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L Os desafios da avaliação na gestão do SUS

A Revista Ciência & Saúde Coletiva tem dedicado publicações ao tema da avaliação abordando principal-

mente aportes metodológicos e desenhos alternativos de pesquisa avaliativa.

A presente edição vem contribuir na divulgação de trabalhos de avaliação realizados com o propósito

de favorecer o debate sobre os problemas enfrentados pelos SUS no desenvolvimento da gestão em saúde

e desta maneira propiciar alternativas de tomada de decisão mais objetivas e efetivas na busca dos

princípios da universalidade, integralidade e equidade.

Os artigos apresentados abordam temas como: a potencialidade proporcionada pela utilização da

avaliação para a tomada de decisão com maior efetividade; metodologias de construção de painel de

monitoramento aplicável à gestão do SUS; pressupostos necessários para a avaliação de desempenho;

análise dos alcances e limites da gestão descentralizada; metodologias de avaliação orçamentário-finan-

ceira; a identificação dos principais passos para o planejamento e monitoramento da gestão municipal e

as condições necessárias para avaliação de políticas; e de construção de agendas estratégicas.

Esta edição além de disseminar construções teóricas e experimentais realizadas no campo da avalia-

ção em saúde, reflete parcela do esforço desenvolvido  por membros do GT de Avaliação da Abrasco no

sentido de estimular a realização de avaliações em todas as instancias de gestão, trabalho este que contou

com a importante e significativa contribuição da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do

Ministério da Saúde no ano de 2010, por intermédio do Departamento de Monitoramento e Avaliação da

Gestão do SUS.

Temos certeza de que apesar do esforço não foi possível contemplar todos os importantes aspectos

da gestão que seriam beneficiados por trabalhos de avaliação. Porém, a atenta leitura dos artigos propor-

cionará aos gestores e aos pesquisadores identificar contribuições importantes que a avaliação pode

oferecer ao aprimoramento da gestão de serviços, dos sistemas e dos programas de saúde no SUS.
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