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Livro
AMORIM, Ana Cristina Couto; ARAÚJO, Maria Rizoneide Negreiros de. Legislação Básica
Saúde da Família. Montes Claros: Unimontes, 2004.

Essa publicação da editora Unimontes apresenta uma sistematização da legislação relacionada à
Estratégia de Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal e Assistência
Farmacêutica, com portarias do Ministério da Saúde e deliberações da CIB- Comissão
Intergestores Bipartite de Minas Gerais. Material importante para estudos e operacionalização
dessa estratégia, que ganha cada dia mais a adesão de novos municípios do país.
Periódicos
Interface: Comunicação, Saúde, Educação - V8, n.15, mar/ago 2004
Esse periódico “é uma publicação interdisciplinar da Fundação Uni e do Laboratório de
Educação e Comunicação em Saúde do Departamento de Saúde Pública 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”.
Este número comemora os sete anos de existência desta revista e a sua inclusão no acervo
SciELO Brasil. Com um dossiê sobre o Tempo e artigos que tratam de temas variados, essa
publicação contribui para a reflexão e discussão de assuntos importantes para o ensino e a
prática na saúde.
Contato: Interface: comunicação, saúde, educação - Distrito de Rubião Jr, s/n – Campus da
UNESP. Caixa Postal: 529 Botucatu – SP Cep: 18.618-000 Fone: (14) 6802-6232 Fax: (14)
6821-3133 E-mail: interface@fmb.unesp.br Site: www.interface.org.br
Revista Baiana de Saúde Pública – v.28, n.1, jan/jun. 2004
Comemorando 30 anos de existência, essa revista, que foi criada em 1974 como órgão da
Secretaria Estadual da Saúde, traz artigos diversos de temas variados na área de saúde pública,
sendo que destacamos o que trata de uma pesquisa que contou com a utilização da geotecnologia
para identificação de áreas de risco para Leishmaniose Visceral Americana.
Contato: Revista Baiana de Saúde Pública – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 171 – Rio Vermelho
Caixa Postal 631 Cep: 41950-610 Salvador – Bahia Fone: (71) 334-1888/334-0428 Fax: (71)
334-2230 e-mail: rbsp@saude.ba.gov.br
Trabalho, Educação e Saúde – v.2, n.1, mar.2004
Revista da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV, com apoio da Fundação
Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde.
Nesse número, estão sendo abordadas as temáticas: “a precarização e o sofrimento no trabalho;
o conceito de atividade de trabalho; o financiamento do ensino médio e da educação
profissional; a formação profissional em saúde e as políticas públicas em saúde”.
Contato: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz – Avenida Brasil, 4365,
Manguinhos – RJ Cep: 21045-900 Fone: (21) 2560-8279 e-mail: revtes@fiocruz.br

Revista APS, v.7, n.2, p.134, jul./dez. 2004

Revista de Saúde Pública – v.38, n.2 abr.2004
Periódico da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criada em 1967, publica
bimestralmente, tendo como finalidade a publicação de contribuições originais de pesquisa sobre
temas de interesse e relevância para a saúde pública, para o País ou de interesse internacional.
Nesse número, destacamos o artigo sobre a adaptação para o português da versão resumida do
“jobs stress scale” , o qual conclui que o processo de adaptação da escala foi bem sucedido.
Contato: Revista de Saúde Pública – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo,
Av. Doutor Arnaldo, 715 – Cep: 01246-904 – São Paulo Fax/fone: (11) 3068-0539 e-mail:
revsp@edu.usp.br e www.fsp.usp.br/rsp

Revista APS, v.7, n.2, p.134, jul./dez. 2004

