Editorial

COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

A

Revista Inova Saúde completa 1 ano
do seu lançamento!

O volume 2 de 2013 traz artigos
originais, com foco em inovação de conceitos
e de abordagens na área da saúde. Os artigos
apresentam discussões profícuas sobre a
relevância do trabalho de cuidadores de
idosos e a importância da equipe
multiprofissional que atua em Pronto Socorro
e nas Unidades de Estratégia da Família,
trabalhando na Saúde Bucal e na avaliação de
fitoterápicos usados pela população.
Ainda, a revista publica nesse volume
importantes revisões sobre o desmame
precoce, e a diferença de desempenho físico
que há entre homens e mulheres.
Na área de inovação em Tecnologias em
Saúde, a Inova Saúde traz dois artigos
originais. A partir de um deles, a educação
médica é presenteada com um modelo
computacional de apoio ao ensino. O outro
traz uma metodologia pós-operatória para
redução de dor nos pacientes.
A Inova Saúde recebeu um número
expressivo de submissões, porém devido a
política de publicação, fomos impossibilitados
de publicá-las neste volume 2.

Quero
declarar
meu
profundo
agradecimento à Professora Luciane Bisognin
Ceretta pelo convite a esse desafio e pelo
apoio incansável.
Agora uma nova etapa se inicia, e cumprido
o que nos propusemos, agradeço a toda a
equipe de Editores Associados: Angela
Martinha Bongiolo, Alexandra Ioppi Zugno,
Bárbara Lucia Pinto Coelho, Evelin Vicente,
Fabio Lira, Fernanda Guglielmi Faustini
Sônego, Graziela Amboni, Indianara Reynaud
Toreti Becker, Ioná Vieira Bez Birolo, Marco
Antônio Silva, Patrícia Fernanda Schuck,
Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões,
Sinara Gazola e Willians Longen, que ajudaram
para que a revista completasse um ano
publicando com qualidade.
Estarei sempre junto, contribuindo, e acima
de tudo, torcendo para que a Revista Inova
Saúde atinja o merecido mérito e a atenção de
leitores ávidos por descobertas inovadoras na
área da saúde.

Profa. Dra. Carina Rodrigues Boeck
Editora da Revista Inova Saúde

Foi um ano de boa semeadura, indicando
prósperos anos de colheita. Essa é a
perspectiva para a Inova Saúde.
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