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editorial

Mais um ano se inicia e gostaríamos de parabenizar o sucesso da revista Saúde Coletiva no ano de 2010 ao se tornar B3 da CAPES 
em Enfermagem e ao mesmo tempo receber um quantidade de artigos de boa qualidade, ilustrada pelo avanço em assinaturas e nas con-
tribuições recebidas. Vários assuntos foram tratados ao longo de 2010 e sabemos que temas desafiantes se apresentarão em 2011, mas 
para começar gostaríamos de destacar um importante ator no cenário da atenção primária à saúde, o ACS.

O ACS é um importante ator no cenário da atenção à saúde, pois faz a interlocução do mundo dos profissionais de saúde com o da 
comunidade, criando assim vínculo, visita todas as famílias e conhece a realidade do seu local de trabalho, apoia a equipe nas ações de 
saúde, e de forma orientada monitora a saúde da população, dentre tantas outras atividades.

Apoiar suas ações, ouvir seus relatos, permitir sua participação em fóruns de decisão parece ser atitude sensata e empoderadora das práticas 
em saúde. Para ilustrar a importância deste importante ator em saúde apresenta-se uma poesia construída por um acadêmico de enfermagem:

    
Agente comunitário de saúde, profissional de grande valor;
porque a sociedade reconhece quem a trata com amor.
O agente cuida da nossa saúde de uma forma especial;
faz dos passos e da visita, um instrumento sem igual.
Ele age com atitude, pois conhece a nossa realidade,
o agente é gente da gente, pois mora na comunidade.
Faça chuva ou faça sol, o seu trabalho é uma constante;
o agente não esquece do seu povo um só instante.
Ele percorre o território e conhece a fundo sua condição;
numa busca ativa e incessante, vai cumprindo sua missão.
Seja área ou micro-área conhece muitos dos problemas;
porque também sente na pele, e convive com seus dilemas.
São mapas, ruas e avenidas a serem percorridos;
são crianças, jovens, adultos e idosos que precisam ser assistidos.
Os desafios grandes são, e inúmeras as responsabilidades;
mas o agente colhe os frutos da sua integralidade. 
Ele humaniza a atenção, fazendo valer os princípios do sistema,
acessibilidade para igualar os desiguais, faz da equidade o seu lema.
Universaliza a qualidade de vida, descentralizando a vigilância;
sempre atencioso com a população, faz da prevenção uma constância.
É assim o agente e nós não podemos esquecer;
quando estivermos em nossas casas vamos sempre o receber.
Pois zelar da saúde da família é a sua incumbência,
e nós agradecemos toda essa beneficência. 

Feliz 2011 e boa leitura!

 Um novo ano e a importância do Agente 
Comunitário da Saúde (ACS) – um poema 
do ACS da gente

Errata-	Informamos	que	na	edição	44	do	mês	de	outubro,	no	artigo	Caracterização	do	perfil	dos	usuários	atendidos	em	
uma	instituição	de	saúde	mental,	os	nomes	corretos	dos	autores	são:	Luiz	Carlos	de	Oliveira	Junior,	Gislaine	Aparecida	

Lopes,	Sandra	de	Souza	Lima	Rocha	e	Samuel	Rodrigues	de	Paula.
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