
Caro leitor, 

 

A Revista InterfacEHS traz até você em sua segunda edição de 2018, sete artigos sobre temas 

variados dentro da área de meio ambiente e saúde, com resultados relevantes de pesquisas 

desenvolvidas em diversas instituições do país. Neste contexto, começamos a revista apresentando 

sobre o Gerenciamento dos resíduos de saúde produzidos por diabéticos insulinodependentes do 

Município de Umuarama, PR dos autores Luciana Nunes dos Santos e Juliana Bueno Ruiz.  

Em continuação, o artigo assinado pelos autores Cassio Geremia Freire, Bianca Schveitzer, 

Leyza Paloschi de Oliveira e Renato Luis Vieira sobre os efeitos da coloração dos explantes e da 

quantidade de compostos fenólicos totais na introdução in vitro de pitangueira (Eugenia uniflora L.) e o 

estudo realizado pelos autores Bárbara Aline Gräff e Patrícia Fassina sobre Caracterização do mercado 

consumidor de alimentos orgânicos em municípios do vale do taquari, RS. 

Nesta edição, poderão realizar leitura sobre a análise da qualidade do ar em Caçador e 

Fraiburgo/SC pela quantificação de ozônio troposférico utilizando amostradores passivos dos autores 

Cassio Geremia Freire, Daniel Moretto, João Vitor Pavelski, Lecilda Reichardt, Letícia Geniqueli 

Reichardt, Milena Dellai e Natalia Dos Santos Bortolozzo e sobre Mastofauna não voadora de médio e 

grande porte em área de mosaico de vegetação nativa e exótica na mesorregião Oeste catarinense, 

Brasil dos autores Andrea Tozzo Marafon, Anderson Clayton Copini, Cassio Geremia Freire, Aguinaldo 

Fernando de Jesus, Jonathan Thibes dos Santos e Lucimar Aparecida Appi. 

Aduza, em tempo, a contribuição à área de saúde: Rejuvenescimento Facial Através de Terapia 

Gênica dos autores Stephanie Gouveia Xavier, Roberto de Melo Santos, Bianca Cestari Zychar e Charlote 

Cesty Borba de Saenz  e Conhecimento sobre biossegurança dos alunos concludentes da área da saúde 

de uma instituição de ensino superior privada na cidade de Bacabal-MA dos autores Valéria Almeida 

Figueredo, Beatriz Gomes Vila Nova, Maria Raimunda Chagas Silva, Wellyson da Cunha Araújo Firmo e 

Delzianny Oliveira Santos. 

Os autores, o comitê editorial e os pareceristas 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. 

Deixo registrado agradecimento aos membros do Comitê Editorial, Alexandra Bulgarelli do 

Nascimento, João Paulo Correia Gomes e Sílvia Ferreira Mac Dowell. 

 

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

Tenha uma ótima leitura! 

 

Emília Satoshi Miyamaru Seo 

Editora 

 


