EDITORIAL

Nessa edição da Revista Saúde e Desenvolvimento são apresentados temas relevantes
voltados a um público com interesse na prática interdisciplinar da saúde, distribuídos em dez
artigos com diferentes enfoques. Vale ressaltar que contamos nessa edição com seis artigos de
profissionais da área de Fisioterapia. Aproveitamos para agradecer aos autores que
contribuíram de forma especial para a efetivação dessa edição, bem como aos profissionais que
se dispuseram a contribuir com suas preciosas avaliações.
Abaixo apresentamos uma síntese dos artigos para que você, leitor, tenha uma ideia dos
assuntos que serão tratados.
O artigo intitulado A avaliação do conhecimento dos docentes em Fisioterapia sobre a
Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), de autoria de
Rodrigo Silva Perfeito e Simone Alves da Silva, conclui que se necessitam treinamentos
específicos para qualificar os professores universitários e, assim, facilitar o ensino e a inclusão
da CIF na prática clínica. Os autores consideram que, se os docentes não compreendem bem a
ferramenta, o processo de ensino/aprendizagem estará comprometido, o que dificultará a
aplicação da CIF pelos futuros profissionais.
O artigo sobre Aplicação de metodologias ativas no processo de ensino em enfermagem:
revisão integrativa, de Edna Santos Dias e Carla Viviane Freitas de Jesus, teve o objetivo de
analisar o uso das metodologias ativas no ensino professional da área. Todos os trabalhos
revisados foram publicados em revistas de enfermagem, a maioria destinada especificamente à
educação, de maneira que a temática tem relevância no meio científico, com destaque para as
novas abordagens do processo de ensino e aprendizagem.
O estudo sobre Atuação da fisioterapia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF,
de autoria de Luís Otávio Galleano Alves e Adriano Nobre Arcos, analisa a competência do
fisioterapeuta na atuação básica em saúde. De acordo com os autores, a atuação da fisioterapia
no NASF ainda está em processo de construção e o profissional precisa de um treinamento que
permita a realização de suas atividades de forma multidisciplinar e multiprofissional. São
importantes, portanto, programas e políticas que promovam a integração dos profissionais da
saúde, para uma assistência de qualidade, ética, com bom senso e solidariedade.
A Avaliação das condições higiênico-sanitárias da alface Lactuca sativa L., do tipo
orgânico e hidropônico, comercializada em supermercados do município de Ji-Paraná – RO, de
Tatiane dos Reis Barasuo e colaboradores, revelou a presença frequente de microrganismos do
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grupo dos coliformes em todas as amostras, ao contrário da Salmonella spp, que esteve presente
em apenas 16,6%. A S. aureus não apareceu nas amostras estudadas.
O artigo A atuação da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardiovascular: uma
revisão integrativa, de autoria de Flavia Raquel Miranda Vasconcelos e colaboradores, avalia
a atuação do fisioterapeuta no pós-operatório de cirurgia cardíaca, enfatizando os efeitos da
ventilação não invasiva e da mobilização precoce na recuperação dos pacientes. De acordo com
os autores, embora sejam necessários novos estudos sobre o tema, essas estratégias de
tratamento têm se mostrado efetivas e seguras.
O artigo intitulado Consequências da osteoporose na cavidade bucal, de Anna Clara
Rodrigues Bezerra e colaboradores, através de revisão da literatura, constata que a osteoporose
causa consequências na cavidade bucal, pela diminuição da massa óssea, que afeta também a
maxila e mandíbula. Além disso, o fármaco utilizado para tratar esta doença pode gerar
osteonecrose. Assim, alguns procedimentos odontológicos precisam ser evitados e os
cirurgiões-dentistas necessitam informação sobre metabolismo ósseo para tomar decisões
acertadas.
O artigo Efeitos do método Pilates no tratamento da lombalgia: uma revisão
bibliográfica, de Camilly Rodrigues Zaranza e colaboradores, através de um estudo de revisão
bibliográfica, aponta para os efeitos benéficos, em quadros de lombalgia, da utilização do
método Pilates.
O Estudo clínico randomizado no tratamento da hérnia de disco lombar, de autoria de
Paloma Silva dos Santos e colaboradores, teve como objetivo avaliar os efeitos da estabilização
segmentar e da bandagem funcional elástica (BFE) em indivíduos com hérnia de disco lombar.
Os resultados apontam que a estabilização segmentar e a BFE foram eficazes para redução do
quadro agudo dos participantes do estudo realizado, porém, apenas o grupo que utilizou os dois
procedimentos associados apresentou uma redução da cinesiofobia após o tratamento proposto.
O artigo intitulado Perfil obstétrico e sociodemográfico de gestantes atendidas em um
Centro de Saúde da Família localizado em Sobral - Ceará, de autoria de Nathalia Araujo
Pereira e Maria Auxiliadora Silva Oliveira, teve como fonte de dados os prontuários de
pacientes. Após a análise dos resultados, os autores concluíram que se requer, de parte do poder
público, investimento em educação sexual, visto que se encontraram casos de gestantes menores
de idade. Sobre o estado nutricional, gestantes com sobrepeso ou obesas revelam a necessidade
de acompanhamento por um profissional da área.
O estudo intitulado Relatos de experiência sobre a atuação da fisioterapia no Programa
de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, de
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autoria de Alana Jucielly Lima de Morais e Gislainy Luciana Gomes Câmara, permite observar
que a atuação do fisioterapeuta na Atenção Primária a Saúde (APS), vai além do processo
clínico e de reabilitação, pois inclui promoção da saúde e prevenção de agravos neste nível de
atenção. Verifica-se, também, o interesse mútuo entre os profissionais de saúde e usuários em
alcançar qualidade de vida, em um encontro de experiências e saberes.

Desejamos a todos uma boa leitura!
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