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Projeto editorial Dossiê Interdisciplinaridade e saberes em saúde – Agosto - Dezembro2022
Em 2020, o pilar da Saúde adquiriu uma dimensão figural no contexto mundial pela
afetação no mundo da vida, ou seja, em todas as esferas sociais humanas, animais, natureza e
ecológicas pelo acometimento da pandemia da COVID 19, provocando danos em saúde mental,
física, social e comunitária. Deste modo, envidamos esforços para refletir, atualizar e divulgar
conhecimentos contendo estratégias de abordagem interdisciplinar em saúde. Assim, pelo
GEPEM organizamos o Dossiê Interdisciplinaridade e saberes em saúde cuja proposta é divulgar
materiais que focalizem sobre:
a) O conceito de saúde das mulheres;
b) Vivências e cultura pessoal e geracional sobre uso das plantas e ervas medicinais no
tratamento de saúde das comunidades quilombolas e indígenas
c) Psicoterapia gestáltica e centrada na pessoa;
d) Percepções das mulheres sobre o seu lugar no mundo e como usuárias dos serviços
de saúde;
e) Linguagens do cuidado praticadas por mulheres
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Resenhas de livros em Gestalt-terapia e fotobiografias: Profa. MS. Lorena Schalken –
UFPA/PPGP/NUFEN
Relatos de experiência: Profa. Especialista Lorena Santana – UFPA/PPGP/FOCO
Convidamos as pesquisadoras e pesquisadores que atuam nas Universidades Públicas e

Privadas; nas Instituições de Saúde Mental; Saúde da Família; Unidades Básicas; Hospitais;
profissionais liberais; ativistas de Organizações Sociais a enviar artigos nas formas de:
1. relatos de pesquisa: 15 laudas
2. relatos de experiência: 10 laudas
3. resenhas de livros sobre saúde mental; PICs; Fenomenologia; Gestalt-terapia publicados
em 2021: 10 laudas
4. fotobiografias: 10 laudas
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