
 

É com grande prazer e satisfação que concretizamos a primeira edição da 
“Revista Eletrônica Saúde: Pesquisa e Reflexões”. Essa revista procura engrandecer a 
produção científica dos docentes e dos discentes da Faculdade Marechal Rondon, como 
também abre espaço para publicações e divulgação de ideias de profissionais que não 
estejam vinculados à Instituição. Para tanto, traz à tona assuntos polêmicos e de grande 
interesse à comunidade científica. É uma iniciativa da Diretoria Acadêmica da 
Faculdade Marechal Rondon, representada pelo Professor Jefferson Capeletti. Quem 
escreve o presente editorial é Eduardo Duarte Aires, também Professor da Instituição e 
responsável pela edição e publicação desta revista. 

Todos os trabalhos publicados nesta primeira edição da revista foram 
submetidos à análise crítica do corpo editorial da revista, que consta de cinco docentes 
da área da saúde e áreas correlatas. Cabe a essa comissão acolher e analisar os trabalhos 
que a ela são enviados, estabelecendo padrões de conhecimento científico e 
comparando-os com o que está em voga no momento atual. 

Nesta primeira edição, a revista traz para o conhecimento dos leitores a 
experiência do grupo que desenvolveu um tipo de biocurativo a partir de elementos 
sanguíneos. São surpreendentes os resultados obtidos nos tratamentos de pacientes que 
apresentam feridas crônicas de difícil cicatrização. A utilização dos biocurativos traz, 
portanto, grande esperanças a esses pacientes. Observa-se que eventualmente a 
Medicina pode ter grandes progressos e obter êxitos formidáveis fazendo uso de práticas 
simples que têm origem das iniciativas de profissionais bem preparados e atentos. 

Ainda na temática inovadora, que não deixa de ser o cerne da revista, os leitores 
poderão conhecer um ramo da Medicina que tanto é inovador quanto é de grande valia 
com relação ao cuidado e melhoria dos pacientes. Esse ramo chama-se Medicina 
Hiperbárica e sua prática foi regulamentada com resolução que entrou em vigor a partir 
de 1995. A Medicina Hiperbárica faz uso de câmara hiperbárica, que é uma espécie de 
ambiente pressurizado onde o oxigênio sob pressão auxilia no tratamento de várias 
patologias. 

Nesta edição, estão presentes ainda artigos científicos desenvolvidos por 
docentes da Faculdade Marechal Rondon bem como artigos de discentes extraídos de 
seus respectivos trabalhos de conclusão de curso. O retorno dos alunos formados à 
Faculdade por motivos de publicação em revista científica é fator de orgulho e 
representa sempre um mérito a mais à Instituição. 

Finalizando esse editorial e continuando no aspecto inovador que permeia a 
revista, ressalta-se a resenha aqui publicada sobre um assunto de grande interesse que é 
o método Pilates. No texto, os leitores poderão saber um pouco mais sobre esse método, 
como foi criado e a quem se destina. 

Boa leitura. 


