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Novamente, a discussão sobre a falta de médicos nas regiões mais longínquas e o excesso desses mesmos profissionais nos grandes centros urbanos
foi a tônica do trimestre. A necessidade ou não de abertura de novos cursos
de Medicina e a ampliação do número de vagas nas faculdades particulares
também foi tema no período. Volta também à pauta a discussão sobre um
exame de avaliação para o exercício profissional e também sobre novos modos
e critérios para a revalidação dos diplomados no exterior.
Esses são daqueles temas recorrentes nesta fase de construção do SUS,
principalmente diante das mudanças ambientais, políticas e sociais. O mundo
se encontra em constante mudança. Novas tecnologias, novas demandas,
novos problemas e a procura por novas soluções.
Nós, da RAS, desde março de 1998, quando circulou o primeiro número da
Revista até este número 59 (e lá se vão 15 anos), procuramos cumprir o estabelecido em nossa missão de divulgar trabalhos, artigos e pesquisas da área
de gestão de serviços de saúde, abrindo espaço para jovens pesquisadores
e outros trabalhadores da área da saúde sem vínculo acadêmico, mas que
desejavam publicar seus trabalhos, pesquisas ou apenas suas reflexões sobre
o tema. Muitos desses trabalhos foram e voltaram diversas vezes, como numa
grande ciranda – autor – editor – parecerista – revisor – editor – autor ... – até que
se julgasse adequado para publicação.
Valorizamos todos os trabalhos encaminhados — do Professor Doutor da
Faculdade de Medicina de renomada Universidade até o trabalho de pesquisa
da jovem e entusiasmada enfermeira, da linha de frente do Programa Saúde da
Família de uma pequena localidade situada em alguma região distante dos grandes
centros do país.
Mas agora é preciso mudar... É hora de rever a Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde (ABRAMPAS). É hora de rever a forma de
divulgação da RAS. Ampliar o seu alcance e agilizar o processamento dos artigos
e trabalhos enviados, além de buscar novas possibilidades midiáticas. Uma nova
RAS provavelmente virá, com nova equipe de trabalho, em novo formato.
A RAS eletrônica tornou-se uma necessidade, quase uma obrigação, pois a
informática é contemporânea.
Para esta última edição impressa da RAS, apresentamos cinco artigos bem
diversificados referentes à temática da gestão dos serviços de saúde, dentro do
escopo da publicação. Quanto aos artigos ainda em processamento, eles serão
aproveitados nos próximos números eletrônicos, mas os autores serão comunicados da mudança.
Eis a última RAS em papel...
Agradecemos às centenas de autores que nos confiaram seus trabalhos.
Agradecemos também aos patrocinadores que tornaram possíveis essas 59
edições.
Pedimos desculpas por algum contratempo.
Dr. Ivomar Gomes Duarte
Editor RAS

