Editorial
É com imenso prazer que publicamos o volume 51 da revista Aletheia, números 1 e
2, referentes ao ano de 2018, ofertando ao público uma interessante variedade de artigos,
com temas centrais às áreas de Psicologia e de Promoção da Saúde.
Iniciando com a seção internacional, da área de Promoção da Saúde, apresentamos
o artigo intitulado “Programa de intervenção antibullying desenvolvido por enfermeiros:
proposta e validação por meio do método Delphi”, de Andréa Cristina Mariano
Yoshinaga, Beatriz Oliveira Pereira, Wanderlei Abadio de Oliveira, Isis Pires Gonçalves,
Miyeko Hayashida e Marta Angélica Iossi Silva. Nesse artigo, os autores apresentam e
validam um programa de intervenção antibullying a ser desenvolvido por enfermeiros
na escola, tendo como participantes 11 enfermeiros especialistas em violência escolar
e bullying.
Em seguida, passamos aos artigos empíricos em Psicologia, os quais somam seis
ao todo. O primeiro, “O brincar no processo de elaboração da separação materna na
Educação Infantil”, de Isadora Machado e Lisiane Machado de Oliveira Menegotto,
aborda o brincar no processo de elaboração da separação materna a partir da entrada da
criança na Educação Infantil, com 20 observações ocorridas em sala de aula. Seguimos
com “Análise da qualidade de laudos em avaliação psicológica forense”, de Tanise
Bavaresco, Vinícios Renato Thomé Ferreira e Tainá Katiúcia Simor e Simor, que,
através de uma análise documental, investigaram trinta laudos psicológicos realizados
em processos judiciais, buscando identificar como foi conduzida a avaliação psicológica
e como se apresenta a qualidade do laudo redigido. Dos autores Juliana Chies Galvan,
Stefania Dall Agno Demori, Lidiane Alli Feldmann, Ricardo Halpern e Luiz Carlos
Porcello Marrone, o artigo “Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno
de conduta em adolescentes concluintes do ensino fundamental de Caxias do Sul” visou
determinar a prevalência de TDAH em uma amostra de adolescentes na cidade de Caxias
do Sul, por meio de um estudo transversal realizado com 272 escolares, e as autoras
Michelle Engers Taube e Mary Sandra Carlotto, no artigo “Diferenças de percepção de
estressores de acordo com o tipo de rota no trabalho de caminhoneiros”, investigaram
como os caminhoneiros que realizam rotas curtas percebem de maneira diferente os
estressores laborais em comparação aos caminhoneiros que percorrem rotas longas
no seu trabalho. Seguimos com o artigo “A presença de sintomas psicopatológicos
em crianças e responsáveis que procuram psicoterapia infantil”, de Victoria Deluca,
Camila Bosse Paiva, Natália Boff, Thaís Landenberger, Irani Iracema de Lima Argimon
e Margareth da Silva Oliveira, cuja meta foi descobrir quais sintomas estão presentes
em crianças que procuram por psicoterapia infantil e se seus responsáveis também
possuem alguma sintomatologia clínica, num estudo quantitativo, descritivo e com
delineamento transversal, incluindo 48 crianças de 8 a 12 anos e 44 responsáveis que
se fizeram presentes durante o atendimento psicológico. Finalmente, como último
artigo desta seção, temos “Grupo focal de psicologia em pacientes com insuficiência
cardíaca”, de Ana Letícia Quatrin Finkler e Aline Groff Vivian, cujo objetivo foi
apresentar as contribuições de uma intervenção psicológica em grupo focal no contexto
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de insuficiência cardíaca, relatar a estrutura dessa intervenção e descrever o perfil dos
pacientes.
Ainda entre os artigos empíricos, este volume conta com três na área da Promoção da
Saúde, os quais são “Prevalência de parasitose intestinal em uma comunidade quilombola
do Semiárido baiano”, de Gilvandro Doretto Rosine, Ivi de Oliveira Rosine, Fabio
Ribeiro e Nádia Teresinha Schröder, estimando a prevalência das parasitoses intestinais
no quilombo Pau D’Arco, Malhada/BA, Brasil, analisando fezes de 390 participantes,
“Condições funcionais e respiratórias no pós-operatório de cirurgia bariátrica”, das
autoras Andressa de Almeida Kuhn, Débora Zucco e Laura Jurema dos Santos, as quais
avaliaram as condições funcionais e respiratórias ocasionadas pela cirurgia bariátrica,
tendo como participantes da pesquisa 25 pacientes, e “Constipação intestinal em idosas de
um município do noroeste do Paraná e fatores associados”, de Rita de Cássia Martins da
Silva Carneiro, Mateus Dias Antunes, Rafael Hideki Abiko, Ayanne Rodrigues Cambiriba,
Natalia Quevedo dos Santos, Sthefany Dlugosz Silva e Sonia Maria Marques Gomes
Bertolini, abordando o envelhecimento humano com o objetivo de estimar a prevalência
de constipação intestinal nos idosos de um município do noroeste do Paraná e identificar
os fatores associados, com a participação de 377 idosos.
Na seção de artigos teóricos, disponibilizamos à apreciação dos leitores dois na
área da Psicologia e três na área da Promoção da Saúde. Iniciando com os da Psicologia,
“Tratamento psicoterápico do transtorno obsessivo-compulsivo: perspectivas da terapia
cognitivo-comportamental e terapia analítico-comportamental”, de Bruno Almeida de
Bortoli e Ingrid Ávila Francke, apresenta os modelos cognitivo e comportamental do
TOC, assinalando os desafios no tratamento do TOC e expondo as principais técnicas
para o seu tratamento. Lívia Garcez, Christianne Bastos Leduc Antunes e Pricila de Sousa
Zarife, no artigo “Bem-estar no trabalho: revisão sistemática da literatura brasileira”,
apresentam uma revisão sistemática da produção científica brasileira sobre bem-estar
no trabalho, publicada entre os anos de 2009 e 2016, com buscas realizadas nas bases de
dados Periódicos Capes, EBSCO, PubMed e SciELO. Entre os teóricos da Promoção da
Saúde, contamos, em primeiro lugar, com “Síndrome Coronariana Aguda na Unidade
de Terapia Intensiva Adulta”, de Marzelí Pauletti, Solange Machado Guimarães e Diego
Rosa Miltersteiner. O artigo buscou avaliar a assistência intra-hospitalar aos pacientes
admitidos com Síndrome Coronariana Aguda na Unidade de Terapia Intensiva Adulta para
a criação de protocolos assistenciais de enfermagem, numa pesquisa do tipo documental,
retrospectiva, de caráter exploratório, com abordagem quantitativa, referente ao mês
de maio de 2017. Além deste, “Construção de hidrelétricas e populações atingidas
no Brasil: uma revisão sistemática”, de Fernanda Escobar, Carmem Regina Giongo e
Jussara Maria Rosa Mendes, teve como objetivo realizar uma revisão sistemática dos
artigos produzidos no Brasil nos últimos dez anos acerca dos grandes empreendimentos
hidrelétricos e dos seus impactos às populações atingidas através de buscas realizadas na
Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia e na Biblioteca Virtual de Saúde. E por último
nesta seção, temos “Mudanças comportamentais e fisiológicas determinadas pelo ciclo
biológico feminino: climatério à menopausa”, de Mariana Terezinha Selbac, Claudia
Garcia Carrijo Fernandes, Luiz Carlos Porcello Marrone, André Guirland Vieira, Eliane
Fraga da Silveira e Maria Isabel Morgan-Martins, investigando as ações do estrogênio
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no período que caracteriza o climatério/menopausa, a partir de uma revisão integrativa,
a partir dos descritores ações do estrogênio, sinais/sintomas do climatério/menopausa e
terapia de reposição hormonal.
Neste volume, apresentamos dois relatos de experiência, na área da Psicologia:
“Inteligência emocional e relacionamento interpessoal: relato de intervenção com
professores de nível médio técnico”, de Osvaldo André Filippesen e Angela Helena
Marin, e “O câncer de mama em mulheres: um relato de experiência sob a perspectiva
fenomenológica”, de Jamil Torquato de Melo Filho e Monalisa de Cássia Fogaça. O
primeiro descreve e avalia uma intervenção desenvolvida com dez professores de uma
escola técnica privada em Porto Alegre/RS, que objetivou examinar indicadores de
inteligência emocional e sua contribuição para a qualidade de seus relacionamentos
interpessoais, particularmente com os alunos e com a direção escolar, e o segundo analisou
o discurso de pacientes com câncer de mama do Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher em São Caetano do Sul/SP, além de verificar a sua capacidade de resiliência por
meio da Escala dos Pilares da Resiliência.
Nosso último artigo é uma resenha da área da Psicologia, de autoria de Paula
Sarmento Leite, “Precisamos de um livro!”. Trata-se da resenha do livro Crônica dos
afetos – a psicanálise no cotidiano, de Celso Gutfreind, que inicia com uma introdução
sobre as origens ou o nascimento de um psicanalista, e avança, com alguns casos ficcionais,
revelando a prática da psicanálise antes da sua teoria.
Desejamos uma leitura prazerosa e enriquecedora a todos e aproveitamos a
oportunidade para agradecer àqueles que participaram da construção de mais este volume
da Aletheia, incluindo o conselho editorial, os autores e os avaliadores dos artigos, as
assistentes editoriais, a Editora e a Biblioteca da ULBRA.
Cordialmente,
Profa. Dra. Dóris Cristina Gedrat – Editora Chefe
Profa. Dra. Fernanda Pasquotto de Souza – Editora Associada
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