ARQUIVOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE PARANAENSE

EDITORIAL
Prezados Leitores.
Saudações
Convidado pelo editor a ocupar o espaço do editorial desse fascículo da Arquivos de Ciências da Saúde da
Unipar, periódico este que a cada novo número vem conquistando seu espaço e reconhecimento da comunidade
científica, contribuindo assim com a construção e divulgação do conhecimento científico por meio da publicação
de artigos científicos. Estudos divulgados neste periódico expressam o resultado do trabalho de pesquisadores de
diversas regiões do vasto território brasileiro, que conduzem suas pesquisas de forma metódica e ética, com o intuito de não apenas confirmar uma hipótese ou teoria, mas acima de tudo contribuir com a melhoria da qualidade
de vida e saúde da população.
Como um processo natural de renovação e revitalização, a partir desse fascículo assume como editor o
Prof. Dr. André Estevan Jaques, que dentre seus objetivos editoriais está a incumbência de melhorar o processo
editorial da Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar e otimizar o alto fluxo de artigos recebidos diariamente.
Dessa forma, possibilitar que um número maior de artigos sejam avaliados, corrigidos e publicados em uma só
edição do periódico.
Desejamos ao editor muito sucesso e conquistas ainda maiores para a Arquivos de Ciências da Saúde da
Unipar, e aos leitores reiteramos nossos agradecimentos por continuarem confiando na qualidade e credibilidade
conquistadas ao longo dos anos, escolhendo a Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar como forma de divulgação dos resultados de suas pesquisas científicas.
Uma boa leitura à todos.
Prof. Juliano Yasuo Oda
Professor de Anatomia Humana da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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EDITORIAL
Dear Readers,
It is a pleasure to have been invited by the editor to take over the editorial space of this issue in Health
Sciences Archives from Unipar, a journal that is conquering its space and awareness of the scientific community
with every new issue, contributing towards the construction and dissemination of the scientific knowledge by
means of publishing scientific papers. The studies published in this journal express the result of the work from
researchers from several regions in this broad Brazilian territory, who lead their research in a methodic and ethic
manner, with the objective of not only confirming a hypothesis or theory, but above all, contribute towards the
improvement on quality of life for the population.
As a natural process of renewal and revitalization, from this issue, Prof. Dr. André Estevam Jaques is
taking over, and among his editorial objectives is the task of improving the editorial process of the Health Sciences Archives from Unipar, optimizing the high flow of papers received on a daily basis. Thus, enabling a greater
number of papers to be assessed, corrected and published in a single issue of the journal.
We would like to wish success to the editor and even greater accomplishments to the Health Sciences
Archives from Unipar. To the readers, we would like to reiterate our acknowlegments for continuing to trust the
quality and credibility conquered throughout the years, using the Health Science Archives from Unopar as a means for publishing the results of their scientific research.
A pleasant reading for all,
Prof. Juliano Yasuo Oda
Professor of Human Anatomy at UFMS – Federal University of Mato Grosso do Sul.
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