Revista Panorâmica On-Line. Barra do Garças – MT, vol. 19,
p. 6 - 9, ago./dez. 2015. ISSN - 2238-921-0

EDITORIAL
Ninguém duvida que as políticas de publicações de bons artigos, em revistas
conceituadas, serão os caminhos que nortearão a qualidade de bons leitores e
pesquisadores das futuras gerações. Assim, em sintonia com a necessidade de ampliar o
fluxo de informações e diálogos entre autores e leitores, a Revista Panorâmica Online
está promovendo uma série de reformulações tanto na Comissão Editorial, Conselho
Consultivo, Coordenadora da edição, como a disposição dos artigos em dossiês
temáticos. Dessa forma, queremos dar continuidade a credibilidade dos conteúdos,
seriedade e ética nas informações veiculadas em todos os exemplares. Cada artigo que
será disponibilizado, com exclusividade e qualidade, torna-se os assuntos mais
atraentes, informativos, dinâmicos e, ao mesmo tempo, mostra-se a essência de
pensamentos organizados que permitem a interação no processo de busca nas diversas
áreas do conhecimento.
A Revista Panorâmica Online vive um importante momento de sua expansão e
desenvolvimento, e, junto a essas mudanças, surgem também os momentos de
discussões sobre aquilo que construímos, e o que pretendemos construir. Sem deixar,
contudo, a crescente preocupação em preservar a dignidade dos seus leitores e autores
enquanto aqueles que pensam, aqueles que são diferentes, e que possuem em suas
identidades diversidades de pensamentos, seus valores, conceitos, bem como os projetos
individuais e profissionais de suas vidas, e acima de tudo, serem capazes de fazer suas
escolhas junto as mais variadas invenções tecnológicas, sem, contudo, ser mais um
objeto delas.
Dessa forma, deparamos também com amplos assuntos que envolvem não só o
público leitor e os autores, mas também, sobre as ações dos homens com relação as
decisões a respeito do que julgam relevantes para o embasamento de seus aportes
teóricos.

Profa. Dra. Marly Augusta Lopes de Magalhães
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APRESENTAÇÃO
A Revista Panorâmica on-line vem mui respeitosamente apresentar aos seus
leitores o dossiê organizado pelos Professores Doutores Adenilda Cristina HonorioFrança e Eduardo Luzía França da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Campus Universitário Vale do Araguaia (CUA) que tem como ênfase divulgar
pesquisas e debates sobre a cronoimunomodulação na Pós-graduação em Imunologia e
Parasitologia Básicas e Aplicadas.
Para essa edição, foi realizado um trâmite diferenciado com captação de artigos
da disciplina realizada. Deste modo, os estudos apresentados decorrem de investigações
(teóricas e práticas) desenvolvidas no DINTER UFMT/UFMG e compõem parte desse
número especial da Revista que segue.
No dossiê, o primeiro artigo intitula-se: A prática do pesque-e-solte sob a
perspectiva dos estudos de bem-estar de peixes: perspectivas de um debate ético
científico. De autoria de Ana Margarida Theodoro Caminhas objetiva realizar uma
revisão de literatura sobre a prática do pesque-e-solte segundo as perspectivas do bemestar de peixes.
O segundo estudo trata sobre os aspectos cronobiológicos e citocinas do
diabetes gestacional e do leite materno e tem como autores Adenilda Cristina HonórioFrança, Leila Santos Neto, Priscilla Diel Bobrzyk, Nubia Andrade Silva e Eduardo
Luzía França. Seu objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre alguns aspectos
cronobiológicos e imunofisiológicos do diabetes gestacional e do leite materno, e suas
alterações em processos patológicos, enfatizando a importância do aleitamento.
Chronobiology: circadian rhythms in cardiovascular disease é o artigo
apresentado por Izabella Chrystina Rocha, Maurício da Silva Guedes, Paulo Ricardo
Martins Nunez, Adenilda Cristina Honorio-França e Eduardo Luzía França. Este revisão
pretende apresentar como a cronobiologia é entendida nas doenças cardiovasculares.
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No quarto texto, os efeitos deletérios do etanol sobre o sistema imune: uma
breve revisão de Estéfani Gonçalves de Souza, Eduardo Luzía França e Adenilda
Cristina Honorio-França, realizou um levantamento bibliográfico visando integrar o
conhecimento disponível que envolvesse a relação alcoolismo/sistema imune.
A imunotoxidade decorrente da exposição a metais pesados é o foco do quinto
artigo de autoria de Luana Mores, Adenilda Cristina Honorio-França, Eduardo Luzía
França e Eliane Aparecida Suchara. Tem por objetivo uma revisão da literatura sobre os
mecanismos envolvidos com a imunotoxicidade dos metais não essenciais, chumbo,
cádmio, níquel e mercúrio.
O sexto estudo trata da resposta imune celular em cérvice uterina normal, no
processo inflamatório, em alterações pré-cancerosas e no câncer cervical. Os autores,
Ghalf YC, Deborah Giovanna Cantarini, Edson Fredulin Scherer, Adenilda Cristina
Honório-França e Eduardo Luzía França, discutem a preocupação do mundo científico
com a tolerância imunológica que culminou em pesquisas que oportunamente
desvendaram alguns paradigmas a ponto de se produzir terapias profiláticas.
No sétimo e último artigo dossiê, destacam-se as pesquisas realizadas sobre os
ritmos biológicos e processo de aprendizagem. Mauricio da Silva Guedes, Izabella
Chrystina Rocha e Paulo Ricardo Martins Nunez são os autores do texto. O objetivo foi
realizar uma revisão de artigos que tratam da cronobiologia relacionada aos processos
de ensino-aprendizagem.
Na segunda parte da revista, apresentam-se os artigos de demanda contínua.
Um deles trata da importância da aula prática na formação do profissional de
enfermagem. Tem como autores: Juliana Zenaro Rodrigues, Luhara Silva Rodrigues,
Tatiele Estefâni Schönholzer, Izabella Chrystina Rocha e Elias Marcelino da Rocha.
Teve como finalidade apresentar um relato de experiência vivenciado por três
acadêmicas do Curso de Enfermagem, nas aulas práticas na Saúde do Adulto e do Idoso
da UFMT/CUA.
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A justiça na perspectiva do cangaço: epopeia jagunça na literatura de cordel de
Pedro Arantes Bilégo e José Nogueira de Moraes, presta-se ao relato das condições e
fatores sócio-históricos da sedimentação do ideário cangaceiro no sertão nordestino, ao
tempo em que o aparecimento da ideologia bandoleira e os conflitos sociais ocorridos
são debatidos como representações das aspirações do povo que o constituía.
Cisticercose, uma doença negligenciada, mas não esquecida: uma revisão é de
Thaigra de Sousa Soares, Nágilla Orleanne Lima do Carmo, Rafaianne Queiroz de
Moraes Souza, Loyane Almeida Gama e Nathália Maria Rezende. O objetivo do estudo
foi realizar uma revisão sistemática sobre a cisticercose a fim de determinar medidas
profiláticas e de controle desta endemia.
E, por fim, o discurso esportivo no prêmio jovem cientista (PJC) (2012) pela
prática científica para a produção tecnológica, com os autores Micheli Verginia Ghiggi,
Jose Geraldo Soares Damico e Rochele de Quadros Loguercio reflete acerca dos
discursos produzidos através do modelo esportivo relacionado ao campo da ciência e
tecnologia.
Para complementar esse número, Gramsci: uma educação da “práxis” é um
ensaio produzido pelo professor Odorico Ferreira Cardoso Neto. A discussão é sobre
um comunista italiano que propõe uma transformação da sociedade capitalista a partir
da luta contra-hegemônica, ou seja, em uma formulação de uma ideologia da classe
proletária para, posteriormente, posicionar-se para uma luta “efetiva” de classe.
Finalmente, é imprescindível ressaltar a pertinência da temática escolhida este
número da revista, visto que disponibiliza à comunidade acadêmica análises profundas e
de qualidade, com vistas à socialização do conhecimento produzido nos estudos
desenvolvidos pelos pesquisadores que aceitaram o convite de compartilhar suas
reflexões.

A equipe editorial deseja a todos uma excelente leitura!

Barra do Garças, julho de 2017.

Profa. Dra. Egeslaine de Nez
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