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Com o início dos novos governos nada mais oportuno que provocar o

debate sobre os rumos que queremos imprimir nas políticas de saú

de nacional e estaduais no Br:lsil. Ê esta :l. proposta do instig:mte texto de

Nelson Rodrigues dos Santos, o "'Estado que remos e os rumos que quere

mos: cOnlribuição para posicionamento com os novos governos fedeml e

es[:J.duais~, comentado por Luis Eugénio Ponela Fernandes de Souza e José

da Rocha Carvalhciro, que aprofundam e ampliam ainda mais as propoStas

e questões tmzidas pelo autor do deb:ue. Cumprindo com os objetivos do

CEBES, em contribuir permanentemente para a qualificação do pensamento

crítico em saúde, esperamos que este debate possa sensibiliZ3t nossas Iide~

ldl1çaS do campo da saúde e nossos dirigentes e gestores na busca de novas

soluções para nossos impasses e limimções.

O artigo que se segue ao debate, de autoria de Ivan Batista Coelho,

intitu!:l.do "O OCISO da reforma s:lOitária brasileiro.!", dá prosseguimento ao

debare anterior, ao coloCIr em discuss:ío 'desacertos' ou 'decisóes equivo~

cadas' no 1mbito do SUS, ao recusar o baixo financiamento do sistema e

ao propor reformas mais radiCIis e a inclusão de novos atares no processo.

Barbara Celeste Rolim e Carlos Gonçalves Serra apresentam e discutem os

resultados de uma pesquisa que desenvolveram em Duque de Caxias IRJ,

entrevistando particip:lntes das Equipes de Saúde da Família com o objerivo

de compreender como os mesmos definem e problematizam suas práticas

no PSE OUITa pesquisa importante publicada neste número foi desenvol

vida em TOClntins por Luise Lüdke e Raquel de Moraes Sampaio Araújo,

também com profissionais de saúde, com o objetivo de entender que sen~

tidos produzem sobre seus processos de trobalho, sobre a gest:ío, o SUS e o

CImpo interdisciplinar da saúde públiCI.

É importante assinalar como o tema do suicídio vem assumindo uma

nova dimensão. parecendo indiCIr que se tornaf:Í uma das questões preocu

pantes paro o CImpo da saúde pública bmsileir:J.. O sistema de atendimento

a emergências e crise em saúde n:ío está preparado paro o atendimento aos
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usu:irios com tentativa de suicídio, e o acomp:ll1h:unenro a tais vítimas

após a tentativa é uma das questões que desaliam e põem em risco o sis

tema de saúde. O artigo de Juliana dos Santos Costa. Chistine Wetzel e

Eglê Kohlarausch com Agentes Comunitários de Saúde (AC';) aponta para

algumas das eStr:tfégias que podem ser utilizadas com êxito no âmbito da

Saúde da Pamília que nos servem de dire~o e ânimo. Outra pesquisa muito

importante foi realizada por Solange de Lima Torres de Oliveira ela/o com

vítimas de queimaduras com vistas a analisar o atendimento aos queimados

à luz da "Carta dos Direitos da Saúde", que desmca aspeo:os muito preo~

cupantes, que deveriam ser levados em conta pelos gestores e profissionais

de s:nide. O artigo de Deriv:lll Brito da Silva e Doralice L:ll1gc de Souza

apresenta uma releitura de publicações que discutem atividade fisiCl e saú~

de e hipertensão anerial sistêmiCl, buscando articulações com a teoria de

Norbert Elias. Na sequência. o artigo de Líscia Divana Pachéco Carvalho e

ThellIla Leite de Araújo apresenta os resultados do estudo realizado em um

hospital universitário com o objetivo de identificar os diagnósticos de enfer~

magem e que teve relevante comribuiçio para a sistematizaçio da assistência

de enfermagem no serviço.

As pesquisas em saúde mental e atençio psicossocial continuam a ser

submetidas em expressiva quantid.1.de, e qualidade, à avaliaçio da revism,

reAetindo o visível crescimento e aperfeiçoamento desta área no âmbito

das políticas públicas no país. O primeiro artigo, de autoria de Luciana de

Medeiros Azevedo e Manha Traverso-Yépez , reAete sobre o cotidiano dos

trabalhadores da atenção básica em saúde diante do sofrimento psicológico

e indica, além da nossa hipótese anterior. a crescente preocupaçio com a

reJaçio saúde mental e arençio básica. O arrigo que se segue tem como

objet.ivo a discussão da questão do louco infraror no contexto da psiquiatria

forense. O objetivo maior do textO de Ulysses Castro e Raquel Rosas Torres

é problematizar este campo da assistência à saúde mental que ainda resiste

às mudanças que se consolidam no :i.mbiro da reforma psiquiátrica brasi

leira. O último artigo em saúde mental é decorrente de uma pesquisa de~

senvolvida em Sobral/CE por Márci:l M. Moru'Alverne de Barros, Antonio

Geflmne A Pinto e M:lria Salete B. Jorge com o intuito de compreender

as concepções dos usuários de um Cenuo de Atenção Psicossocial (CAPS) e

que desmca a necessidade de ampliar a ação do serviço para o território.

Outr.1. área. que demonstra crescimento. como podemos const:ltar pelo

aumento d.1. demanda de artigos. é a de saúde bucal. Este número contém
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dois :.Irrigas sobre o tema. O primeiro, lllll:l pesquisa de Juliana Yuri N:l~t:t

et aI., revela dados muito imponantes sobre os docentes de odontologia na

forma como percebem o SUS e as Dircrrizes Nacionais Curricubres parn

a formação de odontólogos. O segundo é uma pesquisa de José Soares de

Sousa Júnior et aI. sobre como pais e adolescentes percebem as causas e pro~

blemas relacionados:\ maloclus:ío e apontam questões par:l :l formulação de

polÍt.icas nesta área.

A capa deste número faz uma homenagem ao Prof. Guilherme Roori

gues da Silva, grande b:ualhador da saúde pública em nosso país, um dos

fundadores da Associação Bmsileim de pós~gr:J.dU:lç:ío em Saúde Coleriva

(Abrasco) e um dos pioneiros da reforma sanir:íria brasileira. Nossa home

nagem e saudades do Prof. Guilherme!

Aproveitamos pam registrar e agmdecer a todos aqudes que contri

buíram para noss.1. revista em 2010. especialmente aos pareceristas que nos

dediClf:l.m. com generosidade. seus conhecimentos.

Boa leitura!

Paulo Amarante

Editor Científico
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