Correia DS

737

Um Olhar Ampliado sobre a Saúde e Sociedade
A Closer Look at Health and Society

Editorial

Una Mirada Ampliada sobre la Salud y la Sociedad

Divanise Suruagy Correia1

A

saúde

indicadores

é

que

avaliada

mostram

a

por

exclusiva

do

sexo

sua

Relacionado ao sexo feminino temos os

ausência, uma vez que os indicadores de

casos

saúde apresentam geralmente as taxas

Escleroso Vulvar (LEV) em hospital

de

A

escola. O LEV é “uma patologia

a

dermatológica crônica”, benigna, que

morbidades

transição

e

mortalidades.

epidemiológica

retrata

diagnosticados

masculino.
Líquen

mudança no quadro da prevalência das

apresenta

enfermidades, revelando o crescimento

preocupante, o carcinoma de células

da frequência das doenças crônicas.

escamosas,

Assim

não

aproximadamente 3 a 5% dos casos de

transmissíveis (DCNT) atualmente são a

Líquen Escleroso Vulvar e relacionado

maior causa de morbimortalidade no

com a infecção pelo Vírus Papiloma

mundo e no Brasil” o que é relatado no

Humano (HPV)”. O câncer no sexo

estudo: Caracterização antropométrica

masculino é abordado no artigo: Câncer

de portadores de doença renal em

de

tratamento conservador.

Preventivo em Comunidades Carentes

“as

Neste

doenças

número

crônicas

Próstata:

complicação

mais

“presente

Adesão

ao

em

Exame

três

de Duas Capitais do Brasil e analisa a

abordagens sobre câncer. O primeiro

adesão de homens de áreas periféricas

sobre enfermidade frequente no sexo

de Maceió e Recife, aos exames

feminino

preventivos do Câncer de Próstata.

e

outro

trazemos

como

de

com

patologia
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O

terceiro

Morbimortalidade

por

estudo:
neoplasias

“apesar do risco de morte de um
pedestre

do

sexo

feminino

ser

respiratórias na população idosa do

semelhante ao risco de um pedestre do

estado de alagoas, aborda a morte de

sexo masculino “e crianças menores de

pessoas com mais de sessenta anos,

5 anos apresentam menor risco de

outro aspecto de transição, desta feita

morrer como pedestres que crianças dos

demográfica

do

5 aos 9 anos. O que revela a

envelhecimento da população brasileira.

necessidade de prevenção e educação

por

causa

As alergias são causadas pela

para o trânsito nessa faixa etária.

hipersensibilidade do sistema imunitário
a

determinadas

são

águas, quer salgadas, pelo mar, quer

comuns em sociedades desenvolvidas,

doce de sua lagoas, daí a origem de seu

muitas vezes resultantes do estilo de

nome. A pesca é portanto uma profissão

vida das pessoas. O artigo: Perfil dos

comum

pacientes registrados no ambulatório de

Pescadores Artesanais do Litoral de

Alergia

Alagoas: socioeconomia e acidentes de

frequência

e

substâncias

Imunologia,
com

estas

e

Alagoas é um estado rodeado por

retrata

a

morbidades

nesse

trabalho

local

e

envolvendo

marinhos,

serviço especializado.

conhecimento sobre o tema.
O

Sistema

estudo:

organismos

acometem as pessoas que buscam um
O quadro epidemiológico, além da

contribui

o

para

Único

maior

de

Saúde

transição epidemiológica das doenças,

brasileiro (SUS) tem como porta de

mostra ainda que a mortalidade, por

entrada a atenção primária, objetivando

causas externas vem aumentando o que

nessa

pode retratar as condições sociais e de

promoção e prevenção à saúde. O artigo

violência a que nossa sociedade está

originário

imersa.

mestrado intitulado: Atenção primária à

A série histórica: Mortalidade de

assistência
de

uma

atividades
dissertação

de
de

saúde-oftalmologia: percepção discente

crianças por acidentes de trânsito na

sobre

competências

na

formação

cidade de Maceió, 2001-2010, retrata

médica, traz aspectos importantes para a

mortes de crianças até os dez anos de

formação médica neste sentido.

idade por causa do trânsito. A maior

Finalmente a resenha sobre o

prevalência de morte nessa época e

livro: Metodologia da Pesquisa em

nessa idade é decorrente dos acidentes

Educação de que orienta sobre pesquisa

com pedestres, no sexo masculino,
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qualitativa servindo de ótimo roteiro
para analise nessa abordagem.
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