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A visão da velhice como um constante e inacabado processo amplia o
leque de opções para o futuro, assim, convidando a novas construções do que
poderá ser o do envelhecimento das pessoas e das comunidades.

• MIYAZAKI, M. C. O. S.; DOMINGOS, N. A. M. e VALÉRIO, N. I. (orgs.)
 (2006) – Psicologia da Saúde: pesquisa e prática.
São José do Rio Preto: THS/Arantes, 520 páginas.

Alberto Pereira Lima Filho1

Opus Psicologia e Educação

Prefaciada pela Profª. Dra. Geraldina Porto Witter, a obra compreende uma
coletânea de artigos produzidos por 41 profissionais, cujos nomes e qualificações
acadêmicas podem ser encontrados ao término do livro.

O capítulo 1 apresenta um histórico e uma descrição do Serviço de
Psicologia desenvolvido em São José do Rio Preto, além de situar o âmbito das
pesquisas realizadas na área, muitas das quais retratadas neste tomo. Os
trabalhos transcritos foram empreendidos em cooperação com – ou sob a
orientação de – pesquisadores da USP (São Paulo) e da PUC (Campinas), dentro
do Serviço de Psicologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto
(FUNFARME) e do Laboratório de Psicologia e Saúde (FAMERP), abrangendo
três áreas: extensão de serviços à comunidade, ensino e pesquisa.

Temas pesquisados: redução de ansiedade no preparo para a cirurgia;
asma e depressão em crianças e adolescentes; revelação do diagnóstico de
HIV/AIDS para crianças e adolescentes; adesão à estimulação precoce na
síndrome de Down; aspectos emocionais, comportamentais e sociais da
obesidade infantil; avaliação da dor em pacientes com câncer; adesão ao
tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1; estratégias de enfrentamento em
portadores de hemofilia; qualidade de vida em pacientes portadores de epilepsia;
qualidade de vida e estratégias de enfrentamento em pacientes submetidos a
transplante renal; avaliação psicológica de candidatos e pacientes submetidos
a transplante de fígado; ansiedade, estresse e enfrentamento em pacientes
internados em Unidade Coronária; estresse em candidatos a transplante de
fígado; características sócio-demográficas, clínicas e depressão em mulheres
com câncer de mama; investigação precoce de déficits neuropsicológicos em
pacientes HIV positivos assintomáticos; perfil dos cuidadores de pacientes com
disfagia neurogênica; depressão em portadores de acidente vascular encefálico;
a transexualidade no contexto hospitalar; dificuldades enfrentadas por estudantes
de graduação em medicina; análise de resumos de dissertações e teses de três
instituições de ensino superior.

1 Mestre e Doutor em Psicologia Clínica. R. Dr. Bacelar, 231, sala 51 - CEP 04026-001 São
Paulo, SP. E-mail: albertoplima@terra.com.br
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Ao término da leitura, experimentei alegria e sentimento de orgulho em
razão de ter conhecido pesquisas metodologicamente bem conduzidas,
relevantes para a população em geral, úteis para a comunidade científica e
ilustrativas da imprescindível inserção da psicologia em procedimentos multi ou
interdisciplinares, no campo da saúde. O grande mérito do trabalho, em seu
conjunto, está nisto: ele exemplifica a aplicabilidade da psicologia da saúde e
atesta sua eficácia, além de incluir excelentes procedimentos experimentais,
cuidadosamente conduzidos, criteriosamente pensados, metodologicamente
bem construídos. Em suas conclusões, os estudos apontam para possíveis
rotas de desenvolvimentos teóricos e práticos e, como é peculiar ao espírito
científico, instiga e convida ao aprofundamento dos métodos, das técnicas e da
aplicação da psicologia aos procedimentos e processos clínicos. O Capítulo
final, ainda que breve, examina a mesma questão e enfatiza, de um lado, a
importância do trabalho psicoprofilático e, de outro, a necessidade da constante
interlocução entre clínicos e pesquisadores.

O texto é apropriado para o ensino da psicologia, em especial em uma
área carente de sólidos ensinamentos e boas ilustrações: a metodológica.

A qualidade dos estudos ficaria ressaltada com uma revisão do português
e, o que é igualmente importante, com um “pente fino” em problemas de digitação.
Mesmo considerando que essa restrição em nada desabona o conjunto do
trabalho, menciono-a por entender que um conteúdo bem apresentado mereceria
maior meticulosidade no quesito editoração.

O grande número de estudos e a diversidade de temas abordados
certamente justificaria uma divisão da coletânea em dois ou três tomos, cujo
conteúdo poderia ser alinhavado por eixos temáticos distintos. No entanto, a
escolha pela publicação em um único volume tem a vantagem de reunir
excelentes exemplares de procedimentos metodológicos, além de ilustrar o vasto
escopo de aplicações da psicologia no campo da saúde, em um centro de
produções científicas de notável valor. Parabéns aos autores e um brinde a São
José do Rio Preto pelo privilégio de reunir operários e obras de qualidade e com
evidente compromisso com temas socialmente significativos.

• O’DAY, S. (2006). Setting the Stage for Creative Writing: plot scaffolds
for beginning and intermediate writers. Newark: IRA, xii + 201 p.

Geraldina Porto Witter1
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