EDITORIAL
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este mês, o curso de

mais

medicina do UNIVAG

disponíveis. Neste ano, jornais de várias

tem

a

partes do mundo chamaram a atenção

comemorar em face do lançamento do

sobre o alerta da Organização Mundial da

primeiro exemplar do Jornal Saúde &

Saúde (OMS), em relação ao surgimento

Conhecimento. O Jornal surge com o

de uma estirpe da bactéria Neisseria

compromisso de estreitar o canal de

gonorrhoeae,

acesso a trabalhos intelectuais na área de

desenvolvimento de

Ciências da Saúde, produzidos pelos

como arma terapêutica.
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Saúde & Conhecimento abre espaço para

consiste em apresentar atualidades sobre

a construção de novos conhecimentos,

o aumento nos números de notificações

exposição de idéias, análises e reflexões

de casos confirmados de sífilis, as

de

características

natureza

acadêmica,

social

e

filosófica. Os idealizadores do Jornal são
do curso

e

novas

abordagens de tratamento.

medicina que

Em outra matéria, os alunos

apreciam, selecionam e aprovam os

apresentam o conceito e definição de

textos submetidos.

Urgência e Emergência, destacando as

O

leitor

de

doença

observará

que

este

primeiro volume trata uma diversidade de

diferenças entre estas duas formas de
atendimento na área médica.

temas atuais, que julgamos ser de
interesse para a comunidade da área da

o

artig

,

uma
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stóricos sobre
A primeira matéria apresenta

a prática de terapias de atenção à saúde

informações importantes sobre como a

que utilizam o conhecimento sobre o a

bactéria da gonorréia está se tornando

interação entre a natureza e o ser humano,
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Saúde.

O Jornal também abre espaço para
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alunos

da

d

Conhecimento se estabilize como um

corpo para a prevenção e o combate de

espaço para a apresentação de artigos,

diferentes

ideias, análises e reflexões de natureza

patologias,

usando

seus

próprios mecanismos de defesa.

acadêmica.

Por fim, deixamos aqui a nossa
intenção de que o Jornal Saúde &

Uma ótima leitura a todos!
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