500*

22/3

Revista Médica de Minas Gerais

editorIAL
UMA PUBLICAÇÃO DA Associação Médica de
Minas Gerais – AMMG • Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais – CRM-MG • Cooperativa Editora e de Cultura Médica Ltda. – Coopmed
• Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
– FCMMG • Faculdade de Medicina da UFMG
– FM/UFMG • Federação Nacional das Cooperativas Médicas – Fencom • Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais – SES/MG • Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSa/
BH • Sindicato dos Médicos do Estado de Minas
Gerais – Sinmed-MG • Unimed-BH Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda – Unimed-BH.
Diretoria Executiva do Conselho Gestor
Francisco José Penna – Presidente •
Helton Freitas – Diretor Financeiro •
Marcelo Gouvea Teixeira – Diretor de Relações
Institucionais •
Conselho Gestor
Ajax Pinto Ferreira (Coopmed) • Amélia Maria
Fernandes Pessôa (Sinmed-MG) • Cláudio de
Souza (CRM-MG) • Francisco José Penna
(FM/UFMG) • Helton Freitas (UNIMED-BH) •
Lucas Viana Machado (FCMMG)• Luciana Costa
Silva (AMMG) • Luiz Edmundo Noronha Teixeira
(Fencom) • Marcelo Gouvea Teixeira (SMSa-BH) •
Editor Administrativo
Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite
Revisores
Magda Barbosa Roquette de Pinho Taranto (Pt)
Kelen Cristina Sant’Ana (En)
Secretária
Suzana Maria de Moraes Miranda
Normalização Bibliográfica
Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite
Projeto gráfico: José Augusto Barros
Produção Editorial: Folium
Tiragem: 7.000 exemplares
Indexada em: LILACS – Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde; PERIODICA - Indice de
Revistas Latinoamericanas; LATINDEX - Sistema
Regional de Información en Linea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe y Portugal;
Afiliada a Associação Brasileira de Editores
Científicos - ABEC.
Versão Online: ISSN: 2238-3182
Disponível em: http://rmmg.medicina.ufmg.br/
Início da Publicação: v.1, n.1, jul./set. 1991
Correspondências e artigos
Revista Médica de Minas Gerais
Faculdade de Medicina da UFMG
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – Sala 12
30130-100 – Belo Horizonte. MG. Brasil
Telefone: (31) 3409-9796
e-mail (artigos): editoria.rmmg@medicina.ufmg.br
e-mail (correspondências):
secretaria.rmmg@medicina.ufmg.br

Rev Med Minas Gerais 2012; 22(3): 250-357

MENSAGEM DO EDITOR
Este novo número da revista Médica de Minas Gerais apresenta vários aspectos de importância atual na relação saúde-doença,
que incitam especial reflexão sobre o papel da Medicina e dos médicos para o cuidar das pessoas e o benefício que podem determinar sobre a qualidade de vida.
São pontuados assuntos que vão desde doenças genéticas; acidentes de trânsito e violência urbana; situação entomológica e riscos
de dengue; ferroprivação e suas consequências sobre o metabolismo e o desenvolvimento; as infecções hospitalares e suas correlações com a sobrevida de pacientes submetidos às técnicas especiais
realizadas em ambiente de alta complexidade; a adolescência e sua
relação com a percepção corporal e a gravidez; homicídios e consumo de drogas; conhecimento de estudantes de Medicina sobre a avaliação curricular no processo seletivo da residência médica; além de
vários temas correlatos.
Todos os assuntos são discutidos de forma a provocar a atenção e alerta para a essência e a influência do comportamento
humano sobre o processo de adoecimento; sobre como a sociedade se organiza e determina riscos que implicam impedir a
vida com plenitude. São temas polêmicos, de grande impacto e
que atraem em sua leitura inicial, pela interpenetração com toda
a estrutura da sociedade.
A Revista Médica de Minas Gerais continua em seu propósito
de contribuir com ampla visão sobre os temas que preocupam a
contemporaneidade e incitam à busca de alternativas para a obtenção de qualidade de vida que associe humanismo e senso humanitário ao desenvolvimento espetacular tecnológico que acompanha a evolução humana.

Tomara que o impacto dessas discussões permita aos leitores a consciência do valor da singularidade
de cada um na interferência sobre a complexidade da sociedade humana. Várias são as oportunidades
para ampliar o conhecimento e a reflexão sobre o que cada um poderá realizar em seu trabalho diário,
no sentido de ampliar seu papel na tarefa de assessorar as pessoas numa vida de bem-estar que todos
perseguem e merecem.
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