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EDITORIAL
Apresentamos, com alegria, o número 2, volume 17 da Cinergis, revista de caráter interdisciplinar, que integra diferentes áreas da saúde, bem como a área da educação, buscando o
contínuo empoderamento dos leitores que buscam atualizações em estudos de revisão e pesquisas originais, dando conta da apropriação de conhecimentos que deem conta de uma melhor
fundamentação para atuação profissional, em diferentes campos da área da saúde e educação.
Enquanto artigos originais, destacamos temáticas como: perfil morfofuncional de recrutas
ingressantes de uma unidade militar da força aérea brasileira; avaliação subjetiva da apneia
do sono em trabalhadores noturnos; avaliação da ativação muscular do centro de força de
mulheres nuligestas; efeitos da ginástica abdominal hipopressiva no puérpero imediato; perfil
sociodemográfico e antropométrico de idosas de academias da terceira idade; qualidade de vida
dos idosos em instituição de longa permanência; análise da aderência em diferentes programas
de reabilitação cardíaca. Com relação à crianças e adolescentes, estamos propondo leitura referente a: associação entre sobrepeso e hipertensão arterial em crianças e adolescentes; aptidão
física relacionada à saúde e fatores sociodemográficos em escolares; aptidão física de escolares
com deficiência intelectual leve; consumo alimentar e avaliação nutricional: caracterização de
escolares; a criança com TDAH: análise do desempenho escolar e engajamento motor.
Como artigos de revisão, contemplamos temáticas como: panorama dos conteúdos
de esporte adaptado, nos programas de pós-graduação Strito Sensu de Educação Física no
Brasil; influências da mídia e das relações sociais na obesidade de escolares e a Educação
Física como ferramenta de prevenção; atuação do profissional fisioterapeuta em unidades de
terapia intensiva neonatal.
Esperamos contar com a parceria dos leitores, articulistas e revisores, que nos motivam na
busca de melhorar a qualificação de nosso periódico.
Atenciosamente,

Miria Suzana Burgos
Editora da Revista Cinergis
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