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stamos, com este exemplar, disponibilizando na versão impressa o número 3 do volume
35. A HU Revista vem ampliando suas fronteiras, publicando artigos de pesquisadores de outras
instituições e inclusive de outros estados, mas ambicionamos mais. Queremos publicar acima de
dezoito artigos por volume. Qual a mágica desse número? Com dezoito artigos por exemplar
estaremos dentro do perfil sugerido pelo Scielo e, assim, poderemos aumentar a chance de
visibilidade do trabalho de mais pesquisadores.
Nesta oportunidade, aproveitamos para convidar vocês, pós-graduandos, pesquisadores
brilhantes que enfrentam o desafio de publish or perish e ainda não submeteram a sua produção
científica, que incluam a HU Revista em sua lista de possibilidades de publicação.
Considerando que pesquisadores são avaliados por sua produtividade, a publicação de artigos
em revistas indexadas e bem qualificadas é imprescindível. No entanto, reconhecemos que nem
sempre essa tarefa é fácil, já que o índice de rejeição de artigos para publicação vem crescendo
anualmente, assim como o tempo médio entre a submissão e as avaliações de um trabalho que
pode ou não resultar em publicação.
A HU Revista conta hoje com revisores de alta qualificação, doutores de diversas instituições
no Brasil e exterior. O tempo médio entre a submissão e a publicação é, atualmente, relativamente curto – entre 6 e 9 meses – e, como dispõe de versão digital, sua publicação online se
antecipa à forma impressa, todavia, contendo todas as informações necessárias à inclusão do
mesmo em sua produção científica.
Seguem algumas dicas para aumentar as suas possibilidades de publicar: procure, inicialmente, um professor ou leitor exigente, que seja acessível e rápido e que aponte mais defeitos do que
qualidades; envie o texto para uma revisão de língua portuguesa, preferencialmente, profissional;
verifique se a HU Revista está adequada ao perfil de seu manuscrito.
É importante conhecer a revista, portanto, acesse nosso site www.hurevita.ufjf.br, pois você
tem mais chances de publicar se o seu manuscrito estiver dentro do escopo de nossa revista.
Prepare um original sem erros de digitação, diagramado com a fonte e espaço recomendados
em instruções aos autores; cadastre-se no site e siga as orientações de submissão. Não hesite em
enviar correspondência ao editor. É elegante que não submeta este manuscrito a outra revista,
mas se o fez, comunique-nos se o mesmo foi aceito para publicação em outro periódico, para
que não ocupemos revisores com material que não será publicado.
Não deixe de continuar produzindo e, especialmente, participando da comunidade acadêmica, mesmo que seu manuscrito não seja aceito. Melhor do que desistir é tomar a consciência do
tamanho da literatura científica, muito superior a qualquer outra arte, e reescreva mil vezes o texto, melhorando-o cada vez mais antes de uma submissão apressada. Transformar os resultados
de um valioso estudo em um bom texto, às vezes, torna imprescindível modificações radicais, a
fim de torná-lo mais claro e atrativo à comunidade científica.
Publicamos neste número onze artigos, que abrangem temas das diversas áreas e que envolvem os cuidados com a saúde humana, iniciando com “Percepção médica quanto aos protocolos clínicos”, no qual, os autores abordam o desafio de fundamentar as condutas adotadas na
melhor evidência científica disponível.
Os dois artigos que se seguem abordam aspectos envolvidos na avaliação clínica, diagnóstica
e propedêutica da candidíase vulvo-vaginal.
A prevalência de depressão nas mulheres climatéricas atendidas no Serviço de Climatério do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) e os prováveis fatores responsáveis por sua ocorrência é o objeto do estudo “Depressão em mulheres climatéricas:
fatores associados”
Com satisfação publicamos o artigo “Hábitos de Higiene Bucal e Uso dos Serviços
Odontológicos em Estudantes de Escolas Públicas do Município de Campina Grande, Paraíba”.
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Trata-se de um artigo que contempla a realidade vivenciada por estudantes em uma escola do nordeste. Este é
o primeiro de muitos que esperamos publicar de nossos pesquisadores desta região do país.
Em seguida os autores do artigo “Indicadores hospitalares: monitoramento e análise do cancelamento das
cirurgias pactuadas do HU/CAS - UFJF com o PRO-HOSP” procedem a uma avaliação sistematizada das
causas dos cancelamentos de cirurgias, como ferramenta para melhorar o desempenho da Instituição.
Como a adesão é uma medida prática de avaliação de resultado de tratamento os autores do artigo “Identificação de fatores associados à adesão a um programa ambulatorial de tratamento de alcoolistas por meio de
regressão logística” buscam identificar características dos pacientes associadas à adesão ao programa ambulatorial de tratamento de alcoolistas, desenvolvido pelo grupo do Laboratório de Pesquisas em Personalidade,
Álcool e Drogas (Lappda-UFJF).
“Análise da evasão em serviço de follow-up de recém-nascidos de alto risco” é o artigo em que os autores
investigam as causas do abandono do tratamento dos recém-nascidos, mesmo tendo a compreensão que essa
não é uma atitude esperada por pais responsáveis. Os autores identificam a necessidade de dedicar maior
atenção para o esclarecimento dos pais sobre a importância do acompanhamento de seus filhos e de proceder a
busca ativa das crianças ausentes e identificação de situações que dificultem o acesso da criança e seus familiares
ao serviço para reverter o processo.
Uma história da relação entre saúde e educação física na educação brasileira é um estudo sobre a
influência do pensamento médico no desenvolvimento da Educação Física.
O caso de uma paciente, portadora de Síndrome de Sjögren associada à artrite reumatóide, com sinais
e sintomas de olho seco é objeto de relato em que o óleo de linhaça foi utilizado como tratamento.
Fechamos este número com o relato de um Disgerminoma cerebral, que foi exaustivamente investigado e quando foi possível o diagnóstico, o paciente foi submetido à radioterapia cranioespinhal com resposta
completa ao tratamento efetuado.
A equipe editorial da HU Revista reafirma, deste modo, seu empenho em avançar na publicação de
artigos que contribuam para a divulgação do conhecimento científico da grande área de saúde.

Angela Maria Gollner
Editor
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