APRESENTAÇÃO
É motivo de muito orgulho e satisfação que disponibilizamos aos acadêmicos, a comunidade
e ao público em geral a primeira edição da Revista Rios Saúde da Faculdade Sete de Setembro
- FASETE. Com a nossa primeira edição possibilitamos fazer ciência, sendo ela a principal
maneira de tentarmos entender como as coisas funcionam no universo, e em cima de conclusões ainda que parciais, produziremos novas perguntas e surgirão novas ideias, através desse
mesmo processo as ideias podem ser modificadas, expandidas e combinadas para que se possa
aumentar a confiabilidade dessas informações. Nesse momento oportuno, cito uma frase de um
dos maiores gênios e cientista que a humanidade já teve Leonardo da Vinci, “Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem
bússola, nunca tendo certeza do seu destino”.
Os artigos aqui publicados sem dúvida fortalecem o meio acadêmico, científico e contribuem direta ou indiretamente com a comunidade através de informações baseada em revisões,
pesquisa e relato de casos, por meio de métodos rigorosos no qual possamos alcançar maior
veracidade e qualidade no material divulgado.
Aproveitamos para incentivar os acadêmicos, profissionais, pesquisadores em geral a produção de artigos originais que possa inferir em cima de dados e que produza novos resultados.
Uma vez citado pelo físico, engenheiro Irlandês William Thomson, 1̊ barão Kelvin que escreveu sobre a escala termométrica absoluta (Escala Kelvin), e disse: “Quando podemos mensurar
e expressar em números aquilo de que estamos falando, nós de fato sabemos algo a respeito do
assunto; mas, quando não conseguimos mensurá-lo, quando não conseguimos expressá-lo em
números, nosso conhecimento é escasso e eventualmente insatisfatório”.
Dessa forma, a revista voltada para a saúde, tem suas particularidades, e baseada na tríade vital
da educação, acerca do ensino, pesquisa e extensão, possibilitamos aos leitores um arsenal de
conhecimentos para que possa ser degustado nessa edição da nossa revista, reforçando o comprometimento com a divulgação do conhecimento científico, desejamos ótima leitura a todos.
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