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Editorial
 

Prezado leitor, com muita satisfação apresentamos o número do volume 53 da 
Aletheia – Revista Interdisciplinar de Psicologia e Promoção da Saúde, composto por 
12 artigos inéditos, abrangendo estudos empíricos, teóricos e relatos de experiência. Este 
volume torna-se muito especial por ser um número inédito do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); cujo programa 
teve inicio em Janeiro de 2011, o mesmo consta com duas áreas de concentração: Saúde 
do Adulto/Idoso e Saúde Comunitária. A residência multiprofissional foi idealizada e  
concretizou-se devido a participação de diversos parceiros, como: o apoio da Pró-reitoria 
de Pós-graduação e Pesquisa, bem como com o profundo envolvimento de profissionais 
da saúde dos vários cursos que compõe a área; viabilizando este desafio, foi necessário 
construir o projeto por meio de processos altamente interativos: reuniões periódicas, 
seminários temáticos e discussões em diferentes fóruns públicos como Conselho 
Regional de Classe e Secretaria Municipal de Saúde. Este programa tem o objetivo de 
qualificar profissionais de diferentes áreas da saúde para uma atuação norteada por uma 
concepção ampliada de saúde, sustentadas nos Princípios e Diretrizes do Sistema Único 
de Saúde, a fim de que desenvolvam ações de gestão e atenção comprometidas com o 
contexto loco-regional da saúde, através da formação em serviço, com a finalidade de 
atuar em equipe de maneira interdisciplinar.  A Residência Multiprofissional em Saúde 
foi desenvolvida no modelo tripartite, com a participação de gestores locais, serviços e 
academia, em áreas justificadas pela realidade local, considerando o modelo de gestão, 
a realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a capacidade técnico- 
assistencial, as necessidades locais e regionais e o compromisso com os eixos norteadores 
da Residência Multiprofissional em Saúde 

Agradecemos a colaboração e a compreensão dos membros do Conselho Editorial, 
professores, comunidade científica e, principalmente, dos autores que escrevem em nossa 
revista.

 Neste periódico, temos a honra de contar as pesquisadoras Fernanda Schommer 
Stein; Renata Simionato; Daniela da Silva Schneider descrevendo a experiência de 
enfermeiras em um hospital de Portugal; abordando as diferenças e semelhanças do 
trabalho entre Brasil e Portugal. Na linha de artigos teóricos, contamos com a Revisão 
Integrativa sobre Hipotermia não intencional com a incorporação de evidências na 
prática clínica das colaboradoras Roberta Gnatkowski Bauer Cunha; Solange Machado 
Guimarães; Daniela da Silva Schneider; Gianise Toboliski Bongiorni.

Na sessão de artigos empíricos, contamos com o trabalho das pesquisadoras 
Camila Chiarelli Birck e Fernanda Pasquoto de Souza, que teve como objetivo verificar 
a prevalência de compulsão alimentar em pacientes candidatos a cirurgia bariátrica, 
através de estudo quantitativo, transversal; seguindo a mesma metodologia quantitativa, 
mas com delineamento observacional descritivo retrospectivo as autoras Emile Rodrigues 
da Silva e Cristiane Bernardes de Oliveira tem o objetivo de identificar a prevalência 
de erros de prescrição de morfina solução injetável e tramadol em pacientes com idade 
igual ou superior a 60 anos, hospitalizados na Unidade de Internação Adulto do Hospital 
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Universitário (HU) Canoas. Dando seguimento com a qualidade dos periódicos empíricos, 
contamos com o artigo Efeito Agudo da Fisioterapia durante Hemodiálise em Pacientes 
Internados no Hospital Universitário de Canoas: Um Ensaio Clínico Randomizado 
Cruzado, dos colaboradores Priscila Paula dos Santos; Vanuza Aparecida de Barros; 
José Leonardo Faustini Pereira; Laura Jurema dos Santos Noronha, cujos resultados 
sugerem segurança e viabilidade na realização da fisioterapia durante a hemodiálise nos 
pacientes hospitalizados. 

Prosseguindo com os artigos empíricos, vamos apresentar alguns estudos da linha de 
concentração da residência: saúde comunitária; os autores Rafaella Zappe Soares; Matheus 
Neves; Cássia Oliveira Klein; Kelly da Rocha Gomes Benelli e Maria Renita Burg, abordam 
o mapeamento da rede de atenção à saúde bucal da região metropolitana de Porto Alegre; já as 
pesquisadoras Scheila Ferri; Miria Elisabete Bairros de Camargo; Maria Renita Burg; trazem 
a importante temática da triagem neonatal na rede de atenção básica à saúde no município 
de Canoas/RS, através de um estudo descritivo, transversal, quantitativo, constituído por 
3.920 recém-nascidos do município que realizaram a triagem neonatal no SUS; também 
abordando aspectos semelhantes as autoras Andressa dos Santos Schoen e Miria Elisabete 
Bairros de Camargo abordam o Panorama do parto e nascimento do município de Canoas/
RS, com o objetivo de identificar o número de partos ocorridos por cesariana e parto normal, 
traçar o perfil das mulheres-mães, bem como conhecer as condições de nascimentos dos 
bebês, de mães residentes no município. Os pesquisadores Luiz Gustavo Fernandes da Rosa 
e Mitiyo Araujo; trazem o estudo de abordagem qualitativa, com amostra de 12 pessoas 
adultas sobre percepção de saúde por uma população remanescente de quilombolas do 
município de Canoas/RS. As colaboradoras Loreine Wtodarski; Denise Aguiar Fernandes e 
Mariana Brandalise, abordam a importante temática da avaliação do autocuidado na adesão 
do tratamento em pacientes usuários de insulinas. Encerrando a sessão de artigos empíricos 
os autores Luís Gustavo Fernandes da Rosa; Franciele Souza Santos; Cristiane de Mello 
Vatam; Maria Renita Burg e Miria Elisabete Bairros de Camargo,  trazem o estudo que teve 
como objetivo analisar a oferta oportuna do rastreamento da sífilis durante a gestação, no 
primeiro e terceiro trimestre, de abordagem quantitativa, transversal e descritivo, realizado 
com base em 41 registros de gestantes acompanhadas no Pré-natal de baixo risco da Unidade 
Básica de Saúde União. 

Seguindo a qualidade de nossos trabalhos apresentamos o relato de experiência da 
das autoras Letícia Sottoriva e Fernanda Pasquoto de Souza sobre a Psicologia e Cuidado 
Hospitalar: Explorando as Subjetividades no Território da Alta Complexidade e finalizando 
nossa edição contamos com a resenha do livro Diretrizes de Práticas em Enfermagem 
Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde, das colaboradoras Solange Machado 
Guimarães; Juliana Elenice Pereira Mauro; Estela Schiavini Wazenkeski.

Cordialmente,
      
      Miria Elisabete Bairros Camargo
      Editora Convidada
      Solange Machado Guimarães
      Editora Convidada


