Editorial
Estimado leitor,
A revista Catussaba apresenta neste número, um novo formato de apresentação de artigos,
sendo contemplados cinco artigos de revisão e um artigo original. Com a crescente valorização
das revisões sistemáticas e metanalises, o número de artigos neste formato tem aumentado.
Vale salientar que a quantidade de informação científica disponível nos dias de hoje é, além de
enorme, crescente. Para seu aproveitamento na prática clínica é imprescindível que as informações sejam transformadas em conhecimento, isto é, que tais informações sejam reunidas,
organizadas, criticamente avaliadas e quantitativamente mensuradas.
Diante desta realidade, nossa primeira seção de artigos de revisão se inicia com uma revisão integrativa, de caráter bibliográfico e teor descritivo que aborda Indissociabilidade Clinica e Epidemologica da Pneumonia, analisando a indissociabilidade dos aspectos clínicos e epidemiológicos
da pneumonia por meio da literatura de enfermagem no período de 1998 a 2012. O segundo artigo
intitulado Recursos Fisioterapeuticos na Paralisia Cerebral Pediatrica é de grande relevância
na área de Fisioterapia pois apresenta um levantamento epidemiológico sobre quais recursos o
fisioterapeuta pode utilizar durante o tratamento da paralisia cerebral pediátrica, melhorando assim seus objetivos e condutas perante a evolução do tratamento da criança portadora de paralisia
cerebral. Em seguida, o estudo Critical Analysis of Physical therapy groups promoting scientific
research in Colombia: A cross sectional study fornece uma avaliação crítica e análise do perfil do
pesquisador colombiano fisioterapeuta em relação aos níveis de qualificação e resultados produtivos. Este estudo fornece uma investigação sobre o status de currículo e de estudiosos em fisioterapia. Concluiu-se que esta produção ainda é menor do que a de outros países latino-americanos
com semelhantes condições socioeconômicas e demográficas.
Buscando determinar se existe evidência cientifica que avalie a efetividade clinica das diferentes
técnicas de terapia manual para o alivio da dor, o estudo Terapia Manual para el alivio del dolor musculoesquelético: revision sistemática traz uma revisão sistemática de 26 estudos sobre este tema. Diante dos riscos e crescente aumento da hipertensão arterial na população em
geral, o trabalho intitulado Efeitos da hidroterapia na hipertensão arterial sistêmica (HAS):
uma revisão bibliográfica teve o intuito de aprofundar os conhecimentos do mecanismo fisiopatológico da HAS e benefícios da hidroterapia para o controle e tratamento de hipertensos.
Finalmente, o artigo original A Natureza das demandas contemporâneas postas ao serviço
social no Centro de referência da Assistência Social – CRAS Costa e Silva, no Município
de Mossoró/RN tem como objetivo expor a natureza das demandas Contemporâneas postas
ao Serviço Social no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Costa e Silva. Nessa
direção, os autores partiram do contexto neoliberal de produção e reprodução da sociabilidade
capitalista para análise do perfil das demandas atendidas pelo Assistente Social no CRAS
Portanto, apreciem os artigos e tenham uma excelente leitura!
Patricia Froes Meyer
Editora

