
EDITORIAL 
 

O ano de 2004 inicia-se com alguns fatos importantes na área da saúde. 
O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, proposto pelo 

Ministério da Saúde e assumido pelas três esferas de gestão do SUS em parceria com 
outros órgãos de governo e da sociedade civil, tem por meta reduzir em 15% as mortes 
maternas e neonatais até 2007. Isso foi amplamente discutido no XX Congresso 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde e I Congresso Brasileiro de Saúde, 
Cultura de Paz e Não Violência, realizado em Natal, Rio Grande do Norte, de 17 a 20 de 
março de 2004, onde foi criada a REDE GANDHI – uma rede de saúde, cultura de paz e 
não violência. O desvendamento para a sociedade de que estes fatos são problemas de 
responsabilidade do setor saúde demonstra que o conceito de saúde, como qualidade de 
vida, é, de fato, um compromisso dos responsáveis pela saúde pública no Brasil. 

Outro fato, marcante desse primeiro semestre de 2004, foi a II Mostra Nacional 
de Saúde da Família, que comemora os 10 anos da estratégia de Saúde da Família no 
Brasil. Com produção riquíssima e de excelente qualidade, Brasília recebeu cerca de 
4500 atores do PSF, representando os diversos estados brasileiros. Esse evento traduziu 
a concretização da estratégia, que hoje conta com mais de vinte mil equipes espalhadas 
por todo o território nacional. Com criatividade, compromisso e muita garra esses 
profissionais buscam mudar a realidade de saúde no país. Nosso periódico foi levado 
para a Mostra e obteve grande receptividade; afinal, ele vem buscando nesses cinco 
anos de existência instrumentalizar todos os sujeitos da APS, contribuindo, assim, para 
a melhoria da atenção à saúde de milhares de brasileiros. 

Trazemos, nesse número, discussões sobre o aleitamento materno, saúde bucal, 
relações interpessoais no PSF,  mudanças curriculares no curso de medicina na UFJF - 
tendo como foco a percepção e reflexão dos docentes - e ainda um estudo  sobre a 
mortalidade na adolescência no sul e sudeste de Minas Gerais.   

Dessa forma, essa edição conta com uma temática diversificada e também com 
um novo projeto gráfico. Esperamos que tenha a aprovação de nossos leitores. 
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