Caros Leitores,

Em meio à pandemia de COVID-19, causada pela novo coronavírus SARS-CoV2, observamos
impactos epidemiológicos sem precedentes na saúde da população e dos trabalhadores de saúde, além de
uma incessante busca pela organização dos serviços para a prestação contínua do cuidado. Nesse cenário,
as produções científicas no âmbito da saúde pública e coletiva multiplicaram-se.
De fato, não paramos! E os diversos estudos voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS)
continuam a investigar as potencialidades deste sistema para assistência, e vigilância de agravos junto à
população, além de explorar os gargalos dos serviços, que ainda necessitam ser enfrentados.
No artigo, “Assistência de enfermagem ao paciente prostatectomizado”, por exemplo,
observamos a prestação de serviços no SUS, mediante aos diagnósticos e intervenções de enfermagem na
complexidade hospitalar e o desafio de prestar esta assistência de forma integral. A reflexão sobre os
desafios do SUS continua nos artigos de revisão integrativa “Demandas de judicialização em saúde” e
“Interoperabilidade entre os sistemas de informação em saúde brasileiros”, elucidam essas temáticas com
destreza, e provocam em nós refletir sobre os gastos com o sistema público de saúde e o atual processo de
produção de informação na saúde.
Sem desprender da situação pandêmica, o relato de experiência “Promoção de saúde mental aos
trabalhadores do complexo regulador de Pernambuco durante a pandemia de COVID-19”, aborda a
implementação de um projeto de intervenção, que buscou por meio de atividades físicas e abordagens
psicológicas, promover conforto aos trabalhadores locais. Esta experiência reportada no Nordeste do país,
retratada o alcance nacional da RSPMS e abre caminhos para divulgarmos cada vez mais vivências no
campo da promoção da saúde e da qualidade de vida.
Por fim, celebramos esta edição que encerra as atividades do ano de 2020 da Revista de Saúde
Pública de Mato Grosso do Sul (RSPMS), homenageando a todos os colaboradores da RSPMS e,
especialmente, aos trabalhadores do SUS: Nossos principais leitores! Esta edição e, outras que virão, são
sempre dedicadas a vocês.
Com esperança de tempos melhores.

Boa leitura!

André Vinicius Batista de Assis
Editor de Comunicação da RSPMS
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