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EDITORIAL

Prezado leitor,

A Revista Tema, nesta edição disponibiliza aos estudiosos e aqueles que dedicam
parte da vida ao trabalho intelectual e a construção de novos conhecimentos, uma valiosa
contribuição científica, constituída de uma diversidade de temas, objetos de estudos e
enfoques, que serão notabilizados no desenrolar das abordagens realizadas pelos autores
das publicações que integram esse exemplar.
No concernente a heterogeinedade dos trabalhos, o primeiro artigo, intitulado
“análise da qualidade de vida e capacidade funcional de idosos”, as autoras trazem uma
reflexão acerca da temática do envelhecimento populacional e dos fatores agravantes
procedentes do processo de senectude, ressaltando a presença das doenças crônicas
degenerativas, cujos acometimentos podem cursar com alterações da capacidade
funcional e influenciar a qualidade de vida dos idosos.
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No artigo “prevalência de sintomas depressivos em idosos da zona rural”, os
autores dão prosseguimento ao debate do processo de envelhecimento, dando ênfase a um
dos eventos mais importantes da contemporaneidade − a prevalência de sintomas
depressivos em pacientes geriátricos, que tem progredido acentuadamente nos últimos
anos, acarretando impacto negativo sobre a vida dos indivíduos e produzindo desfechos
perniciosos sobre a saúde dos gerontos e uma maior utilização dos serviços assistenciais.
Na matéria “a percepção dos profissionais da saúde mental sobre a
intersetorialidade”, os autores exibem uma discussão acerca das compreensões das
equipes de saúde dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sobre a importância da
estratégia intersetorial no planejamento do processo de trabalho e no cuidado em saúde
mental.
O artigo seguinte, designado “manifestações patológicas construtivas em
edificações no centro de Campina Grande-Pb”, trata da problemática que envolve os
fenômenos patológicos da construção civil, derivados da ocorrência de falhas
durante o processo de execução da obra, bem como dos subsequentes danos
construtivos nas estruturas ocorridos no decorrer do tempo.
Por fim, no estudo denominado “utilização do software tinkerplots na
interpretação de gráficos estatísticos”, os autores apresentam uma análise a respeito da
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aplicabilidade do software educativo − tinkerplots, na interpretação de gráficos
estatísticos nas atividades de ensino fundamental, com a finalidade de tornar o processo
didático-pedagógico nas escolas mais eficiente e eficaz.

Boa leitura!

Dra. Alba Jean Batista Viana
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