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Editorial 

A revista InterfacEHS completa oito anos de vida com o presente número, com uma 

série de discussões acadêmicas e profissionais centrada no debate e na geração de 

conhecimento sobre a saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Neste número, 

apresentamos contribuições de relevância como o artigo de Sayonara de Fátima Teston 

sobre os fatores geradores de estresse nos profissionais atuantes e a sustentabilidade social 

de uma empresa do ramo da saúde em Chapecó (Santa Catarina), bem como, as reflexões 

de Denise Pirillo Nicida em coautoria com Kátia Souza Machado sobre significativos 

dados secundários relacionados com o uso de escalas de silhueta na avaliação da 

satisfação corporal de adolescentes, analisando que o corpo passa por diversas alterações 

na sua forma e que podem influenciar diretamente na imagem mental do sujeito, 

repercutindo positiva ou negativamente na insatisfação corporal. 

Também, faz parte deste fascículo, artigo centrado na área de saúde, trazendo tema 

de reflexão sobre o uso de Off Label do Bevacizumabe no tratamento de degeneração 

macular relacionada à idade de autorias de Evelyn Roxana Pérez Umaña e Gustavo Alves 

dos Santos. 

Mencione-se ainda a participação de Dilson Batista Ferreira e de Ricardo de Souza 

Moretti com aportes sobre a relação entre ambiente construído visto sobre a ótica da 

sustentabilidade do desenvolvimento e sua interconectividade entre todas as variáveis 

econômicas, sociais, ambientais, espaciais, culturais e ambientais. 

Aduza-se, em tempo, a contribuição à Seção Resenha de Luciano Pereira de Souza 

sobre o Regime Internacional de Mudanças Climáticas na Encruzilhada. 

Por fim, menciona-se a Seção Tradução, de fundamental importância aos leitores, 

traduzindo o artigo intitulado Determination of Lead, Cations, and Anions Concentration 

in Indoor and Outdoor Air at the Primary Schools in Kuala Lumpur dos autores Normah 

Awang e Farhana Jamaluddin publicado em 2014 do Journal of Environmental and 

Public Health.  

Ao longo destes oito anos a InterfacEHS vem apresentando contribuições com 

coerência e qualidade na produção. Que assim continue, de modo que este periódico possa 

aperfeiçoar-se sempre. E com vida longa. 
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