
Editorial 
 

2006: dez anos do NATES! 
 

No ano de 2006 estamos comemorando os 10 anos do NATES! Muito trabalho e muitas 
conquistas são motivos para essa comemoração. E dentre essas está nossa Revista de APS, que 
agora integra os periódicos avaliados pelo programa Qualis da CAPES, com a classificação C 
Internacional. A aprovação do mestrado em Saúde Coletiva da UFJF pela CAPES é o resultado do 
investimento dessa universidade, onde o NATES tem papel fundamental na construção de espaços 
que tematizam o campo da Saúde Coletiva. Hoje essas conquistas são visíveis nas pós-graduações 
strictu sensu e latu sensu: Especialização em Saúde da Família e Saúde Coletiva, Residência em 
Saúde da Família e Mestrado em Saúde Coletiva, que está em processo de seleção para sua primeira 
turma. Tudo isso só é possível com as parcerias, internas e externas, que são uma marca registrada 
nesses dez anos de trabalho do NATES.  

 
Nesse contexto, a Revista de APS se fortalece ainda mais, pois passa a ser um veículo 

também dedicado à transmissão do conhecimento científico gerado nesse espaço de formação. 

Este número demonstra que a Revista de APS tem aumentado sua abrangência em todo o 
Brasil, trazendo aos leitores artigos originais e de atualização, bem como relato de experiência com 
temática diversificada, como é a APS, de vários estados brasileiros.  Destacamos a publicação, neste 
número, da Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas: 
recomendações para profissionais de saúde, orientando-os sobre o que há de mais atual na questão 
da saúde da mulher. 

Finalizando mais um ano de trabalho, esperamos que novas conquistas possam fortalecer 
cada vez mais nosso periódico e assim continuarmos contribuindo para uma Atenção Primária  à 
Saúde de qualidade em nosso país. 
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