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EDITORIAL
Caros leitores da Cinergis,
Este número nos traz um conjunto diversificado de resultados de estudos relacionados
à saúde e atividade humana e três artigos de revisão. Os artigos originais versam sobre
consumo alimentar em crianças com sobrepeso e obesidade; diagnóstico molecular de
HPV em amostras cérvico-vaginais de mulheres que realizam o papanicolaou; artigos
que versam sobre habilidades motoras fundamentais de locomoção e controle de objeto
nos meninos e meninas; comparação entre os sexos, da percepção de competência
motora e nível de atividade física; aptidão física relacionada à saúde de mulheres, ao
iniciar um programa de treinamento aquático; ensino de lutas nas aulas de Educação
Física escolar do ensino fundamental, nas escolas da rede municipal de Minas Gerais e
bola do nascimento como recurso fisioterapêutico no trabalho de parto.
Na forma de artigo de revisão, encontrarmos textos relacionados à fisioterapia
na incontinência urinária de esforço; uma proposta de ensino relativa a treinamento
resistido na Educação Física escolar e exercício físico como prevenção e tratamento de
doença arterial coronariana (dac) em pacientes com diabetes tipo 2.
Anunciamos, para 2015, a publicação, por número, de 15 artigos, com o objetivo
alcançarmos evolução no Qualis CAPES e indexação em importantes indexadores. Nossa
Universidade está em processo de, durante o ano de 2015, incluir, gradativamente, em
suas revistas o Digital Object Identifier (DOI), como é sabido, pela qualidade técnica
de depósito, é um importante padrão de identificação de documento em redes de
computadores, como a Internet.
Contamos com sua parceria no envio de artigos originais e de revisão, bem como
na divulgação do nosso periódico.
Miria Suzana Burgos
Editora da Revista Cinergis
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