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Editorial
 

Prezado leitor, temos o prazer de publicar mais um número do nosso periódico; este 
será um número duplo para encerrarmos o ano de 2015. Agradecemos a colaboração e a 
compreensão dos membros do Conselho Editorial, professores, comunidade científica e, 
principalmente, dos autores que escrevem em nossa revista. Gostaríamos de convidá-los 
para continuar submetendo artigos ao nosso periódico e avisar que estamos recebendo 
estudos para as próximas edições. Seguindo a linha editorial consolidada pela Aletheia, 
neste número contamos com artigos de pesquisa, sendo um internacional, estudos de 
atualização, relatos de experiências e resenhas.

O artigo internacional dos autores Marie-Anne Tchernoukha e Jaqueline Wendland 
traz um estudo comparativo da experiência psicológica de mulheres grávidas de gêmeos 
ou de um único bebê.

Dando início aos estudos de pesquisas nacionais, contamos com o artigo dos 
pesquisadores Queli Simone da Cruz e Clarisse Pereira Mosmann, que também trazem 
a temática da gestação, com o objetivo de investigar as percepções de casais sobre sua 
relação conjugal diante da transição da conjugalidade para a parentalidade em contextos de 
gestação planejada. Já os colaboradores Patrícia Vasconcelos Machado, Maiala Bittencourt 
Silvano e Claudio Simon Hutz nos convidam para apreciar a leitura sobre um estudo 
exploratório sobre os critérios de veracidade em relatos de eventos de vida: considerações 
para a perícia psicológica criminal de adultos. Dando seguimento às pesquisas qualitativas, 
contamos com o manuscrito dos autores Cintia Favero Carvalho, Josiane Razera, Karla 
Rafaela Haack e Denise Falcke, trazendo a discussão sobre quais as demandas reais do 
acolhimento institucional na atualidade. As autoras Raquel Aires do Amaral e Carmen 
Esther Rieth relatam uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória que entrevistou 
10 psicólogos sobre a percepção desses profissionais que atuam nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de um município da região metropolitana de Porto Alegre (RS) 
acerca da relação entre sigilo e integralidade no trabalho em saúde mental. Nesta edição, 
também podemos contar com o manuscrito das autoras Juliana Unis Castan, Nilve Junges e 
Fernanda Rohrsetzer Cunegatto, abordando a importância do psicodiagnóstico, realizando 
um levantamento de psicodiagnósticos executados pelo Serviço de Psicologia, os quais 
foram solicitados pela equipe da Psiquiatria da Infância e Adolescência de um hospital 
geral universitário; os colaboradores Tielen Franciosi Cappelli e Luiz Ronaldo Freitas 
de Oliveira apresentam um estudo qualitativo exploratório e descritivo que usou, como 
estratégia de coleta e análise dos dados, o estudo de caso único com o título: Psicoterapia 
psicanalítica de uma criança que está sob a guarda da avó. Finalizando as pesquisas 
qualitativas, contamos com os colaboradores Alda Karoline Lima da Silva, Gimena Pérez 
Caraballo, Raphaela Margarida do Nascimento Jucá e Ludmila Sayonara da Silva Xavier 
Machado, estudando as concepções e expectativas da aposentadoria em trabalhadores 
da educação pública do Rio Grande do Norte. Nesta edição dupla, também tivemos o 
prazer de contar com estudos quantitativos como o dos autores Igor da Rosa Finger e 
Margareth da Silva Oliveira, que avaliaram os fatores preditivos da participação em uma 
intervenção psicossocial intensiva, de um único dia, de oito horas de duração, baseada na 
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Terapia de Aceitação e Compromisso e outra Psicoeducativa, para pessoas com sobrepeso 
e obesidade; seguindo a mesma metodologia de pesquisa, os autores Ramon Wolkmer 
Silvestrini da Silva, Carolina Viecili Azambuja e Ariela Santana buscaram investigar as 
características sociodemográficas, familiares e sociais em crianças e adolescentes que 
passaram por alguma situação de maus-tratos, com uma amostra de 282 participantes entre 
seis e 17 anos de idade. Os colaboradores Laureane Hertlein Alcântara José, Aline Groff 
Vivian, Fernando Elias Machado José e Fernanda Pasquoto de Souza buscaram verificar 
as associações entre ansiedade, estresse, sintomas de TDAH e desempenho na prova 
do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil/RS. Por fim, encerrando as pesquisas os 
autores Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro, Rodolfo Eduardo Scachetti, Stephanie 
Frabetti e Maria Aznar-Farias investigaram os problemas externalizantes e pró-socialidade 
em adultos de diferentes condições psicossociais, utilizando os instrumentos Adult Self-
Report (ASR) e a Escala de Medida de Pró-socialidade (EMPA), avaliando 239 sujeitos 
com idades de 18 a 59 anos.

Quanto aos artigos de atualização, contamos com o estudo das autoras Patricia 
Massena e Silvana Soriano Frassetto, com o objetivo de investigar, por meio de uma 
revisão sistemática de literatura, quais aspectos psicológicos são mais frequentemente 
associados à disfunção temporomandibular; já as pesquisadoras Maiala Bittencourt, 
Regina Maria Fernandes Lopes e Bruna Fernandes da Rocha refletem sobre o papel do 
psicólogo no processo de avaliação psicológica no âmbito do trânsito e a utilização que 
se faz dos testes projetivos na avaliação da personalidade de condutores.

O relato de experiência das pesquisadoras Jéssica Brandt, Fernanda Bender e Ana 
Luisa Teixeira de Menezes tem o objetivo de apresentar, a partir de um caso, os resultados 
possíveis através do uso dos sonhos segundo a visão da Teoria Analítica Junguiana como 
um instrumento para o trabalho em oficinas.

Encerrando este número, publicamos a resenha dos autores Marcelo Ávila Franco 
e Renata Blanco da Silva Iankoski sobre o livro Cuidados Paliativos nas Unidades de 
Terapia Intensiva, de Duarte R. M. (2012, São Paulo, Editora Atheneu).
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