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O volume 10, número 2, da Revista Psicologia e Saúde apresenta o primeiro Dossiê
TemáƟco da nossa revista, discuƟndo questões do campo da Saúde a parƟr da perspecƟva da
Análise do Comportamento. Esse dossiê, inƟtulado de “Análise do Comportamento e Saúde”,
nos traz grandes expectaƟvas para a Revista Psicologia e Saúde se estabelecer como meio
de divulgação de pesquisas referenciadas na Análise do Comportamento. Dessa forma, a todos os pesquisadores em Análise do Comportamento que se dedicam a invesƟgar questões
comportamentais socialmente relevantes para o campo da saúde, reiteramos o convite para
considerarem a Revista Psicologia e Saúde como alternaƟva de periódico.
O Dossiê TemáƟco apresenta interessantes possibilidades de atuação de pesquisadores
e/ou profissionais analistas do comportamento em temáƟcas de grande relevância social,
algumas delas, inclusive, tradicionalmente pouco exploradas pela nossa ciência. Nele, constam uma resenha de livro e três arƟgos. A resenha, de autoria de Guilherme Leugi, analisa
uma importante obra do renomado analista do comportamento Bernard Guerin, que apresenta uma possibilidade de se olhar a saúde mental de uma perspecƟva comportamental
e contextualista. Luiza Guimarães e João do Carmo discutem o tema da aprendizagem de
repertórios de higiene por indivíduos diagnosƟcados com Transtorno do Espectro AuƟsta.
Nesse arƟgo, são revisados procedimentos de treino de toalete para se ensinar um conjunto
de comportamentos de autocuidado relacionados à independência e qualidade de vida de
pessoas com distúrbios do desenvolvimento.
Os outros dois arƟgos do Dossiê TemáƟco trazem relatos de intervenção sobre comportamento alimentar de crianças e o manejo comportamental de crianças e adolescentes com
dermatose crônica. O comportamento alimentar, que se coloca como um desafio importante para pais e profissionais de saúde, foi estudado por Mariana Panosso, Silvia de Souza e
Gabriele Gris. As autoras apresentam um relato de pesquisa muito interessante relaƟva aos
efeitos de um jogo de tabuleiro sobre o comportamento de ingerir alimentos. Finalmente,
Márcia Gon, Cibely Pacífico, Claudia Cantero e Marisa Richartz discutem uma proposta de
um programa de orientação de crianças e adolescentes para intervir sobre problemas comportamentais relacionados a quadros de dermatose crônica.
Estamos certos de que os leitores da Revista Psicologia e Saúde apreciarão o Dossiê
TemáƟco “Análise do Comportamento e Saúde”. Desejamos uma excelente leitura a todos!
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