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 No mês de agosto, quando comemoramos 12 anos do lançamento de nosso primeiro fascículo, em 
1997, nossos leitores passaram a contar com mais uma novidade: o acesso livre ao conteúdo integral 
de toda a coleção de Interface – Comunicação, Saúde, Educação, na Biblioteca SciELO Brasil. Para 
tanto, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo – Fapesp, 
bem como do Programa de apoio a periódicos científicos da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Estadual Paulista – Unesp.  É, também, positivo para nossos autores, pois seus artigos terão seu acesso 
ampliado, dada a relevância que a Biblioteca SciELO tem alcançado internacionalmente como uma 
das mais importantes bases de acesso livre a documentos científicos. Os editores científicos brasileiros 
e ibero-americanos que integram as diferentes bibliotecas SciELO sabem do impacto positivo que 
a entrada nesta base produz em nossos periódicos, seja pelo incremento das submissões, seja pela 
ampliação das citações dos artigos em outros periódicos.

Neste fascículo de Interface dois artigos, com enfoques distintos, tomam a mídia impressa como 
campo de análise. Oliveira et al. avaliam a qualidade científica de revistas semanais brasileiras de 
atualidades ao tratarem da saúde da mulher; Campos, Vieira e Mota, por sua vez, discutem a 
noticiabilidade jornalística do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Terapêuticas convencionais e não-convencionais no tratamento do câncer são discutidas no 
trabalho de Spadacio e Barros, que enfocam questões relacionadas à educação popular em saúde e sua 
importância no tratamento oncológico. Pitiá e Furegato apresentam, na forma de revisão, uma reflexão 
sobre o acompanhamento terapêutico na saúde mental como forma de consolidação de uma rede de 
atenção que considere o sujeito e seu contexto social. Nesta mesma interface, a saúde do trabalhador 
é abordada a partir da reflexão sobre a experiência de adoecimento narrada por trabalhadores com 
LER/DORT, no texto de Neves e Nunes. 

Na seção Espaço Aberto, Moreira, Silva e Martins discutem o uso de drogas por adolescentes, a 
necessidade de implementação de políticas públicas de saúde, com desdobramentos na assistência. 
A educação continuada também é enfocada por Peduzzi et al., analisando a prática de atividades 
educativas de trabalhadores da saúde, e por Nicoletto et al., que apresentam a dinâmica do processo 
de vivência dos atores sociais em Polos de Educação Permanente em Saúde. 

O olhar minucioso, profundo e reflexivo sobre práticas de cuidado, presente neste fascículo, 
marca o encontro entre profissionais, usuários dos sistemas de saúde, docentes e discentes para 
implementar processos de mudança. A educação permanente mostra toda sua potência, como prática 
transformadora e ferramenta efetiva para a transformação dos profissionais na atenção primária, 
inovação de práticas e fortalecimento do SUS.

Esperamos que todas as interfaces apresentadas contribuam para mudanças significativas nas 
formas de comunicação, saúde e educação.

Vera Lúcia Garcia
Editora assistente
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In the month of August, when we celebrated the 12th anniversary of the publication of our first 
issue, in 1997, one more novelty was provided for our readers: free access to the integral content 
of the entire collection of issues of Interface: Comunicação, Saúde, Educação in the SciELO Brasil  
(Brazilian Scientific Electronic Library Online). To achieve this, we had the support of Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp - the State of São Paulo’s Research Foundation), 
as well as the aid of the program that supports scientific journals of the Pro-Rectorate of Research 
of Universidade Estadual Paulista – Unesp. This is also positive to our authors, as the access to their 
papers will be expanded, in view of the relevance that the SciELO has reached internationally as one 
of the most important databases that grants free access to scientific documents. The Brazilian and 
Iberian-American scientific editors who are part of the different SciELO Libraries know about the 
positive impact that being included in this database produces on our journals, due to the increase in 
the number of submitted papers and in the number of papers’ quotations by other journals. 
In the present issue of Interface, two papers with different focuses concentrate on printed media as 
their field of analysis. Oliveira et al. evaluate the scientific quality of Brazilian weekly news magazines 
when they deal with women’s health, and Campos, Vieira and Mota discuss the journalistic 
“reportability” of the crime of sexual exploitation of children and adolescents. 
Conventional and unconventional therapies in the treatment of cancer are discussed by Spadacio and 
Barros, who focused on questions related to popular health education and its importance to oncologic 
treatment. Pitiá and Furegato present, in the form of a review, a reflection on therapeutic follow up in 
mental health as way of consolidating a care network that takes the subject and his/her social context 
into account. In this same interface, workers’ health is approached from a reflection on the experience 
of becoming ill narrated by workers suffering from RSI (Repetitive Strain Injury), in the text by Neves 
and Nunes. 
In the Open Space section, Moreira, Silva and Martins discuss drug abuse by adolescents, and the 
need to implement public health policies, with consequences for assistance. Continuing education is 
also focused by Peduzzi et al., who analyze health workers’ practice of educational activities, and by 
Nicoletto et al., who present the dynamics of the experience process of social actors at Centers for 
Permanent Health Education.
The detailed, deep and reflective look over care practices that is present in this issue marks the 
encounter between professionals, health system users, teachers and students with the aim of 
implementing processes of change. Permanent education shows all its power as a transforming practice 
and effective tool for the transformation of primary care professionals, innovation of practices and 
strengthening of SUS (Sistema Único de Saúde - Brazilian National Health System).
We hope that all the interfaces presented here contribute to promote significant changes in the forms 
of communication, health and education.

Vera Lúcia Garcia
assistant editor


