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EDITORIAL 

 

Os opostos de um só Brasil - o conhecimento como pilar do crescimento. 
 

 “O Brasil possui uma das maiores biodiversidades e a maior taxa de 
pessoas com transtornos de ansiedade do Mundo”. O início desta resenha faz 
alusão a dois artigos publicados nesta Edição Especial. Cada estudo ressalta um 
Brasil que impressiona, porém de maneiras diferentes, um ao chamar atenção 
pelo volume de recursos naturais e suas infinidades terapêuticas e outro por 
chamar atenção a um problema tão recorrente nos dias conflituosos de hoje 
como a ansiedade. A necessidade de compreensão das diferenças vem 
acompanhada de outras pesquisas nesta Edição que enfatizam a importância de 
novos estudos e desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliem o 
conhecimento e consequentemente o crescimento em Saúde. 

Esta Edição se torna ainda mais especial porque integra conhecimentos 
básicos voltados à implementação de estratégias de ensino, como é o caso das 
metodologias ativas no aprendizado de Anatomia; implementação da Farmácia 
Viva para utilização dos recursos naturais integrando a população; estratégias 
de pesquisa ao prognóstico do câncer de mama, exatamente no mês que 
simboliza a mobilização Nacional pela causa; a incorporação de métodos 
alternativos como a auriculoterapia na tentativa de promover melhoras na dor e 
na Saúde Mental; avaliação de políticas públicas mais eficientes para pessoas 
com deficiência (PcD);  elaboração e produção de saliva artificial e até os 
benefício de se conhecer as diferentes raças de cavalos no Brasil para posterior 
utilidade pública de cada uma delas. 

A diversidade de temas abordados nesta Edição enfatiza a necessidade 
de entender não apenas o papel histórico do Estado na manutenção de políticas 
públicas sociais, com ênfase na saúde, como uma alternativa para amenizar a 
intensa mobilidade de capital promovida pela globalização econômica1, mas 
entender de forma individual a responsabilidade de cada cidadão na contribuição 
da geração da saúde. Ao ler este exemplar, cada leitor individualmente contribui 
no enriquecimento de informação pessoal que pode gerar medidas preventivas 
e contribuir de maneira direta ou indireta nas políticas voltadas à Saúde onde o 
conhecimento se torna o verdadeiro pilar do crescimento tanto individual como 
coletivo possibilitando uma unificação do nosso Brasil. 

 
Aproveite a leitura! 
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