
APRESENTAÇÃO

O Boletim da Saúde é um reflexo do contexto da
saúde, explicitando o debate profícuo e necessário
dos grandes temas que lançam os desafios constantes
para o SUS que queremos. O ano de 2007 é anunciador
de nova gestão na SES/RS e na Escola de Saúde Públi-
ca que vem com o compromisso de seguir no proces-
so de qualificação da educação em saúde, e com a
ousadia de inovar para consolidar a política de saúde
no Estado do Rio Grande do Sul.

A implantação da Escola Estadual de Educação
Profissional em Saúde do Rio Grande do Sul (ETSUS-
RS), em fase de credenciamento junto ao Conselho
Estadual de Educação e em parceria com a Assedisa,
é uma dessas ações que vêm marcar um novo pata-
mar na formação de profissionais de nível técnico para
todos os municípios gaúchos.

O ano de 2007 também tem a marca da implan-
tação do Pacto pela Saúde, através da assinatura do
Termo de Compromisso de Gestão pela Secretaria
da Saúde do Rio Grande do Sul, que formalizou as
atribuições inerentes à esfera estadual na condução
do processo de aprimoramento e consolidação do
Sistema Único de Saúde (SUS). Especificamente, cou-
be à ESP/RS assumir as responsabilidades na educa-
ção na saúde com os seguintes objetivos:

- Formular, promover e apoiar a gestão da edu-
cação permanente em saúde e processos relativos à
mesma no âmbito estadual;

- Promover a integração de todos os processos
de capacitação e desenvolvimento de recursos hu-
manos à política de educação permanente, no âmbito
da gestão estadual do SUS;

- Apoiar e fortalecer a articulação com os municí-
pios e entre os mesmos, para os processos de educa-
ção e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS;

- Articular o processo de vinculação dos municí-
pios às referências para o seu processo de formação
e desenvolvimento;

- Articular e participar das políticas regulatórias
e de indução de mudanças no campo da graduação e
da especialização das profissões de saúde;

- Articular e pactuar com o Sistema Estadual de
Educação, processos de formação de acordo com as
necessidades do SUS, cooperando com os demais
gestores, para processos na mesma direção;

- Desenvolver ações e estruturas formais de edu-
cação técnica em saúde com capacidade de execu-
ção descentralizada no âmbito estadual.

A educação em saúde passou a se constituir como
área estratégica, ampliando seu escopo e resultando,
no âmbito nacional e estadual, na atual Política de
Educação Permanente em Saúde. A Comissão de
Integração Ensino e Serviço (CIES/RS) foi criada con-
tando com a forte presença dos diversos atores so-
ciais do setor saúde e reforçando a regionalização e a
descentralização das ações da ESP/RS por meio das
ações dos Núcleos Regionais de Educação em Saúde
Coletiva (NURESC), com a parceria da CIB/RS e o
imprescindível acompanhamento do Conselho Esta-
dual de Saúde.

O Boletim da Saúde continuará enquadrado como
ação estratégica desta administração, com a missão
de promover o debate teórico e reflexivo sobre os
estudos e as pesquisas realizadas no setor público de
saúde, de modo a proporcionar aos profissionais da
saúde e demais interessados o permanente aprimora-
mento da atenção, da gestão, da educação e o fortale-
cimento do controle social. Esse desafio está lançado,
e com a colaboração desses segmentos, esta ferra-
menta de conhecimento alcançará seus propósitos.
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PRESENTATION

The Bulletin of Health is a reflex of the context of
health, setting out the useful and necessary discussion
about the great themes that casts constant challenges
for the Sistema Único de Saúde (SUS) that we all want.
The year of 2007 announces a new management of the
State Department of Health and of the Escola de Saú-
de Pública (ESP) that comes with the compromise of
continuing the qualification process of education in
health and with the daring of innovating to consolidate
the health policy in the State of Rio Grande do Sul.

The introduction of the State School of Professional
Education in Health of Rio Grande do Sul, that is being
qualified in the State Council of Education in partnership
with assedisa, is one of the actions that marks a new
level of education of technical professionals for every
city of Rio Grande do Sul.

The year of 2007 also has the mark of the
introduction of the Pact for Health, by the subscription
of the Term of Management Compromise from the State
Department of Health, which formalized the inherent
attributions of the state ambit on the conduction of the
improvement process and on the consolidation of the
SUS. Specifically, it was due to the Escola de Saúde
Pública assuming the responsibilities on the education
in health with the following objectives:

1. To formulate, promote and support the
management on permanent education on health and
processes related to this one in a state ambit;

2. To promote the integration of every education
and human resources development processes to the
permanent education policy, in the ambit of the state
management of SUS;

3. To support and fortify the articulation with the
cities and between these ones, for the processes of
education and development of professionals for the SUS;

4. To articulate the process of linking the cities to

the references for its education and development
process;

5. To articulate and participate of the policies of
regulation and induction of changes in the field of
graduation and specialization on health professions;

6. To articulate and join in the pact with the State
System of Education  processes of education in
agreement with the needs of the SUS, cooperating with
all the other managers, for processes with the same
objectives;

7. To develop actions and formal structures of
technical education in health with ability of a
decentralized execution in the state ambit.

The education in health had became to constitute
itself as a strategical area, amplifying its purpose and
resulting, in a national and state ambit, in the current
Permanent Education in Health Policy. The Commission
of Integration, Education and Service was created
counting on the strong presence of different social actors
from the health sector and reinforcing the
regionalization and decentralization of the actions from
the ESP/RS (Escola de Saúde Pública) by means of the
actions of the Núcleo Regionais de Educação em Saúde
Coletiva (NURESC), in partnership with the CIB/RS
and the indispensable State Council of Health.

The Boletim de Saúde will keep on fitted as a
strategical action of this administration, with the mission
of promoting the theoretical and reflexive discussion
about the studies and researches realized on the public
health sector, in way to provide to the health
professionals and other people who may interests the
permanent improvement of attention, management,
education and fortifying of the social control. This
challenge is casted, and with the collaboration of these
segments, this knowledge tool will achieve its
proposals.
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