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A APS em Revista tem o prazer de
apresentar o Número Especial de 2020, que
traz relatos de experiências locais da
Atenção Primária à Saúde no enfretamento
da COVID-19. A chamada foi lançada na
primeira semana de maio e a equipe da
Editoria Científica contou com o apoio de
dois editores convidados para avaliar 31
artigos submetidos que, em tempo recorde,
passaram pelas diferentes etapas do ciclo
avaliativo.
Esta Edição traz um potente mosaico de um
país resiliente, que possui um Sistema Único
de Saúde que tenta fazer frente à maior
tragédia de saúde de nossa história recente.
Mesmo num ambiente de dificuldades que
exige equipamentos, insumos, novos
protocolos, saberes e fazeres, bem como
vontade política para superar esta situação,
os relatos demonstram claramente o
compromisso pela proteção à vida e
solidariedade,
evidenciando
o
protagonismo da APS em mitigar a
expansão do contágio e envolver as
comunidades locais no esforço que é de
todos e todas.

A edição traz relatos de Belo Horizonte
(MG), Canaã dos Carajás (PA), Florianópolis
(SC), Ilhéus e Itabuna (BA), Londrina (PR),
Nova Lima (MG), Niterói (RJ), Petrolina (PE),
Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro
(RJ), Salvador (BA), Sobral (CE) e Vitória (ES).
Estas experiências locais, vindas de
diferentes estados e regiões, expressam
formas de atuação com ferramentas e
recursos distintos para o enfretamento
desta pandemia. Mais ainda, mostram um
pouco do Brasil que resiste e que faz da
saúde um direito de todos e todas.
Com esta edição e o número anterior sobre
a COVID-19, publicado em abril de 2020, a
APS em Revista fortalece seu papel
divulgando e discutindo as melhores
práticas de uma APS forte, em permanente
aperfeiçoamento de seus conceitos e
práticas.
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Os artigos selecionados evidenciam o
notável comprometimento de gestores,
profissionais de saúde e investigadores que
fazem do SUS uma realidade visível. Um
sistema que, mesmo sendo paulatinamente
descaracterizado, com recursos cada dia
mais reduzidos, demonstra sua força e
capacidade de resposta.

Esta obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.

73

