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Editorial 
O compromisso traçado com os leitores da Ensaios e Ciência, de trazer o que há de melhor na 
literatura científica atual, mantendo os padrões de qualidade da revista, e acelerando o 
processos de publicação foram cumpridos ao final de 2011. 

 Nestas três primeiras edições, sendo uma Especial voltada à Área de Ciências 
Agronômicas e do Meio Ambiente, foram disponibilizados um total 25 artigos originais, 4 
relatos de pesquisa, 9 revisões de literatura, 1 resenha e 1 informe técnico. Arrisco em dizer, que 
em 2011 nenhuma revista Nacional teve tamanha quantidade de artigos publicados em um 
espaço tão curto de tempo quanto a nossa e isso graças à colaboração de todos vocês leitores 
que nos prestigiaram e divulgaram nossa revista para que alcançasse este número fantástico de 
artigos publicados. Atrelado a isso, agradeço imensamente a todos os nossos avaliadores e 
membros da revista que se prontificaram a transforma-lá numa das maiores e melhores revistas 
do país, em um curto espaço de tempo. 

Nesta edição chamo atenção para artigos relacionados à obesidade, nutrição, 
envelhecimento e incontinência urinária, todos estes assuntos com destaque na Ciência 
Moderna. 

A obesidade considerada como “o grande mal do século”, merece destaque. Para termos 
uma noção no Brasil 1 em cada 4 habitantes se encontra na faixa da obesidade, ou seja, estamos 
nos equiparando aos Estados Unidos em obesos, e isto aumenta consideravelmente o risco de 
morte principalmente em decorrência de problemas secundários como diabetes, hipertensão 
que acabam por levar ao infarto ou o acidente vascular encefálico. Sendo assim pesquisas 
voltadas a este assunto devem ser estimuladas e divulgada no meio Acadêmico e Científico, na 
tentativa de obter uma forma de combate mais efetiva contra este mal, e assim nossas 
publicações auxiliam nesta luta. 

Além destes assuntos não podemos deixar de mencionar nesta publicação, artigos 
voltados á educação continuada e a equipe multiprofissional na saúde, a patologia clínica, a 
epidemiologia e ao exercício com crianças de forma a contribuir nas pesquisas futuras sobre o 
tema abordado. 

Convido assim, caros leitores, a adentrar neste Décimo quinto volume da Revista 
Ensaios e Ciência de número 3/2011, que aborda assuntos das Áreas de Ciências Biológicas e da 
Saúde para que a utilizem no desenvolvimento de novas pesquisas, na formação do 
conhecimento e no desenvolvimento de pensamento crítico, todos fundamentais no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do pesquisador. 

Tenha uma ótima leitura e continue a divulgar nossa revista. 

Obrigado pela atenção dispensada e até a próxima publicação. 

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


