Editorial

NÚMERO TEMÁTICO: GESTÃO EM SAÚDE
O Departamento de Medicina Social (Faculdade de Medicina/UFRGS) vem se constituindo um importante pólo formador de profissionais de saúde na esfera da saúde coletiva.
Na graduação, ainda que centrado nos cursos de Medicina e Nutrição, também possui disciplinas do currículo mínimo nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Educação Física e todos os
de Engenharia. Seus cursos de especialização já se encontram consolidados em nosso meio,
seja em Medicina do Trabalho (16 edições), Saúde e Trabalho (oito edições), Saúde Pública
(13 edições) ou Comunicação e Saúde (duas edições), além de uma parceria de longa data
com o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), junto ao MBA de Gestão
em Saúde. Completa este quadro o Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia (mestrado
e doutorado), além das inúmeras atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo corpo
docente.
Este número temático da Revista do HCPA agrega alguns textos gerados nas cinco
edições do Curso de Especialização em Equipes Gestoras de Sistemas e Serviços de Saúde. A
iniciativa, desencadeada pelo Ministério da Saúde com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, objetivou formar quadros para a gestão pública em saúde e ocorreu de forma
descentralizada, com edições sediadas em Ijuí, Lajeado, Santa Maria e duas em Porto Alegre
– sendo uma destinada exclusivamente aos gestores da região metropolitana.
A proposta deste curso foi elaborada em conjunto por técnicos e dirigentes da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), através da Escola de Saúde Pública
(ESP/RS), pela Associação de Secretários e Dirigentes Municipais de Saúde (ASSEDISA) e
pelos Departamentos de Ciências Administrativas e Medicina Social da UFRGS, Departamento de Enfermagem da UFSM e Departamento de Ciências da Saúde da UNIJUÍ. A
coordenação das cinco edições deste curso ficou a cargo da Escola de Administração, devido
à sua experiência na formação para a gestão em saúde, através do Programa de Desenvolvimento da Gestão em Saúde.
A riqueza desta experiência pode ser visualizada do conjunto de atores que conformaram a proposta do curso à diversidade nas abordagens dos textos que compõem esta coletânea, todos centrados em situações enfrentadas pelo gestor no processo de consolidação do
Sistema Único de Saúde (SUS) em suas várias instâncias administrativas (municipal, regional e estadual). Completam este número temático alguns textos provenientes do Curso de
Especialização em Saúde Pública, voltados à área de gestão em saúde.
Em última instância, este número explicita uma das várias interfaces hoje existentes
entre os serviços de saúde e a universidade, apontando para novos cenários de práticas e
para a produção de conhecimentos voltados às necessidades do SUS.
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