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Editorial 

Caro leitor, em fevereiro de 2011 tive a grata satisfação em assumir a responsabilidade 
como Editor da Ensaios e Ciência, de forma a dar continuidade ao belo trabalho que via 
sendo realizado por editores anteriores. 

Como editor desta revista, meu objetivo é aferir cada vez mais qualidade técnica e 
científica aos artigos publicados, prezando pela relevância do assunto, e seu impacto na 
atualidade frente ao mundo Científico e Globalizado, onde as informações necessitam ser 
rápidas e eficientes dando subsídios a novas descobertas. E com base nisso, meu 
compromisso com a comunidade científica é de acelerar o processo de publicação dos 
artigos submetidos e aceitos, visto a tecnologia disponibilizada e a grande gama de 
avaliadores de alto nível acadêmico e científico a qual a Ensaios e Ciência se orgulha em 
possuir, mantendo a qualidade acima de tudo em todas as publicações. 

E com muito orgulho apresento a comunidade acadêmica e científica este primeiro 
número do volume 14 da Ensaios e Ciência de 2010, que aborda assuntos interdisciplinares 
das Áreas de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde.  

Na área de Ciências Biológicas, recebem destaque as características morfológicas e 
morfométricas da arraia, o comportamento da baleia Franca em nosso litoral e as 
ocorrências de novas espécies microscópicas de animais aquáticos. 

Em Ciências Agrárias, tópicos de anestesia de eqüinos e tratamento de sementes do 
algodoeiro merecem atenção especial. 

Na área de ciências da Saúde, não podemos deixar de falar sobre a qualidade de 
vida e nutricional de pacientes pós cirurgias e afecções (Acidente Vascular Cerebral, 
Oncologia, fraturas, Incontinência urinária e insuficiência renal) e marcadores de processos 
de inflamação. A área de nutrição ganha força na revista ressaltando ainda qualidade e 
produtividade do leite de búfala e o consumo de alimentos diet e light por adolescentes, tão 
divulgados nos dias atuais. 

Lembro a todos que esta revista só é possível graças ao emprenho da equipe 
envolvida em todas as fases de sua confecção, com destaque a sua Coordenação em nome 
de Adriano Thomaz e Marcelo Augusto Cicogna. 

Tenha uma boa leitura, use as informações como subsídios para novas descobertas e 
averiguações. Divulgue e publique, pois você faz parte deste sucesso. 

Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo volume. 

Prof. Ms. Ricardo Nery Gallo 
Editor Executivo da Ensaios e Ciência 


