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É com grande satisfação que apresentamos este novo volume, composto por
reflexões no campo da saúde coletiva que oportunizam troca de experiências, produção e
difusão de conhecimento entre profissionais de saúde, discentes, docentes, gestores e cidadãos.
Nesse sentido, buscamos também contribuir com o debate sobre a relevância da democratização
e circulação de informações técnico-científicas em saúde.
A seção “Artigo Original de Tema Livre” reúne quatro estudos que versam
sobre temáticas importantes e atuais da saúde pública, tais como fisioterapia de pacientes
com acidente vascular encefálico; doenças do aparelho circulatório, taxas de mortalidade
e de internação; doenças parasitárias como causa de morbimortalidade; direito à saúde na
perspectiva da judicialização; e discussão sobre acessibilidade e gestão dos serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS). São eles: Caracterização de pacientes com acidente vascular encefálico
em atendimento fisioterapêutico em uma universidade pública; Mortalidade e internações
por doenças cardiovasculares em municípios da região Norte do Espírito Santo; Prevalência e
caracterização de enteroparasitos em análises de fezes em um distrito da Bahia, Brasil; e Direito
à saúde: demanda por suplementos alimentares no Rio de Janeiro – um estudo de caso.
Este novo número apresenta também cinco artigos de revisão: Fragilidades na
atuação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família descritas na literatura; Ator social e
as investigações em saúde: olhar para uma nova contribuição teórica; Estudo sobre a qualidade
da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil; Febre do Nilo Ocidental:
uma revisão de literatura; Cuidando do prazer no pré-natal: disfunção sexual na gravidez.
Complementando os trabalhos desta edição, temos dois relatos de experiência na área da
educação em saúde: Preceptoria com discentes de enfermagem na Estratégia Saúde da Família;
e Da formação ao exercício da tutoria em educação permanente em saúde.
Almejamos que esta nova publicação incentive a produção de novos conhecimentos
para gestão, cuidado e atendimento às necessidades de saúde da população, endossando o
debate sobre a importância dos estudos e contribuições no campo da saúde coletiva e na defesa
do SUS, enquanto modelo público de ações e serviços de saúde no Brasil.
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