EDITORIAL

O segundo volume, número um (jan./jun. 2013) da Saúde e Meio Ambiente:
revista interdisciplinar traz 10 artigos originais e com o esforço contínuo de manter a
qualidade da publicação, trazemos nesta edição artigos visando com diferente
ópticas da saúde e meio ambiente.
Nesta edição, temos a satisfação de informar nossos leitores que foi atribuído
o Qualis B5 para a área de Planejamento urbano e regional/demografia. Sem dúvida
nenhuma uma conquista para a universidade, leitores, autores e colaboradores.
Agradecemos ao Mestrado em Desenvolvimento Regional que nos ajudou nesse
processo.
Nesta edição, o primeiro artigo - levantamento das espécies de aves da área
denominada zona de preservação ambiental e lazer 1(zpal1), situada no perímetro
urbano de Mafra – SC teve o intuito de conhecer a biodiversidade de Mafra em
relação a suas aves para que possam nortear ações de preservação do meio
ambiente.
O segundo artigo - A ocorrência de estresse em policiais militares do 20º
batalhão de polícia militar de Concórdia - Santa Catarina propôs investigar o nível de
estresse em policiais. Os resultados são interessantes, pois além do estresse estar
presente na amostra, ainda traz alguns sintomas físicos e psicológicos relacionados
ao estresse.
No terceiro artigo - Prevalência dos acidentes por Tityus costatus e
Loxosceles no município de Rio Negrinho/SC e ações profiláticas adotadas pela
população, nos remete a uma situação muito comum na região de SC, que são os
acidentes por animais peçonhentos. O artigo buscou averiguar a prevalência deste
tipo de acidente, bem como o conhecimento da população sobre medidas
profiláticas, o que é fundamental para direcionar as ações em vigilância em saúde,
numa aproximação entre UnC e serviços de saúde.
Um estudo de caso é apresentado no quarto artigo - Efeito do método
Pilates® na redução do grau de escoliose em paciente com osteocondrose, que
utilizou uma terapia altamente difundida, o Pilates, para propor uma melhora no
quadro de escoliose estudado.
O quinto artigo - Causas e efeitos do encerramento da carreira futebolística
nos remete a um assunto muito pouco difundido e discutido. Quando pensamos em
futebol, culturalmente, lembramos dos grandes astros deste esporte, contudo, como
ocorre o término de carreira e quais os efeitos que isso causa ainda ficam no
desconhecido e este artigo nos proporciona uma gama de informações sobre esta
questão.
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O sexto artigo - Conhecimento empírico das mulheres relacionado às praticas
sexuais pós-parto, traz a tona uma realidade presente em vários contextos sociais,
que é saber quais são os medos, mitos e dificuldades encontrados na retomada da
atividade sexual após o parto, bem como o tempo que a mulher leva para retomar
sua vida sexual após o nascimento do filho.
O sétimo artigo - Correlação entre rendimento e geração de resíduos sólidos
na Região Metropolitana de São Paulo, aborda a problemática questão da geração
dos resíduos sólidos. Este artigo busca estabelecer uma relação entre a renda per
capita e a geração dos resíduos coletados em alguns municípios de São Paulo.
O oitavo artigo - Um estudo exploratório sobre o Estresse nos Policiais
Militares de uma Cidade Catarinense nos faz voltar ao segundo artigo, embora os
dois artigos buscaram a mesma problematização, fica nítido pelos dados de ambos
os artigos, que o estresse em policiais está presente independente da região em que
se é realizada a pesquisa. Este dado é de suma importância, pois nos alerta para a
gravidade da situação.
No nono artigo - Disfunção pulmonar em pacientes hospitalizados com
pneumonia, temos uma aproximação com a área hospitalar. Embora os próprios
autores descreveram que as alterações pulmonares já eram esperadas nesta
amostra, destacaram a importância deste estudo como uma forma de buscar as
disfunções de forma precoce a fim de possibilitar um tratamento bem direcionado
para a melhor recuperação do paciente.
O último artigo desta edição - Recolhimento e descarte dos medicamentos
das farmácias caseiras no município de Caçador – SC, objetivou recolher e
selecionar medicamentos não utilizados e ou vencidos. Este artigo nos mostra que
por meio de medidas simples podemos contribuir para evitar a automedicação e
contaminação do meio ambiente.
Estes artigos perfazem nossa terceira edição da Saúde e Meio Ambiente –
Revista Interdisciplinar. Agrademos a todos os colaboradores da revista e
desejamos uma ótima leitura a todos.

Dra. Renata Campos - Editora Chefe
Dra. Saraí Hess - Editora Assistente
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