Caros Leitores,
A Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (RSPMS), com sua vocação de trazer para o
debate assuntos relevantes da Saúde Coletiva, disponibiliza para a sociedade mais um volume editado pelo
corpo técnico da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser e construído pela comunidade de
pesquisadores e profissionais integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os artigos dessa edição estão voltados especialmente para a Atenção Primária à Saúde (APS), cabe
aqui destacar dois fatores conforme definido pela Portaria GM/MS Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017,
que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização
da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
O 1º refere-se ao parágrafo único do Artigo 1º, “A Política Nacional de Atenção Básica considera os
termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos
equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento” e o
disposto no parágrafo 1º do Artigo 2º, ou seja, “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro
de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na
Rede”.
A RSPMS, no escopo da APS, apresenta manuscritos nos quais os autores trabalharam a incidência
de transtornos mentais nos profissionais da saúde da Atenção Básica e aplicação da auriculopuntura e
florais de Bach como terapêutica interventiva, dificuldades dos pacientes na adesão ao tratamento de
diabetes e hipertensão atendidos na Atenção Básica, contribuições do enfermeiro da Estratégia Saúde da
Família na atenção integral à saúde do adolescente perfil epidemiológico da sífilis congênita e em gestantes
na XIV Região de Saúde do estado de São Paulo.
Os temas como a formação de profissionais de saúde e cuidados paliativos também foram
abordados pelos autores e permeiam as páginas da RSPMS, como: A Residência Multiprofissional: a
contribuição da educação em saúde na formação dos residentes e os serviços farmacêuticos em cuidados
paliativos e oncologia: relato de experiência em uma enfermaria de um hospital filantrópico.
É fundamental agradecer a todos os colaboradores da RSPMS, à medida que a cada nova edição
finalizada, são imprescindíveis a dedicação total e o comprometimento com o propósito de socializar
produções oriundas do Sistema Único de Saúde e mostrar à sociedade que apesar das adversidades
impostas, a Saúde Pública segue na luta pela universalidade, integralidade e equidade.

Boa leitura!

André Vinicius Batista de Assis
Editor de Comunicação da RSPMS
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