
Como pode ser notado, continuamos no lento
e gradual processo de regularização de nossas
edições, no propósito de voltarmos à indexação de
nossa revista. Mais do que as modificações na
apresentação e no visual de nosso Boletim da Saúde,
caminhamos firmemente para a consolidação de um
excelente Conselho Editorial, bem como na
qualificação de nosso corpo técnico. Agora, todos
os que trabalham na elaboração da revista são
servidores concursados do quadro da Secretaria, na
expectativa de que esta formatação permita a
continuidade do trabalho em futuras administrações,
sem as lamentáveis suspensões ocorridas em
gestões passadas.

Outro aspecto que merece esclarecimento é no
que se refere a este terceiro número temático.
A Política Nacional de Humanização do SUS, no plano
Federal, e a Política de Humanização da Assistência à
Saúde, no plano estadual, complementam-se, na
perspectiva de que a saúde é um direito de todos e
dever do Estado, mas que o acesso aos serviços, em
um quadro de extrema desigualdade socioeconômica,
que ainda caracteriza nosso País, acaba por permitir
que a responsabilização de acompanhamento das
necessidades de cada usuário permaneça com graves
lacunas. A este quadro, no dizer de Gastão Wagner
de Souza Campos, quando do lançamento do
HumanizaSUS, acrescenta-se a desvalorização dos
trabalhadores de saúde, expressiva precarização das
relações de trabalho, baixo investimento em um
processo de educação permanente desses
trabalhadores, pouca participação na gestão dos
serviços e frágil vínculo com os usuários. Na busca
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da construção das mudanças necessárias neste perfil
descrito ainda em 2003, é que se procura, em todas
as esferas de governo, a construção de um Sistema
comprometido com a humanização, fortalecido em
seu processo de pactuação democrática e coletiva, e
que ultrapasse a idéia de que seria mais um "programa
de governo".

No plano estadual, a PHAS, coordenada pela
Escola de Saúde Pública (ESP), tem demonstrado força
e pioneirismo no avanço de medidas concretas de
melhoria na humanização do sistema. Neste curto
período, foram criados Comitês Regionais de
Humanização que cobrem todo o estado, com 250
grupos de trabalho constituídos, foram capacitadas
mais de 3000 pessoas, e os temas referentes à proposta
foram incluídos no currículo dos cursos da ESP, inclusive
nos de pós-graduação. Com uma proposta de
promover parcerias entre os diversos segmentos que
constituem o Sistema de Saúde e corresponsabilização
de gestores, trabalhadores da saúde, prestadores de
serviços e usuários, a PHAS tem conseguido dar maior
visibilidade ao SUS que dá certo.

Este número especial é parte do esforço de
todos no processo de valorização da dimensão
subjetiva e social em todas as práticas de atenção e
de gestão do sistema e do fortalecimento do trabalho
em equipe multiprofissional, estimulando a
transdisciplinaridade, com alta conectividade, e um
modo cooperativo e solidário de implementar o
Sistema Único de Saúde, com autonomia e
protagonismo dos sujeitos coletivos que o constroem
no dia a dia.
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As it can be noticed, we continue in the gradual
and slow process of regulating our editions, aiming
at coming back to the indexation of our Journal. More
than the changes of our Journal of Health presentation
and graphic layout, we are firmly advancing toward
the consolidation of an excellent Editorial Board, as
well as the qualification of our technical staff. Now,
all the ones who work with the Journal development
are part of the State Health Office selected workers,
expecting this  layout allows the work continuity in
the future, without the unfortunate interruptions
occurred during the last managements.

Another aspect, which deserves elucidation, is
related to this third thematic edition. The SUS
National Humanization Policy, at federal level, and
the Humanization Policy of Health Assistance, at state
level, complete one another, as to the perspective
that health is everybody's  right  and a State duty, but
the access to the services, within an extremely
unbalanced socioeconomic scenery, which is still a
characteristic of our country, allows that the
responsibility of following up the needs of each user
still has serious problems. At the launching of the
'HumanizaSUS Program", according to  Gastão
Wagner de Souza Campos, to this situation, it  is
added the health workers depreciation, significant
precariousness of working relations, low investments
in a permanent qualification process of such worker,
the little participation in the services management
and the fragile link with the users. In the search of
building the  necessary changes  to this layout, already
described in 2003, within all the government
departments, we aim at the construction of a System
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compromised with the humanization, strengthened
in its democratic and collective agreement process ,
surpassing the idea of being only one more
"Government Program".

At the state level,  Humanization Plan of Health
Assistance - PHAS, coordinated by the Public Health
School - Escola de Saúde Pública (ESP), has shown
strength and pioneering at the advance of concrete
measures for the improvement at the system
humanization. Within this short term, Regional
Humanization Committees were created, covering
all the state with 250 working groups, where more
than   3000 people were trained, and the themes as
to the proposal were included in the ESP courses,
including the graduation ones. As a proposal to
promote partnerships among the different segments
forming the Health System and the co-
responsibilization of managers, health workers,
service renderers and users, the  PHAS can have given
more visibility to the Unique Health Plan - SUS which
has been successful.

This special edition is part of the effort of all
those making part of the valuation process of the
subjective and social dimension in all the attention
and mamagement practices of the system and the
strenghtening of multiprofessional team work,
stimulating the transdisciplinarity, with high
conectivity and a cooperative and solidary way of
implementing the Unique Health System - SUS, with
autonomy and leadership of collective subjects
building it daily.
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