Revista Gerais: confira as novas edições da
publicação do Sistema de Saúde do Estado
de Minas Gerais.
As publicações, que são semestrais, compreendem o período de Janeiro de 2017 a junho de 2018. 12
de Março de 2019 , 13:41
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O Sistema estadual de Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Saúde SES-MG e Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais ESP-MG, disponibilizou três novas edições da Revista de Saúde Pública do SUS/MG, a Gerais,
aos leitores. A publicação, criada em 2013, adquiriu caráter técnico-científico em 2015 e por isso, além de artigos
científicos, traz conteúdo jornalístico elaborado pelas instituições que compõe o SUS em Minas Gerais: SES-MG,
ESP-MG, Funed, Hemoninas e Fhemig.
As 03 edições apresentam temáticas relevantes e atuais em relação ao campo da saúde pública. O conteúdo
jornalístico traz informações sobre programas e políticas públicas de saúde, fake news e o impacto negativo sobre a
saúde da população e tudo sobre o aplicativo digital do Estado, o MG app. Já os artigos científicos apresentam estudos
sobre questões da vigilância em saúde, política de atenção à saúde destinada aos usuários de álcool e outras drogas,
saúde da população indígena, controle social, judicialização da saúde, entre outros.
“Os artigos científicos trazem análises a partir de diferentes perspectivas e abordagens no campo da saúde pública e,
junto às matérias jornalísticas de interesse público, tornam a Gerais cada vez mais forte em seu papel. Esperamos
cada vez mais ampliar o público leitor, colaborar para disseminação de informação consistente e socialmente
relevante e para a consolidação do SUS em nosso Estado”, afirma Michely Vargas, Editora da Revista.
Acesse as 03 novas edições da Revista Gerais:
Gerais - Revista de Saúde Pública do SUS/MG – Volume 06 – Número 01
Gerais - Revista de Saúde Pública do SUS/MG – Volume 05 – Número 02
Gerais - Revista de Saúde Pública do SUS/MG – Volume 05 – Número 01
Em Tempo:
Devido a problemas técnicos no site da Gerais, os números estão disponibilizados nos sites da SES-MG e ESP-MG:
http://www.saude.mg.gov.br/sobre/publicacoes/revista-gerais
http://esp.mg.gov.br/cidadao/publicacoes/revistas
Assim que possível será regularizada a publicação das edições da revista em seu portal. No endereço, leitores e
autores podem se cadrastar e conhecer a publicação: http://revistageraissaude.mg.gov.br/
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