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O SciELO Livros (http://books.scielo.org/) publica on-line coleções nacionais e 
temáticas de livros acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade, a aces-
sibilidade, o uso e o impacto dessas obras. Os títulos são selecionados segundo 
controles de qualidade aplicados por um comitê científico. Os textos em formato 
digital – preparados segundo padrões internacionais que permitem o controle de 
acessos e citações – são legíveis nos leitores de e-books, tablets, smartphones e telas de 
computador. O desenvolvimento do SciELO Livros é liderado e financiado por 
um consórcio formado pelas editoras da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Atualmente, a Editora Fiocruz tem 177 títulos no SciELO Livros, 87 em acesso 
aberto e os demais na modalidade comercial, com preços, em média, 40% abaixo 
do valor do exemplar impresso (a aquisição pode ser feita por meio das lojas 
Amazon, Google Play e Kobo Books).

TíTulos em acesso aberTo 

Adolpho Lutz – obra completa (12 volumes)

Agir comunicativo e planejamento social: uma crítica ao enfoque estratégico

Agonia da fome

Amamentação: um híbrido natureza-cultura

Animais de laboratório: criação e experimentação

Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando fronteiras

Antropologia e nutrição: um diálogo possível

Aprendiz de ciência, Um

Arquivos da loucura: Juliano Moreira e a descontinuidade histórica da psiquiatria

Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas

Caminhos da saúde pública no Brasil

Cenários possíveis: experiências e desafios do mestrado profissional na saúde coletiva

Ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao 
interior do Brasil entre 1911 e 1913, A

Ciência e Saúde na Terra dos Bandeirantes: a trajetória do Instituto Pasteur de São Paulo no 
período de 1903-1916

Clássico e o novo: tendências, objetos e abordagens em ciências sociais e saúde, O

Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral

Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública

Críticas e atuantes: ciências sociais e humanas em saúde na América Latina

Delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-1930), Os

Demografia dos povos indígenas no Brasil

Depressão: clínica, crítica e ética

Diários de Langsdorff, Os (volumes 1, 2 e 3)
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Do contágio à transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico

Doença de chagas: manual para experimentação animal

Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnográficas

Doença: um estudo filosófico

Doenças endêmicas: abordagens sociais, culturais e comportamentais

É veneno ou é remédio? Agrotóxicos, saúde e ambiente

Endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar, A

Epidemiologia da imprecisão: processo saúde/doença mental como objeto da epidemiologia

Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no Brasil

Epidemiologia, serviços e tecnologias em saúde

Epidemiologia: contextos e pluralidade

Equidade e saúde: contribuições da epidemiologia

Erário Mineral (volumes 1 e 2)

Escola para a saúde, Uma

Estado sem cidadãos: seguridade social na América Latina

Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas

Experiência de doença e narrativa

Febre amarela: a doença e a vacina, uma história inacabada

Filosofia, história e sociologia das ciências I: abordagens contemporâneas

Fome: uma (re)leitura de Josué de Castro

Formação de pessoal de nível médio para a saúde: desafios e perspectivas

Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental

História oral: desafios para o século XXI

História social da tuberculose e do tuberculoso: 1900-1950

Inferência causal em epidemiologia: o modelo de respostas potenciais

Médicos no Brasil: um retrato da realidade, Os

Medida do possível: saúde, risco e tecnobiociências, A

Metamorfoses do corpo: uma pedagogia Freudiana

Miragem da pós-modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da globalização, A

Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira

Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual

Política de saúde: o público e o privado

Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil

Questões da saúde reprodutiva

Recém-nascido de alto risco teoria e prática do cuidar

Recursos Críticos: história da cooperação técnica Opas-Brasil em recursos humanos para a saúde 
(1975-1988)

Recursos humanos em saúde no Mercosul

Responsabilidade pela saúde: aspectos jurídicos, A

Rio em movimento: quadros médicos e(m) história, 1890-1920, O



Saúde e doença: um olhar antropológico

Saúde e espaço: estudos metodológicos e técnicas de análise

Saúde e povos indígenas

Saúde, trabalho e formação profissional

Sistemas de saúde: continuidades e mudanças

Teoria epidemiológica hoje: fundamentos, interfaces e tendências

Tópicos em malacologia médica

Traçando caminhos em uma sociedade violenta: a vida de jovens infratores e de seus irmãos  
não-infratores

Transformação e persistência: antropologia da alimentação e nutrição em uma sociedade indígena 
amazônica

Tributo a Vênus: a luta contra a sífilis no Brasil, da passagem do século aos anos 40

Vigilância alimentar e nutricional: limitações e interfaces com a rede de saúde

Violência oculta do trabalho: as lesões por esforços repetitivos, A

Vírus, mosquitos e modernidade: a febre amarela no Brasil entre ciência e política

TíTulos na modalidade comercial

Aids na terceira década

Amor e violência: um paradoxo das relações de namoro e do ‘ficar’ entre jovens brasileiros

Análise de sobrevivência: teoria e aplicações em saúde

Análise estratégica em saúde e gestão pela escuta

Antropologia, saúde e envelhecimento

Assistência farmacêutica e acesso a medicamentos

Basta aplicar uma injeção? Desafios e contradições da saúde pública nos tempos de JK (1956-1961)

Bioética para profissionais da saúde

Biologia, manejo e medicina de primatas não humanos na pesquisa biomédica

Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar

Caminhos do pensamento: epistemologia e método

Ciência como profissão: médicos, bacharéis e cientistas no Brasil (1895-1935), A

Ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher, Uma

Ciência moderna e imperial: A fisiologia brasileira no final do século XIX (1880-1889), Uma

Ciências da vida: de Canguilhem a Foucault, As

Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde

Comunicação e saúde

Correndo o risco: uma introdução aos riscos em saúde

Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe

Das loucuras da razão ao sexo dos anjos: biopolítica, hiperprevenção, produtividade científica

Difíceis decisões: etnografia de um Centro de Tratamento Intensivo
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Direitos e ajuda humanitária: perspectivas sobre família, gênero e saúde

Doença de Chagas, doença do Brasil: ciência, saúde e nação, 1909-1962

Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela e a revolução pasteuriana no Brasil

Ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da saúde e 
da justiça ambiental, Uma

Educação profissional em saúde

Ensaios: subjetividade, saúde mental, sociedade

Epidemiologia nutricional

Esperança equilibrista: cartografias de sujeitos em sofrimento psíquico

Família contemporânea e saúde: significados, práticas e políticas públicas

Filhas do mundo: infração juvenil feminina no Rio de Janeiro

Formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos, A 

Fundamentos da vigilância sanitária

Gestão e vigilância sanitária: modos atuais do pensar e fazer

Homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria, O

Humanização do parto: política pública, comportamento organizacional e ethos profissional

Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas

Impactos da violência na escola: um diálogo com professores

Informação, saúde e redes sociais: diálogos de conhecimentos nas comunidades da Maré

Itinerários da loucura em território Dogon

Labirinto de espelhos: formação da auto-estima na infância e adolescência

Loucos e degenerados: uma genealogia da psiquiatria ampliada

Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil

Medicina da noite: da cronobiologia à prática clínica

Medicina no Brasil imperial: clima, parasitas e patologia tropical

Meio quilo de gente: um estudo antropológico sobre ultra-som obstétrico

Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do  
Rio de Janeiro

Nos domínios do corpo: o saber médico luso-brasileiro no século XVIII

Nosso Remédio É a Palavra: uma etnografia sobre o modelo terapêutico de Alcoólicos Anônimos

O que é o SUS

O que é saúde?

Obesidade e saúde pública

Paleoparasitologia

Participação e saúde no Brasil

Pesquisa em saúde coletiva: fronteiras, objetos e métodos

Plágio: palavras escondidas

Plantas medicinais: memória da ciência no Brasil

Políticas e sistema de saúde no Brasil

Políticas públicas no Brasil

Por uma filosofia empírica da atenção à saúde: olhares sobre o campo biomédico
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Promoção da saúde: a construção social de um conceito em perspectiva comparada

Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências

Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, anos 1920-1940

Provetas e clones: uma antropologia das novas tecnologias reprodutivas

Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e trajetórias

Quando a vida começa diferente: o bebê e sua família na UTI neonatal

Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil

Reforma sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica

Representações sociais e a experiência com o diabetes: um enfoque socioantropológico, As

Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário

Rupturas e encontros: desafios da reforma psiquiátrica brasileira

Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca

Saúde do homem em debate

Saúde do trabalhador na sociedade Brasileira contemporânea

Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós

Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS

Saúde mental e atenção psicossocial

Saúde persecutória: os limites da responsabilidade, A

Saúde, ambiente e sustentabilidade

Schistosoma mansoni & Esquistossomose: uma visão multidisciplinar

Som do silêncio da hepatite C, O

Tabu da morte

Tabu do corpo

Território, ambiente e saúde

Textos hipocráticos: o doente, o médico e a doença

Trabalhar na saúde: experiências cotidianas e desafios para a gestão do trabalho e do emprego

Urgências e emergências em saúde: perspectivas de profissionais e usuários

Valores familiares e uso abusivo de drogas

Violência e saúde

Viroses emergentes no Brasil


