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É com satisfação especial que elaborei 
este Editorial o qual materializa a trajetória de 
residentes da Residência Integrada em Saú-
de da Escola de Saúde Pública/RIS/ESP/SES 
e confirma, na riqueza dos temas dos artigos, 
o sucesso e importância dessa modalidade de 
formação. São experiências de formação e in-
tervenção em realidades que convocam o nos-
so compromisso ético. 

A minha satisfação se deve ao fato de ser 
egressa da primeira turma da Residência em 
Saúde Mental, na época intitulada “Especializa-
ção em Saúde Mental” do Hospital Psiquiátrico 
São Pedro (1984-1986) e se fortalece na consta-
tação do engajamento dos serviços da rede de 
saúde, dos gestores, coordenadores, precepto-
res, tutores, orientadores e dos residentes na 
consolidação dessa modalidade de formação 
profissional. Mais de 30 anos se passaram! E 
ainda que, somente em 2004, o Ministério da 
Saúde apontasse no documento Política de Edu-
cação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos 
para a Educação Permanente em Saúde, a im-
portância da “[...] criação e ampliação de progra-
mas de residência em saúde da família, residên-
cias integradas em saúde e a uma redistribuição 
ou ampliação das bolsas das residências entre 
áreas, profissões e especialidades importantes 
para a implementação do SUS” (BRASIL, 2004, 
p. 26)1, o Rio Grande do Sul em 1970 já havia 
criado a residência multiprofissional no Centro 
de Saúde-Escola Murialdo. E após 14 anos im-
plantou a Especialização em Saúde Mental no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro/RS. São inves-
timentos realizados para qualificação profissio-
nal na perspectiva de consolidação do SUS e que 
incidem na criação de novos cenários de prática, 
ampliação de perspectivas de intervenção e va-
lorização de práticas já consolidadas. 

O destaque da realidade alarmante e cons-
trangedora de que, há exatos 10 anos o Brasil 
é o maior consumidor mundial de agrotóxi-

1  BRASIL. Ministério da Saúde. Política de Educação e 
Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educa-
ção permanente em saúde. Brasília, DF, 2004. p. 26.

cos e que o Rio Grande do Sul está entre os 
quatro estados brasileiros que mais utilizam 
esse tipo de produto problematizada no arti-
go Avaliação dos controles de agrotóxicos na 
água para consumo humano dos sistemas 
de abastecimento de água do Rio Grande do 
Sul em 2016, ao abrir esta edição que pre-
tende nos conscientizar para essa realidade. 
E se, nossa água não é pura, também nossos 
corações e nossos sangues encontram-se 
maculados pelo trato dado historicamente às 
populações indígenas e negras. 

São dívidas que atravessam séculos, são 
dívidas que se, talvez impagáveis não podem 
seguir invisíveis é o que clama o artigo Ilu-
minando a invisibilidade: panorama das no-
tificações de violência contra as populações 
negra e indígena no estado do Rio Grande do 
Sul o qual joga mais luz sobre o tema e sobre 
as vidas. Para Leonardo Boff, a falta de cui-
dado é o estigma de nosso tempo. 

Cuidar de si e cuidarmos uns dos outros 
essa é a nossa humanidade. E quando o outro 
apresenta riscos de atentar contra si? O que 
fazer? Como fazer? A intervenção vai exigir 
competência, sensibilidade, atenção, traba-
lho em equipe e também o cuidado com esse 
trabalhador de saúde. A importância e ur-
gência dessa discussão é o que trata o artigo 
O cuidado de usuários em situação de risco 
de suicídio na perspectiva dos trabalhado-
res da estratégia de saúde da família. 

Se sistematicamente as notícias referem 
que há uma diminuição dos homicídios es-
sas mesmas notícias evidenciam o aumento 
dos feminicídios. A Política Nacional de En-
frentamento à Violência contra as Mulheres 
previa já em 2011 o encaminhamento direto 
das vítimas para instituições de abrigamen-
to e proteção. O investimento para que cada 
vez mais esse tipo de violência seja notificado 
permitindo assim planejar ações de enfren-
tamento é o que trata o artigo Violência con-
tra a mulher: uma análise das notificações 
compulsórias realizadas no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, entre 2009-2017. 
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O artigo Automonitorização da glicemia: 
construção de uma proposta de documento 
orientador, se configura uma importante ferra-
menta na perspectiva de instituir critérios para 
qualificação do cuidado e do acesso aos insu-
mos e para o automonitoramento autocuidado 
dos usuários portadores de diabetes mellitus. 

Com a responsabilidade de, não somente 
discutir realidades mas ser propositivo e con-
tribuir na construção de projetos terapêuticos 
para o atendimento de usuários que vivem com 
HIV/Aids e que apresentam dificuldade em re-
lação à revelação diagnóstica às parcerias afe-
tivo-sexuais é o que trata o artigo A revelação 
diagnóstica aos parceiros afetivo-sexuais por 
pessoas que vivem com HIV/Aids: trabalhando 
com a dúvida e o segredo. 

O artigo Ações de redução de danos no 
centro de atenção psicossocial álcool e dro-
gas (CAPS ad): pressupostos e práticas in-
vestigou e avaliou as ações de redução de da-
nos realizadas em um CAPS ad tendo como 
horizonte de análise os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os resultados contri-
buem para reflexão e ensejam possibilidades 
de enfrentamento e fortalecimento de ações 
de saúde na perspectiva da RD. 

O artigo Análise das abordagens antitabá-
gicas para pacientes em tratamento da tuber-
culose investigou a utilização de abordagens 
antitabágicas com os pacientes atendidos no 
Ambulatório de Tisiologia do Hospital Sanató-
rio Partenon (HSP) constatando que a aborda-
gem vem sendo realizada o que contribui para 
melhor qualidade de vida e saúde dos usuários. 
O princípio da equidade/justiça social é um 
imenso desafio a ser superado considerando 
que o Brasil é um dos países mais desiguais do 
mundo. E é mais desafiador quando o segmen-
to a ser contemplado apresenta processos de 
exclusão e pauperização extremas, realidade 
da população em situação de rua. 

O artigo Promoção da equidade em saú-
de: o caso da população em situação de rua 
no estado do RS desafia esse tema apontan-

do os limites de ações focalizadas, pontuais e 
que não mudam realidades. 

Dissonâncias e atonalidades na intersec-
ção da reforma psiquiátrica brasileira com 
a psicanálise, esse artigo de forma criativa 
ao investigar as dissonâncias entre a reforma 
psiquiátrica e psicanálise pretende ao fim e 
ao cabo encontrar ou produzir consonâncias 
entre elas. 

O artigo Experiências da formação em 
serviço: temporalidades e saúde mental pro-
blematiza a relação entre as noções de tem-
poralidades usadas nos processos de trabalho 
da saúde mental a fim de compreender como 
essas noções podem repercutir para a produ-
ção de subjetividades dos sujeitos envolvidos. 

Finalmente, o artigo Caminhos para ela-
boração de um manual de orientações nu-
tricionais para pessoas vivendo com hanse-
níase produzido a partir das experiências de 
vida dos usuários de um serviço especiali-
zado é uma contribuição ímpar no cuidado 
do paciente com hanseníase. Ao elaborar 
um manual de cuidados os autores garantem 
o acesso à informação de qualidade. A infor-
mação é um direito fundamental porque é um 
primeiro degrau para o acesso e para a ma-
nutenção de direitos. Esta edição do Boletim 
de Saúde abre e fecha com artigos que impõe 
reflexão, mas que também são propositivos 
quanto à garantia de direitos que incidirão em 
melhor saúde, melhor qualidade de vida. São 
artigos propositivos, consistentes e norteados 
por preocupações éticas. 

Os agradecimentos e destaques são para 
a coordenação da RIS/ESP/SES, para os coor-
denadores de ênfases, preceptores, tutores, 
orientadores, residentes e, nesta edição, para 
a editora convidada Profa Vania Celina Dezoti  
Micheletti. Todos os profissionais que, compro-
metidos com a consolidação do nosso SUS, ma-
terializaram esta edição do Boletim de Saúde 
que se configura como leitura obrigatória para 
os trabalhadores das políticas públicas, em es-
pecial os trabalhadores da política de saúde.

Maria Isabel Barros Bellini
Editora
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EDITORIAL
It is with special satisfaction that I have 

written this Editorial, which materializes 
the path of the residents of the Integrated 
Residency in Health of the Public Health 
School/RIS/ESP/SES and confirms, through 
the rich themes of the articles, the success and 
importance of this training modality. These 
are training and intervention experiences in 
realities that call to our ethical commitment. 

My satisfaction is due to the fact that I was 
a student of the first class of the Residency in 
Mental Health, at the time entitled “Specialization 
in Mental Health” of the Psychiatric Hospital 
São Pedro (1984-1986) and it is strengthened 
by the engagement of the services of the health 
network, managers, coordinators, preceptors, 
tutors, mentors and residents in consolidating 
this modality of professional training. More than 
30 years have passed. 

It was only in 2004 that the Ministry 
of Health in the document Education and 
Development Policy for SUS: pathways to 
permanent education in health, pointed out 
the importance of “creating and expanding 
family health residency programs, integrated 
residencies in health and the redistribution 
or expansion of the residency fellowships 
between the areas, professions and 
specialties important for the implementation 
of SUS” (Brazil, 2004, p. 26)1. But here, in 
Rio Grande do Sul, we had already created 
the Multiprofessional Residency Program at 
the Murialdo School Health Center in 1970. 
And after 14 years we have implemented 
the Specialization in Mental health at the 
psychiatric Hospital São Pedro/RS. These 
are investments made towards professional 
qualification in view of the consolidation of SUS 
and that focus on the creation of new practice 
scenarios, on the broadening of perspectives 
of intervention and the appreciation of the 
already consolidated practices. 

1  BRAZIL. Ministry of Health. Education and Development 
Policy for SUS: pathways to permanent education in 
health. Brasília, DF, 2004. p. 26.

The alarming and embarrassing truth 
that, for the past 10 years, Brazil has been the 
world’s largest consumer of pesticides and that 
Rio Grande do Sul is among the four Brazilian 
states that most use this type of product was 
explored in the article Evaluation of pesticide 
controls in water for human consumption of 
the water supply systems of Rio Grande do 
Sul in 2016, opening up this issue, which aims 
to educate us to this reality. And if our water 
is not pure, our hearts and our blood are also 
stained by the way the indigenous and black 
populations have been treated. 

These are debts that have been going 
on for centuries, debts that are perhaps 
unpayable and cannot go on without people 
knowing about their consequences. That is 
the importance of the article Illuminating 
invisibility: overview of violence reports 
against the black and indigenous populations 
in the state of Rio Grande do Sul that sheds 
some light on the theme and on the impact 
of so many lives. Leonardo Boff says that the 
lack of care is the stigma of our time. 

Taking care of oneself and taking care 
of each other: this is our humanity. And 
when the other presents risks of attempting 
against themselves? What to do? How to do 
it? The intervention will require competence, 
sensitivity, attention, teamwork and also care 
for the health worker. The importance and 
urgency of this discussion is what the article 
The care of users at risk of suicide from the 
perspective of the workers of the family 
health strategy talks about. 

If the news systematically show that there 
is a decrease in homicide, the same news 
prove the increase in feminicide. The National 
Policy of Facing Violence against Women has 
already foreseen in 2011 the direct referral of 
victims to housing and protection institutions. 
The investment made so that this type of 
violence is reported, thus allowing to plan 
for coping actions is the subject dealt by the 
article Violence against women: an analysis 
of compulsory notifications on Rio Grande 
do Sul, Brazil, 2009-2017. 
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The article Self-monitoring of blood 
glucose: development of a guiding document 
proposal presents itself an important tool in 
the perspective of establishing criteria for the 
qualification of care and access to inputs and 
self-monitoring of users with diabetes mellitus. 

The article Affective-Sexual is what 
treats the article Diagnostic disclosure 
to affective-sexual partners by people 
living with HIV/Aids: dealing with doubt 
and secrecy deals with the responsibility 
of not only discussing realities but of being 
propositional and contributing to the 
construction of therapeutic projects for the 
care of users who live with HIV/Aids and who 
present difficulty in relation to the diagnostic 
disclosure to their partners. 

The article Damage reduction actions in 
psychosocial care center for alcohol and 
drugs (CAPS ad): Assumptions and Practices 
investigated and evaluated the actions of 
reduction of damage carried out in a CAPS 
having as analysis landmark the principles of 
the Unified Health System (SUS). The results 
contribute to the reflection and the possibility 
of facing and strengthening health actions in 
the perspective of the damage reduction. 

The article Analysis of the anti-tobacco 
approaches for patients undergoing tuberculosis 
treatment investigated the use of general 
approaches with patients assisted at the 
Outpatient Clinic of the Hospital Sanatorio 
Partenon (HSP) stating that the approach is 
being carried out and that this contributes to 
a better quality of life and health of users. The 
principle of fairness/social justice presents 
itself as a tremendous challenge to be 
overcome considering that Brazil is one of the 
most unequal countries in the world. And it 
is more challenging when the segment to be 
contemplated presents processes of exclusion 
and extreme pauperization, a reality of the 
street population. 

The article Health equity promotion: the case 
of the homeless population in the State of RS 

pushes the boundaries of this topic by pointing 
out the limits of focused and limited actions, and 
that do not change realities. 

Dissonances and atonalities at the 
intersection of the Brazilian psychiatric reform 
with psychoanalysis creatively investigates the 
dissonance between the psychiatric reform and 
psychoanalysis and aims to find or produce 
consonances between them. 

The article Experiences of training in 
service: temporalities and mental health 
problematizes the relationship between the 
notions of temporalities used in the processes of 
mental health work in order to understand how 
these notions can resonate for the production 
of subjectivities of the subjects involved. 

Last but not least, the article Pathways 
for developing a nutrition handbook for 
people living with leprosy produced from 
life experiences of users of a specialized 
service is a valuable contribution for the 
care of the patient with leprosy. By drawing 
up a care handbook, the authors guarantee 
access to quality information. Information is 
a fundamental right because it is a first step 
for access and maintenance of such rights. 
This issue of the Health Journal opens and 
closes with articles that impose reflection, 
but that are also propositional when it comes 
to guaranteeing rights that will come to mean 
better health, and a better quality of life. They 
are propositional articles, consistent with 
and guided by ethical concerns. 

Our expressions of praise and appreciation 
for the coordination of RIS/ESP/SES, for the 
coordinators of the specialization courses, 
preceptors, tutors, advisors, residents and, 
in this issue, for the guest editor Professor 
Vania Celina Dezoti Micheletti. And to all 
the professionals who, committed to the 
consolidation of our Brazilian Unified Health 
System (SUS), have made this issue of the 
Health Journal possible, a Journal that is 
mandatory reading for public policy workers, 
specially the health policy workers.

Maria Isabel Barros Bellini
Editor


