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EDITORIAL

Estamos na décima terceira publicação da nossa Revista. Até a segunda 
edição de 2007, estávamos utilizando a denominação de “volume” para cada 
um dos fascículos. A partir das publicações de 2008, passaremos a utilizar 
os termos “volume” para identifi car o conjunto de revistas publicadas no 
mesmo ano e “número” para identifi car cada uma das publicações daquele 
ano. Assim, o presente volume 13, número 1, está identifi cando a primeira 
revista publicada no ano de 2008.

Desde 2007, a revista Estudos Interdisciplinares sobre o Envelheci-
mento está indexada em Citas Latinoamericanas en Ciências Sociales y 
Humanidades (CLASE), da Universidad Autónoma do México, que reúne 
mais de 1500 revistas latino-americanas e do Caribe. A partir deste volu-
me, será indexada também no Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde – LILACS, importante indexador para 
a área da Saúde.

As características de interdisciplinaridade continuam presentes com 
a participação de autores das áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia, Fi-
sioterapia, Enfermagem, Farmácia e Medicina. A diversidade geográfi ca 
está por conta de artigos enviados por profi ssionais brasileiros vinculados 
às seguintes Universidades: Unicamp, USP, Universidade Paulista, UFRGS, 
PUCRS, Unisinos. Temos a colaboração de um grupo do México e de uma 
professora da Argentina.

O primeiro texto que apresentamos, sobre a problemática da velhice 
no Direito Argentino, problematiza o que a autora denomina de uma nova 
fronteira do Direito: o direito da velhice. Mostra a relação deste com os 
Direitos Humanos e a Bioética.

Segue-se a este um estudo realizado com 102 docentes de sete Uni-
versidades da Terceira Idade com o objetivo de “verifi car sua motivação 
profi ssional e pessoal para trabalhar com idosos”, e as autoras afi rmam 
que os programas podem ser um espaço para refl exão acerca do próprio 
envelhecimento do professor.

O texto seguinte se propõe a refl etir sobre a assistência multidiscipli-
nar e enfatiza a importância em cuidar do idoso como uma pessoa integral 
e não apenas como “um organismo biológico”. Reforça a necessidade de 
uma preparação dos profi ssionais para lidarem com o processo de envelhe-
cimento e de uma reabilitação preventiva “na promoção da qualidade de 
vida do idoso e de seus familiares”.  O processo de saúde e adoecimento na 
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concepção dos idosos usuários do Sistema Público de Saúde de Porto Ale-
gre é o objetivo do artigo “Envelhecimento e Saúde nas Palavras de Idosos 
de Porto Alegre”. Mostram uma preocupação com práticas alimentares e 
corporais para um envelhecimento saudável.

Partindo do princípio de que os idosos compartilham a experiên-
cia do processo de envelhecimento e de fi nitude, o artigo “Processos de 
Envelhecimento e sua Relação com a Morte” discute a ação profi ssional 
da enfermagem com idosos hospitalizados em uma unidade de cuidados 
semi-intensivos. 

Os dois textos que seguem têm em comum a temática da memória. 
O primeiro supõe que o emprego de estratégias de memória prospectiva 
por pacientes idosos pode contribuir para uma aderência terapêutica. Seu 
estudo “Estratégias de Memória Utilizadas por Idosos para Lembrarem 
do Uso de seus Medicamentos” realizou uma pesquisa com 53 idosos que 
utilizam no mínimo três medicamentos buscando identifi car as estratégias 
empregadas para lembrar do uso dos mesmos. No artigo “A Compreensão 
de Leitura Textual como um Instrumento de Diagnóstico de Pacientes com 
Demência de Alzheimer Leve e Moderada”,  as autoras analisam a tarefa de 
leitura textual e concluem que os resultados de sua investigação sugerem 
que “a avaliação das habilidades lingüísticas podem auxiliar no diagnóstico 
diferencial precoce da Demência.”

O último artigo da presente edição tem como objetivo identifi car e 
estimar a freqüência de desordens mentais em idosos. É o texto “Frecuencia 
de Desórdenes Mentales em Adultos Mayores Residentes en una Institución 
de Asistencia Social en la Ciudad de México”. Os autores entrevistaram 
oitenta idosos com idade média de oitenta anos. Ressaltam a importância 
da detecção e diagnóstico precoce dos problemas de saúde mental para que 
seja possível prestar um atendimento adequado.

 Encerramos esta edição com a relação das teses e dissertações sobre 
a temática do envelhecimento produzidas na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e incluídas no sistema de bibliotecas durante o ano de 2007. 
Todas vêm acompanhadas do seu respectivo endereço eletrônico onde o 
texto integral pode ser acessado.

Boa leitura.  

Sergio Antonio Carlos
Editor

Sandra Vieira Larratéa
Co-editora


