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EDITORIAL
Na sessão de artigos originais encontraremos temáticas relativas à interdisciplinaridade
como ações multidisciplinares na saúde, integrando ensino-serviço: uma experiência de 10
anos. Outro trabalho que reflete o olhar interdisciplinar de cuidado em saúde é expresso
nos efeitos de um programa de cinesioterapia sobre as condições de saúde de uma criança
soropositiva e o trabalho de estudo de caso relativo aos efeitos da ginástica abdominal
hipopressiva, em mulheres com constipação intestinal.
Trabalho de intervenção é apresentado na temática referente à adesão e a eficácia do
aconselhamento nutricional, após seis meses de intervenção nutricional em mulheres com
fatores de risco para a síndrome metabólica. Em Unidade Básica de Saúde foi desenvolvido
estudo sobre avaliação do autocuidado de paciente com diabetes mellitus tipo 2.
Na Educação Básica foram desenvolvidos assuntos referentes ao conhecimento do
conteúdo atletismo na Educação Física escolar; avaliação do desenvolvimento motor
de escolares com três baterias motoras: EDM, MABC-2 e TGMD-2 e programa de
intervenção com exercícios físicos, melhora de indicadores de aptidão física relacionada
à saúde e ao desempenho motor, em escolares com sobrepeso e obesidade.
Serão encontrados dois artigos de revisão: um relativo ao bullying e a relação entre
atividade física e coordenação motora e outro sobre pesquisa-ação: direcionamento das
produções de artigos científicos da área de Educação Física e saúde.
Convidamos nossos interlocutores e colaboradores a enviarem, para apreciação,
suas produções e contribuir na difícil tarefa de incremento e melhoria da classificação
no “qualis Capes” com objetos de estudo inovadores do vasto leque que envolve a
promoção da saúde, estilo de vida, exercício e saúde, prevenção de fatores de risco à
doenças cardiovasculares e hipocinéticas, saúde do trabalhador e vigilância em saúde
e temas integrados às análises clínicas, bioquímicas, hematológicas, que possibilitam o
entendimento da complexidade biológica, bioquímica psicológica, sociológica e cultural
da vida humana.
Miria Suzana Burgos
Editora da Revista Cinergis
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