
O	Boletim	da	Saúde	vem	acompanhando	
as	transformações	do	setor	da	saúde	ocorridas	
nas	 últimas	 décadas	 no	 Brasil.	 Na	 esfera	 da	
atenção	à	saúde,	uma	revolução	está	em	curso:	
a	implantação	e	implementação	da	estratégia	
Saúde	 da	 Família,	 superando	 a	 questão	 de	
um	Programa	 -	PSF.	No	Rio	Grande	do	Sul,	
em	junho	de	2004,	estavam	em	atividade	754	
Equipes	de	Saúde	da	Família	-	ESF,	sendo	260	
para	atendimento	da	saúde	bucal.	O	esforço	da	
Secretaria	da	Saúde	do	RS	-	SES/RS,	associado	
aos	dos	gestores	federal	e	municipal,	refletiu	
a	 grande	 contribuição	 dos	 profissionais	 que	
levaram	adiante	a	proposta	de	um	Sistema	de	
Saúde	mais	eqüitativo	e	de	qualidade.	

Esta	 edição	 temática	 sobre	 Saúde	 da	
Família	mostra	também	a	produção	dos	pes-
quisadores	e	profissionais	gaúchos	na	área	de	
Atenção	Primária	à	Saúde.	

A	 equipe	 da	 SES/RS,	 por	 meio	 do	 De-
partamento	de	Ações	em	Saúde	 -	DAS	e	da	
Coordenação	 Estadual	 da	 Saúde	 da	 Família,	
relata	 a	 experiência	 da	 criação	 do	 Incentivo	
Financeiro	 Estadual	 à	 Estratégia	 Saúde	 da	
Família.	Ele	 foi	apresentado	no	Ministério	da	
Saúde,	em	2003,	como	inovação	nas	políticas	
públicas	de	saúde.

O	grupo	da	Secretaria	Municipal	da	Saúde	
de	Porto	Alegre	traz	a	experiência	da	capital	
gaúcha	 na	 discussão	 das	 competências	 pro-
fissionais	 no	 processo	 de	 trabalho	 da	 Saúde	
da	Família.	Ele	foi	selecionado	como	uma	das	
melhores	experiências	na	Mostra	do	SUS	de	
Porto	Alegre	em	2004.

O	artigo	de	Bagé	ilustra	a	experiência	da	
implantação	da	Saúde	da	Família	por	meio	da	

proposta	de	Artesãos	da	Saúde	e	seus	projetos	
comunitários.

A	médica	de	família	e	comunidade,	Maria	
Amélia	Mano,	brinda	os	leitores	com	um	ensaio	
sobre	Educação	e	a	Saúde	da	Família,	fazendo	
um	breve	resgate	das	memórias	de	cada	dia.

Os	 médicos-veterinários	 do	 controle	 de	
zoonoses,	do	município	de	Canoas,	mostram	a	
experiência	da	implementação	de	uma	articula-
ção	entre	os	agentes	comunitários	e	a	Vigilância	
Ambiental	e	Epidemiológica.

Pesquisadores	da	SES/RS	e	da	Universida-
de	Luterana	do	Brasil	 trazem	o	resultado	da	
pesquisa	 sobre	 os	 Egressos	 do	 Programa	 de	
Residência	em	Medicina	de	Família	e	Comu-
nidade	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	
mostrando	a	trajetória	dos	médicos	de	família	
e	 comunidade	 desde	 a	 primeira	 turma	 que	
ingressou	em	1976.

A	 Saúde	 Bucal	 na	 Saúde	 da	 Família	 é	 o	
texto	da	equipe	da	Coordenação	Estadual	de	
Saúde	Bucal	do	DAS/SES-RS.	Relata	a	dinâmica	
e	 propostas	 de	 trabalho	 dos	 profissionais	 da	
área	de	 saúde	bucal	e	 sua	 inclusão	na	Saúde	
da	Família.

A	educadora	Gehysa	Guimarães	Alves,	da	
Coordenadoria	 Geral	 de	 Vigilância	 da	 Saúde	
da	Secretaria	da	Saúde	do	município	de	Por-
to	 Alegre,	 mostra	 os	 resultados	 da	 pesquisa	
sobre	 capacitação	 em	 vigilância	 da	 saúde	 da	
criança	em	um	serviço	do	PSF,	utilizando	uma	
metodologia	de	pesquisa-ação	que	enriquece	
e	subsidia	as	ações	da	área.

As	enfermeiras	da	Residência	Multiprofis-
sional	em	Saúde	da	Família	da	UFPel	fazem	o	
relato	de	caso	de	um	atendimento	familiar	com	
pessoa	com	sofrimento	psíquico,	demonstran-
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do	a	utilização	do	Modelo	Calgary	na	abordagem	
familiar.

O	artigo	de	Médicos	de	Família	do	Brasil	e	da	
Espanha	 apresenta	 uma	 importante	 contribuição	
sobre	a	efetividade	da	Atenção	Primária	à	Saúde	
-	APS	na	saúde	infantil,	revisando	aspectos	relacio-
nados	à	definição	da	APS	e	seus	atributos.	

As	pesquisadoras	da	Escola	de	Saúde	Pública	
da	SES/RS	descrevem	suas	experiências	na	redu-
ção	de	danos	e	seu	uso	como	estratégia	em	Saúde	
Pública	no	campo	da	saúde	mental	e	dos	serviços	
de	APS.

As	sanitaristas	da	14ª	Coordenadoria	Regional	
de	Saúde	da	área	de	Santa	Rosa	mostram	seu	tra-
balho	de	avaliação	das	estratégias	de	organização	
da	Atenção	e	Gestão	em	Saúde	implementada	nos	
municípios	de	sua	abrangência.

O	artigo	sobre	Saúde	Mental	e	Atenção	Básica	
relata	a	construção	coletiva	do	grupo	de	trabalho	
da	SES/RS,	apresentando	a	importância	da	interface	
com	as	duas	áreas	e	a	priorização	de	alguns	méto-
dos	para	viabilizá-la.

A	seção	de	Saúde	Bucal	da	SES/RS	nos	apresen-
ta	uma	importante	contribuição	para	a	qualificação	
da	saúde	bucal	na	estratégia	Saúde	da	Família.

Os	cirurgiões-dentistas	da	Residência	em	Aten-
ção	 Básica	 do	 Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	
mostram	 os	 resultados	 de	 um	 estudo	 realizado	
em	Porto	Alegre	sobre	o	acesso	à	saúde	bucal	por	
idosos.	Este	trabalho	foi	premiado	no	Encontro	da	
Associação	 Brasileira	 de	 Odontologia	 Preventiva	
de	2004.

Um	estudo	realizado	por	cirurgiões-dentistas	
em	creches	comunitárias	da	Residência	em	Atenção	
Básica	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	mostra	
a	significativa	relação	entre	as	condições	socioeco-
nômicas	e	a	doença	cárie	e	gengivite.

Finaliza	com	os	resumos	dos	trabalhos	cien-
tíficos	 apresentados	 na	 4ª	 Semana	 Científica	 e	
Cultural	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	da	
SES/RS,	evento	realizado	em	novembro	de	2003,	
abordando	a	humanização	do	cuidado	na	Atenção	
Primária	à	Saúde.

Assim,	parabenizamos	a	todos	os	autores	pela	
contribuição	ao	desenvolvimento	da	Atenção	Primá-
ria	e	da	Saúde	da	Família	no	Rio	Grande	do	Sul.

Boa	leitura	a	todos!

COORDENAÇÃO	ESTADUAL	DA	SAÚDE	
DA	FAMíLIA	DA	SES/RS



Boletim	 da	 Saúde	 has	 been	 accompanying	
the	changes	of	the	health	sector	occurred	during	
the	 last	decades	 in	Brazil.	Within	the	health	care	
sphere,	a	revolution	is	in	course:	the	establishment	
and	implementation	of	the	Family	Health	strategy,	
surpassing	 the	 issue	of	 a	Program	 -	PSF.	 In	 June	
2004,	 in	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 754	 Family	 Health	
Teams	-	PSF	were	working,	260,	with	Oral	Health.	
The	effort	of	the	Rio	Grande	do	Sul	State	Health	
Office	 -	 SES/Rio	 Grande	 do	 Sul,	 together	 with	
the	efforts	of	the	federal	and	municipal	managers	
have	 reflected	 the	 important	 contribution	 of	
the	 professionals	 who	 have	 carried	 forward	 the	
proposal	of	a	more	equitable	and	qualified	Health	
Care	System.	

This	 thematic	 edition	 on	 Family	 Health	 also	
shows	the	production	of	“gauchos”	researchers	and	
professionals	in	the	area	of	Primary	Health	Care.	

The	SES/RS	team,	through	the	Health	Actions	
Department	 -	 DAS	 and	 the	 State	 Coordination	
of	 Family	 Health,	 reports	 the	 experience	 of	 the	
creation	of	State	Financial	Incentive	to	the	Family	
Health	 Strategy.	 It	 was	 presented	 at	 the	 Health	
Ministry,	in	2003,	as	a	novelty	in	the	public	health	
care	policies.	

The	 Porto	 Alegre’s	 Municipal	 Health	 Office	
brings	the	experience	of	the	“gaucho”	capital	into	
the	discussion	of	the	professional	competences	in	
the	work	process	of	Family	Health.	It	was	selected	
as	one	of	the	best	experiences	at	the	Porto	Alegre	
SUS	Exhibit	in	2004.

The	Bagé	article	shows	the	experience	of	the	
Family	 Health	 establishment	 with	 the	 proposal	
of	 Health	 Artisans	 and	 their	 communitarian	
projects.

The	 health	 and	 community	 physician,	 Maria	
Amélia	 Mano,	 makes	 a	 gift	 to	 the	 readers	 with	
an	essay	on	Education	and	Family	Health,	briefly	
rescuing	the	day-to-day	memories.	

The	 zoonosis	 control	 veterinarians	 from	
Canoas	town	show	the	implementation	experience	
of	 an	 articulation	 between	 the	 communitarian	
agents	and	the	Environmental	and	Epidemiological	
Vigilance.	

Researchers	 from	 SES/RS	 and	 Brazil ian	
Lutheran	University	have	brought	the	result	of	the	
research	on	the	former	participants	of	the	Residence	
Program	in	Family	and	Community	Medicine	from	
the	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	showing	the	
family	and	community	physicians’	career	since	the	
first	group	beginning	in	1976.

The	Oral	Health	in	Family	Health	is	the	text	of	
the	State	Coordination	team	of	Oral	Health	from	
DAS/SES-RS.	 It	 reports	 the	 work	 dynamics	 and	
proposals	of	the	professionals	from	the	oral	health	
area	and	their	inclusion	in	the	Family	Health.	

The	 educator	 Gehysa	 Guimarães	 Alves,	
from	 the	 General	 Vigilance	 Center,	 from	 the	
Porto	 Alegre/RS	 Health	 Department	 shows	 the	
results	of	the	research	on	training	on	Child	health	
vigilance	in	a	PSF	service,	using	the	action-research	
methodology,	 enriching	 and	 granting	 the	 actions	
of	the	area.

The	nurses	of	the	Multiprofessional	Residency	
in	Family	Health	from	UFPel	present	a	case	report	
of	 a	 house	 call	 to	 a	 psychiatric	 distress	 patient,	
showing	the	utilization	of	the	Calgary	Model	in	the	
family	approach.

The	article	of	Family	Physicians	from	Brazil	and	
Spain	presents	 an	 important	 contribution	on	 the	
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effectiveness	of	Primary	Medical	Care	(APS)	to	
child’s	health,	reviewing	aspects	related	to	the	
definition	of	APS	and	its	attributes.

The	 Family	 Physicians	 from	 Brazil	 and	
Spain	gives	an	 important	contribution	on	the	
efficiency	of	the	Primary	Health	Care	-	APS	in	
the	child	health,	reviewing	aspects	related	to	
APS	definition	and	its	attributes.

The	researchers	from	the	Escola	de	Saúde	
Pública	-	SES/RS	describe	their	experiences	as	
to	 damage	 reduction	 and	 their	 utilization	 as	
a	public	health	strategy	in	the	field	of	Mental	
Health	and	the	APS.

The	sanitarians	 from	the	Santa	Rosa	14ª	
Regional	Health	Office	show	their	evaluation	
work	 of	 organizational	 strategies	 of	 Health	
Care	and	Management	 implemented	 in	 their	
area.	

The	article	on	Mental	Health	and	Primary	
Health	Care	reports	the	collective	construction	
of	the	work	group	from	SES/RS,	showing	the	
importance	of	the	interface	with	the	two	areas	
and	the	prioritization	of	some	methods	to	make	
it	feasible.

The	 section	 on	 Oral	 Health	 of	 SES/RS	
shows	 us	 an	 important	 contribution	 for	 the	
oral	 health	qualification	 in	 the	Family	Health	
strategy.

The	 dental-surgeons	 from	 the	 Primary	
Health	 Care	 Residency,	 Centro	 de	 Saúde-	
Escola	 Murialdo	 show	 the	 results	 of	 a	 study	
developed	 in	 Porto	 Alegre	 on	 the	 elderly	
access	to	oral	health.	This	work	was	awarded	
at	the	Meeting	of	the	Brazilian	Association	of	
Preventive	Dentistry,	in	2004.

A	 study	 developed	 by	 dental-surgeons	
in	communitarian	nurseries	of	 the	Residency	
Program	 in	Primary	Health	Care,	Centro	de	
Saúde-Escola	 Murialdo	 shows	 the	 significant	
relation	between	the	socioeconomic	conditions	
and	the	caries	and	gingivitis.	

At	 last,	 we	 can	 see	 the	 abstracts	 of	
scientific	 works	 presented	 during	 the	 4th.	
Cultural	and	Scientific	Week	from	Centro	de	
Saúde-Escola	Murialdo,	SES/RS,	in	November	
2003,	on	the	care	humanization	in	the	Primary	
Health	Care.	

Thus,	we	congratulate	all	the	authors	on	
the	contribution	 for	 the	development	of	 the	
Primary	Care	and	Family	Health	in	Rio	Grande	
do	Sul.

Good	reading!

STATE	FAMILy	HEALTH	
COORDINATION	-	SES/RS




