
Editorial

A revista da Escola da Saúde da UnP – Catussaba  entrou em uma nova fase. A partir da 
próxima edição da revista, em seu quarto ano de publicação, seremos quadrimestral. Nesta 
edição, a Revista Catussaba conta com um número maior de artigos publicados, passando 
de 06 para 10 artigos por número. Este passo foi dado com o intuito de buscar o cresci-
mento do periódico e aumentar as oportunidades de publicação, já que contamos com uma 
demanda contínua cada dia maior.

Este número apresenta 06 artigos de Fisioterapia, sendo 04 originais, três artigos descre-
vendo estudos experimentais com novas técnicas como kinesiotaping, radiofrequência e 
LEDS , além de um que aborda a atuação na cirurgia plástica estética,  de origem inter-
nacional. Os demais 02 artigos de fisioterapia são um estudo de caso sobre tr einamento 
muscular respiratório e a abordagem do fotoenvelhecimento e suas consequências.

A enfermagem está presente com dois artigos de revisão de literatura, um deles sobre a 
desistência ao tratamento de Diabetes Mellitus e um seguinte abordando a análise do HPV. 
O estudo sobre as alterações de equilíbrio no idoso foi enviado pela Terapia Ocupacional e 
trata-se de uma revisão que descreve também a atuação deste profissional na assistência 
ao idoso portador de desequilíbrio.

Finalmente, um estudo de caso sobre a importância da monitoria na formação acadêmica 
encerra este número demonstrando as vantagens e as dificuldades que permeiam esse 
meio. Percebeu-se que devido ao déficit das buscas na monitoria, foi necessário tomar 
medidas para resgatar os alunos, experiência relatada por um monitor do curso de enfer-
magem da Universidade Potiguar.

Diante de uma nova fase, um novo desafio aparece: esperamos a cada dia ter mais avanços 
no sentido de divulgar o conhecimento cientifico produzido dentro e fora da Universidade 
Potiguar na área da Saúde. E esperamos a contribuição de todos!
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