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A missão de uma publicação científica é contribuir para a construção do edifício

teórico em seu campo. Portanto, o compromisso da Revista Brasileira de Geriatria e

Gerontologia é fazer a sua parte, para que a Gerontologia mantenha bases sólidas e

bem reconhecidas por todas as demais áreas do conhecimento.

Um grande mérito da RBGG é sua capacidade de atrair um público cada vez

maior, tanto de leitores como de pesquisadores que a buscam para publicar sua pro-

dução. Cada vez mais contribuições chegam, e a revista se consolida como um veículo

de grande difusão nacional.

Como em edições anteriores, este número apresenta estudos de pesquisadores

provenientes de diversas regiões brasileiras. Há quatro artigos com estudos originais:

da Universidade de Caxias do Sul vem artigo sobre os impactos da longevidade na

família; da Universidade Federal de Pernambuco, a pesquisa sobre a avaliação do

desempenho cognitivo em idosos; da Universidade Mackenzie – São Paulo vem um

estudo de representação social sobre envelhecimento e rejuvenescimento; da Universi-

dade Federal do Piauí, um estudo de caracterização nutricional de idosos com hiper-

tensão arterial.

Um relato de experiência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre a

acupuntura como especialidade multidisciplinar e dois artigos de revisão também são

apresentados: uma revisão sobre envelhecimento, amor e sexualidade, proveniente da

Universidade de São Paulo, e outro da Universidade Federal da Bahia, sobre a cons-

trução da violência contra idosos.
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Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos pareceristas, consultores científi-

cos e corpo editorial que tanto têm contribuído para os nossos esforços de melhorar,

a cada número, a qualidade científica desta publicação. O resultado desse esforço

poderá ser apreciado aqui.

Boa leitura!

Célia Pereira Caldas

Editora Associada


