Editorial

A Rede UNIDA com o objetivo de
mobilizar, aprimorar e promover o tece das
redes, através do incentivo aos espaços
críticos-reflexivos no agir, no ensinar, no
aprender e no produzir saúde, organiza
seus encontros regionais, preparatórios
para o seu 12º Congresso Internacional,
que acontecerá nos dias 21 a 24 de março
de 2016 na cidade de Campo Grande – MS,
com o tema “Diversidade sim, desigualdades
não: pluralidade na invenção da vida”. Neste
cenário, a Editora da Rede UNIDA lança seu
segundo número da Revista Saúde em Redes,
tendo a diversidades de experiências como
cenário dentro da educação permanente
em saúde.
No artigo “Comunicação e percepções
sobre saúde: o olhar dos usuários na
Estratégia Saúde da Família, as autoras
abordam a importância da comunicação
dentro da micropolítica dos serviços, e vão
além através do tecer das relações entre
usuários e profissionais, demonstrando,
a partir do cotidiano de uma equipe
de ESF, localizada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, o quanto essa comunicação
afeta o próprio serviço. Já no trabalho
“Violência Intrafamiliar: Caminhos para
o enfrentamento na saúde pública” as
autoras procuram, a partir de revisão de
literatura, identificar como os serviços de
saúde abordam as situações de violência
intrafamiliar no cotidiano da prática,
demonstrando assim o quanto este tema é de
grande relevância e necessita ser debatido.
“A Pesquisa como Prática Artística: A
Razão na prática de investição como razão
artista – Uma possível contribuição de
Pierre Bourdieu para a área das ciências
sociais e humanas na saúde”, capitaneada
pela profa. Madel, também abrilhanta está
edição da revista, onde os autores realizam
uma análise da metodológica de Bourdieu,
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para pesquisa na sociologia, a partir do que
coloca como o agir social, fomentando sua
aplicação para investigação científica em
Saúde Coletiva.
Teremos também, o artigo “O
financiamento dos sistemas de saúde do
Brasil e Portugal: Qual o futuro?”, as autoras
analisam de forma comparativa os sistemas
de saúde pública brasileiro e português,
procurando, a partir de suas características,
identificar
processos
endógenos
e
peculiares de cada um, ligando-os às
políticas de definição de financiamento e
resultados alcançados em cada um. Tratase de um trabalho que demonstra de forma
clara similaridades importantes entre os
dois sistemas. A presença da “Formulação
e impacto do Programa Mais Médicos na
atenção e cuidado em saúde: Contribuições
iniciais e análise comparativa”, também
congregará este volume, no qual os autores
analisaram o importante tema hodierno
não só com relação a própria constituição
do SUS, mas também para nossa sociedade.
Nesse sentido, o texto estimula o debate
sobre a potencialidade modificadora do
programa, não só com relação ao acesso
aos serviços, mas da mesma forma o quanto
gerou reflexos na qualificação da rede e
estrutura desses serviços.
No artigo, “O Facebook como
confessionário: discursos sobre si e o
investimento dos poderes” os autores
elaboram uma análise sobre a produção do
discursos do sujeito no Facebook, traçando
um percurso de poder em um jogo de
autorregulação. Estruturado pelo discurso
foucaultiano, literatura sobre o manejo
das informações por empresas e governos,
assim como a legislação estado-unidense
sobre usos de informações na internet e o
caso wikileaks. E fechando nossa revista,
temos o artigo “Sem palavras na ponta da
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língua: Saúde mental coletiva, pedagogia e
gagueira”, o tema educação em saúde segue
seu ritmo, mas aqui procura explorar, de
forma singular o cotidiano dos serviços e sua
associação com a pedagogia, congregando
referenciais teóricos relevantes ao tema.
E é com esta diversidade que a nossa
revista procura se desenvolver e estar
aberta à publicação e consulta de todos
e de todas. Aproveitamos para divulgar
que a partir do próximo volume (julho.
agosto.setembro) utilizaremos a plataforma
SEER para submissão de artigos para este
novo volume, sendo assim, com este
lançamento dando início as submissões
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no
link:
http://revista.redeunida.org.
br/ojs/index.php/rede-unida/about/
submissions#onlineSubmissions, que serão
avaliados através do duplo cego, sistema
internacional de qualificação de revistas.
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