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Comemoramos, em 2008, 20 anos da criação do Sistema Único de 

Saúde/SUS. Nesse período muitos foram os avanços, mas ainda há 

muito a conquistar. O SUS que queremos é um desafio permanente.

O espírito que norteou a elaboração deste quarto suplemento de 

Saúde Coletiva foi o de trazer para debate contribuições propositivas 

sobre os dilemas enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro que 

propiciem melhor assistência à população. 

Alguns impasses são evidentes e precisam ser superados. Dis-

cussões e sugestões a eles relacionadas estão aqui apresentadas tais 

como: a proposta de conformação de uma rede de atenção à saúde; 

estratégias para melhorar o cuidado de hipertensos e diabéticos; 

meios para a avaliação da integralidade da assistência em unidades 

básicas de saúde; os dilemas da gestão do hospital universitário face 

às políticas nacionais e locais de saúde; a judicialização  do acesso 

a medicamentos e a educação permanente dos médicos da atenção 

primária.

Destacamos dois trabalhos que refletem sobre problemas emer-

gentes e representam novos desafios para o sistema público de 

saúde. Um deles trata da saúde do homem que configura um para-

doxo em razão de sua maior vulnerabilidade, de sua pouca adesão 

ao cuidado e da inexistência de serviços e políticas especificamente 

voltadas para ele. Essa situação é motivo de preocupação no Brasil 

e no mundo, fato que se expressa no atual processo de formulação 

da Política Nacional de Saúde Integral do Homem, levada a cabo 

pelo Ministério da Saúde. O segundo refere-se à questão ambiental 

trazida pela reflexão sobre os fundamentos teóricos da relação entre 

a natureza, a cultura e o indivíduo como subsídio para se pensar a 

abordagem desse problema na Saúde Coletiva. 

Ainda neste número contamos com artigos sobre avaliação da 

confiabilidade de entrevista com indivíduos com transtornos men-

tais, metodologia de ensino da epidemiologia e sobre a história do 

associativismo médico em Minas Gerais.

Esperamos assim contribuir para a divulgação de trabalhos rele-

vantes para a saúde pública e para suscitar o debate desses temas 

entre os leitores.
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