
ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Livro: Oficinas de dinâmicas de grupo na área da saúde, da editora Campo Social, 
Belo Horizonte. Contato : E-mail: campo.social@lycos.com
Essa publicação tem como organizadora a professora Lúcia Afonso, que desde 1998 
coordena o Laboratório Grupo do Programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG, 
e vem desenvolvendo pesquisa e intervenção sobre a temática das “Oficinas em 
dinâmicas de grupo”. O livro traz uma discussão teórico-prática,  sendo um importante 
apoio para os profissionais da APS que têm como desafio a prática educativa com a 
participação efetiva da comunidade.   
 
Revista do CONASEMS 
A Revista do CONASEMS é uma  publicação do Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (www.conasems.org.br). A Revista tem o objetivo de apresentar 
informações e análises referentes à saúde no Brasil e, especialmente, no SUS. 
A Revista é distribuída gratuitamente e busca alcançar os gestores da saúde 
no Brasil, prefeitos e secretários municipais de saúde, profissionais de saúde, 
pesquisadores e formadores de opinião. 
 
Trabalho, Educação e Saúde, volume 1, número 2, setembro de 2003. 
Nessa edição são apresentados vários temas da atualidade, destacamos: Teoria, 
determinação, complexidade: Desafios da reflexão sobre educação de Lilian do Vale. 
Reforma do estado: o privado contra o público de Roberto Leher. Trabalho, educação e 
saúde: o ponto de vista enigmático da atividade de Jussara Brito e Milton Atayde. 
Saúde, educação, cidadania: a experiência do Proformar de Grácia Maria de Miranda 
Gondim e Maurício Monken. 
 
 
Journal of appliied oral science, v.12, n.1, january/march 2004. É uma publicação da 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP e tem como temáticas área clínica e saúde 
coletiva. Contato: Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla,9-75 CEP: 17012-901 Bauru- São 
Paulo. Fone: (14) 32358373    Fax: 32231575 
  
Interface, comunicação saúde e educação v 8, n.14, set. 2003 – fev.2004. 
Com uma temática atualizada, permite reflexões que certamente contribuirão em nossa 
prática na saúde. Contato: Interface - comunicação, saúde, educação - Distrito de Rubião 
Jr, s/nº - Campus da UNESP. Caixa postal: 529    Botucatu – SP CEP: 18.618-000. Fone: 
(14) 6802.6232 Fax: (14) 6821.3133. E-mail: intface@fmb.unesp.br  Site: 
www.interface.org.br 
 
 
Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
É uma publicação do Ministério da Saúde (MS), de 2004, que trata das diretrizes e 
princípios dessa política. Com conteúdo bastante interessante e atual, pode ser solicitado 
à  Editora MS: SAI, Trecho 4,  Lotes 540/610 CEP: 71200-040, Brasília, DF. Fone:(61) 
2331774/2332020 Fax 2339558 
Home page: www.saude.gov.br/editora   Email: editorams@saude.gov.br
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O Grupo Transas do Corpo, uma ONG de Goiânia, com longo trajeto no trabalho com 
saúde da mulher, lançou recentemente as seguintes publicações: Capacitando 
lideranças femininas para o enfrentamento das DST/AIDS; Fortalecendo lideranças 
femininas para o enfrentamento das DST/AIDS e Pré- natal e parto em Goiânia: uma 
análise retrospectiva. Podem ser conferidas por quem trabalha com essas temáticas. 
Contato: Av. Antônio Fidelis, 1811, Parque Amazônia- CEP: 74840-090, Goiânia, 
Goiás. Fone: (62) 2482365, Fax: 2481484.  
Site: www. transasdocorpo.com.br            E-mail: transas@transas docorpo.com.br  
 
Caminhos para uma aliança pela infância 
Publicação voltada para educadores, profissionais de saúde, mães, pais e familiares, 
políticos, jornalistas. Faz parte do projeto Primeira Infância pela Paz e traz uma 
discussão sobre a criança no século XXI e abordagens que podem ser usadas com vistas 
à paz.  
Contato: Site: www.aliancapelainfancia.org.br
 Email: aliança@aliancapelainfancia.org.br

Revista APS, v.7, n.1, p.59, jan./jun. 2004

mailto:transas@transas
http://www.aliancapelainfancia.org.br/
mailto:alian�a@aliancapelainfancia.org.br

	Caminhos para uma aliança pela infância



