
Em 1976, a Secretaria da Saúde do Rio Grande
do Sul -SES/RS, concomitantemente com outras
instituições, iniciou uma formação específica para
a área de Saúde Comunitária, por meio do Centro
de Saúde-Escola Murialdo. Desde então,
ocorreram diversos movimentos visando a ampliar
e qualificar o acesso da população aos serviços de
saúde. A Conferência Internacional de Cuidados
Primários em Alma Ata, a 8ª Conferência Nacional
de Saúde, a Nova Carta Magna da República e a
Regulamentação do Sistema Único de Saúde foram
alguns destes eventos.

Nesta perspectiva, a partir de 1994, o
Programa Saúde da Família - PSF configurou-se
como a estratégia para implementar a Atenção
Básica à Saúde no Brasil.

A SES/RS, por meio da Escola de Saúde
Pública e da Coordenação Estadual do PSF em
parceria com a Unesco, decidiu realizar esta
edição específica sobre o PSF no RS para divulgar
os estudos realizados pelos profissionais e
pesquisadores da área.

A proposta foi dar publicidade e divulgar os
resultados das monografias de conclusão dos Cursos
de Especialização em Saúde da Família, por meio
de artigos científicos. Os cursos de Especialização
em Saúde da Família foram realizados em 2001,
2002 e 2003, e financiados pelo Ministério da Saúde.

Das sete instituições de ensino superior que
realizaram os cursos, quatro tiveram artigos
selecionados: a Universidade de Passo Fundo, a
Universidade de Caxias do Sul, a Fundação
Universidade Federal do Rio Grande e a
Universidade de Santa Cruz do Sul.

Esta edição conta com os estudos regionais dos
profissionais que concluíram estes Cursos de
Especialização em Saúde da Família. Pretendemos,
assim, dar mais um passo para um sistema de saúde
mais qualificado.

Parabéns aos autores e boa leitura.

Coordenação Estadual do Programa Saúde da Família - SES/RS
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In 1976, the Rio Grande do Sul State Health
Department  - SES/RS, together with other
institutions, began a specific education for the
Community Health area at the Escola Murialdo
Health Center. Since then, many actions have
occurred, aiming at enlarging and qualifying the
people access to the health services, such as the
International Conference of Primary Health
Cares of Alma Ata, the  8th. National Conference
of Health, The New Republic Magna Carta and
the Regulation of the Unique Health System -
Sistema Único de Saúde.

Thus, from 1994, The Family Health
Program - PSF has been used as a strategy to
implement the Basic Attention to Health in
Brazil.

SES/RS, by means of the Health Public
School and the State Coordination of PSF  - The
Family Health Program, together with Unesco,
decided to develop this specific edition on PSF
in Rio Grande do Sul state to make public the
surveys performed by the area professionals and
researchers.

The goal has been to make known, with the
scientific articles, the monographs results at the
Course Conclusion. The Specialization Courses
on Family Health occurred in 2001, 2002 and
2003, and were financed by the Health Ministry.

From the seven Universities which had
promoted the courses, four entities had articles
selected: the Passo Fundo University, Caxias do
Sul University, Rio Grande University and Santa
Cruz do Sul University.

This edition presents regional studies of
professionals who have concluded these
Specialization Courses. Thus, we intend to take
one more step to a more qualified health system.

Congratulations to the authors and good
reading.

State Coordination of the Family Health Program

PRESENTATION




