
A Organização Panamericana de Saúde
(OPAS/2002) divulgou um importante documen-
to a respeito dos conceitos, performance e ba-
ses de ação dos serviços de saúde. É pertinente
sua lembrança, tendo em vista ser o nosso “Bo-
letim da Saúde” um importante instrumento de
divulgação na área de Saúde Pública em nosso
meio, principalmente quando abre um espaço
qualificado para publicação da produção e do
pensamento dos profissionais da Atenção Primá-
ria à Saúde (APS) e de Saúde da Família (SF).

São 11 pontos que valem ser lembrados
por sua estreita relação com os projetos de
qualificação e expansão da APS/SF no RS, por
intermédio do monitoramento e avaliação da
Atenção Básica. São chamadas as Funções Es-
senciais em Saúde Pública:

I) Monitoramento, avaliação e análise do
estado de saúde;

II) Vigilância em saúde pública, pesquisa e
controle de riscos e ameaças à saúde pública;

III) Promoção da saúde;
IV) Participação social em saúde;

APRESENTAÇÃO

V) Desenvolvimento de políticas e capaci-
dade institucional para o planejamento e a ges-
tão em saúde pública;

VI) Fortalecimento da capacidade institu-
cional para regulação e cumprimento da lei em
saúde pública;

VII) Avaliação e promoção do acesso eqüi-
tativo aos serviços necessários de saúde;

VIII) Desenvolvimento e treinamento de
recursos humanos em saúde pública;

IX) Garantia de qualidade em serviços de
saúde individual e com base na população;

X) Pesquisa em saúde pública; e
XI) Redução do impacto de emergências

e desastres sobre a saúde.
Tudo isto para uma relação mais qualifica-

da, eficaz e satisfatória com os usuários de um
Sistema de Saúde. Para se obter este resultado
a SES/RS estabeleceu como meta a implemen-
tação da Estratégia Saúde da Família e o conse-
qüente aumento da cobertura populacional.

Por isto é de fundamental importância que
se realizem estudos e que os mesmos sejam
divulgados.

É O QUE ACONTECE AGORA, BOA LEITURA!
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The Pan-American Health Organization
(OPAS/2002) disclosed an important document
on the concepts, performance and bases for
action of health services. It is pertinent to
remember this, in view of the fact that our
“Boletim da Saúde” (“Health Journal”) is an
important instrument for publications in the
area of Public Health in our midst, especially
when it opens a qualified space for the
publication of the production and the thoughts
of professionals in Primary Attention to Health
(APS) and Family Health (SF).

There are 11 points that are worth
remembering, due to their close relationship
with the APS/SF qualification and expansion
projects in RS, by means of monitoring and
evaluation of Basic Attention. These are called
the Essential Functions in Public Health:

I) Monitoring, evaluation and analysis of the
health status;

II) Surveillance in public health, research and
risk control and threats to public health;

III) Health promotion;
IV) Social participation in health;

PRESENTATION

V) Development of policies and institutional
capacity for planning and management in public
health;

VI) Strengthening of the institutional capacity
for regulation and law enforcement in public
health;

VII) Evaluation and promotion of the
equitable access to necessary health services;

VIII) Development and training of human
resources in public health;

IX) Quality assurance in individual and
population-based health services;

X) Research in public health, and
XI) Reduction of the impact of emergencies

and disasters on health.
All these points help us maintain a more

qualified, effective and satisfactory relationship
with the users of a Health System. In order to
achieve these results, the SES/RS has
established the goal to implement the Family
Health Strategy and the consequent increase
of populational coverage.

Therefore, it is of utmost importance that
studies are carried out and published.

THAT IS WHAT HAPPENS NOW.
GOOD READING!
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