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EDITORIAL / EDITORIAL

Avaliação em Saúde: pesquisa e formação para aprimoramento dos
sistemas de saúde

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) vem incentivando ativamente, ao longo dos
últimos anos, a constituição de parcerias entre instituições de ensino e pesquisa e os serviços de saúde, assim
como a interlocução e a troca de experiências entre especialistas e consultores com expertise em avaliação em
saúde, com destaque para a implementação de processos de formação que vêm contribuindo com a instrumen-
talização e a qualificação técnica do processo de formulação e aperfeiçoamento das políticas públicas na área
da saúde. Neste sentido organizou e promoveu em maio deste ano, junto com a Associação Brasileira de Pós-
graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), o “Seminário Nacional sobre Institucionalização da Avaliação em
Saúde” e lançou o livro “Avaliação em Saúde: bases conceituais e operacionais” (Medbook, 2010). O evento e
o livro integram, junto com este “Suplemento Temático Especial sobre Avaliação”, as atividades comemorati-
vas dos 50 anos do IMIP.

Este Suplemento marca, também, os dez anos de formalização do Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação
em Saúde (GEAS) junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da
Ciência e Tecnologia (CNPq/MCT) e, o primeiro ano de funcionamento do Programa de Pós-graduação em
Avaliação em Saúde com o Curso de Mestrado Profissional, recentemente aprovado pela Coordenação de Aper-
feiçoamento do Ensino Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC), coordenados respectivamente
pelas Diretorias de Pesquisa e de Ensino do IMIP. 

Ainda, junta-se às edições temáticas publicadas nos anos de 1995 e 2005 e, novamente conta com a coorde-
nação editorial da Profa. Zulmira Hartz, da Profa. Isabella Samico e do Prof. Eronildo Felisberto, trazendo no-
vas contribuições de autores nacionais e internacionais que vêm fortalecer o aporte metodológico para
pesquisas avaliativas e os movimentos voltados ao aprimoramento da avaliação como instrumento ou mecanis-
mo de apoio à gestão em saúde.

Ao longo de dezesseis meses de trabalho, foram recebidos e analisados vinte e seis manuscritos e, ao final,
aprovados em processo de avaliação peer review e aceitos pela editoria 19 contribuições, sendo 01 Artigo de
Revisão, 14 Artigos Originais, 02 Informes Técnico-Institucionais e 01 Ponto de Vista, além de 01 Artigo Espe-
cial - “Institucionalização da Avaliação na Administração Pública” que divulga a conferência proferida pelo
Prof. Jean-Louis Denis, do Departamento de Administração em Saúde da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Montreal, que constituiu-se, também, na Aula Inaugural do Mestrado Profissional em Avaliação em
Saúde do IMIP.

Dessa forma, o IMIP, instituição editora da Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, continua abrindo
espaço em seu periódico científico colaborando com o compartilhamento e o aprendizado proporcionado nas
diversas interlocuções institucionais, em consonância com as Linhas de Pesquisa, voltadas para a avaliação das
intervenções e para a institucionalização de práticas avaliativas, de seus Programas de Pós-graduação: Saúde
Materno Infantil e Avaliação em Saúde.

A concepção multidisciplinar presente nesta edição temática sistematiza pressupostos teóricos e
metodológicos e explora evidências resultantes da produção coletiva que, esperamos, venha contribuir com a
pesquisa, a formação e a gestão no âmbito dos sistemas de saúde.
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