosso meio. A 
Secretaria de Saúde tem hoje um espaço relevante 
de divulgação que atende aos requisitos científicos e 
de excelência, marca tradicional de nosso Estado ao 
longo de sua história.

Neste número, em continuidade à política edito-
rial, debate-se sobre Saúde Bucal Coletiva. A apre-
sentação dos artigos será feita pelo editor temático. 

Desejamos a todos uma boa leitura.

O Editor



EDITORIAL

Dear readers,

The Boletim da Saúde (Bulletin of Health) is a 
biannual journal nearly fifty years old, published by 
the Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado 
da Saúde do Rio Grande do Sul (School of Public 
Health of the Ministry of Health of Rio Grande do 
Sul). Throughout its history it has suffered from a 
dependence on the prioritization of resources in 
the management of Políticas Públicas (Public Policy). 
The difficulties inherent in this process, to which 
our newsletter is attached, resulted in some major 
difficulties for its alignment with the new guidelines 
for the journals of excellence in the field of Saúde
Coletiva (Public Health).

Another point to note is the complete indepen-
dence of the editors, both in choice of topics to be 
covered in each edition, as well as in setting standar-
ds for evaluating the articles to be published. Since
2003 it has maintained an editorial policy focused on 

the modification and improvement of the newslet-
ter, a policy which was initiated in 2001.

Amid the beginning of the finalization of another 
public management plan, as we head to the conclu-
sion of this phase, we are certain of a job well done 
in terms of our consolidation with the Boletim da 
Saúde (Bulletin of Health). The Secretaria de Saúde
(Ministry of Health) now has a space for relevant 
discussion which meets the demands of scientific 
excellence, a hallmark and tradition of our state 
throughout its history.

In this issue, as we continue our editorial policy, 
we offer a special edition on Saúde Bucal Coletiva 
(Public Oral Health). The presentation of papers 
will be done by the thematic editor.
Enjoy reading.

The Editor


