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A interdisciplinaridade é o princípio da máxima
exploração das potencialidades de cada ciência,
da compreensão dos seus limites, mas acima de
tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade.
(Norberto J. Etges)
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A

s Coordenações dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia foram responsáveis pela organização da Iª Jornada Científica Interdisciplinar (Iª JOCIENF) da
Unidade Acadêmica Administrativa ENF da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
Os objetivos foram integrar os eventos científicos realizados pelos
cursos; promover a integração entre os acadêmicos e entre os professores;
possibilitar a prática da interdisciplinaridade da pesquisa na apresentação
e compartilhamento da produção científica, além de estimular a troca de
experiências e, acima de tudo gerar a publicação dos estudos científicos
realizados na graduação.
Nesse sentido, contando com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da
PUC Goiás, da Direção da Unidade Acadêmica, das Coordenações de Cursos
e também do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Sociedade (NEPSS),
a Comissão Organizadora da Iª JOCIENF trabalhou incansavelmente para
estimular docentes e discentes a se envolverem no evento. Houve também a
participação de diversos estudantes de outras instituições de ensino superior,
entre profissionais da área da saúde.
A partir da concretização da Iª JOCIENF, emerge este número da Revista
Estudos que congrega doze artigos provenientes das várias pesquisas realizadas
pelo corpo docente e discente da referida Unidade Acadêmica.

465

466

estudos, Goiânia, . 39, n. 4, p. 465-467, out./dez. 2012.

Dentre os autores representantes desses três cursos estão docentes enfermeiros,
nutricionistas e fisioterapeutas, entre pós-doutores, doutores, mestres, especialistas e
os estudantes graduandos.
Sendo assim, no primeiro artigo as autoras, Alline Cristina Marques da Silva e Maria
Aparecida da Silva evidenciam as contribuições da prática lúdica de forma significativa
na melhoria da qualidade de vida dos pacientes no ambiente hospitalar durante sua
permanência no hospital.
O segundo artigo dos autores, Ítalo Careli-Gondim, Luana Borges Teixeira e Ana
Clara Martins Silva Carvalho avaliam o teor de gordura total e trans em bolos recheados
fabricados por panificadoras de uma rede de supermercados de grande porte da cidade
de Goiânia.
No que diz respeito ao terceiro artigo, as autoras Iara de Moura Freitas e Maria
Aparecida da Silva analisam a produção científica nacional publicada sobre o Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde, na perspectiva da proteção do meio ambiente.
Quanto ao quarto artigo, as autoras Luziane Mendes Bento e Maria Eliane Liégio
Matão descrevem o processo de revelação da sexualidade numa experiência homossexual.
Relativo ao quinto artigo, as autoras Michelle Oliveira Nunes e Maria Aparecida da
Silva destacam as preocupações dos estudiosos atualmente em discutir a qualidade de
vida dos idosos com HIV/Aids e a necessidade de investimentos públicos na educação
para controlar, promover e prevenir a Aids na população idosa.
Referente ao sexto artigo, os autores Nathalia Batista Barros, Celma Martins Guimarães e Ohary de Sousa Borges analisam as políticas de saúde e prevenção ao HIV/
Aids no Brasil entre o período de 1998 – 2012, no qual se observou que as respostas
oficiais à Aids foram articuladas através dos ativistas e movimentos de controle social
em saúde.
O sétimo artigo dos autores, Karina Silva Barbosa, Adroaldo José Casa Junior avaliam
o efeito da crochetagem fisioterapêutica aplicada na massa comum e em isquiotibiais
na flexibilidade da coluna tóraco-lombar e do quadril.
Quanto ao oitavo artigo as autoras, Daliane Angelica Lima, Aline Alves Brasileiro
e Lorena Pereira de Souza Rosa analisam os riscos de desenvolvimento da Diabetes
Mellitus Gestacional e as suas consequências para a população materno-infantil.
Por sua vez, no nono artigo as autoras Fernanda Almeida Franco, Aline Alves
Brasileiro e Lina Monteiro de Castro Lobo caracterizam o comportamento alimentar
infantil nos seus diferentes aspectos sociais.
No décimo artigo, as autoras Eliene Batista Alves da Silva e Maysa Ferreira M.
Ribeiro, buscam compreender as peculiaridades inerentes ao papel de mãe de uma
criança autista.
Já o décimo primeiro artigo, as autoras Meireelly Marques Figueiredo e Renata
Moreira Gonçalves verificam a prevalência da anemia ferropriva na gestação, e a relação
entre perfil socioeconômico, suplementos e consumo alimentar.
O último artigo das autoras, Priscilla Rayanne e Silva e Suzy Darlen Soares de Almeida descrevem o perfil de lanches consumidos por escolares de uma escola particular
e comparar com seus conhecimentos sobre alimentação saudável.
Oportunamente também são incluídos, neste número da Revista Estudos, setenta e

dois resumos expandidos originados na Iª JOCIENF, cujas áreas temáticas permeiam
a Enfermagem, a Nutrição e a Fisioterapia, com diversas abordagens teórico-metodológicas, o que possibilitou a integração e o exercício da interdisciplinaridade no meio
acadêmico. Percebido também como um modo de aproximação e do compartilhamento
da produção científica da graduação, valorizando o trabalho coletivo, e acima de tudo,
o experienciar um novo modo de fazer.
Ao finalizar esta apresentação, deixamos registrada a gratificação pelo resultado de
um trabalho coletivo e a gratidão pelo envolvimento e participação de todos. Portanto, a
Comissão Organizadora da Iª JOCIENF e a Direção da Unidade Acadêmica ENF, compartilha os resultados desse trabalho e convida aos leitores a navegarem entre os artigos.
Que o leitor encontre nesse material os subsídios necessários que os levem ao
interesse de buscar mais informações nos estudos que aproximam os conhecimentos
das categorias de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Pois, a perspectiva é propiciar
melhor e maior qualidade da assistencia à saúde humana em todas as suas dimensões.
Por isso acreditamos que os leitores poderão se beneficiar dos resultados positivos
encontrados nesse conteúdo. Portanto, Boa leitura!
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Profª. Ms. Maria Aparecida da Silva
Coordenadora da Iª JOCIENF
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