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EDITORIAL

A Revista Texto & Contexto Enfermagem apresenta esta edição voltada aos temas da área
de Gestão em Saúde e Enfermagem. Aventurar-se por esta é desvelar uma infindável teia de
pesquisas, reflexões teóricas, revisão de literatura e relato de experiência de 54 (cinqüenta e quatro)
sujeitos sociais que contribuirão para fortalecer esta área do conhecimento, afirmando as mudan-
ças e transformações que temos conduzido nos diversos cenários de atuação do profissional
Enfermeiro e de outros profissionais do setor saúde.

Formular, planejar, implementar e gerenciar estudos e processos na área de Gestão, em
especial aos temas voltados a gestão de políticas públicas, sistemas e serviços de saúde, tem sido
uma prática cotidiana de enfermeiras e enfermeiros no Brasil. Ao socializarmos os estudos aqui
apresentados, esperamos que estes possam ser atualizados, criticados e, sobremaneira, replicados.
Assim, poderemos contribuir na construção do Sistema Único de Saúde, alicerçado sobre uma
gestão profissional, nos diversos micro e macro espaços de ação da prática de gestão.

Felizmente, o conhecimento disponibilizado à comunidade brasileira e internacional, consi-
dera a pluralidade das idéias, a multiplicidade de práticas e a diversidade de concepções
metodológicas, conquista esta reafirmada nos diversos movimentos sociais dos quais a Enferma-
gem se fez presente. Esta é uma reafirmação da importância da democratização do acesso ao
conhecimento e à investigação.

É preciso destacar que, dos dezessete textos aqui apresentados, onze são artigos originais
advindos de pesquisas; fato este que evidencia a importância desta área do conhecimento para a
Enfermagem e Saúde. Desvelam, desta forma, a fortaleza investigativa de profissionais e estudan-
tes do setor saúde, que enfrentam os desafios frente à gestão de pessoas, de materiais, de recursos
de informação, tecnológicos e financeiros. Assim, com planejamento, organização, liderança e
avaliação, estes profissionais e estudantes alicerçam e pavimentam os novos caminhos para um
serviço de saúde com qualidade, equanimidade, resolutividade e acessibilidade.

Gerenciando processos de trabalho com liderança, analisando a qualidade da assistência aos
usuários, criando novos vínculos profissionais, organizando sistemas de informação, atuando e
gerindo com pressupostos da integralidade, atuando na estratégia da saúde da família, estudando
fatores que interferem na qualidade assistencial de Enfermagem e saúde, desvelando perfis e
manifestações culturais dos profissionais, identificando perfis dos usuários e evidenciando as difi-
culdades enfrentadas por profissionais em espaços de gestão, são temáticas atuais e que aqui serão
discorridas. Nas linhas e entrelinhas deste número da Revista Texto & Contexto poderemos de-
gustar os novos resultados da investigação em Enfermagem, no campo da Gestão em Enferma-
gem e Saúde, criando assim, mais um espaço de debate democrático sobre esta área.

A contribuição das reflexões teóricas solidifica o conhecimento com relação às competên-
cias gerenciais de Enfermeiras, a gestão das práticas de saúde em cuidados complexos e, ao
finalizar esta sessão, apropriam o uso de conhecimentos de gestão para a mudança de cultura na
Enfermagem como disciplina. Os textos apontados, portanto, criam substância ao corpo de
conhecimentos na área, expressando os valores e concepções de seus autores, contribuindo desta
forma para a fundação teórica do conhecimento produzido e alicerçado nas diversas sessões da
presente Revista.
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Na Revisão de Literatura, a discussão a respeito das teorias administrativas e a organização do trabalho,
indicam a influência destas no setor saúde e, em especial, a necessidade de repensarmos o processo de trabalho
em Saúde e na Enfermagem.

Assim, os textos, em seu conjunto, esboçam a necessidade de superarmos os modelos fragmentados e
centrados, sobremaneira, nas práticas curativas com atenção individualizada. Apresentam ainda, práticas mo-
dernas e com novo espírito de gestão, onde entender e compreender os sujeitos do processo pode criar o
“caldo de cultura” necessário à interposição de práticas coletivizadas, competentes e coerentemente alicerçadas
no universo social, em circunstâncias determinadas historicamente.

Os estudos enfocam dimensões que envolvem as políticas de saúde, o planejamento e a organização de
serviços, bem como, a articulação de práticas de saúde diversificadas, concebendo as diversas variáveis e recur-
sos necessários ao processo de gestão. Desta forma, compreender as variáveis econômicas, políticas, sociais,
culturais, religiosas e metodológicas de gestão, envolvendo gestores públicos e privados, neste cenário de saúde
brasileira, se apresenta como oportuno. Assim, fortalecendo a abordagem de práticas multidisciplinares em
gestão, contribuiremos para qualificar o cenário favorável às mudanças preconizadas pelo Sistema Único de
Saúde, em todas as esferas e níveis de atenção.

Os trabalhos aqui apresentados, por sua competência acadêmica e inserção na práxis real do processo de
gestão, evidenciam o curso estratégico envolvido nos diversos modos de fazer, conceber e implementar práti-
cas de gestão em saúde e Enfermagem. Desta forma, este Periódico cumpre com seu papel de socializar os
conhecimentos aqui desvelados que, em interação com o mundo real e do cotidiano em saúde, poderá contri-
buir para a transformação da realidade de atenção à saúde e, em especial, para o desenvolvimento pleno da
cidadania de e para toda a sociedade.

Tenhamos uma ótima leitura!
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