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EDITORIAL

A última edição da Revista UNIVAP, 2016, está no ar. Nesse volume, como
uma menção ao tema do artigo “Mamografia de Rastreamento para Câncer de Mama
pelo SUS na RMVPLN: estudo da tendência e das características sociais das mulheres”,
propusemos uma capa que homenageia as mulheres, símbolo de luta de uma sociedade
que ainda vive os resquícios da submissão do gênero feminino. O artigo em questão
traz uma discussão de saúde pública muito importante, que merece especial atenção
dos “policy makers”.
Nessa mesma seção da área da saúde, o artigo que faz uma análise de caso
clínico sobre tratamento de herpes com laser de baixa potência mostra que há terapias
simples que podem ajudar a combater um problema crônico de saúde pública.
Na seção CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, a Revista publica dois artigos
que tratam de uma discussão urbana, que urge tomadas de decisão efetivas por parte
do Poder Público: ocupação de áreas de risco. Além do risco de desastres ocorrerem
aos moradores dessas áreas, esses locais carecem de políticas de regularização
fundiária que considerem o RISCO um fator crucial.
O artigo da seção Ciências Exatas e da Terra mostra a avaliação do
desgaste por corrosão da tubulação por água do mar, situação que se não for
monitorada, pode trazer danos irreparáveis à produção quanto à população.
Nesse número, inauguramos uma nova seção. Além da seção usual, de
artigos, agora os autores podem submeter comunicações, textos menores, que possam
discutir pesquisas prospectivas, ou ainda em desenvolvimento. O artigo em questão foi
premiado no X INIC Jr, de 2016 e que teve como “finalidade propor o desenvolvimento
de um software capaz de realizar simulações de atividade cefálicas de pacientes
portando microcefalia e compará-las com simulações de atividades cerebrais saudáveis
permitindo a realização desses estudos sem que haja em um primeiro momento a
necessidade de experimentação humana”.
Os autores estão de parabéns por nos ajudar a colocar no ar mais uma
edição da Revista UNIVAP, a qual, como usual, prima por artigos instigantes e de
qualidade.
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