EDITORIAL
Importantes eventos voltados para a discussão da saúde coletiva marcam o ano
de 2003.
O V Congresso da Rede Unida de 24 a 28 de maio, em Londrina Paraná, reuniu
cerca de 1500 profissionais de saúde e educação superior em saúde, ativistas para a
transformação dos currículos da área de saúde e para a efetivação da integração docente
assistencial. Este evento demonstra que está em curso no Brasil um forte movimento de
mudança na formação dos profissionais de saúde que busca modificar o perfil destes
adequando-o às necessidades de saúde da população brasileira. A equipe do NATES e
docentes do curso de enfermagem e medicina da UFJF estiveram presentes e
apresentaram diversos trabalhos desenvolvidos objetivando esta transformação.
O VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva que acontecerá em Brasília em 29
de julho a 02 de agosto de 2003 tem como tema Saúde, Justiça, Cidadania
demonstrando que os fóruns de debates têm trabalhado fortalecendo a concepção de
saúde que norteia o SUS. Estaremos presentes também neste fórum, apresentando os
trabalhos que vimos desenvolvendo e buscando a atualização e troca de experiências.
Cumprindo o objetivo da revista, o de fortalecer a APS, acreditamos estar
contribuindo no avanço do Sistema Único de Saúde.
Neste número apresentamos na capa uma experiência de construção de uma
metodologia de acompanhamento/avaliação de equipes de Saúde da Família,
contribuindo com a introdução de uma prática, ainda pouco comum, a de utilização
desta ferramenta de planejamento na gestão do trabalho em saúde. A entrevista busca
esclarecer o que é o PROMED, a seção gerência apresenta um ensaio sobre o Sistema
Municipal de Saúde Mental em Juiz de Fora, em educação em saúde temos o trabalho
de grupo com hipertensos como recurso importante na adesão ao tratamento. Um estudo
sobre a Visita domiciliar como ferramenta no diagnóstico da morte materna, compõe a
seção pesquisa. Em clínica apresentamos o tema asma e em educação continuada a
prevenção da insuficiência cardíaca, ambos problemas prevalentes e desafios para os
serviços de saúde. Além disso, endereços úteis, eventos e atualização bibliográfica
completam o conteúdo deste número da Revista de APS.
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