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Editorial

Atualidades na Saúde Pública
Updates on public health
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Discutir os problemas e questões relevantes na área da saúde pública tem sido a meta da revista Cadernos 
Saúde Coletiva. Procuramos enfrentar o desafio de buscar a internacionalização da revista sem deixar de abordar 
questões relevantes e específicas da realidade brasileira. Assim, iniciamos o ano de 2013 com nosso primeiro 
número incluindo artigos que discutem temas centrais na agenda atual das políticas de saúde.

Os artigos da área de saúde mental discutem temas abrangentes como: estigma, reabilitação psicossocial 
e trauma transgeracional. O estigma afeta a dignidade e a autoestima do indivíduo e, portanto, desenvolver 
instrumentos para identificá-lo em diferentes contextos culturais é muito importante. A questão de pessoas com 
transtornos mentais graves continua sendo um desafio para o processo de reforma da assistência psiquiátrica, daí a 
importância dos programas modelo de reabilitação psicossocial com utilização de recursos locais. A transmissão 
transgeracional do trauma psíquico é tema de destaque quando enfrentamos a inquietação civil nos grandes 
centros urbanos, e particularmente importante para a abordagem de famílias e populações vítimas ou em 
situações de violência.

Em relação às neoplasias, temos artigos que abordam a questão nutricional e de preparação dos ali-
mentos, não só pelos problemas metabólicos causados pela própria doença, como pelos efeitos colaterais 
de algumas intervenções do tratamento. A exposição aos agrotóxicos e sua associação à morbimortalidade 
por câncer infantojuvenil, neoplasias em trabalhadores agrícolas e em mineiros, assim como a religiosidade 
e sua influência na recuperação de pacientes são discussões que não podem ser descartadas. Introduzimos 
ainda um debate a respeito da pesquisa sobre o câncer na atualidade.

Outras abordagens de destaque incluem a mortalidade por hepatite B, a estruturação da assistência farmacêutica 
em relação aos medicamentos essenciais e o uso de substâncias tóxicas no suicídio.

Os problemas na organização da saúde em um país com as dimensões do território brasileiro é um assunto 
que pretendemos manter presente em nosso periódico. O Cadernos Saúde Coletiva em seu XXI volume tem o 
compromisso de cada vez mais aprimorar a qualidade, a abrangência de seus artigos, assim como contribuir para 
o progresso da saúde pública no Brasil.


