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EDITORIAL
Caros interlocutores da Cinergis
Com redobrado prazer, apresentamos o v. 16, n. 1 da Cinergis, Revista Interdisciplinar
do Mestrado em Promoção da Saúde e do Departamento de Educação Física e Saúde, de
onde se originou este periódico. A partir deste ano, estaremos incluindo o DOI – Digital
Object Identifier. Com a parceria dos colaboradores da revista, estamos empreendendo
esforços para melhorar e garantir a periodicidade e qualidade exigida no qualis CAPES.
Neste número, serão encontradas produções, em forma de artigos originais,
com temáticas relativas a um estudo piloto de reabilitação, envolvendo capacidade
funcional, força muscular e função pulmonar de pacientes amputados e protetizados
ao nível transfemural; perfil nutricional de recém-nascidos prematuros internados em
uma UTI e UCI neonatal; avaliação de idosos e percepção dos profissionais, quanto aos
riscos de quedas em uma instituição de longa permanência; monitoramento da carga
interna competitiva de uma equipe de basquetebol sub 17; Educação Física na educação
infantil: formação inicial e o interesse de atuação de acadêmicos; inclusão escolar e as
condições de acessibilidade; estudo observacional do comportamento motor aquático;
história do ciclismo em Porto Alegre; função motora grossa de indivíduos com paralisia
cerebral; obesidade, aptidão cardiorrespiratória, atividade física e tempo de tela em
escolares da zona urbana e rural de Santa Cruz do Sul-RS.
Na sessão dos artigos de revisão, serão encontrados estudos como: análise da
intervenção fisioterapêutica com o uso de ultrassom e drenagem linfática manual, no
fibro edema gelóide; protocolos de tratamento fisioterápico nas lesões de ligamento
cruzado anterior, após ligamentoplastia; otimização do conforto ambiental no espaço
escolar; resgate e vivências da dança na educação física escolar; exercício físico e sua
influência na saúde sexual.
Convidamos nossos leitores a ampliarem sua parceria, enviando novas produções
e divulgando nosso periódico.
Miria Suzana Burgos
Editora da Revista Cinergis
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