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EDITORIAL
O Volume de Ciências da Saúde traz artigos de Estudos e Relatos de
Casos bem como Revisões da Literatura que englobam o trabalho dos
profissionais da saúde nos três diferentes níveis de atenção à saúde (Atenção
Básica, Especializada e Hospitalar), visando compreender e aplicar as técnicas
profissionais através das vivências práticas trazendo melhorias para as
capacitações multiprofissionais gerando qualidade de vida dentro dos cuidados
em saúde.
Com o objetivo de promover atividades que divulguem a importância e o
valor das plantas medicinais e da fitoterapia, sempre aliando os saberes
populares, tradicionais e científicos, é realizada anualmente, a Semana de
Fitoterapia de Campinas Professor Walter Radamés Accorsi. Desde 2015, a
Intellectus Revista Acadêmica Digital apoia a Semana de Fitoterapia de
Campinas, publicando os melhores trabalhos apresentados durante o evento.
Nesta edição da Revista Intellectus, o encantamento do leitor será pelas
“Memórias da XVIII Semana de Fitoterapia de Campinas: a saúde vem da terra”
por conta da troca de saberes e o respeito que as plantas medicinais nos
proporcionam através da leitura dos resumos de pesquisas científicas e
trabalhos técnicos/ projetos, desenvolvidos por pesquisadores de diversas
instituições, que foram apresentados na “XVIII Semana de Fitoterapia de
Campinas Professor Walter Radamés Accorsi: Plantas medicinais: a saúde vem
da terra”, realizada dias 28, 29 de abril e 05-maio-2021.
O Brasil é um país com grande diversidade cultural e com isso existe
uma grande diversidade também de saberes em plantas medicinais. Associamos
no nosso país os saberes europeus, africanos, indígenas e de muitos outros
povos que fizeram e fazem a nossa história. Realmente é uma grande riqueza e
ao mesmo tempo um grande desafio. Este desafio se deve ao fato dos saberes
populares e tradicionais serem desvalorizados, sendo considerados de menor
valor, ultrapassados, perigosos quando comparado ao saber científico, que é tido
como único verdadeiro, seguro e válido. Desconstruir estes conceitos e criar uma
ecologia de saberes, onde todos os saberes sejam respeitados e valorizados,
sem hierarquias e preconceitos, torna-se um caminho rumo à construção de um
cuidado mais humanizado, inclusivo e respeitoso, onde cada saber poderá trazer
efetivamente seu grande potencial de cura.
Com esta publicação pretende-se divulgar o conhecimento da Ciências
em Saúde nos diferentes nives da atenção em saúde englobando as plantas
medicinais e fitoterápicos, promovendo assim um regaste e valorização deste
importante saber do nosso país.
Boa leitura!
Dra. Michelle Pedroza Jorge
Dra. Renata Cavalcanti Carnevale
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