EDITORIAL
Nesta edição do Caderno Saúde e Desenvolvimento são apresentados temas relevantes,
voltados a um público com interesse na prática interdisciplinar da saúde, distribuídos em cinco
artigos com diferentes enfoques. Aproveitamos para agradecer aos autores que contribuíram de
forma especial para a efetivação dessa edição, bem como aos profissionais que se dispuseram
a aportar suas preciosas avaliações.
Abaixo apresentamos uma síntese dos artigos para que você, leitor, tenha uma ideia dos
assuntos que serão tratados.
O artigo Auditoria dos registros de enfermagem e qualidade da assistência à saúde:
uma revisão narrativa de literatura, de Antonia Dyeylly Ramos Tôrres Rios e Célio Luiz
Banaszeski, estuda as competências e finalidades da auditoria e explica que os registros de
enfermagem revelam a organização do serviço assim como a responsabilidade e grau de
aperfeiçoamento dos profissionais da enfermagem.
No artigo O taekwondo: um esporte usado para promover a inclusão de pessoas com
transtorno do espectro autista, Roger Ferreira Guedes indica que alguns princípios do
taekwondo podem ser grandes ferramentas para serem trabalhadas com pessoas portadoras do
TEA, como a cortesia, o autodomínio e a integridade. O autor considera que, com a prática
desse esporte, se podem obter resultados satisfatórios na parte comportamental dos indivíduos
com TEA.
Em Processo de trabalho de enfermagem nas doenças inflamatórias intestinais,
Clarissa Vasconcelos Silva de Souza destacou que o trabalho em enfermagem se desenvolve
por atividades sequenciadas e sistematizadas, para identificar problemas existentes e potenciais
do paciente. Essa metodologia de trabalho denomina-se sistematização da assistência de
enfermagem. A autora buscou conhecer melhor as doenças inflamatórias intestinais para inserir
no processo de trabalho o caminho para a atenção sistemática de pacientes com essa condição.
O artigo Dificuldades do técnico e auxiliar de enfermagem na abordagem do paciente
transgênero na cidade de Atibaia, de Jéssyca de Souza Rocha, destaca a existência de
preconceito e abordagem inadequada dos pacientes transgênero no sistema de saúde, pois a
formação universitária não inclui, na sua grade curricular, matérias e temas que preparem os
futuros técnicos em enfermagem para enfrentar situações relacionadas com a atenção desse tipo
de público.
Através de levantamento bibliográfico, a autora Clarissa Vasconcelos Silva de Souza
escreveu o artigo Hotelaria hospitalar e suas tecnologias leves, a fim de estudar as mudanças
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tecnológicas deste setor e como ele foi valorizado ao longo dos anos. Neste contexto, apresenta
um breve histórico do desenvolvimento da hotelaria hospitalar no Brasil e discute como as
inovações tecnológicas, na atual visão da hotelaria hospitalar, buscam a humanização da
assistência.

Boa leitura!!
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