Editorial
Para esta edição, propomos aos nossos leitores um conjunto de artigos originais, revisões
e estudos clínicos, todos nacionais, de grande interesse para a área de saúde.
Iniciamos com três artigos de revisão, sendo o primeiro “Recrutamento alveolar como
técnica de tratamento utilizado na síndrome da angústia respiratória aguda (sara): uma
revisão de literatura.” Neste estudo ficou notória a importância dessa manobra para o tratamento dos pacientes portadores de SARA, entretanto, surge a necessidade de mais estudos para tentar definir um único protocolo baseado em evidências clínicas que comprovem
seus efeitos benéficos. O segundo artigo “Osteonecrose dos maxilares associado ao uso
de alendronato oral em paciente sob tratamento de osteoporose” mostra que o tratamento
com alendronato tem sua eficácia e benefícios comprovados, entretanto, cabe ao cirurgião
dentista estar atento aos pacientes que fazem uso deste tipo de terapia para reconhecer
quando e como intervir minimizando os fatores de risco. O terceiro artigo de revisão “Obesidade infantil: principais causas e a importância da intervenção nutricional” tem como
objetivo descrever sobre as principais causas que podem influenciar a obesidade infantil e
a importância da intervenção nutricional. Concluiu-se por esta revisão que o profissional
nutricionista exerce papel fundamental no combate à obesidade infantil por diagnosticar o
grau de obesidade do paciente pediátrico, traçar a conduta nutricional para a perda de peso
e promover a reeducação alimentar.
O artigo “Conhecimentos e necessidades da Avaliação física e nutricional em treinos de um
nadador especial” trata-se de um estudo de caso que teve como objetivo delinear o perfil
físico e nutricional de um nadador atleta, com necessidades especiais, em treinos específicos com a utilização de diversos métodos e demonstrou que a adequação das necessidades nutricionais específicas ao treinamento melhora o desempenho e o condicionamento
físico do atleta. “A política nacional da saúde bucal e suas reverberações na qualidade da
sáude bucal: o caso do PSF do centro de NATUBA/PB” também é um estudo de caso que
analisa o desempenho dos procedimentos da Saúde Bucal no PSF I, da cidade de Natuba/
PB, e relaciona ao nível de efetividade destas ações percebida pelos profissionais. Os resultados demonstram que a saúde bucal está dando passos para a consolidação de uma
política pública consistente e real.
Posteriormente, os artigos originais “The three factor eating questionnaire – r21: avaliação
do comportamento alimentar de estudantes de nutrição”, “Aceitabilidade da alimentação
escolar por crianças e adolescentes de um município rural do nordeste brasileiro”, “Análise
microbiológica do caldo de cana comercializado por ambulantes na cidade de Natal, RN”
são todos relacionados a área de conhecimento da nutrição e apresentam conteúdos de
grande importância para a saúde alimentar da população. O estudo “Hipertensão e seus
fatores associados em idosos da cidade do Natal/RN” revelou que as acesso à serviços
de saúde, estilo de vida e características do consumo alimentar podem influenciam na
qualidade de vida dos idosos hipertensos, reconhecendo que a HAS é uma condição clí-

nica irreversível e com grandes impactos sobre a vida dos idosos. O artigo “Intoxicações
medicamentosas em crianças de 0 a 4 anos atendidas pelos centros de informações toxicológicas” tem como objetivo identificar quais os índices observados no Brasil, Nordeste
e Rio Grande do Norte, relacionados à intoxicação por medicamentos em crianças entre 0
e 4 anos de idade. Concluiu-se que a injúria em índices elevados nas idades de 0 a 4 anos
e que deve ser levado em consideração pelos profissionais da saúde para elaboração de
ações de prevenção e promoção da saúde.
Finalizando, a revista oportuniza a publicação dos resumos dos Anais da I Jornada Norte-Riograndense de Medicina Intensiva que foi realizada pelos alunos da turma 2019.1 do
curso de Medicina da Universidade Potiguar (UnP), nos dias 4, 5 e 6 de março de 2016.
A Jornada teve como objetivo primordial ampliar o campo de conhecimento sobre a área
de medicina intensiva, especialidade médica voltada para o suporte avançado de vida, nos
seus diversos âmbitos, incluindo cardiologia, nefrologia, neurologia, dentre outros. Ademais, o evento se estendeu para uma abordagem multidisciplinar e foi destinado a um público integrado por diversos cursos: medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição
e outros, uma vez que esta temática requer uma ação conjunta de diversos profissionais
aptos para prestarem assistência aos pacientes em situações críticas.
Para melhorar sua avaliação dentro dos critérios normativos de publicações e também
buscando a sua divulgação internacional, a revista Catussaba encerra aqui suas edições
com este nome e passará a uma nova etapa, sendo novamente registrada e recebendo um
novo ISSN como Revista da Saúde e Biotecnologia. Aguardamos então esta nova fase!
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