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aPResenTaÇÃO    •    PrESENtatioN

Saúde em debate, rio de Janeiro, v. 35, n. 89, p. 188-189, abr./jun. 2011

Prosseguimos o ano comemorando os 35 anos da revista Saúde em Debate, certos 
de que permanecemos fiéis ao nosso projeto de colaborar com a construção de 

um pensamento crítico no campo da saúde. Fomos pioneiros nesse sentido e não 
abrimos mão de persistir na intenção de fazer de nossa revista um instrumento de 
transformação social e da saúde com vistas a uma sociedade melhor.  

Na mesma linha de pensamento e de estratégia, o CEBES comemora seus 35 
anos com a realização do 2º Simpósio de Política e Saúde, no período de 7 a 9 de 
julho, na sede da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília, de forma inovadora, lan-
çando com antecipação em sua página na internet as teses relacionadas aos temas 
mais cruciais no campo da saúde para estimular e aprofundar os debates.

Estamos confiantes de que desse evento sairão muitas novas propostas que 
nos ajudarão a reescrever os rumos de nossas políticas de saúde e, em breve, essas 
ideias e debates estarão compondo as páginas das próximas revistas.

Decidimos agilizar também as apresentações dos números da revista, desta-
cando apenas que temos um amplo espectro de interesses, o que caracteriza nossa 
publicação, com artigos que vão da questão da equidade, dos modelos assistenciais, 
regulação, assistência odontológica, vigilância ambiental, dentre outros, mas com 
ênfase em dois temas que foram selecionados para a chamada da capa: a crescente 
preocupação das políticas públicas com a questão da dependência do álcool e ou-
tras drogas e o cuidado aos adolescentes. Esses temas, para os quais devemos estar 
atentos, revelam a preocupação e o interesse da sociedade.  

As capas de 2011 estão homenageando nosso aniversário. Escolhemos qua-
tro ilustrações que marcaram a revista nos seus primeiros anos de vida e, em cada 
número, uma delas encabeça a sequência. No número anterior, informamos qual 
era e assim faremos com todas elas. A deste número é de autoria de Luiz Diaz e 
trata da banalização do trabalho do médico, tema da capa da revista número 2, de 
1977, que refletia o início das lutas sindicais e trabalhistas que apenas começavam 
e encontravam eco na criação do CEBES e do Movimento Renovação Médica 
(REME).    

Boa leitura!

Paulo amarante 
Editor Científico


