EDITORIAL
É com satisfação que apresentamos artigos de diferentes áreas ligadas à saúde nesta
edição da Revista Saúde e Desenvolvimento, que abordam assuntos relevantes e atuais. São
disponibilizados dez trabalhos sobre reabilitação de indivíduos acometidos de diferentes
enfermidades, preocupações com a saúde bucal, medicação para controle da diabetes,
importância do consumo de hortaliças, entre outros assuntos.
Na terapia intensiva, o fisioterapeuta brasileiro está na linha de frente dos cuidados
respiratórios avançados, respaldado pelas melhores evidências científicas. Em Fatores
facilitadores de adoecimento em atletas e a COVID-19: como a fisioterapia pode atuar?, os
autores mostram, por meio de pesquisa bibliográfica, como o fisioterapeuta pode proceder no
tratamento de atletas acometidos da doença, considerando as particularidades de cada paciente.
Há muitos aspectos que precisam ser trabalhados para oferecer serviço de melhor
qualidade à criança autista, do engajamento da família no tratamento à disponibilização de
recursos pedagógicos mais adequados aos autistas, conclusão a que chegaram os autores do
artigo Desafios profissionais em um centro de reabilitação para crianças autistas.
Em Facilitação neuromuscular proprioceptiva no tratamento da paralisia facial
periférica: uma revisão bibliográfica, os autores mostraram que, entre os recursos disponíveis
para tratamento fisioterapêutico da paralisia facial periférica (PFP), a facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNP) se destaca atualmente, mostra-se eficaz e significativamente benéfica à
reabilitação do paciente com quadro de PFP.
O objetivo do trabalho Potencialidades e Fragilidades da Saúde Bucal em GuaiúbaCE: uma proposta de intervenção é entregar projeto de intervenção relativo à saúde bucal e
realizar levantamento epidemiológico local, de modo que o plano proposto se constitua por
objetivos que contemplem as necessidades específicas do município. Além disso, os autores
propõem acompanhamento da aplicação do projeto.
O impacto da Covid-19 na expansão dos respiradores no Rio Grande do Sul, 2020,
analisa a importância do correto manejo dos equipamentos no cuidado dos pacientes graves da
covid-19, por meio de dados públicos no CNES – DATASUS referentes ao maquinário
existente na rede pública e suplementar entre o primeiro semestre de 2015 a 2020.
Ao verificar e comparar medicações genéricas com as de referência, por testes físicoquímicos de peso médio, friabilidade, dureza e doseamento por titulação, os autores do artigo
Controle de qualidade e equivalência farmacêutica em comprimidos de Metformina

analisaram qualidade, efeito, eficácia e segurança da metformina genérica produzida por cinco
laboratórios, em relação ao medicamento de referência.
No artigo O uso do andador infantil e alterações nos padrões motores: uma revisão
da literatura, observou-se que o equipamento pode provocar déficits no desenvolvimento da
criança, como alterações na marcha e no equilíbrio. Contudo, os autores indicam a necessidade
de mais estudos para avaliar mudanças no desenvolvimento dessas crianças, bem como para
propor estratégias de intervenção.
Em Alimentação saudável e consumo de hortaliças, verifica-se, por meio de
questionário eletrônico, que a ingestão de hortaliças está relacionada à preocupação com a
saúde, embora tal associação não baste para habituar-se a consumir esses alimentos. Segundo
as respostas, os motivos que dificultam o hábito são a falta de tempo e os altos preços cobrados
por esses produtos. O segundo motivo foi muito mencionado nas abordagens sobre o consumo
de alimentos orgânicos.
O artigo A fisioterapia motora no processo de reabilitação do acidente vascular
encefálico apresenta a fisioterapia como excelente tratamento não farmacológico para prevenir
deformidades no portador de patologia neurológica, melhorar sua independência nas atividades
diárias e auxiliar sua readaptação física. Entretanto, salienta-se que o sucesso da reabilitação
não depende apenas das sessões de fisioterapia, mas também do que ocorre com o paciente em
sua rotina.
Em Inflação na saúde — OPME em tempos de covid-19. Importância da auditoria,
Amazonas-Brasil, os autores consideram imprescindível a atuação do gestor de auditoria em
saúde sobre as autorizações de procedimentos que necessitem de órteses, próteses e materiais
especiais (OPME), seja intervindo na gerência dos encaminhamentos, seja nas negociações com
as Organizações Civis de Saúde (OCS) conveniadas, ou diretamente com os fornecedores de
OPME.
Agradecemos aos autores que contribuíram especialmente para efetivação desta edição,
bem como aos especialistas que participaram com suas avaliações.
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