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É com entusiasmo que a Escola de Saúde 
Pública vinculada à Secretaria da Saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul lança mais uma 
edição do Boletim da Saúde, uma tradição 
que vem desde 1969 quando foi publicado o 
primeiro volume, com o objetivo de sociali-
zar, disseminar e problematizar temas da 
saúde pública e coletiva entre os profissio-
nais da saúde. 

Tenho muito orgulho de ter iniciado a di-
reção da Escola de Saúde Pública em 2015 
e retomado a publicação da revista já no 
ano seguinte. Em momentos de recessão 
em que vivemos, onde temos que priorizar 
tantas necessidades assistenciais, rece-
ber o apoio e recursos que possibilitaram 
as edições do Boletim da Saúde, nos leva 
a agradecer ao Secretário da Saúde, que 
como nós, acredita que a circulação de 
informações, difusão de metodologias e o 
compartilhamento de saberes e práticas, é 
o melhor caminho para se construir estra-
tégias de enfrentamento dos desafios co-
muns na área da saúde pública. 

A efetividade e o aperfeiçoamento das 
ações de saúde desenvolvidas na prestação 
da assistência aos usuários do SUS, a res-
ponsabilização dos agentes e a prestação de 
contas à sociedade, são fatores diretamente 
relacionados à necessidade de aprimora-

mento e modernização da gestão pública. 
Por outro lado, a compreensão da natureza 
dos dispositivos produzidos pelas institui-
ções, para dar corpo às intervenções, cons-
titui-se em prerrogativa essencial, além de 
facilitadora ao debate sobre os problemas 
enfrentados pelo sistema, que se fomente 
cada vez mais a pesquisa, que gera a pro-
dução do conhecimento. É por meio da pes-
quisa que se inova e renova as boas práti-
cas em saúde e que se propicia alternativas 
para a tomada de decisão mais objetiva e 
efetiva. Ainda favorece as condições neces-
sárias para avaliação das políticas. Nessa 
perspectiva, as pesquisas disseminadas e 
debatidas, além de favorecer uma melhor 
compreensão das atividades avaliativas ne-
cessárias à análise das políticas, dos pro-
gramas, projetos e sistemas e, embasar a 
escolha e utilização do método dela decor-
rentes, contribui com a superação do desa-
fio ético inerente às abordagens de inter-
venções institucionais que trazem, em seu 
bojo, hipóteses e objetivos definidos pelos 
tomadores de decisão. Dentre as ativida-
des desenvolvidas na ESP/RS, o ensino e a 
pesquisa detêm um grau de maior respon-
sabilidade, e nesse sentido, a revista propõe 
ser um foro permanente de debate e assim, 
contribuir para o fortalecimento do SUS. 

APRESENTAÇÃO



Nesta edição temos uma mescla de arti-
gos oriundos das várias políticas de atenção 
à saúde desenvolvidas pelos departamentos 
que compõem a Secretaria da Saúde-RS, 
originados em pesquisas realizadas pelos 
profissionais da saúde engajados na busca 
de melhores práticas, na construção de evi-
dências científicas com o objetivo de desen-
volver ações de aperfeiçoamento e qualifi-
cação na assistência prestada aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Queremos 
deixar um agradecimento especial ao colega  
Dr. Elson Farias que dirige o Departamento 
de Atenção à Saúde (DAS/SES/RS), pela con-
tribuição no envio de vários artigos.

Neste período em que se conclui a ges-
tão, fica a certeza do dever cumprido com a 
consolidação do Boletim da Saúde no nos-
so meio. Revista constituída, para gestores, 
professores, pesquisadores, trabalhadores 
e usuários do Sistema Único de Saúde, para 
que pudessem compartilhar e se apropriar 
de políticas, instrumentos, conceitos e opi-

niões atuais sobre gestão para a área da saú-
de pública e coletiva. 

Dedicação, responsabilidade e determi-
nação, são palavras que descrevem o em-
penho de todos os envolvidos na elaboração 
da revista, em especial destaco a servido-
ra Especialista em Saúde Lia Mara Becker  
Dilelio, que não mediu esforços para findar a 
revista no tempo planejado, meu reconheci-
mento e agradecimentos. Agradeço também 
a todos os autores que escolheram nossa 
revista para divulgarem seus trabalhos, que 
com certeza, irão contribuir como fonte de 
conhecimento para inúmeros estudantes e 
profissionais da saúde de nosso país. 

Esperamos, como em outras edições, que 
o conteúdo presente nesta edição seja um 
marco motivador de novas pesquisas, envol-
vendo profissionais da academia, mas princi-
palmente profissionais que atuam no Sistema 
Único de Saúde, este é o nosso compromisso, 
propagar o conhecimento é nossa meta.

Uma boa leitura a todos.

Teresinha Valduga Cardoso
Diretora da ESP/RS 

16 Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 26, n. 2, p. 15-18 jul./dez. 2017



PRESENTATION
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It is with enthusiasm that the Escola de 
Saúde Pública (Public Health School) in 
connection with the Secretariat of Health 
of the State of Rio Grande do Sul launches 
another edition of the Health Journal, a 
tradition since 1969, in order to socialize, 
disseminate and discuss topics of public 
and collective health between health 
professionals. 

I’m very proud to have initiated the 
direction of the Escola de Saúde Pública 
(Public Health School) in 2015 and resumed 
the publication of the magazine the following 
year. We all are living in times of recession, 
where we have to prioritize so many welfare 
needs, receive the support and resources 
that enabled editions of journal of health, 
leads us to thank the Secretary of Health, 
who like us, believe that the circulation of 
information, dissemination of methodologies 
and the sharing of knowledge and practices, 
is the best way to build coping strategies  
of common challenges in the field of  
public health. 

The effectiveness and improvement of 
health actions developed in the provision 
of assistance to users of Single Health 
System (Sistema Único de Saúde - SUS), the 
accountability of staff and accountability to 
society, are factors directly related to the 
need for improvement and modernization 

of the public administration. On the other 
hand, the understanding of the nature of 
the devices produced by the institutions, 
to give body to the interventions is 
essential prerogative, as facilitator to the 
debate about the problems faced by the 
system, which encourages each time more 
research, which generates the production 
of knowledge. It is through research that 
innovates and renews the good health 
practices and which provides alternatives 
to decision-making more effective and 
objective. Still promotes the conditions 
necessary for the evaluation of policies. 
In this perspective, the disseminated 
research and discussed, besides promoting 
a better understanding of evaluation 
activities necessary for the analysis 
of policies, programmes, projects and 
systems and enhance the choice and use of 
the method which flow from it, contributes 
to the overcoming of the ethical challenge 
inherent in institutional intervention 
approaches that bring in your belly, 
hypotheses and objectives set by decision 
makers. Among the activities developed 
in ESP/RS, teaching and research have a 
degree of responsibility, and in this sense, 
the magazine proposes to be a permanent 
forum of debate and thus contribute to the 
strengthening of the Single Health System. 
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In this issue we have a mix of articles 
from the various health care policies 
developed by the departments that make up 
the Secretariat of Health-RS, originated in 
research developed by health professionals 
engaged in search of better practice in 
construction of scientific evidence with 
the aim of developing improvement and 
qualification actions on assistance provided 
to users of the Single Health System 
(SUS). We want to make a special thanks 
to colleague Dr. Elson Farias who runs the 
Health Care Department (DAS/SES/RS), for 
his contribution in several articles.

In this period that concludes the 
management, is sure the accomplishment 
with the consolidation of the Journal of 
Health in our midst. The magazine created 
for managers, professors, researchers, 
workers and users of the Single Health 
System, so that they could exchange and 
take ownership of policies, instruments, 

concepts and opinions about current 
management to the field of public health 
and collective health. 

Dedication, responsibility and determination 
are words that describe the commitment of 
all those involved in the preparation of the 
magazine, in particular the public officer 
specialized in Health, Lia Mara Becker Dilelio, 
who did not measured efforts to finish the 
magazine in the planned time, my appreciation 
and thanks. I would also like to thank all the 
authors who have chosen our journal to divulge 
their work, which will certainly contribute as 
a source of knowledge to many students and 
health professionals in our country. 

We hope, as in other editions, the content 
present in this edition is a motivating landmark 
of new research, involving professionals from 
academia, but mainly professionals working 
in the health system, this is our commitment, 
propagate the knowledge is our goal.

Enjoy your reading.

Teresinha Valduga Cardoso
Director of ESP/RS 


