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Editorial  

Este número da Revista Qualidade HC é dedicado à publicação de resumos expandidos 

desenvolvidos no Curso de Gestão da Clínica nas Redes de Atenção, realizado pela Fundação de 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Gestão da Clínica na RAS – 

FAEPA/HCFMRP/USP). Este número temático é justificado por diversos motivos.  

Em primeiro lugar, o curso de Gestão da Clínica na RAS – FAEPA/HCFMRP/USP foi 

contratato (Contrato UCP-196/2019) como parte das ações do Programa “Saúde em Ação” que 

visa o fortalecimento da gestão das Redes de Atenção à Saúde no Estado de São Paulo, em 

cinco regiões priorizadas: Itapeva, Litoral Norte, Região Metropolitana de Campinas, Vale do 

Jurumirim e Vale do Ribeira. O objetivo principal do curso foi a capacitação teórica e prática de 

profissionais do SUS para o enfrentamento de problemas da saúde em suas respectivas  regiões, 

fortalecendo os processos de gestão e da assistência, para ampliação do acesso, humanização e 

integralidade do cuidado à saúde. Para tanto, proporcionou-se conceitos e estratégias 

fundamentais ao desenvolvimento dos raciocínios clínico-epidemiológico e estratégico-

situacional, para as quatro linhas de cuidado prioritárias: ‘Gestante, Parto e Puérpera’, ‘Criança’, 

‘Diabetes’ e ‘Hipertensão’. Também, aplicou-se metodologias interativas de ensino-

aprendizagem numa diretriz construtivista e orientada por competências, para reforçar o 

protagonismo dos atores participantes, tanto na priorização, quanto no desenho e monitoramento 

da intervenção, levando-se em consideração a contextualização singular de cada região e a 

problematização crítica das atividades laborais e dos processos assistenciais para melhoria da 

qualidade da atenção. 

Outros aspectos relevantes são a abrangência e capilaridade deste curso. Foram 2.044 

profissonais inscritos, representando 210 diferentes municípios do estado de São Paulo, que 

resultaram em 77 diferentes propostas de intervenção para as quatro linhas de cuidado 

prioritárias, apresentados nesta edição. Os  trabalhos foram construídos em grupos 

muldicisplinares e com representantes de diferentes municípios, fomentando a integração de 

diferentes conhecimentos e práticas, e, criando coletividades territoriais para o pensamento 

estratégico em Rede e implementação das linhas de cuidado.  

Por fim, deve-se destacar a importância deste programa para a FAEPA, que nesta 

oportunidade teve fortalecidos seus objetivos, ao colaborar no desenvolvimento das ações do 

Programa “Saúde em Ação”. Também ampliou seu escopo de atuação na saúde, especialmente 

na área de Educação à Distância e no desenvolvimento das estratégias de metodologia ativa. 
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Ademais, ao ser responsável por mais de 2.000 alunos inscritos, ganhou expertise no 

desenvolvimento de cursos de maior escala e na organização de células de conhecimento em 

diferentes territórios de São Paulo, formando facilitadores e alunos com apoio do corpo docente  

da FMRP-USP.  

Sem dúvida, a publicação destes resumos na presente edição, disseminará diferentes 

propostas de intervenção para as quatro linhas de cuidado, valorizando todo o empenho de 

trabalhadores do SUS e garantindo o acesso da informação gerada de modo amplo e irrestrito 

para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo.  

 

Dra. Claudia Marques Canabrava (supervisora) 

MSc. Danilo Carvalho Oliveira (supervisor) 

Prof. Dr. Altacilio A. Nunes (coordenador pedagógico) 

Prof. Dr. Antonio Pazin Filho Diretor de Atenção à Saúde (coordenador geral) 

 

 


