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          Esta publicação, da editora Roca, aponta caminhos para avaliação e 

intervenção na família, a partir da descrição de esquema conceitual, 

considerando o sistema familiar como unidade dos cuidados de saúde. Enfatiza 

a importância da teoria da comunicação e a necessidade da visão de mundo que 

influenciam o modelo de atenção à saúde e a sensibilidade ao gênero, utilizando 

situações clínicas na aplicação desses conceitos. Por meio de apresentação de 

seqüências de entrevistas reais, a obra ilustra o uso do modelo na prática 

clínica; aborda como preparar e conduzir as entrevistas com famílias; apresenta 

sugestões de questionários que podem ser utilizados por enfermeiras (os) para 

trabalhar com famílias, descrevendo duas ferramentas para avaliação estrutural, 

o genograma e o ecomapa. Também fornece idéias para documentar 

quantidades significativas de dados obtidos durante a avaliação e o 

acompanhamento da família. A relevância dessa obra está na avaliação e 

intervenção na família e ressalta o modo de concluir terapeuticamente as 

entrevistas com as famílias (sejam únicas ou várias as conferências familiares). 

Finaliza, destacando que este livro é uma ferramenta para estudantes, 

enfermeiros, educadores e profissionais para fundamentar conceitos e práticas 

sobre a avaliação e intervenção na família, de forma a adquirir confiança e 

compromisso em seu trabalho. Além disso, pode contribuir efetivamente na 

promoção da saúde e no enfrentamento de problemas psico-sócio-econômicos,  

que influenciam a saúde e a reabilitação da saúde. Relata, também, que no 

contexto da globalização da enfermagem da família, os textos sobre o Modelo 

Calgary de Avaliação da Família foram traduzidos para o francês, japonês, 

coreano e sueco. 
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 Contato: Editora Roca Ltda, Rua Dr. Cesário Mota Jr.,73CEP 01221-020- São 

Paulo-SP  Site: www.editoraroca.com.br 

 

LANÇAMENTOS 

INTERFACE - COMUNICAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 
“Interface - Comunicação, Saúde, Educação” é uma publicação semestral da 

fundação Uni e das disciplinas pedagógicas de Pós-graduação da Faculdade de 

Medicina de Botucatu/ UNESP, voltada à articulação das Ciências da Saúde 

com as Humanidades, especialmente com a Comunicação, a Educação e a 

formação universitária. (Contracapa da Interface) 

Volume 7, n. 12 e n.13, de fevereiro e agosto 2003, respectivamente.  

Email: lintface@fmb.unesp.br 

 

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA - JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 

 

Periódico especializado, internacional, aberto a contribuições da comunidade 

científica nacional e internacional. Tem entre seus compromissos garantir a 

ampla divulgação da produção técnico-científica que aborda temas relevantes 

para a saúde pública do Brasil e exterior. O volume 37, de agosto de 2003,  

entre outros temas, apresenta artigos sobre a relação entre bem-estar espiritual e 

transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal; sobre fatores associados à 

inadequação do uso da assistência pré-natal.; e sobre anemia e peso ao nascer. 

Todos esses assuntos são de interesse dos atores da APS.  

Email: revsp@edu.usp.br 

 
TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 
Periódico semestral, editado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, da FIOCRUZ, destina-se à publicação de debates, análises e 

investigações, de caráter teórico ou aplicado, sobre temas relacionados à 

educação profissional em saúde, sob a ótica da organização do mundo do 

trabalho. Email: revtes@fiocruz.br 
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I Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil – 

2001 

Esta publicação, do Centro Brasileiro de Informações sobre drogas 

psicotrópicas- CEBRID, da Universidade Federal de São Paulo, constitui um  

importante documento para a pesquisa na  temática citada. O uso indevido de 

drogas tem sido tratado na atualidade como questão de ordem internacional, 

objeto de mobilização  organizada das nações em todo o mundo.  

(CEBRID, 2002, apresentação). 

Contato: Centro Brasileiro de Informações sobre drogas psicotrópicas- 

CEBRID – Email: cebrid@psicobio.epm.br  Site: www.cebrid.epm.br  

Fone: (11) 5539-0155 Ramal: 127  Fax: (11) 5084-2793 

 

Livreto informativo sobre drogas psicotrópicas 

 
Esta publicação, também do CEBRID, é voltada para alunos a partir da 6ª série 

do ensino fundamental. Interessante material, supre uma lacuna para os 

profissionais que atuam na APS em ações educativas intersetoriais, como no 

ensino, desenvolvimento social e outros. 

Contato: Centro Brasileiro de Informações sobre drogas psicotrópicas- 

CEBRID – Email: cebrid@psicobio.epm.br  Site: www.cebrid.epm.br  

Fone: (11) 5539-0155 Ramal: 127  Fax: (11) 5084-2793 

 

AUDIT- teste para identificação de problemas relacionados ao uso de 

álcool, roteiro para uso em atenção primária.  

Intervenções breves – para uso de risco e uso nocivo de álcool, manual 

para uso em atenção primária.  

Babor, T.F.  e Higgins-Biddle, J.C.  

Versão brasileira: FMRP / USP – PAI-PAD; UNIFESP-UEDE/ DEP. 

PSICOBIOLOGIA; UFJF – PROMED/ LAPPDA/ FACMED; UFPR – DEP. 

FARMACOLOGIA 
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Interessante publicação voltada para a APS, contendo 2 abordagens 

complementares em um único livro, descreve um modelo para rastreamento de 

álcool e intervenções breves em atenção primária. As intervenções breves têm 

se mostrado efetivas e vêm sendo valorizadas no manejo de pessoas que fazem 

uso de risco ou nocivo de álcool, além de preencher a lacuna existente entre o 

trabalho de prevenção primária e de tratamentos mais especializados para 

pessoas com graves transtornos  em conseqüência do uso de álcool. (Resumo, 

p.4) 

Contato: Distribuição da edição em português PAI – PAD – FMRP – USP 

Fone: (16) 602-2727   Fax: (16) 602-2544. 

 

  Palavra de Homem   

 

Homens, saúde e vida cotidiana, uma proposta de pesquisa-ação. Livro de Alan 

Silva Alves et al., Rio de Janeiro: NESC/UFRJ e ENSP/FIOCRUZ. “Tem o 

propósito de dar voz àqueles que, em nossa sociedade, são ensinados a serem 

machos, duros, dominadores: os homens com H maiúsculo.  Seus autores são 

homens que lutam cotidianamente para encontrar um lugar ao sol, neste país 

cheio de sol mas também de injustiça, de pobreza, de violência e de desrespeito 

aos direitos humanos básicos”  (p.9, apresentação) Faz parte do projeto 

Homens, saúde e vida cotidiana do Núcleo Gênero e Saúde – ENSP/FIOCRUZ  

E-mail: dcs@ensp.fiocruz.br e do Laboratório de Gênero e Saúde do 

NESC/UFRJ, E-mail: genero@nesc.ufrj.br.  

 

  

Caderno CEPIA 5 - Gênero, corpo e enfermagem 

Esta publicação é um registro de algumas palestras do curso de extensão 

“Gênero, corpo e enfermagem”, realizado em parceria pela CEPIA  (Cidadania, 

estudo, pesquisa, informação, ação) e Faculdade de Enfermagem da UERJ. 

Apresenta os temas: Saúde, mulher e sociedade: uma introdução ao debate, de 

Jaqueline Pitanguy; Os discursos sobre a enfermagem brasileira e as questões 
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de gênero, de Ieda de Alencar Barreira; A política de saúde no Brasil no 

contexto das reformas neoliberais, de Laura tavares Ribeiro Soares;  Bioética 

aplicada à enfermagem: aproximação dos desafios do ensino, de Alejandra Ana 

Ratania de Pozzi; Fronteiras simbólicas: gênero. Corpo e sexualidade, de Maria 

Luiza Heilborn; Violência contra a mulher na perspectiva dos direitos humanos, 

de Leila Linhares Barsted. Esta coletânea, certamente, enriquecerá a discussão e 

poderá inspirar e estimular estudos voltados para este campo.  

Site: www.cepia.org.br e E-mail: cepia@alternex.com.br 

 
 
Revista Promoção da Saúde 
 
 Tema Saúde da Mulher Brasileira  ano3 – no. 6 – outubro de 2002– publicação do 
Ministério da Saúde/Secretaria de Políticas de Saúde/Projeto Promoção da Saúde – e-mail: 
promocaod@saude.gov.br 
 
Revista Conciencia Latinoamericana  
 
 vol.XIII – no. 5 – dezembro de 2002 – do movimiento Catolicas por el Derecho a Decidir – 
e-mail: cddbr@uol.com.br, Home page: www.catolicasonline.org.br 
 
Revista Bocas no Mundo  
 
 ano I – no. 2 de julho de 2002 -da Articulação de Mulheres Brasileiras – uma articulação 
feminista anti-racista – E-mail: amb@articulacaodemulheres.org.br , Home page: 
www.articulacaodemulheres.org.br 
 
Revista de Saúde do Distrito Federal  
 
 vol 12 – no. 4 de outubro/dezembro de 2001 – Publicação Técnico-Científica do Sistema 
de Saúde do Distrito Federal 
 
 
JORNAIS E INFORMATIVOS 
 
Jornal Fêmea –  do Centro Feminista de Estudos e Assessoria -  CFMEA de Brasília, 
Distrito Federal – que tem como objetivo estar divulgando acontecimentos políticos 
nacionais e internacionais, de interesse das mulheres, bem como estar subsidiando 
discussões e reflexões políticas que consolidem os direitos das mulheres – Home page: 
http://www.cfemea.org.br. 
 
Informativo Fazendo Gênero – do grupo Transas do Corpo de Goiânia, Goiás – Home 
Page: www.transasdocorpo.com.br 

Revista APS, v.6, n.2, p.126-128, jul./dez. 2003



 
Jornal Vida Vivida – do Centro de Referência de Educação em Saúde da Mulher – MUSA 
(Mulher e Saúde) de Belo Horizonte, Minas Gerais – e-mail: 
musamulheresaude@uol.com.br 
 
Dossiê – Políticas Públicas e Relações de Gênero no Mercado de Trabalho, de Silvia 
Cristina Yannoulas – Brasília, novembro de 2002. Através da parceria da Agência 
Canadense para o Desenvolvimento Internacional (ACDI/CIDA) e do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria (CFMEA), o Dossiê aborda uma análise geral da realidade das 
mulheres no mundo e nas relações de trabalho e propõe Agendas Parlamentar, Sindical e 
Feminista no Brasil, que possam estar mudando essa realidade. Constitui-se, assim, em uma 
ferramenta para subsidiar a construção de políticas públicas que promovam a igualdade de 
gênero no mundo e nas relações de trabalho  
Home page: http://www.cfemea.org.br. 
E- mail: cfemea@cfemea.org.br 
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