Editorial
“A união faz a força”
Começamos o oitavo ano de nossa publicação comemorando a parceria com a
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade- SBMFC e a Rede de
Educação Popular e Saúde- REDEPOP, duas organizações que têm objetivos e missões
semelhantes ao NATES/UFJF e que, certamente, contribuirão para o fortalecimento da
Revista de APS.
A editoração científica no Brasil vem crescendo nos últimos anos e a busca de
publicações científicas fortes, comprometidas com os avanços científicos nas diversas
áreas do conhecimento e com sua divulgação torna-se mais factível com a união de
entidades com objetivos afins.
A ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos – completa, em 2005,
20 anos de atividades, contribuindo para a melhoria da qualidade das publicações
científicas no Brasil. Com cursos, encontros e oficinas, cada ano alcança um maior
número de editores científicos que, comprometidos com a qualidade das publicações,
buscam aprimorar seus conhecimentos nas atividades oferecidas. Nós, editores da
Revista de APS, temos participado dos eventos da ABEC e buscamos incorporar os
conhecimentos adquiridos lá. Essa parceria é, portanto, mais um passo na busca da
qualidade de nossa publicação.
Esse número busca informar aos leitores quem são esses parceiros e, para tanto,
publica dois artigos de revisão sobre Educação Popular e Saúde e Medicina de Família
e Comunidade, além de uma entrevista com as três organizações que atualmente são
responsáveis pela Revista de APS. As demais seções: artigos originais, de atualização e
relato de experiência oferecem aos leitores reflexões e os inspiram ao uso de
instrumentos de intervenção, contribuindo, certamente, com a melhor qualidade na
prestação de serviço em APS. Divulgamos, ainda, eventos, endereços úteis, resumos de
teses e outras publicações de interesse em APS.
Buscando aumentar a visibilidade da Revista de APS, estamos disponibilizando
a publicação completa dos artigos em pdf no site do NATES/UFJF www.nates.ufjf.br .
Informamos com muita alegria a disponibilização on line também na Biblioteca Virtual
do Ministério da Saúde – BVS MS no endereço:
http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/periodicos/outros.htm
Através de nossos esforços, acreditamos estarmos contribuindo, cada vez mais,
na valorização, estímulo à pesquisa e aumento do conhecimento em Atenção Primária à
Saúde!
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