EDITORIAL
Estimados leitores,
Apresentamos mais uma edição da Revista Catussaba, desta vez contendo artigos da Escola da Saúde da Universidade Potiguar (UnP) e, também, de outras instituições de ensino.
Seguindo com o objetivo de publicar artigos científicos originais relevantes na área da
saúde, a revista apresenta uma diversidade de conteúdos, envolvendo temas relacionados
à fisioterapia, à farmácia, à estética e à odontologia.
Este número está organizado em três seções: dois textos publicados na seção Estudo de
Caso, dois textos publicados na seção Artigos Originais e dois textos na seção de Artigos
de Revisão.
A primeira publicação da seção Estudo de Caso mostra a utilização do ultrassom de alta
potencia e baixa frequência no tratamento da adiposidade localizada. Trata-se de um estudo
proveniente da Argentina, realizado na Universidad Maimonides. O segundo estudo de caso
refere-se ao sarcoma de Ewing e buscou descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, sinais e sintomas dessa doença e a possibilidade da fisioterapia como ferramenta
adjuvante durante o tratamento.
Há dois artigos que contemplam os resultados dos atendimentos realizados na Clinica Integrada de Saúde (CIS) da UnP: o primeiro trata-se de um levantamento retrospectivo dos
tratamentos de estrias realizados pela Fisioterapia Dermato-funcional no período de 2000 a
2008, totalizando 151 pacientes. O segundo artigo original envolve o trabalho multidisciplinar entre a Estética e a Fisioterapia Dermato-funcional no rejuvenescimento facial, através
do Programa de extensão comunitária Rejuvenescer na UNP.
Finalmente, na seção de artigos de revisão foram abordados os temas “os riscos ocupacionais dos auxiliares de saúde bucal” e “utilização da nanoemulsão LDE na redução dos
efeitos colaterais do tratamento quimioterápico”. O primeiro estudo de revisão discute
acerca dos riscos, medidas de prevenção e boas práticas em relação à exposição ocupacional dos auxiliares de saúde bucal. O segundo estudo visa, através da revisão de literatura

e a partir da veiculação dos quimioterápicos pela LDE, buscar como aumentar a eficácia
dos fármacos, permitindo ultrapassar uma das maiores dificuldades do tratamento contra
o câncer, que são os efeitos colaterais indesejáveis, responsáveis pelo comprometimento
do estado nutricional do paciente.
Esperamos, sinceramente, que este número seja uma fonte de conhecimento e de agradável leitura. Seguimos com o conceito da interdisciplinariedade e aproveitamos para reforçar
o convite para que todas as áreas da saúde participem e possam contribuir para o crescimento da nossa revista.
Um grande abraço!
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Editora

