EDITORIAL
É um privilégio anunciar a publicação de mais um número da revista Aletheia, contando com dezesseis
artigos inseridos nas seguintes categorias: artigo empírico, artigo teórico, relato de experiência e artigo de
revisão, distribuídos entre as áreas da Psicologia e da Promoção da Saúde.
O primeiro artigo empírico é internacional e intitula-se “Construção e re-construção da identidade nas
histórias de vida de adotados”, abordando o significado que indivíduos atribuem ao fato de terem sido
adotados e como o expressam em suas narrativas de vida. Os autores são Margarida Rangel Henriques,
André Guirland Vieira e Dóris Cristina Gedrat. Em seguida, apresentam-se mais sete artigos empíricos:
“Avaliação da eficiência de ilhas flutuantes com plantas para a melhoria da qualidade hídrica de
ecossistemas aquáticos”, de Vinícius Krebs, Renata Farias Oliveira e Nádia Teresinha Schröder; “Uso da
ventilação proporcional assistida e pressão de suporte ventilatório no desmame de pacientes
traqueostomizados”, de Fernanda Mariano Leites, Karina de Oliveira Seixas, Alexandra de Souza e Luciano
Dondé da Silva; “Validação do Inventário de Compensação de Young para a população campinense”, de
Hugo Barbosa Pereira e Karla Carolina Silveira Ribeiro; “Profissionais de TI: um estudo sobre as forças
pessoais/de caráter”, de Luciane Wolff, Ana Paula Porto Noronha e Ilana Andretta; “Saúde emocional
materna e tempo de internação de neonatos”, de Carolina Daniel Montanhaur, Olga Maria Piazentin Rolim
Rodrigues e Nadja Guazzi Arenales; “Sentidos produzidos por ouvidores de vozes sobre suas experiências
com as vozes”, de Maria Laura de Oliveira Couto e Luciane Prado Kantorski; “O crime de feminicídio sob
o olhar da psicologia forense”, de Carine Pires da Silva e Luciana Azambuja Schermann.
Entre os artigos teóricos, temos “Avaliação de aspectos emocionais e comportamentais de crianças com
transtorno do espectro autista”, de Fernanda Saraiva Almeida, Jaqueline Portella Giordani, Denise Balem
Yates e Clarissa Marceli Trentini e “Fatores socioeconômicos e saúde de crianças em contexto de
violência”, de Erick Verner de Oliveira Aquino, Bruna Dayane Gomes Ataíde, Isabela Araújo de Oliveira,
Bruna Martinez Yano Lima, Hellen Caroline Pereira Machado e Margareth Regina Gomes Veríssimo de
Faria.
Ainda encontramos neste número três relatos de experiência e três artigos de revisão. Os relatos de
experiência são “Abordagem cognitivo-comportamental na escola: possibilidades de intervenção”, escrito
por Márcia Elisa Jager, Isadora Esteve Torres, Laís Ismael Freitas e Samara Silva dos Santos; “Cuidados
psicológicos a trabalhadores do serviço funerário”, de Cecilia Côrtes Carvalho, Isabela Garcia Rosa, Érika
Perina Motoyama, Tatiane Sayuri Maeda, Giorgia Caterina Quattrone Troiano Valentim Cruz, Giovanna
Vaz De Donno, Thais Fonseca Ares e Maria Helena Pereira Franco; “Intervenção em psicologia positiva
com mães na pediatria: relato de experiência”, de autoria de Doralúcia Gil da Silva, Amanda de Almeida
Schiavon, Janine Pestana Carvalho, Henry Barbosa Antunes e Claudia Hofheinz Giacomoni. Entre os
artigos de revisão, o primeiro, escrito por Thamires Pereira Barbosa, Patrícia Lucion Roso, Priscila Flores
Prates, Adaiane Amélia Baccin, Leila Mara Piasentin Claro e Silvio José Lemos Vasconcellos, intitula-se
“A Psicologia na rede de atendimento à mulher em situação de violência conjugal: uma revisão sistemática
na América Latina”; em seguida, de autoria de Mara Cristiane von Mühlen e Sheila Gonçalves Câmara,
temos “Revisão narrativa sobre a automutilação não suicida entre adolescentes”; finalmente, escrito por
Matheus Kereski Gonçalves e Luciana Schermann Azambuja, “Onde termina o uso recreativo e inicia a
dependência de jogos eletrônicos: uma revisão da literatura”.
Deixamos aqui expressos nossos agradecimentos aos colabores deste número, desde os autores, passando
pelos avaliadores/pareceristas, até os técnicos que nos apoiam na formatação e publicação dos manuscritos,
e desejamos uma ótima leitura a todos.
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