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APRESENTAÇÃO

Esta edição da “Faculdade Sant’Ana em Revista” conta com a publicação de
textos de demanda contínua e uma resenha de livro, contando com temáticas que
abrangem discussões de diferentes áreas do conhecimento. Os textos selecionados
pelo Conselho Editorial enfocam questões que discutem a atuação profissional do
enfermeiro, atividades organizadas para grupos de terceira idade, estratégias para
organizações privadas, os fundamentos da Psicologia Existencialista e por fim,
discussões que permeiam a formação de professores.
O primeiro artigo procura identificar, por meio da literatura, a importância da
equipe de enfermagem na recuperação pós-anestésica, para assim evitar e/ou
amenizar as complicações existentes. Para as autoras, a equipe de enfermagem possui
uma grande importância, pois é quem realiza as avaliações necessárias para que não
ocorra ou se agravem as complicações existentes na sala de recuperação pósanestésica.
O texto seguinte, resultado de uma pesquisa qualitativa apresenta análise
reflexivas a respeito da função do docente, considerado como profissional
caleidoscópio da educação. Por meio de estudo bibliográfico o autor apresenta o papel
do professor, desde a Grécia antiga até os dias atuais, passando de preceptor cultural
erudito à profissional da educação. Também apresenta apontamentos acerca do
professor como profissional caleidoscópio com (in)titulações e atividades educacionais
diversificadas no Brasil do século XXI, diante da formação de indivíduos para o
competitivo mercado de trabalho.
Na sequência, aborda-se o tema ludicidade na vida dos idosos, com objetivo de
investigar a presença do lúdico, resgatando por meio de narrativas orais as memórias
da infância sobre o brincar, bem como refletir sobre o lúdico no cotidiano atual. Por
meio da pesquisa, as autoras apontam a importância do lúdico na vida do idoso desde
a sua infância até os dias atuais, evidenciando que as atividades contribuem para a
melhoria da qualidade de vida.
Em uma perspectiva fenomenológica humanista e existencial o artigo seguinte
apresenta uma compreensão do fenômeno do adoecimento. As discussões
apresentadas são oriundas de pesquisa bibliográfica, buscando refletir sobre a interface
saúde e doença, tendo como pressuposto de que o homem pode se tornar um agente
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transformador de algo negativo, como o adoecimento, em algo positivo e possível de
encontrar um sentido.
O artigo seguinte descreve a atuação do enfermeiro na supervisão da sala de
vacina, por meio de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa. As autoras
destacam que o compromisso dos enfermeiros com as vacinas é importante e
necessário para se obter os melhores resultados. Afirmam ainda, que os enfermeiros,
são uma referência clara, necessária e confiável para a população contribuindo para
que as vacinas sejam identificadas como um valor essencial para a Saúde Pública.
A próxima temática apresenta o plano de negócios como uma ferramenta nas
organizações, demonstrando sua importância na ajuda da abertura de um mercado,
sua sobrevivência e possível expansão. O estudo apresenta o conceito do plano de
negócios, seus benefícios e suas etapas, oferecendo alternativas para antecipar o
futuro e fornecendo mais oportunidades de negócios. As autoras concluem que para
obter um resultado satisfatório tanto na abertura de uma organização quanto no seu
ciclo de vida, cabe realizar o plano de negócio e seguir o passo a passo das fases
estudadas.
Uma pesquisa que envolveu grupo focal e questionário permitiu identificar as
principais mudanças ocasionadas pela insegurança e sensação de medo das pessoas
por causa da violência urbana. Os autores, apresentam uma análise realizada em
dados estatísticos e explanação geral da situação do Brasil em relação a violência
urbana. Os resultados evidenciam que existem mudanças de hábitos, por parte da
população de Porto Alegre e Região Metropolitana que podem impactar nos comércios,
principalmente, que funcionam no período noturnos.
O texto seguinte discute a importância da amamentação na primeira hora de
vida do recém-nascido, considerada como fator protetor no combate contra a
mortalidade neonatal. Para avaliar a importância do aleitamento na primeira hora de
vida na prevalência de casos foram selecionados artigos relacionados ao tema, quanto
a sua adesão e fatores que contribuem para o seu sucesso. A análise das pesquisas
demonstra que o sucesso e o não sucesso do aleitamento na primeira hora de vida
está relacionado ao conjunto de fatores e ao trabalho em que vários profissionais da
saúde, principalmente o enfermeiro, está inserido neste contexto, desde o pré-natal até
na sala de parto.
Na sequência, apresenta uma discussão a respeito da neuróbica e suas
possíveis contribuições para dinamizar as ações pedagógicas de modo a trabalhar
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novas conexões cerebrais, principalmente em alunos com deficiência intelectual. Por
meio de pesquisa bibliográfica, os autores discutem os estudos realizados por
Lawrence Katz e Manning Rubin, mostrando que exercícios cerebrais estimulam
padrões de atividades neurais criando mais conexões entre as diferentes áreas do
cérebro e contribuindo para que alunos com deficiência intelectual ampliem sua
capacidade de sucesso nas atividades escolares e na sua vida.
O último texto apresenta uma análise de como a disciplina de Língua Brasileira
de Sinais (Libras) é incorporada nos cursos presenciais de Licenciatura em Educação
Física nas universidades públicas da região sul do Brasil. Por meio de pesquisa
documental, o autor investigou se havia alguma divergência de postura em relação a à
incorporação da disciplina de Libras e aspectos relevantes em comum entre as
ementas das disciplinas.
Por fim, apresenta-se a resenha de um livro que foi publicado a partir de uma
pesquisa de doutoramento com professores dos anos iniciais da rede municipal de
ensino de Ponta Grossa. A obra está organizada em duas partes: a primeira parte, de
cunho teórico, apresenta conceitos importantes sobre a alfabetização científica e
tecnológica. Na segunda parte apresenta subsídios para a prática pedagógica dos
professores dos anos iniciais, de forma que contribui para um planejamento que
envolva a Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS.
Finalmente, não se pode deixar de ressaltar o crescente aumento na
submissão de textos, oriundos de pesquisas da pós-graduação e graduação, de
diversas instituições do país. Isso reflete a confiança no trabalho da equipe dessa
revista, bem como na relevância que o periódico assume no contexto regional e
nacional.
Com essa breve apresentação, a equipe editorial d a “Faculdade Sant’Ana
em Revista” a gradece a cada um dos autores que submeteram seus textos e
compartilharam seus estudos na revista. Esperamos que os leitores também apreciem
os conhecimentos aqui socializados e instigue novas pesquisas para contribuir com os
avanços na pesquisa, no ensino e na formação profissional.

Equipe Editorial
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