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APRESENTAÇÃO

Lígia Ebner Melchiori

Este livro representa o esforço de muitas pessoas e é dirigido prin-
cipalmente aos estudantes de graduação e pós-graduação em Psicolo-
gia e áreas afins. Também se destina a pesquisadores que comparti-
lham dos mesmos interesses. Seu objetivo é apresentar contribuições
da Psicologia da Saúde e de sua inter-relação com a Psicologia do De-
senvolvimento Humano. Ele contém trabalhos extraídos de disserta-
ções elaboradas por alunos do programa de pós-graduação em Psico-
logia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da Unesp, campus de
Bauru.

O livro está dividido em quatro seções. Na primeira, “Sexuali-
dade e corporeidade”, encontram-se três capítulos. No Capítulo 1,
“Corporeidade e gênero: relações entre homens e mulheres com os
cuidados com a saúde”, Florêncio Mariano da Costa-Junior e Ana
Cláudia Bortolozzi Maia abordam, além do conceito de corporeida-
de, elementos que levam à compreensão de que os cuidados com o
corpo variam em função do gênero e, consequentemente, na busca
de serviços de saúde e na adesão aos tratamentos. A “Imagem cor-
poral em mulheres com depressão” é abordada no Capítulo 2, no
qual Gislaine Lima da Silva e Sandro Caramaschi investigam a per-
cepção da imagem corporal em dois grupos de mulheres, com de-
pressão e sem tratamento para depressão, utilizando escala, ques-
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tionário e avaliando seu peso e índice de massa corporal. Os autores
trazem contribuições para a compreensão de múltiplos aspectos en-
volvidos na percepção corporal de mulheres e uma reflexão sobre a
importância de aprofundar-se as investigações dessa área. O Capí-
tulo 3, “Sexualidade e vulnerabilidade: reflexão sobre a política de
redução de danos”, de autoria de Aline Ariana Alcântara Anacleto e
Ana Cláudia Bortolozzi Maia, é um trabalho teórico que aborda um
tema polêmico e ainda recente no Brasil. As autoras refletem a res-
peito da necessidade de se respeitar indivíduos que optem por utili-
zar drogas e/ou vivenciar práticas sexuais de risco com a implanta-
ção de políticas públicas que tratem, previnam e reduzam os possíveis
danos causados por tais práticas.

Na segunda seção, “Intercorrências no desenvolvimento infan-
til”, encontram-se três capítulos. No Capítulo 4, “Efeitos do chum-
bo e da escolaridade no desenvolvimento infantil”, Maria Alice
Ferraz Troijo e Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues analisam os
efeitos da contaminação por chumbo sobre o desenvolvimento in-
fantil, considerando a frequência ou não à escola, em dois grupos de
crianças contaminadas, de quatro a cinco anos, um com concentra-
ção de chumbo no sangue acima do nível preconizado pela Organi-
zação Mundial de Saúde e outro com concentração abaixo do índice
julgado como sendo de risco. As autoras destacam a importância da
escola como fator protetivo, uma vez que proporciona apoio e esti-
mulação. No Capítulo 5, “Habilidades sociais de irmãos de crianças
com transtorno do espectro autístico”, Aline Beatriz Feltrin e Olga
Maria Piazentin Rolim Rodrigues apresentam um estudo descritivo
e comparativo das habilidades sociais de dez crianças, sendo cinco
com irmãos com transtorno de espectro autístico (TEA) e cinco com
irmãos com desenvolvimento típico. Foi refutada a hipótese de
que irmãos de indivíduos com TEA apresentam menos comporta-
mentos socialmente habilidosos do que irmãos de indivíduos com
desenvolvimento dentro do esperado para a faixa etária. Há necessi-
dade de mais estudos que enfatizem a importância de sólidas e satis-
fatórias relações familiares visando contribuir para o desenvolvimen-
to de diferentes habilidades nas crianças. O Capítulo 6, intitulado
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“Estresse e bullying em crianças em condição de sobrepeso e obesi-
dade”, de Lucinéia Crepaldi de Mello e Sandro Caramaschi, apre-
senta um estudo realizado com 15 crianças acima do peso e suas
mães. O objetivo foi avaliar as condições psicossociais de crianças
com sobrepeso e obesas, bem como avaliar níveis de estresse e a ocor-
rência de bullying. Os autores destacam a importância da elaboração
de programas de prevenção e intervenção, em nível familiar e esco-
lar, com a finalidade de melhorar a qualidade da saúde física e psico-
lógica das crianças, minimizando situações de estresse e aumentan-
do a habilidade de enfrentamento de situações, tanto das crianças
quanto dos educadores, evitando sofrimento emocional daquelas que
fogem ao padrão corporal e também situações de bullying.

A terceira seção, intitulada “Adolescentes: maternidade, fatores
de risco e de proteção”, é composta por três capítulos, todos a res-
peito da adolescente do gênero feminino. No Capítulo 7, “Gravidez
e maternidade na adolescência”, Mariane da Silva Fonseca e Lígia
Ebner Melchiori apresentam uma pesquisa que incluiu, além das
mães adolescentes, seus companheiros ou genitoras, com o objetivo
de investigar as implicações da gravidez e da maternidade nessa fase
e as mudanças advindas dessa experiência. A análise quantitativa-
qualitativa dos dados facilita a percepção da multiplicidade de fato-
res e visões relativas à maternidade da adolescente na fase do curso
de vida de cada um dos participantes. O Capítulo 8, “Mães adoles-
centes desenhando e falando sobre suas interações familiares”, de
autoria de Verônica Lima dos Reis, Tânia Gracy Martins do Valle e
Ana Cláudia Bortolozzi Maia, procurou compreender as dimensões
interacionais que regem a dinâmica familiar de dez mães adolescen-
tes: comunicação, regras, papéis, liderança, conflitos, afeição, inte-
gração e autoestima. O desenvolvimento de programas de apoio a
famílias com mães adolescentes é novamente discutido, com o obje-
tivo de construir parâmetros norteadores que facilitem a reestrutu-
ração familiar e a definição de papéis dos membros envolvidos, aju-
dando a construir claras fronteiras de relacionamento. No Capítulo 9,
“Fatores de risco e mecanismos de proteção a adolescentes do sexo
feminino com transtorno mental”, as autoras, Cristiane Araújo
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Dameto e Carmen Maria Bueno Neme, apresentam um estudo qua-
litativo realizado com 16 adolescentes que apresentavam algum tipo
de transtorno mental, com o objetivo de investigar fatores de risco e
mecanismos de proteção em suas histórias de vida. Os resultados
surpreendem e indicam mecanismos protetivos nas categorias pes-
soal, familiar e social, conforme apontado na literatura.

A quarta seção, intitulada “Manejo de estresse e outros fatores
em diferentes populações adultas”, apresenta três capítulos. No
Capítulo 10, “Estresse, habilidades sociais e desordens temporoman-
dibulares em universitários”, Tânia Gracy Martins do Valle, Rui
Mateus Joaquim e Alessandra Turini Bolsoni-Silva verificam a cor-
relação entre o índice de estresse e de habilidades sociais em 57 estu-
dantes universitários distribuídos em dois grupos, com e sem diag-
nóstico de desordens temporomandibulares. Os autores também
verificam se há diferença estatística em função do gênero. Os resul-
tados fornecem importantes subsídios para a prática educativa e para
a clínica psicológica. O Capítulo 11, “Manejo de estresse, coping e
resiliência em motoristas de ônibus urbano”, foi elaborado por
Luciana Silva Zanelato e Sandra Leal Calais. As autoras trabalha-
ram com um grupo experimental e controle e realizaram interven-
ção com o objetivo de proporcionar aos motoristas atitudes mais
adequadas e eficazes no enfrentamento do estresse, visando ações
que promovam a saúde. São feitas importantes reflexões para a ela-
boração de estratégias preventivas em nível individual e coletivo,
além de ações de caráter contínuo, contribuindo para uma melhor
qualidade de vida dos motoristas, dos serviços prestados aos passa-
geiros, além da prevenção de possíveis acidentes de trânsito. O Ca-
pítulo 12, “Pacientes com líquen oral: avaliação de eficácia adapta-
tiva em estudo longitudinal”, é de autoria de Mirella Martins Justi e
Carmen Maria Bueno Neme. As autoras apresentam um estudo rea-
lizado com dez pacientes diagnosticados com líquen plano oral, uma
desordem mesocutânea que aparece e é agravada por situações de
estresse e ansiedade, verificando a eficácia da psicoterapia breve
operacionalizada grupal. O estudo permitiu constatar a relevância
da colaboração multidisciplinar na investigação científica e os efei-
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tos, ao longo do tempo, da psicoterapia realizada, tanto no manejo
do estresse como na adaptabilidade e na redução das lesões orais.
Sugere-se a realização de outros estudos longitudinais com interface
entre a Psicologia e outras especialidades em saúde.

Espera-se que este livro possa ser útil, estimulando os leitores a
envidar esforços na realização de novas pesquisas e construir, junto
a outras áreas de investigação, um conhecimento relevante do ponto
de vista social e científico.
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