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EDITORIAL
Com grande prazer, apresentamos um conjunto de artigos que compõem o suplemento
do Volume 17 da Cinergis, os quais fazem parte da produção científica publicada alusiva ao II
Congresso Brasileiro de Promoção da Saúde, realizado no período de 18 a 20 de outubro de
2016, em Santa Cruz do Sul, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Promoção da
Saúde-PPGPS da UNISC-RS, em parceria com os Programas de Pós Graduação em Promoção da
Saúde da UNICESUMAR-PR, UNIFRAN-SP.
Todos os artigos seguiram a mesma processualística de avaliação, adotada pela Revista
Cinergis; foram subnetidos à apreciação, crítica e aprovação (ou reprovação) dos nossos avaliadores. Incorporamos também todos os pesquisadores da Comissão Científica do II CBIPS,
ao corpo de revisores. Dentro das áreas de atuação científica, foram encaminhados os artigos
para avaliação, revisão, e a leitura de prova final. Os avaliadores cumpriram sua missão de fazer
a análise crítica e sugerir melhorias na composição e redação dos artigos. Houve também
empenho dos participantes na correção, adequação técnica às normas da revista, bem como
empenho dos avaliadores em reavaliação, quando foi o caso.
Apresentamos como artigos originais temáticas alusivas ao estado nutricional materno
e peso ao nascer do bebê; presença da fisioterapia preventiva no contexto escolar: educação
e prevenção em saúde. Também destacamos temáticas relativas a diagnóstico primário dos
fatores de risco coronariano em idosos, vinculados à estratégia saúde da família; política das
práticas integrativas e complementares do SUS; o relato da implementação em uma unidade de
ensino e serviço de saúde e estado nutricional de idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde.
Em forma de artigo de revisão, apresentamos a temática do ambiente escolar e as ações
de promoção da saúde.
Agradecemos e esperamos de todos, a continuidade da parceria e a ampliação da rede
colaborativa que resulte na qualificação de nosso periódico.
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