
EDITORIAL 

 

Caro leitor, 

 

A Revista InterfacEHS traz até você em sua primeira edição de 2019, oito artigos 
sobre temas variados dentro da área de meio ambiente e saúde, com resultados 
relevantes de pesquisas desenvolvidas em diversas instituições do país. 

Começamos a revista apresentando quatro artigos relacionados ao meio 
ambiente e sustentabilidade, sendo: “Gerenciamento de resíduos sólidos industriais em 
uma indústria de injeção plástica na cidade de Manaus-AM”, dos autores Camila Paiva 
de Sousa, Roberta Monique da Silva Santos, Elenize Freitas Avelino, Álefe Lopes Viana, 
Nelson Felipe de Albuquerque Lins Neto, Orleylson Cunha Gomes, Elizany Monteiro 
Moreira e Flávia Leite Bezerra; “Educação ambiental em uma empresa do setor elétrico 
através do método de mapeamento socioambiental”, dos autores Joao Pedro Garcia 
Araujo e Valdir Lamim-Guedes; “Percepção das condições socioambientais de 
comunidade ribeirinha em Monção-MA” dos autores Maria Raimunda Chagas Silva, 
Vanessa Mendes Castro, Wédia Duarte Pereira, Danyelle Cristina Pereira Santos e 
Wellyson da Cunha Araújo Firmo; e, “A cultura de saúde e segurança do trabalho nas 
organizações: Uma análise crítica da sua importância”, de Rodolfo da Silva.  

Na sequência desta edição temos quatro trabalhos científicos que trazem 
marcos área de saúde, sendo: “Estudo do potencial do óleo essencial de Lavandula 
angustiofolia L. como antimicrobiano”, das autoras Andressa Lima Pereira Santos, 
Gabriele Wander Ruas de Lima e Carla Aparecida Pedriali Moraes; “Sistema de 
dispensação de medicamentos em serviços de saúde”, dos autores Fayga Joyce 
Evaristo, Rosália dos Santos Rodrigues, Wellyson da Cunha Araújo Firmo e Gizelli Santos 
Lourenço Coutinho; “Proposta de fórmula eco-amigável para hidratante corporal”, das 
autoras Débora Gonçalves Chiarato; Letícia Santos Silva Camargo e Iara Lúcia 
Tescarollo; e, “Lei nº 4.247 de 2018 (RO): a permissibilidade da poluição sonora e seus 
danos à saúde” de Fabio Ximenes da Silva. 

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 foi explicitado e cujas análises e conclusões constituíram contribuição 
relevante para a área de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Deixo registrado agradecimento especial 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 
 


