
660

E
D

IT
O

R
IA

L
   

E
D

IT
O

R
IA

L Risco e proteção à saúde e bem-estar na infância e adolescência

Este volume temático     apresenta     saberes e experiências relatados por pesquisadores que atuam com

crianças e adolescentes, na visão de diferentes regiões e contextos culturais do Brasil e do Canadá. Abor-

da, ainda, perspectivas atuais e consensos da literatura mundial sobre a magnitude e a relevância da

saúde e das condições de vida nesta etapa do desenvolvimento.

As políticas de saúde voltadas para a proteção e a prevenção de doenças e de agravos à saúde e bem-

estar na infância e adolescência em vigor no país ainda se mostram tímidas frente à dimensão e gravidade

das desiguais condições de vida oferecidas a esse grupo populacional e suas famílias, nas diferentes regiões

do país. Por outro lado, os investimentos públicos estão crescentes na terceira idade e nas doenças especí-

ficas, como a Dengue e a Aids, por exemplo, devido às novas e justas prioridades para a saúde pública, o

que têm levado à sua redução para a população infanto juvenil, justificado pela recente diminuição deste

grupo, no Brasil. Todavia, tal tendência de mudança na aplicação de recursos não pode deixar de conside-

rar a total condição de fragilidade familiar e social decorrente da vulnerabilidade inerente aos indivíduos

em fase de desenvolvimento, fundamentalmente dependentes do suporte familiar e social.

As temáticas abordadas neste volume representam questões fundamentais para a prevenção, a pro-

teção e a intervenção na infância e adolescência, tais como a gravidez e a maternidade precoces; as

questões pertinentes à homofobia; o uso abusivo das substâncias psicoativas; o acometimento por

doenças relacionadas ao comportamento sexual, como a Aids; a violência sexual contra crianças, adoles-

centes e jovens; a notificação das violências e vulnerabilidades outras, como o suicídio e a depressão.

Aspectos protetores e de vulnerabilidade direcionados aos relacionamentos entre pares e com parceiros

afetivo-sexuais na adolescência são abordados por autores do Brasil e Canadá, indicando realidades

comuns e possibilidades de atuação similares. Aspectos positivos para o desenvolvimento de crianças e

adolescentes são também apresentados por diversos autores, enfatizando a importância da resiliência

pessoal e social, da competência social e do apoio familiar.

Os artigos que compõem o volume integram investigadores da Université du Québec à Montreal/

UQAM (Canadá) e Universidades brasileiras das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Tal diversidade

enriquece o conhecimento, à medida que aproxima diferentes contextos com realidades similares e pos-

sibilita o diálogo entre formas de intervenção, diante das adversidades familiar e social a que crianças e

adolescentes encontram-se expostas.
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Health risks, protection and well-being in childhood and adolescence

This thematic issue presents knowledge and experiences reported by researchers working with children

and adolescents seen from the viewpoint of different regions and cultural contexts of Brazil and Canada.

It also addresses current perspectives and the consensus of the world literature on the magnitude and

relevance of health and living conditions at this young stage of development.

Health policies geared to the protection and prevention of diseases, health complications and the

promotion of well-being in childhood and adolescence currently prevailing in Brazil are still timid when

one considers the scale and seriousness of the unequal living conditions offered to this population group

and the extended families in the different regions of Brazil. On the other hand, the new and equitable

priorities for public health, for example the increasing public investment for senior citizens and for

specific diseases such as dengue and AIDS, have led to the reduction of such investments for the popula-

tion of children and youths, as justified by the recent decrease of the size of this group in Brazil. However,

this shift in the use of resources should not fail to consider the overall condition of family and social

fragility resulting from the inherent vulnerability of individuals in the development phase, who are

undamentally dependent upon family and social support.

The topics addressed in this edition represent key issues for prevention, protection and intervention

in childhood and adolescence, such as pregnancy and early motherhood; the issues pertaining to ho-

mophobia; the abuse of psychoactive substances; the diseases related to sexual behavior, such as AIDS;

sexual violence against children, adolescents and youths; the reporting of other violence and vulnerabil-

ities, such as suicide and depression. Aspects for protection against vulnerability with respect to relation-

ships between peers and affective-sexual partners in adolescence are discussed by authors from Brazil

and Canada, indicating common realities and possibilities for similar action. Positive aspects for the

development of children and adolescents are also presented by various authors, emphasizing the impor-

tance of personal and social resilience, social competence and family support.

The articles that comprise the volume include papers from researchers at the Université du Québec à

Montréal/UQAM (Canada) and the Brazilian universities of the Southeastern and Northeastern regions

of Brazil. Such diversity broadens and enriches existing knowledge, as different approaches to similar

situations and contexts enable dialogue about forms of intervention, in the light of the social and family

adversities to which children and adolescents are exposed.
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