
A Escola de Saúde Pública (ESP) com 
muito orgulho coloca à disposição da comu-
nidade científica e profissional da saúde pú-
blica mais um número do Boletim da Saúde. 

Ao longo de sua história tem conquistado 
seu espaço entre os pesquisadores, profes-
sores e profissionais do conhecimento em 
saúde pública, como meio de divulgação das 
produções científicas, de abrangência esta-
dual, nacional e internacional.

Problematizar temas na área da saúde pú-
blica tem sido a meta do Boletim da Saúde. 
Assim, iniciamos a direção da ESP/RS com o 
forte propósito de retomar a edição da revista, 
motivação que teve o apoio do Secretário da 
Saúde para viabilizar a publicação.

O Boletim teve sua periodicidade inter-
rompida, em momentos diversos, mas reto-
mamos sua publicação por acreditarmos na 
importância da divulgação de trabalhos na 
área da saúde coletiva. 

A ESP, além das atividades que desenvol-
ve nas áreas de ensino e pesquisa, tem na 
pós-graduação e residência uma ampliação 
de sua responsabilidade, e nesse sentido, a 
revista propõe ser um foro permanente de 
debate e assim, contribuir para o fortaleci-
mento do SUS. 

 O Boletim da Saúde está sob o cuidado do 
Centro de Informação e Documentação em 
Saúde (CEIDS) e conta com a colaboração de 
profissionais de instituições nacionais e es-
trangeiras, publicando artigos originais e de 
revisão, estudos de caso, revisão de literatu-
ra, ensaios...

A ESP está orgulhosa de novamente pu-
blicar o Boletim da Saúde, resultado do tra-
balho coletivo de toda sua equipe de profis-
sionais, do corpo editorial e dos autores que 
reconhecem sua qualidade, abrangência e 
influência no cenário científico e político, na-
cional e internacional.

Uma boa leitura a todos.

Teresinha Valduga Cardoso
Diretora da Escola de Saúde Pública

APRESENTAÇÃO
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PRESENTATION

The Escola de Saúde Pública (Public 
Health School – ESP) proudly presents for 
use of the scientific community and of the 
public health professional one more issue of 
the Health Journal.

Throughout its history the Journal has 
conquered its space among researchers, 
professors and knowledge professionals in 
public health, as a means of dissemination of 
scientific productions, having state, national 
and international coverage.

Problematizing topics in the area of pub-
lic health has been the goal of the Health 
Journal. Thus, we have taken over the di-
rection of ESP/RS with the strong intention 
to restart editing the magazine, motivation 
that had the support of the Secretariat of 
Health to enable its publication.

The Journal had its frequency interrupt-
ed, in several moments, but we have restart-
ed its publication because we believe in the 
importance of the dissemination of papers in 
the public health field. 

In addition to the activities that ESP 
develops in the areas of teaching and re-
search, it finds in residency and graduate 
studies a broadening of its responsibilities, 
and in this sense, the magazine proposes 
to be a permanent forum of debate and 
thus contribute to the strengthening of the 
Sistema Único de Saúde do Brasil (Brazil-
ian Unified Health System – SUS).

The Health Journal is responsability of 
the Centro de Informação e Documentação 
em Saúde (Health Information and Docu-
mentation Center – CEIDS) and counts with 

the collaboration of professionals of national 
and foreign institutions, publishing originals 
and review articles, case studies, literature 
review, trials...

ESP is proud to again publish the Health 
Journal, a result of the collective work of all 
its team of professionals, the editorial board 
and authors who recognize its quality, scope 
and influence on the scientific and political 
scenario, both at national and at interna-
tional levels.

Enjoy the reading, everybody.

Teresinha Valduga Cardoso
Director of the Public Health School
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