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Straub Psicologia Da Saude
Saberes e Práticas: Guia para Ensino e Aprendizado de Enfermagem é o resultado do trabalho de autores de diversas áreas do
conhecimento e um dos pilares do projeto "Educação Facilitada para Todos" que a Difusão Editora promove em todo o país. A
obra contempla os principais temas das diretrizes curriculares para o curso de Enfermagem no Brasil mantendo docentes,
estudantes e profissionais atualizados num universo competitivo e em conformidade com o mercado. Com sólida vivência na
área, as organizadoras e os mais de 60 colaboradores apresentam nesta 12a edição, em 31 capítulos, uma abordagem
consistente dos saberes da Enfermagem.
Este livro é fruto das experiências vinculadas aos estágios profissionalizantes na graduação em Psicologia da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. Trata-se de uma produção coletiva de supervisores e seus estagiários e colaboradores, que
pode ser útil a todos os interessados em temáticas relativas à psicologia aplicada nas seguintes áreas: psicologia clínica nas
perspectivas cognitivo-comportamen- tal, existencial, neuropsicológica, junguiana, psicanalítica, reichiana e transdisci- plinar,
e práticas em ecoterapia, educação, hospitalar, jurídica e saúde mental.
Why are some people more mentally able than others ? In an authoritative, critical and intergrated series of review essays
Professor Ian Deary inquires after the cognitive and biological foundations of human mental ability differences. Many accounts
of intelligence have examined the structure and number of human mental ability differences and whether they can predict
sucess in education,work and social life. Few books have taken psychometric intelligence differences as a starting point and
brought together the reductionistic attempts to explain them.New to the highly acclaimed Oxford Psychology Series, Looking
Down on Human Intelligence appraises the search for the origins of psychometric intelligence differences in terms of brain
function parameters. The book provides an original and thought provoking guide to ancient and modern research on one of the
most compelling questions in human psychology.
Presents an assessment of the Nation's progress toward increasing the quality and years of health life and eliminating health
disparities for all Americans. Identifies a set of 10-year health objectives to achieve during the first decade of the 21st century.
Founded on data that enable progress and trends to be tracked, Healthy People 2010 provides a set of 10-year evidence-based
objectives for improving the health of all Americans. Its two overarching goals are to increase the quality and years of healthy
life and to eliminate health disparities. Healthy People 2010 covers 28 focus areas with 467 specific objectives. Midway through
the decade, the U.S. Department of Health and Human Services conducts a midcourse review to assess the status of the
national objectives. Through the Midcourse Review the U.S. Department of Health and Human Services, Federal agencies, and
other experts assess the data trends during the first half of the decade, consider new science and available data, and if
appropriate, revise the objectives to ensure that Healthy People 2010 remains current, accurate, and relevant to public health
priorities.
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a comunicação acessível para o manejo do stress do cuidador informal
Poetas E Poemas
Clinical Handbook of Psychological Disorders, Fourth Edition
Living with Stress
The Health Psychology Reader
Psicoterapias e abuso de drogas

George Barbosa, reconhecido por criar uma metodologia científica para o tema da resiliência, reuniu neste livro 14
artigos de profissionais e pesquisadores que abordam o tema a partir de diferentes perspectivas utilizando sua
metodologia. Este é o primeiro livro no Brasil que sistematiza, conceitua e apresenta métodos com resultado obtidos por
autores que atuam em diversas áreas e que se encontram espalhados pelo país.
In its first edition, Richard Straub's text was acclaimed for its solid scientific approach, emphasis on critical thinking, realworld applications, exquisite anatomical art, and complete media/supplements package. The thoroughly updated new
edition builds on those strengths to provide an even more effective introduction to the psychology behind why we get
sick, how we stay well, how we react to illness, and how we relate to the health care system and health care providers.
Este livro reúne grandes especialistas em formação e rompimento de vínculos. Entre os temas abordados estão os
dilemas dos estudantes de medicina diante da morte, a questão das perdas em instituições de saúde, o atendimento ao
enlutado, a morte no contexto escolar, as consequências psicológicas do abrigamento precoce, as possibilidades de
intervenção com crianças deprimidas pela perda e a preservação dos vínculos na separação conjugal. Textos de: Airle
Miranda de Souza, Danielle do Socorro Castro Moura, Durval Luiz de Faria, Elizabeth Queiroz, Gabriela Golin, Geórgia
Sibele Nogueira da Silva, Janari da Silva Pedroso, José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres, Maria Cristina Lopes de
Almeida Amazonas, Maria Helena Pereira Franco, Maria Julia Kovács, Maria Lucia C. de Mello e Silva, Maria Thereza
de Alencar Lima, Maíra R. de Oliveira Negromonte, Roberta Albuquerque Ferreira, Rosane Mantilla de Souza, Silvia
Pereira da Cruz Benetti, Soraia Schwan, Tereza Cristina C. Ferreira de Araújo e Vera Regina R. Ramires
O poema deve ser considerado uma redação, uma inspiração, sem mensuração em suas estrofes, desde que sejam
combinatórias – rimas -, pois, os sentimentos vão muito mais além do que se imagina. Geralmente os poemas são
inacabados, sempre cabe mais uma estrofe, mais uma provável conclusão. Frasear, rimar ou fazer poema rimado,
caracteriza a construção de palavras conectadas pelo ritmo com seus devidos versos e significados. Criar regras
estruturantes para se elaborar um poema é o mesmo que impor o profissionalismo e a indução de prevalecer
graduações acadêmicas para o homem se tornar um poeta. O poeta é nato, ressurge do anônimo e é polido pela família
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– às vezes – e reconhecido pela sociedade – nem sempre. A complexidade da composição e suas técnicas inibem o
poeta popular no seu crescimento, e até mesmo, geram barreiras de tal forma que o mesmo fica perdido pelo caminho
da literatura. Que os fonemas
Direito à saúde e judicialização
Psychotherapy, Clinical Management and Social Intervention
Bases Teóricas da Psicologia da Saúde
Tratamento do Uso de Substâncias Químicas
Resiliência - Desenvolvendo E Ampliando O Tema No Brasil
encontros possíveis

This book is a guide for psychologists working with substance users in different healthcare settings,
from private clinical practice to larger health institutions and community services. It presents a
comprehensive overview of the different aspects involved with substance use disorders from a
psychological perspective, from prevention to recovery. The volume offers an integrative view about
neurobiological, behavioral and psychosocial aspects related to becoming a substance user; shows how
psychological assessment tools can be used to diagnose substance use disorders; describes how different
kinds of psychotherapy can be applied in the treatment of substance use disorders; and presents a range
of evidence-based clinical and social interventions designed for both prevention and treatment of
substance use disorders. Apart from covering the whole range of services related to the prevention,
diagnosis and treatment of substance use disorders, the volume also shows how these issues can be
approached from different theoretical perspectives within psychology, such as: Behavioral and Cognitive
Psychology Neuropsychology Existential Psychology Phenomenology Psychoanalysis Analytical Psychology
Community and Social Psychology Psychology of Substance Abuse: Psychotherapy, Clinical Management and
Social Intervention will be a useful resource for psychologists and other health professionals working
with substance users, as well as to undergraduate and graduate students looking for a comprehensive
introduction to the psychology of substance abuse.
Teoria, pesquisa e aplicação em Psicologia: clínica e saúde é voltado para aqueles que desejam acessar
os conhecimentos mais atuais sobre os processos de avaliação e intervenção em situações de consultório e
nos diferentes contextos que podemos trabalhar para a promoção do bem-estar. Os autores e as temáticas
foram pensados de forma a ter uma mostra ampla da diversidade de métodos e técnicas atuais que têm
contribuído para a melhoria das condições de indivíduos e grupos. Não apenas psicólogos, mas
profissionais de outras áreas também vão se beneficiar, pois a linguagem clara e as intervenções
voltadas para a saúde têm sido respaldadas por um corpo de conhecimentos pautado em métodos eficazes e
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teoricamente consistentes. Estão todos convidados a caminhar juntos e a se pautar nos textos para
intervir e avançar na promoção da saúde e do bem-estar.
This new edition continues the story of psychology with added research and enhanced content from the
most dynamic areas of the field—cognition, gender and diversity studies, neuroscience and more, while at
the same time using the most effective teaching approaches and learning tools
O livro Psicoterapias e abuso de drogas: uma análise a partir de diferentes perspectivas teóricometodológicas tem como principal objetivo abordar as diferentes intervenções psicológicas e sociais para
o uso de drogas, a partir da ótica da psicologia. Trata-se de proposta inovadora no Brasil e em diversos
países, uma vez que se pretende descrever e discutir as diversas abordagens e tipos de intervenções
psicológicas, assim como manejos clínicos baseados em evidências científicas dirigidos ao uso de álcool
e outras drogas. A obra compreende 29 capítulos divididos em 5 eixos temáticos. Além dos aspectos
introdutórios e conceituais, farmacologia e principais comorbidades relacionadas ao uso/abuso de drogas
(Eixos 1 e 2), a obra abrange todo o processo de manejo clínico, incluindo avaliação, descrição dos
fundamentos e pressupostos teóricos de diversas abordagens psicológicas acerca da compreensão sobre o
fenômeno do uso de drogas e os principais tipos de intervenções clínicas e sociais junto a essa
população (Eixos 3, 4 e 5). Dois dos principais diferenciais são os Eixos 3 e 4, em que focamos nas
diferentes formas de compreender e explicar o fenômeno e no manejo clínico com usuários de drogas a
partir de diferentes abordagens psicológicas - Humanista, Fenomenológica, Comportamental, Psicanalítica,
Cognitiva, Existencialista, Jungiana, Social, entre outras – e intervenções. A linguagem é didática,
mais direcionada ao público clínico e acadêmico, mas também clara e acessível ao público geral.
Esperamos que vocês aproveitem!
Research Methods in Psychology
Handbook of Clinical Health Psychology
Psicologia da Saúde
A psicologia no cenário hospitalar
estratégias de Coping no Sistema Único de Saúde (SUS)
Saberes e Práticas - volume 2

This book presents new scientific knowledge on using developmental science to improving lives of children and youth across
the globe. It highlights emerging pathways to sustainability as well as the interconnectedness and interdependence of
developmental science and sustainable children and youth development globally. Presenting cross-cultural views and current
perspectives on the role of developmental science in the realization of the Sustainable Development Goals for children and
youth development, contributors from different disciplines from low-and-middle-income countries or scholars working in
these countries capture ground realities of the situation of children and youth in these regions. This book addresses
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developmental issues related to inequity, gender, health, education, social protection, and needs of vulnerable populations of
children and youth. Other areas of focus are improving mechanisms and monitoring frameworks of development and wellbeing indicators.
Electronic Inspection Copy available for instructors here Research Methods in Psychology has been substantially revised in
its fourth edition. Continuing to offer enviable coverage of the research methods that psychology students at intermediate
levels need to cover in their course, the textbook has now been broadened to cover the full suite of beginner level research
methods too. The result is extensive coverage of psychological methods, both quantitative and qualitative, and a textbook that
will serve students perfectly from day one in their course at university. Research Methods in Psychology in its fourth edition
includes: • Extended statistical coverage, including new chapters on Descriptive Statistics, Inferential Statistics, ANOVA,
Regression and Correlation, and Latent Variable Models • Further New Chapters on Content Analysis and Writing up your
Research • New introductory sections placing each method in context and showing students how they relate to the bigger
'real world' picture. • Intuitive structure and visual layout makes the book easy to navigate so you can quickly find the
content you need. This textbook is ideal for beginner and intermediate level psychological research methods students
worldwide. Visit the Research Methods in Psychology companion website www.sagepub.co.uk/breakwell4e to take advantage
of additional resources for students and lecturers.
Este manual, escrito por renomados profissionais brasileiros, foi desenvolvido para auxiliar no tratamento do uso de drogas e
da dependência química, reunindo técnicas pautadas em teorias consistentes e em evidências científicas, que buscam
promover habilidades comportamentais de flexibilidade, criatividade e controle emocional aos indivíduos usuários e seus
familiares.
`This book was an absolute joy to read and offers a comprehensive review of health psychology.... This book should become a
classic - necessary reading for students in all branches of health. Nursing students will find it invaluable, but other students and their teachers - will also find it very useful. SAGE have added a valuable and important text to their already impressive
list, and Marks can be complimented on his scholarly organisation of complex topics into an accessible and readable whole.
No library should be without it and serious students should invest in a copy of their own' - Health Matters The Health
Psychology Reader is designed to complement and support the recent textbook Health Psychology: Theory, Research and
Practice by David F Marks, Michael Murray, Brian Evans and Carla Willig (SAGE, 2000). It can also be used as a stand-alone
resource given its didactic nature. The Reader explores key topics within the health psychology field with incisive
introductions to each section by the editor and includes a selection of the most important theoretical and empirical published
work. The Reader is organized into the following parts: Part 1: Health Psychology's development, definition and context Part
2: Theories in health psychology Part 3: Health behaviour and experience Part 4: Beliefs, explanations and communication
Part 5: Critical approaches to health psychology In each of these areas the editor has written introductory sections which
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highlight the key issues, questions and problems. These are summarized in Boxes, which condense into a few words the
essential features of each topic. The Health Psychology Reader will be invaluable reading to all students in Health
Psychology, either at undergraduate or postgraduate level.
O dilema das perdas na atualidade
A necessidade de reconstruir consensos ante os avanços científicos e o orçamento público
A BioPsychoSocial Approach
uma análise a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas
Psychology, Seventh Edition (High School)
guia para ensino e aprendizado de Enfermagem

O presente livro, fruto da dissertação de mestrado do autor, aborda décadas de pesquisas sobre o stress, estratégias de coping
(enfrentamento) e dependência de nicotina. Esses são temas presentes no cotidiano da maioria dos indivíduos leigos ou acadêmicos,
porém poucos sabem de maneira profunda e científica o que realmente significam. Em uma sociedade cada vez mais estressada,
dependente de substâncias psicoativas para lidar com os problemas emocionais, dentre outros, e usuária de estratégias de
enfrentamento (coping) pouco eficazes, esse livro se torna indispensável para conhecer, esclarecer, aprofundar e ajudar milhares de
pessoas que sofrem com esses males. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, e o stress tem feito milhares de
indivíduos observarem a vida passar rapidamente, potencializar doenças e deixar de viver com plenitude. Existe um Programa
Nacional para prevenção, controle e tratamento do tabagismo oferecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde (SUS), e muitos nunca
ouviram falar. Trata-se de um programa eficiente e eficaz para ajudar o dependente de nicotina, o qual é ressaltado nesse livro com a
finalidade de tornar seu conhecimento acessível para todos. Assim, essa obra revela-se como uma grande oportunidade para
profissionais de saúde e para acadêmicos que queiram se utilizar dos dados aqui apresentados e discutidos, com objetivo de elaborar
propostas de intervenção, prevenção e promoção da saúde. Contudo, ela também se destina aos leitores que queiram conhecer temas de
tamanha relevância para os dias atuais. O conhecimento liberta e a ignorância aprisiona!
Leitura obrigatória para estudantes da área da saúde mental, Psicologia da saúde utiliza o modelo biopsicossocial como parâmetro para
abordar os conceitos de bem-estar físico e mental e a forma como eles se inter-relacionam. Nesta terceira edição, completamente
revisada, Richard O. Straub apresenta as informações mais atuais do campo e inclui exemplos que auxiliam o leitor a estabelecer
conexões significativas com sua própria vida.
We seek to throw down the gauntlet with this handbook, challenging the he gemony of the "behavioral medicine" approach to the
psychological study and treatment of the physically ill. This volume is not another in that growing surfeit oftexts that pledge allegiance
to the doctrinaire purity of behavioristic thinking, or conceptualize their subject in accord with the sterility of medical models.
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Diseases are not our focus, nor is the narrow band of behavioral assessment and therapy methodologies. Rather, we have sought to
redefine this amorphous, yet burgeoning field so as to place it squarely within the province of a broadly-based psychology-specifically,
the emerging, substantive discipline of health psy chology and the well-established professionalism and diverse technologies of clinical
psychology. The handbook's title-Clinical Health Psychology-reflects this reorientation explicitly, and Chapter 1 addresses its themes
and provides its justifications more fully. In the process of developing a relevant and comprehensive health assess ment tool, the
editors were struck by the failure of clinical psychologists to avail themselves of the rich vein of materials that comprise the
psychosocial world of the physically ill. Perhaps more dismaying was the observation that this field was being mined-less than
optimally-by physicians and nonclinical psychologists.
A obesidade tem que ser prevenida desde a infância. A leitura deste livro é, por isso, educativa, não só para os enfermeiros mas para
todos aqueles que acompanham crianças no seu desenvolvimento. Alexandre Castro Caldas, médico, Professor Catedrático e Diretor
do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UCP. Com esta obra vislumbram-se as incontáveis possibilidades de ação dos enfermeiros
na promoção da saúde, desde o início da vida, mas com particular enfoque na saúde das crianças. Com a preocupação da redução da
obesidade, percebemos neste estudo o quanto a patologia é apenas pretexto para promoção de estilos de vida saudáveis, com
repercussão na vida toda e durante toda a vida... um Modelo de Intervenção em Enfermagem, que serve também de modelo à
construção de novos modos de trabalhar em saúde. Margarida Vieira, Coordenadora da área de Enfermagem na UCP. Neste livro a
autora desafia, de forma eloquente, as gerações atuais e futuras para a saúde individual, comunitária e da população em geral, através
da apresentação de um Modelo de Intervenção na Prevenção da Obesidade Infantil, onde congrega domínios de intervenção a nível
familiar, educativo e de saúde. Beatriz Araújo, Professora Associada Convidada do ICS.
Teoria, Pesquisa e Aplicação em Psicologia - Clínica e Saúde
Stress e Dependência de Nicotina
Organization of the Anonymous
Avaliação psicológica no contexto contemporâneo
Healthy People 2010, Midcourse Review
Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth
Em 'Psicologia da saúde', Straub, um dos principais nomes mundiais em psicologia da saúde, segue o modelo
biopsicossocial como parâmetro organizacional básico, buscando transmitir as maneiras como os componentes deste
modelo interagem de forma dinâmica para influenciar o bem-estar da pessoa como um todo. Os capítulos apresentam
uma análise crítica dos fatores biológicos, psicológicos e sociais subjacentes aos problemas de saúde. O livro está
divido em - fundamentos da psicologia da saúde, estresse e saúde, comportamento e saúde, doenças crônicas e fatais,
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procurando tratamento e fatores evolutivos.
Coletânea que vem resgatar uma evidência generalizada do ato da escrita e, consequentemente, da leitura. Uma arte
prazerosa e um trabalho alienado ao mundo, relacionado ao que o texto estabelece.Obras Educacionais, que em forma
de artigos científicos, inclui um processo bem amplo e reflexível, de alto nível, sobre obras de autores competentes.
Este novo livro da Coleção Avaliação Psicológica traz conteúdo baseado nos últimos avanços em pesquisa e discute os
melhores métodos e instrumentos de avaliação para psicólogos que atuam nos contextos de saúde e hospitalar.
Escrita por especialistas brasileiros, esta obra enfatiza a relação entre a teoria e a prática, sendo essencial para
estudantes e profissionais da psicologia, bem como para pesquisadores de áreas afins, como medicina, enfermagem e
nutrição.
This up-to-date, comprehensive and consolidated guideline on essential intrapartum care brings together new and
existing WHO recommendations that, when delivered as a package, will ensure good-quality and evidence-based care
irrespective of the setting or level of health care. The recommendations presented in this guideline are neither country
nor region specific and acknowledge the variations that exist globally as to the level of available health services within
and between countries. The guideline highlights the importance of woman-centered care to optimize the experience
of labor and childbirth for women and their babies through a holistic, human rights-based approach. It introduces a
global model of intrapartum care, which takes into account the complexity and diverse nature of prevailing models of
care and contemporary practice. The recommendations in this guideline are intended to inform the development of
relevant national- and local-level health policies and clinical protocols. Therefore, the target audience includes
national and local public health policy-makers, implementers and managers of maternal and child health programs,
health care facility managers, nongovernmental organizations (NGOs), professional societies involved in the planning
and management of maternal and child health services, health care professionals (including nurses, midwives, general
medical practitioners and obstetricians) and academic staff involved in training health care professionals.
Formação e rompimento de vínculos
Terapia Cognitivo Comportamental No
Obesidade Infantil. Prevenir é a melhor opção
A Step-by-Step Treatment Manual
Obras Educacionais
terapia cognitivo -comportamental no tratamento da fobia de trânsito
Building on its successful "read-see-do" approach, this second edition of Learning Cognitive-Behavioral Therapy: An Illustrated
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Guide seamlessly combines 23 all-new videos with informative text and figures, charts, worksheets, checklists, and tables to help
readers not only learn the essential skills of CBT but achieve competence in this important evidence-based treatment method.
Opening with an overview of core cognitive-behavior therapy (CBT) theories and techniques, leading CBT practitioners then
describe and demonstrate how to build effective therapeutic relationships with CBT, conceptualize a case with the CBT model,
structure sessions, and resolve common problems encountered in CBT. This updated, second edition of the best-selling and highly
popular Learning Cognitive-Behavioral Therapy also features: Ways to employ CBT to reduce suicide risk Guidance on
integrating therapies related to CBT -- including dialectical behavior therapy, mindfulness-based cognitive therapy, and wellbeing therapy -- in the context of personality disorders and chronic or recurrent depression An appendix of curated resources by
the expert authors -- recommended readings, computer programs, Web sites, videos, and organizations -- to give readers access to
the best resources in building competence in CBT practice The all-new videos feature clinicians demonstrating methods in realworld settings and include new topics such as safety planning and uncovering and changing maladaptive schemas. Proven as one
of the best teaching tools for building competence in CBT, this new edition will enrich readers' understanding and practice of
CBT.
A History of Modern Psychology, 3rd Edition discusses the development and decline of schools of thought in modern psychology.
The book presents the continuing refinement of the tools, techniques, and methods of psychology in order to achieve increased
precision and objectivity. Chapters focus on relevant topics such as the role of history in understanding the diversity and
divisiveness of contemporary psychology; the impact of physics on the cognitive revolution and humanistic psychology; the
influence of mechanism on Descartes's thinking; and the evolution of the third force, humanistic psychology. Undergraduate
students of psychology and related fields will find the book invaluable in their pursuit of knowledge.
A judicialização da saúde no Brasil é pauta frequente nos tribunais com a produção de julgados que não refletem a efetividade do
direito, dada a ausência de consenso entre os poderes e a sociedade. A obra do Dr. Marcos Cavalcanti investiga o assunto pela
ótica do direito administrativo e sua constitucionalização, de modo a cotejar os desafios dessa área com outras disciplinas
relativas à ciência, à pesquisa e à inovação. Analisa o método Compromisso Significativo, no qual a construção das soluções
envolve o judiciário não apenas como julgador, mas como parte na construção de uma solução adequada, de emergência,
juntamente com a sociedade, o executivo e o legislativo. Investiga as alternativas de consenso podem minimizar as tensões e
promover a efetividade do direito para a construção coletiva de soluções relacionadas à saúde.
With over 75,000 copies sold, this clinical guide and widely adopted text presents authoritative guidelines for treating frequently
encountered adult disorders. The Handbook is unique in its focus on evidence-based practice and its attention to the most
pressing question asked by students and practitioners—“How do I do it?” Leading clinical researchers provide essential
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background knowledge on each problem, describe the conceptual and empirical bases of their respective approaches, and
illustrate the nuts and bolts of evidence-based assessment and intervention.
WHO Recommendations on Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience
Manual Prático de Intervenções e Técnicas Terapêuticas
Looking Down on Human Intelligence
From Psychometrics to the Brain
Psicologia da saúde
Cuidar de quem cuida
Esta obra discute de que maneira a comunicação de más notícias, por parte dos profissionais de saúde, pode afetar a aceitação ou recusa de familiares pela
doação de órgãos para transplante.
O livro Bases teóricas da Psicologia da Saúde trata-se de uma leitura obrigatória para estudantes e profissionais interessados na formação acadêmica e na
prática da Psicologia no contexto da saúde. Também é útil para os profissionais da saúde e pesquisadores que desejam entender o papel dos aspectos
psicológicos na experiência de saúde e doença. Os autores apresentam as informações mais recentes e embasadas em literatura selecionada, que permitirão
ao leitor um quadro completo e atualizado do tema. É uma obra relevante, original e inédita, sem comparação no nosso contexto, oportuna e necessária em
língua portuguesa, com vocação para constituir-se em um dos alicerces do conhecimento para a expansão da Psicologia da Saúde no âmbito luso-brasileiro.
O livro constrói-se a partir de três eixos temáticos: "Fundamentos e modelos em Psicologia da Saúde"; "Mediadores em Saúde" e "Aplicações". Dentro
desses eixos, o leitor encontrará, por exemplo, informação sobre a autorregulação do comportamento em saúde, as crenças de saúde e cognições de doença
e o comportamento saudável. Também aprenderá sobre os mediadores em saúde, como a personalidade, o gênero, o apoio social, o estresse psicológico e as
habilidades de autocuidado. A obra inclui ainda as aplicações da Psicologia da Saúde em relação à adesão ao tratamento médico e na abordagem da
comunicação de más notícias, e finaliza com a integração das bases teóricas na aplicação da Psicologia da Saúde; destacando alguns dos elementos notáveis
ao longo do livro. Em resumo, nos encontramos com um excelente material educativo, atual, diferenciado no nosso contexto, com potencial para integrar a
formação em Psicologia da Saúde tanto nos níveis de graduação como de pós-graduação e servir de guia para uma prática fundamentada na melhor teoria
científica.
A psicologia e a fenomenologia são áreas que fascinam pelas suas formas de pensar o humano, pois pensar o humano significa ir além: é pensar o homem
em suas possibilidades e capacidades de enfrentar. É conceber a pessoa em sua dimensão de ser-no-mundo, que tem uma forma muito própria de olhar a
vida, a si mesmo e ao outro. É compreender três olhares fundamentais: o olhar que lanço sobre mim, o olhar que lanço sobre o outro e o olhar que lanço
sobre o olhar do outro, e me possibilitam ser quem sou. É necessário ir além da patologização do humano. A necessidade é de olhar o mundo de frente e
redimensionar as relações. Quem somos? Como somos? Como conceber a vida? A vida é plena de encontros, desencontros e reencontros. Ao compreendêla assim, possibilitamo-nos seguir adiante na busca de nós mesmos na comunhão com o outro. A proposta desta obra é pensar a Psicologia partindo do
pensamento de autores significativos da fenomenologia – Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre – e, a partir de então, explicitar as
características do Método Fenomenológico de Pesquisa em Psicologia. Considerando tal proposta, são apresentadas aqui pesquisas realizadas com
amazônidas, com temas contemporâneos, plenos de significados e de ressignificações. Quem somos nós? Como pensamos? Estamos incrustrados na maior
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floresta do planeta, sendo o resultado da heterogeneidade de mais de cem etnias distribuídas e, portanto, como o Rio Amazonas, jovem e em completo
processo de reconstrução de suas margens (considerando que a cada cheia a orla se modifica), em contínua modificação, como nossa cultura. Ou seriam
culturas amazônidas?
For two decades, I have been responding to questions about the nature of health psychology and how it differs from medical psychology, behavioral
medicine, and clinical psychology. From the beginning, I have taken the position that any applica tion of psychological theory or practice to problems and
issues of the health system is health psychology. I have repeatedly used an analogy to Newell and Simon's "General Problem Solver" program of the late
1950s and early 1960s, which had two major functional parts, in addition to the "executive" component. One was the "problem-solving core" (the
procedural competence); the other was the representa tion of the "problem environment. " In the analogy, the concepts, knowledge, and techniques of
psychology constitute the core competence; the health system in all its complexity is the problem environment. A health psychologist is one whose basic
competence in psychology is augmented by a working knowledge of some aspect of the health system. Quite apparently, there are functionally distinct
aspects of health psychology to the degree that there are meaningful subdivisions in psychological competence and significantly different
microenvironments within the health system. I hesitate to refer to them as areas of specialization, as the man who gave health psychology its formal
definition, Joseph Matarazzo, has said that there are no specialties in psychology (cited in the editors' preface to this book).
Comunicação de más notícias
Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings
Health Psychology
Psychology of Substance Abuse
A History of Modern Psychology
Fenomenologia e Psicologia: A(s) Teoria(s) e Práticas de Pesquisa
Este livro apresenta as aplica
es práticas da Terapia Cognitivo- Comportamental no tratamento do medo de dirigir, voltadas para psicólogos que trabalham
em consultórios particulares e/ou institui
es(centros de treinamentos). As principais técnicas comportamentais e cognitivas s o descritas com detalhes e
ilustradas com casos, o uso de medita
o e a análise do depoimento de uma pessoa que superou a fobia de tr nsito. Uma considerável parcela da
popula
o de motoristas embora possuam a carteira nacional de habilita
o, n o se sente em condi
es de enfrentar o tr nsito nos grandes centros
urbanos. O objetivo é apresentar o modelo de avalia
o diagnóstica, as principais técnicas cognitivas e comportamentais - mais indicadas por promover
resultados eficazes, e o uso da medita
o como coadjuvante no processo psicoterápico de tratamento da fobia de tr nsito. O livro é indicado para
psicólogos, psiquiatras e pessoas interessadas pelo tema. Os principais pensamentos automáticos, cren as disfuncionais e análise funcional do problema
foram descritos, assim como estratégias que podem auxiliar no desenvolvimento do repertório comportamental, ajudando o paciente a ser mais flexível em
seus esquemas de funcionamento.
O LIVRO UMA PRODU
O ORGANIZADA pelo Grupo de Pesquisa Avalia
o, Reabilita
o e Interven
o Humano-Animal (ARIHA) do
Programa de Pós-gradua
o em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), coordenado pela Professora Doutora
Tatiana Quarti Irigaray. Dezessete capítulos abordam a avalia
o psicológica no contexto da oncologia, da pesquisa científica, de concursos públicos, de
altas habilidades, da dependência química e em rela
o ao ensino e à supervis o em avalia
o psicológica. Outros tratam do assunto voltado à
produ
o de documentos psicológicos, à espiritualidade e à tecnologia. As organizadoras desta obra n o pretendem esgotar o tema da avalia
o
psicológica, mas sim ampliar seus horizontes, discutindo sua aplica
o e seus aspectos éticos e din micos nos diferentes contextos desse vasto campo de
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atua
o.
"A obra Cuidar de quem cuida: a comunica
o acessível para o manejo do stress do cuidador informal evidencia de forma concreta a problemática e
prop e um programa multidisciplinar para a gest o de stress de m es de crian as e jovens com deficiência. Em síntese, esta obra revela a necessidade de
atuar perante os cuidadores informais, através da disponibiliza
o de servi os e de ferramentas para o desenvolvimento de competências de gest o de
stress que lhes permitam ter uma melhor qualidade de vida." Profa. Dra. Carla S. Freire Coordenadora do mestrado em Comunica
o Acessível na ESECS,
Portugal
Medo de dirigir
Avalia
o Psicológica nos Contextos de Saúde e Hospitalar
Learning Cognitive-Behavior Therapy
Uma Abordagem Biopsicossocial
Introduction to Psychology
a dist ncia entre morte encefálica e a doa
o de órg o
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