
EDITORIAL

É com imenso prazer que apresentamos o segundo número da revista
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, editada pelo Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento do Departamento de
Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. A partir
deste volume já contamos com o registro junto ao Instituto Brasileiro de
Informação em Ciências e Tecnologia- IBICT, que atribuiu o ISSN 1517-2473.
Uma nova concepção de capa foi desenvolvida por Kundry Lyra Klippel, da
Central de Produções da Faculdade de Educação da UFRGS.

Nesta edição continuamos seguindo a linha editorial do número anterior
onde apresentamos artigos de interesse geral sobre a temática do envelhecimento
produzidos por autores locais, nacionais e internacionais. É nosso objetivo
favorecer a circulação de conhecimentos.

Os quatro primeiros artigos foram apresentados no Simpósio “O
Envelhecimento e o Mundo do Trabalho” durante o XXVII Congresso
Interamericano de Psicologia realizado em julho de 1999 em Caracas/
Venezuela. O texto de Olga Collinet Heredia da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos aborda aspectos do envelhecimento demográfico na América Latina
e no Brasil. Marlene Neves Strey, Flora Maria Bojunga de Mattos, Patrícia
Flores de Medeiros, Liana Weber Cardoso, Daniela Canazaro de Mello, Michele
Stefani e Sabrina Braga Torres, da Faculdade de Psicologia da PUCRS, relatam
parte de uma pesquisa sobre papéis para homens e mulheres, formação de
família e satisfação conjugal. O terceiro texto de Lúcia Regina Severo Duarte
da PUCRS e doutoranda da Universidad Autónoma de Madrid traz uma
evolução histórica da velhice e destaca entre outros aspectos a questão da idade
cronológica, idade social, idade biológica e psicológica. Miguel Ángel Vidal,
da Universidad Pontifícia de Salamanca e Miguel Clemente da Universidad A.
Coruña, estudam variáveis preditoras do abandono familiar do idoso.

“Asilos de Velhos: passado e presente” de Daniel Groisman, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, aborda a “história da velhice” a partir
do estudo do surgimento do asilo de velhos na cidade do Rio de Janeiro, no
início do século.

A terapêutica medicamentosa na terceira idade enfatizando o uso racional
de medicamentos pelo idoso é o tema do artigo dos farmacêuticos Arlete Regina



Berti e Paulo Mayorga, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Hans-Werner Wahl, do Centro Alemão de Pesquisa sobre

Envelhecimento na Universidade de Heidelberg, traz uma contribuição
conceitual ao constructo “competência no cotidiano”. A partir da análise de
várias tendências de pesquisa e de modelos de competência no cotidiano do
idoso o autor elabora uma concepção integrada deste constructo.

Introduzindo uma nova seção “Relato de experiências” selecionamos
o texto de Marta Júlia Marques Lopes, Denise Tolfo Silveira e Sandra Rejane
Soares Ferreira, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, que relata o trabalho desenvolvido junto a Unidade Coinma da
Divisão de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre
através de uma proposta multidisciplinar de assistência a adultos e idosos. O
trabalho é desenvolvido por professores e alunos do curso de Enfermagem da
UFRGS e por um médico residente em Medicina Geral Comunitária.

A diversidade das áreas de formação dos autores dos artigos
apresentados neste número mostra que a Revista continua buscando uma
abordagem interdisciplinar do envelhecimento. Assim estamos fiéis aos
propósitos estabelecidos por ocasião da apresentação do nosso primeiro número.
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