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A Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio tem como
objetivo contribuir para a ampliação e consolidação das Ciências no Brasil, através da veiculação de resultados de pesquisas
inéditas e de textos no país, viabilizando, assim, a difusão de conhecimentos nas diversas áreas de conhecimento.
Em seu Volume 6, número 17, apresenta pesquisas originais e de revisão no campo das ciências humanas e da
saúde. Na seção Humanas, os pesquisadores: Silva e Gomes se debruçaram na metodologia da História Oral, apresentando
no artigo: HISTÓRIA DE VIDA DE MULHERES MICROEMPREENDEDORAS INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE ICÓCEARÁ, BRASIL, a trajetória de vida e profissional de duas empreendedoras do município de Icó, Ceará.
No estudo intitulado: ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA FREIRIANA DE EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO
COM O BEMESTAR SUBJETIVO, Benicio et al., a partir de uma revisão de literatura e de estudos empíricos buscaram
“conhecer as dimensões do processo de alfabetização segundo a abordagem freiriana de educação e sua relação com o bemestar subjetivo”.
Beserra, Macêdo e Carvalho apresentam resultados de uma pesquisa realizada junto a coordenadores de uma
Instituição de Ensino Superior da Região do Cariri. Assim o estudo: A GESTÃO DO TEMPO APLICADA AS
COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE UMA FACULDADE PRIVADA, apresenta como o tempo é gerido pelo grupo
pesquisado em suas atividades laborais.
Nascimento e Torres apresentam no artigo intitulado: A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA DEMOCRÁTICA PARA A
CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DE VALORES NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO: UM ESTUDO DE CASO NA E.E.I.F.
JOÃO XXIII DE CAMPOS SALES-CE, apresentam uma discussão sobre a escola democrática e como tal perspectiva é
importante para o desenvolvimento e criação de valores nos discente.
Na área da saúde a nova edição apresenta o estudo: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA
ATIVIDADE ANTIFÚNGICA E ANTIOXIDANTE DO EXTRATO ETANÓLICO DE Myracrodruon urundeuva ALL; Lopes
et al., tiveram como objetivo “caracterizar e identificar os constituintes químicos presentes nas folhas de Myracrodruon
urundeuvae avaliar a atividade antifúngica e antioxidante do extrato etanólico”, destaca-se que a Aroeira do Sertão, como é
conhecida popularmente, é muito utilizada na medicina popular dos sertão nordestinos.
Bezerra et al. apresenta resultados de uma pesquisa realizada junto a escolares do município de Várzea Alegre,
Ceará. Assim, o estudo: TEMPO DE TELA, QUALIDADE DO SONO E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES DE
ESCOLARES, buscou “identificar o tempo de tela, qualidade do sono e os fatores de risco cardiovascular de escolares.”.
Com o objetivo de “avaliar através do hemograma, especificamente no plaquetograma a contagem de plaquetas
colhidas com os anticoagulantes EDTA (Ácido etilenodiaminotetracético) e heparina”, Silva, Souza Júnior e Tavares, no
estudo: AVALIAÇÃO DA CONTAGEM DE PLAQUETAS USANDO EDTA E HEPARINA COMO ANTICOAGULANTES,
apresentam os resultados de uma pesquisa junto a uma população de 40 participantes, com faixa etária de 18 a 40 anos.
No artigo: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CLAREADOR E PROTETOR DE Ziziphus joazeiro CONTRA
ALTERAÇÕES DE CORES NO ESMALTE DENTÁRIO, Lavor et al. tiveram como objetivo “avaliar o potencial clareador e
protetor de Ziziphus joazeiro contra alterações de cores no esmalte dentários in vitro.”.
Por fim, Holanda et al. apresenta ao leitor uma ampla revisão da literatura sobre as leishmanioses. O artigo:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR: REVISÃO DE LITERATURA,
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contou com “80 produções acadêmicas publicadas nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis nas bases de dados
PubMed, Science Direct e Scielo.”.
Os editores da Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia esperam com essa nova edição contribuir para
o desenvolvimento da ciência, bem como, sua produção e divulgação. Agradecemos a todos os envolvidos com a publicação
desta edição (avaliadores, revisores de artigo e autores). Desejamos uma boa leitura dos artigos publicados, e que estes sejam
fonte de inspiração para novas investigações científicas.
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