Editorial
É com grande entusiasmo que iniciamos mais um ano de publicações acadêmicas e científicas na Revista
de Saúde. Neste primeiro editorial de 2016 vamos apresentar algumas inovações que foram realizadas no sentido
de esclarecer, aprimorar e tornar mais célere o processo de publicação, desde o recebimento do manuscrito até o
layout final. Além disso, é com orgulho que anunciamos várias conquistas que acreditamos venham beneficiar nossos
colaboradores e nossos leitores, assim como a Universidade Severino Sombra enquanto fomentadora da disseminação
da produção científica no âmbito do acesso livre (Open Access).

Recrutamos um maior número de revisores Ad hoc internos e externos no intuito de contar com uma gama mais
abrangente de áreas de especialidade e com o objetivo de agregar ainda mais valor ao nosso grupo de avaliadores, já
extremamente talentoso.
Aproveitamos o ensejo para agradecer a vital contribuição dos autores e revisores para a manutenção e sucesso
da nossa publicação, e também a todos os colaboradores da Gerência de Tecnologia e Informática da Fundação
Educacional Severino Sombra - mantenedora da USS - e da Biblioteca Central da USS pela parceria para estas
conquistas.
Atualizamos a capa e o layout das Revistas da Editora da Universidade Severino Sombra, que agora contam
com um sumário do conteúdo, editorial e lista de editores e avaliadores.
Estamos trabalhando ativamente para assegurar a visibilidade dos nossos artigos, e já conseguimos garantir
a indexação através dos seguintes repositórios: Sumários (Brasil), ICAP (Rede Pergamum, Brasil), OAI (Open
ArchivesInitiative, USA), REDIB (RedIberoamericana de Innovación y Concocimiento Científico, Espanha),
CrossRef (UK e Brasil, com emissão de DOI para os artigos da Revista de Saúde).
Neste primeiro número de 2016 apresentamos os artigos agrupados por área, iniciando com três trabalhos
na área de Saúde Pública realizados no Município de Vassouras. O artigo de Petrin et al., relacionado à incidência
crescente e preocupante de Leishmaniose nas áreas vizinhas à cidade, incluindo métodos de detecção e prevenção,
o de Souza et al. abrangendo a Educação em Saúde Odontológica e investigação de tratamentos alternativos para
a população infantil afetada por cáries, e o de Gomes et al. descrevendo discrepâncias entre o número de pessoas
utilizando correções de refração e aquelas que realmente necessitam de tais correções ou utilizam a correção de modo
adequado.
Seguimos com tópicos em Medicina Veterinária, onde o trabalho de Noel et al. Descreve detalhadamente
as técnicas de isolamento de patógenos envolvidos no desenvolvimento de mastite bovina, incluindo o relato da
susceptibilidade a antimicrobianos, alertando mais uma vez para a crescente resistência dos patógenos a diversos
fármacos. O trabalho de Almeida et al. descreve a correlação entre achados clínicos e laboratoriais em gatos acometidos
pelo vírus da leucemia felina (FeLV), contribuindo assim para o conhecimento desta doença tão prevalente nesta
população de animais.
Continuamos com a área de Enfermagem, onde Oliveira e Celento apresentam um levantamento bibliográfico
dos propósitos e regulamentações regendo a Rede Cegonha de atendimento materno-infantil, e um relato de caso de
autoria de Moreira et al. sobre a experiência pessoal e profissional de um dos autores que nos faz refletir sobre a
questão da terminalidade de parentes dos profissionais de Saúde.
Na área da Medicina, Barcellos e Passos descrevem o caso de uma paciente com carcinoma epidermóide
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Em termos do processo de publicação, atualizamos o programa utilizado na submissão e edição, aprimorando
o ambiente exclusivo de envio de artigos. Foram também revisadas as regras de envio e as normas de referências
bibliográficas de modo a fornecer melhores instrumentos para que nossos colaboradores possam apresentar seus
manuscritos no formato exigido pela Revista de Saúde. O programa atualizado também torna mais fácil o envio dos
dados das revistas para os sistemas nacionais e internacionais de indexação.

perineal, ressaltando a necessidade de diagnóstico precoce e a dificuldade de tratamento.
Encerramos este número com dois relatos de caso da área de Fisioterapia, o de autoria Buchner et al.onde é
descrito o sucesso da técnica mioaponeurótica de crochetagem para o alívio de problemas relacionados à formação de
cicatriz pós-cirúrgica, e o artigo de Leite et al. onde os autores relatam o efeito positivo da eletrolipólise na redução
de adiposidades abdominais de difícil eliminação por técnicas convencionais.
Continuaremos trabalhando no sentido de ampliar as conexões das nossas Revistas Eletrônicas, no intuito de
atrair mais manuscritos e beneficiar nossos colaboradores através da divulgação abrangente das pesquisas e relatos
de caso que publicamos.
Esperamos contar com a colaboração ativa de nossos colegas, não só da Universidade Severino Sombra como
de acadêmicos de outras instituições de ensino, para fortalecer a produção e divulgação da pesquisa acadêmica e
científica através da Revista de Saúde.

Cordialmente,
Maria Fernanda de Mello Costa
Editora Executiva da Revista de Saúde
Vassouras, 29 de junho de 2016.
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Boa Leitura!

