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O Volume 19 nº 3 da RBCDH traz con-
tribuições muito importantes, sempre buscan-
do a relação entre Saúde e Educação, Cresci-
mento e Desenvolvimento, nos seus aspectos
sociais e biológicos.

Estamos felizes porque estamos entre-
gando um conjunto de artigos que vai amplian-
do o leque de assuntos e de grupos de investi-
gação. Neste número temos contribuições de
grupos da UNICAMP, da UNESP de Presiden-
te Prudente, da USP de Ribeirão Preto, da
UFRJ, da UERJ, da UFPA, da UFCE, bem
como da Faculdade de Saúde Pública e da Es-
cola de Enfermagem da USP.

Além de temas bastante frequentados,
porém sempre com abordagens inovadoras e
competentes, como prática e duração do alei-
tamento, uma revisão sobre aleitamento em
creches, outros artigos chamam atenção por
tratarem de temas pouco visitados na nossa
Revista.

Assim, aspectos muito importantes da
saúde de crianças, como o rastreamento da
escoliose em escolas, o comportamento da
crianças queimadas frente aos curativos, bem
como temas emergentes e de importância cres-
cente, como a opinião de ginecologistas e obs-

tetras sobre as interferências da Internet na sua
prática, fazem parte deste número.

Vale ressaltar dois estudos realizados
em serviços de saúde, um sobre o valor atri-
buído as prontuários na opinião de coordena-
dores de CAPSis; o  outro é um relato sobre
uma iniciativa de implementação de um pro-
grama de humanização da assistência num
hospital público.

Um interessante relato sobre psicotera-
pia em menina vítima de abuso sexual, um es-
tudo sobre metas de socialização de pais e mães
para seus filhos, reflexões sobre as possibili-
dades de violência simbólica no âmbito de ser-
viços de saúde para adolescentes e uma exce-
lente revisão sobre a configuração dos vínculos
na adoção são também exemplos de temas de
importância crescente.

A RBCDH está, uma vez mais, ofere-
cendo excelente material de leitura que po-
derá ajudar na implementação de melhores
práticas e políticas que favoreçam a busca
do melhor crescimento e desenvolvimento
humanos.
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