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É com grande satisfação que está sendo lançado o primeiro número da Revista de Psicologia
da IMED. O surgimento deste periódico denota o empenho dos profissionais vinculados à
Escola de Psicologia da IMED, Faculdade Meridional de Passo Fundo, em estimular o
conhecimento científico e possibilitar a divulgação de estudos que vem sendo feitos na área
psicológica. Para tanto, a revista foi projetada para ser uma publicação on-line e de
periodicidade semestral, disponibilizando os textos completos livremente aos interessados
em sua leitura.
Nesta etapa, contamos com um Conselho Editorial formado por psicólogos da região e um
Conselho Consultivo constituído por nomes de respeito no cenário acadêmico nacional e
internacional, os quais deram uma importante contribuição para que nossa revista atenda os
requisitos necessários a ser um periódico científico de relevância na área. A estes
pesquisadores de destaque atuantes em instituições de diversos estados do nosso país e de
outros países, fica o agradecimento por aceitarem o convite para esta parceria.
É necessário ressaltar que a publicação on-line deste primeiro número somente está sendo
viabilizada pelo esforço de diversos colaboradores, que conjuntamente participaram desde a
recepção dos artigos até a sua publicação no site da revista. A todos que auxiliaram no
processo de produção da revista, o nosso agradecimento.
No volume 1, nº1 da Revista de Psicologia da IMED, apresentamos quinze artigos, os quais
são textos teóricos, de pesquisa ou de relato de experiência, de autoria e co-autoria de
profissionais de diferentes áreas de aplicação da psicologia. Todos trazem significativas
contribuições ao debate científico, com temas atuais e inovadores.
Os dois artigos iniciais apresentam temáticas de abordagem psicanalítica. O primeiro artigo
faz uma reflexão teórica sobre a transferência, a partir de um referencial psicanalítico
freudiano e lacaniano, enfocando a diferença entre a posição do médico e do
psicanalista/psicoterapeuta com relação aos seus pacientes. Já o segundo artigo descreve três
relatos de sonhos, através do método de interpretação de sonhos proposto por Jung.
O terceiro artigo traz considerações teóricas sobre o Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade, enfatizando que a literatura aponta para um quadro clínico que
inicia na infância e que pode acompanhar o sujeito ao longo da vida, causando prejuízos
importantes. O quarto artigo aborda o Transtorno Afetivo Bipolar, destacando a importância
do diagnóstico precoce e ressaltando a necessidade do conhecimento dos critérios
diagnósticos e especificidades do transtorno na infância e adolescência.
O quinto artigo faz uma discussão sobre as técnicas de relaxamento e visualização em
pacientes com enfermidades orgânicas na Psicologia da Saúde, as quais auxiliam no
tratamento de doenças e no entendimento do processo saúde-doença.

O sexto artigo apresenta a avaliação de sintomas de ansiedade no tabagismo. Os resultados
indicaram que é fundamental a investigação da presença de ansiedade em tabagistas e que o
BAI, Inventário de Ansiedade de Beck, pode ser um recurso auxiliar no tratamento do
tabagismo.
Dois artigos referentes à abordagem cognitivo-comportamental foram incluídos neste
número. O sétimo artigo faz uma descrição de um plano de tratamento familiar para
pacientes com transtornos alimentares, seguindo o modelo da terapia cognitivocomportamental, indicando uma melhoria das relações e conflitos existentes. O oitavo artigo
descreve uma pesquisa uruguaia a respeito da importância do debate cognitivo, conceituação
ainda pouco conhecida e utilizada em nosso país, através de dados obtidos em entrevistas
realizadas com profissionais de diferentes países.
No nono artigo, é descrita uma pesquisa documental sobre avaliação psicológica, a qual
aborda a associação entre a dificuldade de aprendizagem, dado obtido em entrevistas de
anamnese ou através do Child Behavior Checklist-CBCL e resultados no Teste Gestáltico
Visomotor de Bender, constatando que a combinação de vários instrumentos possibilita
compreender de forma mais completa a criança avaliada.
O décimo artigo realiza uma pesquisa bibliográfica acerca da Responsabilidade Social
Empresarial e, através do método cartográfico, reafirma o compromisso social da Psicologia
como conhecimento e prática que se vincula à sociedade em que está inserida, com o
objetivo de propor formas de superação das injustiças. O décimo primeiro é um artigo
teórico que busca elucidar o conceito de significação, vinculado ao conceito de linguagem e
de filosofia, investigando o papel da psicologia em nossa sociedade.
Na sequência, segue o décimo segundo artigo, um estudo sobre o stress no trabalho
desenvolvido com profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de levantar as fontes de
stress e sua intensidade, visando medidas de profilaxia e intervenção. Ainda referente ao
tema, o décimo terceiro artigo apresenta uma pesquisa realizada com professores com o
objetivo de avaliar sintomas de stress e a presença da Síndrome de Burnout.
A velhice é tema dos dois últimos artigos, os quais trazem importantes discussões. O décimo
quarto artigo propõe uma reflexão sobre as novas configurações afetivas na velhice,
reconhecendo que pessoas na terceira idade podem namorar, usufruir de sua sexualidade e
construir uma relação a dois. O décimo quinto e último artigo aborda a necessidade da
existência de uma rede de apoio nessa faixa etária, reconhecendo que a avaliação e o
mapeamento das possibilidades da rede social são fundamentais para a qualidade de vida
dos idosos.
A Revista de Psicologia da IMED espera que a leitura de tais trabalhos possa contribuir para
a construção do conhecimento científico, cumprindo sua missão de divulgar estudos e
pesquisas desenvolvidas na área psicológica.
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