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EDITORIAL
Publicar e divulgar assuntos atuais para a comunidade que envolve o meio
composto por estudantes de medicina e ciências afins contribui para a compreensão de
temas importantes para a formação médico-acadêmica.
Este número da revista Saúde e Conhecimento, assim como os dois primeiros, é
resultado de um esforço conjunto entre autores e revisores para a realização de mais uma
edição da revista. Os temas desta edição incluem diferentes narrativas sobre os processos
de saúde e doença.
A longevidade crescente devido aos avanços na área da ciência e tecnologia
propiciam cenários preocupantes para o enfrentamento da idade avançada. Alterações
cognitivas e comportamentais, como a perda de memória, mudanças bruscas de humor e
apatia, muitas vezes interpretados como consequências do envelhecimento. Nesta edição
apresentamos quais são os sinais de alerta mais comuns, fatores de risco e os planos de
tratamento para este tipo de demência.
Um outro assunto abordado nesta edição tem como objetivo chamar a atenção
sobre as consequências relacionadas com a adoção de hábitos alimentares inadequados.
O excesso de peso se tornou um problema de saúde pública atual mais relevante que a
desnutrição. A obesidade não é apenas um assunto de balança, vai muito além da questão
estética, e implica em reflexos devastadores para a saúde da polução, pois agrava os riscos
de doenças crônicas.
No artigo sobre as hepatites virais, os autores discutem aspectos clínicos e
epidemiológicas das formas mais frequentes da doença. O artigo ainda contém dados que
destacam as principais ações de atenção, prevenção e vigilância das hepatites virais em
nosso país.
Esta edição também oferece aos leitores uma contribuição relevante sobre a
definição, dificuldades de diagnóstico e fatores etiológicos associados com o transtorno
do espectro autista. E para finalizar, destacamos os avanços sobre o conhecimento e
comportamento da população brasileira frente as medidas preventivas contra a infecção
pelo HIV e os progressos sobre os esforços voltados para a redução os casos de infecções.
Esperamos que os informativos desta publicação sejam proveitosos e possam
contribuir para o conhecimento e formação acadêmica de todos.
Boa Leitura!

