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A RBCDH publica no Vol.19, n.2, mais 12 artigos neste ano de 2009 como fruto do trabalho de
pesquisadores de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.

Na intenção de em 2010 realizar o II Congresso Internacional de Saúde da Criança e do
Adolescente é preciso aprimorar o processo de se fazer e refazer ciência na área da saúde materno
infantil, produzindo interfaces com a sociedade, com a família, com a escola, com o governo e
com os centros de pesquisa de nossas instituições de ensino superior.

Neste número a Revista abriga temas fortes e necessários na abordagem da saúde nos
diferentes ciclos da vida, desde a criança pequena até a adolescência, como a saúde psicossocial,
a respiração do bebê, a obesidade, a cesária em gravidez consequente a estupro, a brinquedoteca
como fator de desenvolvimento infantil, a gravidez na adolescência, as questões de gênero, saúde
materna e o paradoxo perinatal, grupos terapêuticos com jovens com fobia social, condutas de
atenção a famílias, entre outras temáticas que nos levam até a questão social na França, uma
realidade internacional. Talvez em breve a Revista possa abrir uma nova possibilidade de
intercâmbio de saberes com a recepção de manuscritos de autores de fora do país.

A diversidade de artigos leva os leitores a aprofundarem seus estudos e a compartilhar
experiências e descobertas de soluções inovadoras para a velha problemática e desafiante realidade
da saúde materno infantil no Brasil e no mundo.

Boa leitura a todos!

Vera Lúcia Israel
Editora Adjunta

RBCDH publishes, in vol. 19 nr.2, another 12 articles, as a result of the work of researchers
from the States of São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. We intend to hold, in2010, the 2nd

International Congress on Child and Adolescent Health. Thus, it is necessary to improve the
process of making and remaking science in the area, establishing interfaces with society, the
family, the school, the government and research centres of our Universities and Colleges.
In this issue, the Journal contains heavy but necessary subjects throughout the life cicles, from
babies to adolescents, young adults and vitimised women, such as the psychosocial health,
babies breathing problems, obesity in preschool children, cesarian section on a woman whose
pregnancy was a consequence f rape, pregnancy in adolescence, questions of gender, maternal
health and the perinatal paradox, therapeutic groups for young adults with social phobia, among
other themes which include the social question in contemporary France. The Journal might, in
the future, enhance the exchange of knowledge, issuing more frequently contributions from
foreign authors.
The diversity of subjects leads the readers to profound their studies and share experiences and
innovative solutions for the old problems in the challenging reality of maternal and child health
in Brazil. Have a nice  time reading RBCDH.

Vera Lúcia Israel
Associate Editor




