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Internacional  

 

Caro leitor, 

 

A Revista InterfacEHS, em sua segunda edição de 2016, publica 05 artigos científicos 

na área de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade com assuntos de interesse da 

comunidade científica e sociedade brasileira. A Revista atua como veículo de discussão, 

reflexão, crítica, disseminação e estado da arte em gestão integrada e inovação, 

esclarecendo de forma objetiva a sua missão em Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Neste fascículo, começa com o trabalho que recebeu o título de “Análise crítica das 

técnicas de microdermoabrasão por jateamento e lixamento: Revisão de Literatura” dos 

autores Geovana Prado Vaz Feitosa, Elusa Cristina de Oliveira, Celio Takashi Higuchi, João 

Paulo Correia Gomes e Isabella Tereza Ferro Barbosa. O próximo artigo, também na área de 

saúde, está relacionado com Neurocosméticos: a cosmetologia a favor do bem estar na 

terceira idade de autoria de Juliana Doval Rodrigues Iwamoto, Thaís Coppio de Amorim, 

Andréia Costa Veríssimo de Paula, João Paulo Correia Gomes e Carla Aparecida Pedriali 

Moraes. Gostaria de chamar sua atenção para os artigos que trazem reflexão na área de 

meio ambiente e sustentabilidade, sendo: “O Risco de processo e a sustentabilidade” de 

autoria de Juliana Eiko Nascimento; “Implantação de sistema de gestão ambiental: 

Certificação ISO” de autoria de José Neilson de Oliveira Atanázio; e, “Rotulagem de água 

mineral engarrafada: avaliação de conformidades às legislações nacional e do Mercosul dos 

autores Renata Garcia Borges, André Luiz Veiga Conrado, Luana de Assis e Cilene da Silva 

Gomes Ribeiro. 

Os autores, a equipe editorial e os avaliadores ad hoc da Revista InterfacEHS têm 

trabalhado intensamente para produzir uma revista com artigos que tratem de temas 

relevantes, onde o método científico seja explicitado e cujas análises e conclusões 

constituam contribuição relevante para a área de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

Espero que a leitura dos artigos contribua para o enriquecimento de seu aprendizado.  

Tenha uma ótima leitura!  

 

Editora  

Emília Satoshi Miyamaru Seo 
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