
Temas 7

Biotecnologia e Saúde

Bioética e Saúde: novoS tempoS para mulhereS e criançaS?
Marlene Braz e Fermin Roland Schramm  (Orgs.)

Bioética para profiSSionaiS de Saúde
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira Batista

Bioética: riScoS e proteção
Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios  (Orgs.)

BioSSegurança: uma aBordagem multidiSciplinar
Pedro Teixeira e Silvio Valle  (Orgs.)

dinâmica do SiStema produtivo da Saúde: inovação e complexo econômi-
co-induStrial, a

Carlos A. Grabois Gadelha, José Maldonado, Marco Vargas, Pedro R. Barbosa e Laís Silveira Costa

geneS: fatoS e fantaSiaS
Eloi S. Garcia

identidadeS emergenteS, genética e Saúde: perSpectivaS antropológicaS
Ricardo Ventura Santos, Sahra Gibbon e Jane Beltrão (Orgs.)

inovação em Saúde: dilemaS e deSafioS de uma inStituição púBlica
Nara Azevedo, Carlos Augusto Grabois Gadelha, Carlos Fidelis Ponte, Claudia Trindade e Wanda 
Hamilton  (Orgs.)

lagarto e a roSa no aSfalto: odontologia doS deSejoS e daS vaidadeS, o
Adauto Emmerich e Luis David Castiel

medicamentoS no BraSil: inovação e aceSSo
Paulo Marchiori Buss, José da Rocha Carvalheiro e Carmen Phang Romero Casas  (Orgs.)

medida do poSSível: Saúde, riSco e tecnoBiociênciaS, a
Luis David Castiel

patenteS, peSquiSa e deSenvolvimento: um manual de propriedade  
intelectual

Maria Fernanda Gonçalves Macedo e A. L. Figueira Barbosa

plantaS medicinaiS: memória da ciência no BraSil
Tania Maria Fernandes

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS  
reprodutivaS

Naara Luna 

textoS de apoio em políticaS de Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio  (Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

trêS enSaioS de Bioética
Fermin Roland Schramm

livroS por TemaS
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útero artificial 
Henri Atlan

vacinaS, SoroS e imunizaçõeS no BraSil
Paulo Marchiori Buss, José Gomes Temporão e José da Rocha Carvalheiro  (Orgs.)

ciênciaS BiológicaS e BiomédicaS em Saúde

animaiS de laBoratório: criação e experimentação
Antenor Andrade, Sérgio Correia Pinto e Rosilene Santos de Oliveira  (Orgs.)

atlaS doS vetoreS da doença de chagaS naS américaS/AtlAs of ChAgAs’ 
DiseAse VeCtors in the AmeriCAs – volS. i, ii e iii

Rodolfo U. Carcavallo, Itamar Galíndez Girón, José Jurberg e Herman Lent  (Orgs.)

BiodiverSidade em queStão
Henrique Lins de Barros

Bioética e Saúde: novoS tempoS para mulhereS e criançaS?
Marlene Braz e Fermin Roland Schramm (Orgs.)

Bioética para profiSSionaiS de Saúde
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira Batista

Bioética: riScoS e proteção
Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios  (Orgs.)

Biologia, manejo e medicina de primataS não humanoS na peSquiSa Biomédica
Antenor Andrade, Márcia Cristina Ribeiro Andrade, Antônio da Mota Marinho e Josane Ferreira 
Filho  (Orgs.)

cronoBiologia: princípioS e aplicaçõeS
Nelson Marques e Luiz Menna-Barreto  (Orgs.)

dengue: teoriaS e práticaS
Denise Valle, Denise Nacif Pimenta e Rivaldo Venâncio da Cunha (Orgs.)

doença de chagaS: manual de experimentação animal
Tania C. de Araújo-Jorge e Solange Lisboa de Castro  (Orgs.)

farmacopeia BraSileira (volS. 1 e 2)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

fleBotomíneoS do BraSil
Elizabeth F. Rangel e Ralph Lainson  (Orgs.)

foundationS of paleoparaSitology
Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard and Adauto Araújo (Editors)

fundamentoS da paleoparaSitologia
Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard e Adauto Araújo  (Orgs.)

leiShmanioSeS do continente americano
Fátima Conceição-Silva e Carlos Roberto Alves (Orgs.)
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medicina da noite: da cronoBiologia à prática clínica
José Manoel Jansen, Agnaldo José Lopes, Ursula Jansen, Domenico Capone, Teresinha Yoshiko 
Maeda, Arnaldo Noronha e Gerson Magalhães  (Orgs.)

paleoparaSitologia
Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard e Adauto Araújo

pele e aidS: manifeStaçõeS dermatológicaS na Síndrome da  
imunodeficiência adquirida

Carlos Alberto Basílio de Oliveira (Coord.)

principaiS moSquitoS de importância Sanitária no BraSil
Rotraut A. G. B. Consoli e Ricardo Lourenço de Oliveira

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna 

QuímiCA em Questão
Alfredo Luis Mateus

sChistosomA mAnsoni & eSquiStoSSomoSe: uma viSão multidiSciplinar
Omar dos Santos Carvalho, Paulo Marcos Zech Coelho e Henrique Leonel Lenzi  (Orgs.)

tópicoS em malacologia médica
Frederico Simões Barbosa (Org.)

toxoplaSmoSe & toxoplAsmA gonDii
Wanderley de Souza e Rubens Belfort Jr. (Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

ciênciaS SociaiS e Saúde

“a hora da eugenia”: raça, gênero e nação na américa latina
Nancy Leys Stepan 

agir comunicativo e planejamento Social: uma crítica ao enfoque  
eStratégico

Francisco Javier Uribe Rivera

agonia da fome
Maria do Carmo Soares de Freitas

alimentação, Sociedade e cultura
Jesús Contreras e Mabel Gracia

amor e violência: um paradoxo daS relaçõeS de namoro e do ‘ficar’  
entre jovenS BraSileiroS

Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Kathie Njaine (Orgs.)

análiSe diagnóStica da política nacional de Saúde para redução de 
acidenteS e violênciaS

Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)
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análiSe eStratégica em Saúde e geStão pela eScuta
Francisco Javier Uribe Rivera

análiSe Sociológica daS políticaS de Saúde
Patrice Pinell

análiSiS eStratégico en Salud y geStión a travéS de la eScucha 
Francisco Javier Uribe Rivera

antropologia BraSiliana: ciência e educação na oBra de edgard roquette-
pinto

Nísia Trindade Lima e Dominichi Miranda de Sá  (Orgs.)

antropologia da Saúde: traçando identidadeS e explorando fronteiraS
Paulo César Alves e Miriam Cristina Rabelo  (Orgs.)

antropologia e nutrição: um diálogo poSSível
Ana Maria Canesqui e Rosa Wanda Diez Garcia  (Orgs.)

antropologia médica: ancoragenS locaiS, deSafioS gloBaiS
Francine Saillant e Serge Genest (Orgs.)

antropologia, Saúde e envelhecimento
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

aprendizado da Sexualidade: reprodução e trajetóriaS SociaiS de jovenS 
BraSileiroS, o

Maria Luiza Heilborn, Estela M. L. Aquino, Daniela Riva Knauth e Michel Bozon  (Orgs.)

arte de enganar a natureza: contracepção, aBorto e infanticídio no 
início do Século xx, a

Fabíola Rohden 

aSpectoS econômicoS da equidade em Saúde
Di McIntyre e Gavin Mooney (Orgs.)

avaliação de políticaS e programaS de Saúde
Ligia Maria Vieira da Silva

aveSSoS do prazer: drogaS, aidS e direitoS humanoS
Gilberta Acselrad (Org.)

categoria vida: reflexõeS para uma nova Biologia
Dina Czeresnia

cauSaS SociaiS daS iniquidadeS em Saúde no BraSil, aS 
Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde

chriStophe dejourS: da pSicopatologia à pSicodinâmica do traBalho
Selma Lancman e Laerte Idal Sznelwar  (Orgs.)

ciência da diferença: Sexo e gênero na medicina da mulher, a
Fabíola Rohden

ciência e SeuS impaSSeS: deBateS e tendênciaS em filoSofia, ciênciaS SociaiS 
e Saúde, a

Jeni Vaitsman e Sábado Girardi  (Orgs.)
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ciência, política e relaçõeS internacionaiS: enSaioS SoBre paulo carneiro
Marcos Chor Maio (Org.)

ciênciaS da vida: de canguilhem a foucault, aS
Vera Portocarrero

cláSSico e o novo: tendênciaS, oBjetoS e aBordagenS em ciênciaS SociaiS e 
Saúde, o

Paulete Goldenberg, Mara Helena de Andréa Gomes e Regina Maria Giffoni Marsiglia  (Orgs.)

como e por Que aS deSigualdadeS SociaiS fazem mal à Saúde
Rita Barradas Barata

conhecimento, inovação e comunicação em ServiçoS de Saúde
Francisco José Aragão Pedroza Cunha, Cristiane Pinheiro Lázaro e Hernane Borges de Barros 
Pereira (Orgs.)

corpo na hiStória, o
José Carlos Rodrigues

correndo o riSco: uma introdução aoS riScoS em Saúde 
Luis David Castiel, Maria Cristina Rodrigues Guilam e Marcos Santos Ferreira

corte a mortalha: o cálculo humano da morte infantil no ceará 
Marilyn Nations

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa latina
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

cuidar, controlar, curar: enSaioS hiStóricoS SoBre Saúde e doença na 
américa latina e cariBe

Gilberto Hochman e Diego Armus (Orgs.)

daS loucuraS da razão ao Sexo doS anjoS: Biopolítica, hiperprevenção, 
produtividade científica

Luis David Castiel, Javier Sans-Valero e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva

democracia, federaliSmo e centralização no BraSil
Marta Arretche

demografia doS povoS indígenaS no BraSil
Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.) 

difíceiS deciSõeS: etnografia de um centro de tratamento intenSivo
Rachel Aisengart Menezes

dilema preventiviSta: contriBuição para a compreenSão e crítica da  
medicina preventiva, o

Sergio Arouca e colaboradores

direitoS e ajuda humanitária: perSpectivaS SoBre família, gênero e Saúde
Jaqueline Ferreira e Patrice Schuch  (Orgs.)

do contágio à tranSmiSSão: ciência e cultura na gêneSe do  
conhecimento epidemiológico

Dina Czeresnia
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doença, Sofrimento, perturBação: perSpectivaS etnográficaS
Luiz Fernando Dias Duarte e Ondina Fachel Leal  (Orgs.)

doença: um eStudo filoSófico
Leonidas Hegenberg

doençaS endêmicaS: aBordagenS SociaiS, culturaiS e comportamentaiS
Rita Barradas Barata e Roberto Briceño-León  (Orgs.)

em BuSca da Boa morte: antropologia doS cuidadoS paliativoS
Rachel Aisengart Menezes

endemia hanSênica: uma perSpectiva multidiSciplinar, a
Marcos de Souza Queiroz e Maria Angélica Puntel

enSaioS: SuBjetividade, Saúde mental, Sociedade
Paulo Amarante

epidemiologia e cultura
James A. Trostle

epidemiologia e Saúde doS povoS indígenaS no BraSil
Carlos E. A. Coimbra Jr., Ricardo V. Santos e Ana Lúcia Escobar  (Orgs.)

eStado, Sociedade e formação profiSSional em Saúde: contradiçõeS e 
deSafioS em 20 anoS de SuS

Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima  (Orgs.)

eStigma e Saúde
Simone Monteiro e Wilza Villela (Orgs.)

etnicidade na américa latina: um deBate SoBre raça, Saúde e direitoS 
reprodutivoS

Simone Monteiro e Livio Sansone  (Orgs.)

experiência de doença e narrativa
Miriam Cristina M. Rabelo, Paulo César B. Alves e Iara Maria A. Souza

federaliSmo e políticaS púBlicaS no BraSil
Gilberto Hochman e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)

feSta tecnológica: o trágico e a crítica da cultura informacional, a
Gláucia Dunley

filhaS do mundo: infração juvenil feminina no rio de janeiro
Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino

filoSofia, hiStória e Sociologia daS ciênciaS 1: aBordagenS contemporâneaS
Vera Portocarrero (Org.)

frágeiS deuSeS: profiSSionaiS de emergência entre oS danoS da violência e 
a recriação da vida

Suely Ferreira Deslandes

hanSeníaSe: repreSentaçõeS SoBre a doença
Lenita B. Lorena Claro

hiStória Social da tuBerculoSe e do tuBerculoSo: 1900-1950
Cláudio Bertolli Filho



Temas 13

humanização, gênero, poder: contriBuiçõeS doS eStudoS de fala-em-
-interação para a atenção à Saúde

Ana Cristina Ostermann e Stela Nazareth Meneghel (Orgs.)

identidadeS emergenteS, genética e Saúde: perSpectivaS antropológicaS
Ricardo Ventura Santos, Sahra Gibbon e Jane Beltrão (Orgs.)

iluSõeS da liBerdade: a eScola nina rodrigueS e a antropologia  
no BraSil, aS

Mariza Corrêa

imagenS de cura: ayahuaSca, imaginação, Saúde e doença na Barquinha
Marcelo S. Mercante

informação e Saúde: uma ciência e SuaS políticaS em uma nova era
Alice Branco

informar e educar em Saúde: análiSeS e experiênciaS
Ana Cristina de S. Mandarino, Edmundo Gallo e Estélio Gomberg (Orgs.)

lagarto e a roSa no aSfalto: odontologia doS deSejoS e daS vaidadeS, o
Adauto Emmerich e Luis David Castiel

medicalização do corpo feminino, a
Elisabeth Meloni Vieira

medicinaS indígenaS e aS políticaS da tradição: entre diScurSoS oficiaiS 
e vozeS indígenaS

Luciane Ouriques Ferreira

médicoS no BraSil: um retrato da realidade, oS
Maria Helena Machado (Coord.)

medida do poSSível: Saúde, riSco e tecnoBiociênciaS, a
Luis David Castiel

“meio quilo de gente”: um eStudo antropológico SoBre ultraSSom  
oBStétrico 

Lilian Krakowski Chazan

miSSão prevenir e proteger: condiçõeS de vida, traBalho e Saúde doS 
policiaiS militareS do rio de janeiro

Maria Cecília de Souza Minayo, Edinilsa Ramos de Souza e Patrícia Constantino  (Orgs.)

nem SoldadoS nem inocenteS: juventude e tráfico de drogaS no rio de 
janeiro

Otávio Cruz Neto, Marcelo Rasga Moreira e Luiz Fernando Mazzei Sucena

nervo cala, o nervo fala: a linguagem da doença, o
Maria Lúcia da Silveira 

‘noSSo remédio É a palavra’: uma etnografia SoBre o modelo  
terapêutico de alcoólicoS anônimoS 

Edemilson Antunes de Campos
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peSquiSa em Saúde coletiva: fronteiraS, oBjetoS e métodoS
Virgínia Alonso Hortale, Carlos Otávio Fiúza Moreira, Regina Cele de Andrade Bodstein e Célia 
Leitão Ramos  (Orgs.)

peSSoaS muito eSpeciaiS: a conStrução Social do portador de deficiência 
e a reinvenção da família

Fátima Gonçalves Cavalcante

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento

plágio: palavraS eScondidaS
Debora Diniz e Ana Terra

poder, hierarquia e reciprocidade: Saúde e harmonia entre oS Baniwa 
do alto rio negro

Luiza Garnelo

política púBlica como campo multidiSciplinar, a
Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)

por uma filoSofia empírica da atenção à Saúde: olhareS SoBre o campo 
Biomédico

Kenneth Rochel de Camargo Jr. e Maria Inês Nogueira  (Orgs.)

proceSSoS de alcoolização indígena no BraSil: perSpectivaS pluraiS
Maximiliano Loiola Ponte de Souza (org.)

promoção da Saúde: conceitoS, reflexõeS, tendênciaS
Dina Czeresnia e Carlos Machado de Freitas (Orgs.)

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna

qual prevenção? – aidS, Sexualidade e gênero em uma favela carioca
Simone Monteiro

queStõeS da Saúde reprodutiva
Karen Giffin e Sarah Hawker Costa  (Orgs.)

raça, ciência e Sociedade
Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

reforma Sanitária BraSileira: contriBuição para a compreenSão e crítica
Jairnilson Silva Paim

repreSentaçõeS SociaiS e a experiência com o diaBeteS: um enfoque So-
cioantropológico, aS

Reni Aparecida Barsaglini

rondonia: anthropologia - ethnographia
Edgard Roquette-Pinto

SaBer e Sentir: uma etnografia da aprendizagem da Biomedicina
Octávio Bonet
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Salud y equidad: una mirada deSde laS cienciaS SocialeS
Roberto Briceño-León, Maria Cecília de S. Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr. (Coords.)

Saúde e democracia: hiStória e perSpectivaS do SuS
Nísia Trindade Lima, Silvia Gerschman, Flavio Coelho Edler e Julio Manuel Suárez  (Orgs.)

Saúde e doença: um olhar antropológico
Paulo César Alves e Maria Cecília de S. Minayo  (Orgs.)

Saúde e jornaliSmo: interfaceS contemporâneaS
Kátia Lerner e Igor Sacramento (Orgs.)

Saúde e povoS indígenaS
Ricardo V. Santos e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

Saúde indígena em perSpectiva: explorando SuaS matrizeS hiStóricaS e 
ideológicaS

Carla Costa Teixeira e Luiza Garnelo (Orgs.)

Saúde mental e atenção pSicoSSocial
Paulo Amarante

SentidoS da Saúde e da doença, oS
Dina Czeresnia, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel e Rafael Antonio Malagón Oviedo

Sexualidade maSculina, gênero e Saúde
Romeu Gomes

SuBjetividade, geStão e cuidado em Saúde: aBordagenS da  
pSicoSSociologia

Creuza da Silva Azevedo e Marilene de Castilho Sá (Orgs.)

taBu da morte
José Carlos Rodrigues

taBu do corpo 
José Carlos Rodrigues

textoS hipocráticoS: o doente, o médico e a doença
Henrique F. Cairus e Wilson A. Ribeiro Jr. 

traçando caminhoS em uma Sociedade violenta: a vida de jovenS  
infratoreS e de SeuS irmãoS não-infratoreS

Simone Gonçalves de Assis

tramBiclínicaS, pilantrópicoS, emBromedS: um enSaio SoBre gíria médica
Christopher Peterson

tranSformação e perSiStência: antropologia da alimentação e nutrição 
em uma Sociedade indígena amazônica

Maurício Soares Leite

traveSti: proStituição, Sexo, gênero e cultura no BraSil
Don Kulick

trêS enSaioS de Bioética
Fermin Roland Schramm
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urgênciaS e emergênciaS em Saúde: perSpectivaS de profiSSionaiS e uSuárioS
Armelle Giglio-Jacquemot

útero artificial 
Henri Atlan

valoreS familiareS e uSo aBuSivo de drogaS
Miriam Schenker

vértice do impenSável: um eStudo de narrativaS em Síndrome de down
Ana Cristina Bohrer Gilbert

vidaS ao léu: trajetóriaS de excluSão Social
Sarah Escorel

violência e Saúde
Maria Cecília de Souza Minayo

violência SoB o olhar da Saúde: a infrapolítica da contemporaneidade 
BraSileira

Maria Cecília de Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

viSõeS do feminino: a medicina da mulher noS SéculoS xix e xx
Ana Paula Vosne Martins

vozeS de campoS do jordão: experiênciaS SociaiS e pSíquicaS do  
tuBerculoSo pulmonar no eStado de São paulo

Oracy Nogueira
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (Org. da 2ª edição)

educação, Formação e recurSoS HumanoS em Saúde

agente comunitário de Saúde: o Ser, o SaBer, o fazer
Joana Azevedo da Silva e Ana Sílvia Whitaker Dalmaso

análiSe eStratégica em Saúde e geStão pela eScuta
Francisco Javier Uribe Rivera

análiSiS eStratégico en Salud y geStión a travéS de la eScucha
Francisco Javier Uribe Rivera

aSSiStência farmacêutica: geStão e prática para profiSSionaiS da Saúde
Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro, Vera Lucia Luiza, Selma Rodrigues de Castilho, Maria 
Auxiliadora Oliveira e Nelly Marin Jaramillo (Orgs.)

atenção integrada àS doençaS prevalenteS na infância: implantação e 
avaliação no BraSil 

Antonio José Ledo Alves da Cunha, Yehuda Benguigui e Maria Anice Sabóia Fontenele e Silva  (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS conceituaiS à prática na análiSe da 
implantação de programaS

Zulmira Maria de Araújo (Org.)
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avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática da avaliação de 
programaS de controle de proceSSoS endêmicoS

Elizabeth Moreira dos Santos e Marly Marques da Cruz (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática na avaliação de 
programaS e SiStemaS de Saúde 

Zulmira Maria de Araújo Hartz e Ligia Maria Vieira da Silva  (Orgs.)

avaliação por triangulação de métodoS: aBordagem de programaS SociaiS
Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

Bioética e Saúde: novoS tempoS para mulhereS e criançaS?
Marlene Braz e Fermin Roland Schramm  (Orgs.)

Bioética para profiSSionaiS de Saúde
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira Batista

Bioética: riScoS e proteção
Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios  (Orgs.)

BioSSegurança: uma aBordagem multidiSciplinar
Pedro Teixeira e Silvio Valle  (Orgs.)

cenárioS poSSíveiS: experiênciaS e deSafioS do meStrado profiSSional na 
Saúde coletiva

Maria do Carmo Leal e Carlos Machado de Freitas  (Orgs.)

clementino fraga filho: depoimento de um médico humaniSta
Flavio Coelho Edler (Org.)

conhecimento, inovação e comunicação em ServiçoS de Saúde
Francisco José Aragão Pedroza Cunha, Cristiane Pinheiro Lázaro e Hernane Borges de Barros 
Pereira (Orgs.)

controle da tuBerculoSe: uma propoSta de integração enSino-Serviço
Maria José Procópio (Org.)

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa latina
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

democracia e inovação na geStão local da Saúde
Sonia Fleury

democracia no enSino e naS inStituiçõeS: a face pedagógica do SuS
Tânia Celeste Matos Nunes

educação, comunicação e tecnologia educacional: interfaceS com o 
campo da Saúde

Simone Monteiro e Eliane Vargas  (Orgs.)

educação profiSSional em Saúde
Isabel Brasil Pereira e Marise Nogueira Ramos

em BuSca da Boa morte: antropologia doS cuidadoS paliativoS
Rachel Aisengart Menezes

eScola para a Saúde, uma
Nísia Trindade Lima, Cristina M. O. Fonseca e Paulo Roberto Elian dos Santos  (Orgs.)
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eStado, Sociedade e formação profiSSional em Saúde: contradiçõeS e 
deSafioS em 20 anoS de SuS

Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima  (Orgs.)

fáBrica de pipaS Salva-vidaS, a (livro infanto-juvenil)
Pedro Veludo (texto) e Korby (ilustrações)

formação de peSSoal de nível médio para a Saúde: deSafioS e perSpectivaS
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

formação ética doS médicoS: Saindo da adoleScência com a vida  
(doS outroS) naS mãoS, a

Sergio Rego

frágeiS deuSeS: profiSSionaiS de emergência entre oS danoS da violência e 
a recriação da vida

Suely Ferreira Deslandes

fundamentoS da educação eScolar do BraSil contemporâneo
Júlio César França Lima e Lúcia Maria Wanderley Neves  (Orgs.)

impactoS da violência na eScola: um diálogo com profeSSoreS
Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci  (Orgs.)

impactoS da violência na Saúde
Kathie Njaine, Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino  (Orgs.)

informação, Saúde e redeS SociaiS: diálogoS de conhecimentoS naS  
comunidadeS da maré

Regina Maria Marteleto e Eduardo Navarro Stotz  (Orgs.)

informar e educar em Saúde: análiSeS e experiênciaS
Ana Cristina de S. Mandarino, Edmundo Gallo e Estélio Gomberg (Orgs.)

médicoS no BraSil: um retrato da realidade, oS
Maria Helena Machado (Coord.)

melhor prática em radiologia pediátrica: um manual para todoS oS  
ServiçoS de radiologia

J. V. Cook et al.

meStrado profiSSional em Saúde púBlica: caminhoS e identidade
Gideon Borges dos Santos, Virginia Alonso Hortale e Rafael Arouca

metamorfoSeS do corpo: uma pedagogia freudiana
Sherrine Njaine Borges

plágio: palavraS eScondidaS
Debora Diniz e Ana Terra

planejamento e geStão em Saúde: conceitoS, hiStória e propoStaS
Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

políticaS e cuidado em Saúde mental: contriBuiçõeS para a prática  
profiSSional

Marco Aurélio Soares Jorge, Maria Cecilia de Araujo Carvalho e Paulo Roberto Fagundes da  
Silva (Orgs.)
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precariedadeS do exceSSo: informação e comunicação em Saúde coletiva
Luis David Castiel e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva

profiSSõeS de Saúde: uma aBordagem Sociológica
Maria Helena Machado (Org.)

qual prevenção? – aidS, Sexualidade e gênero em uma favela carioca
Simone Monteiro

queStõeS da Saúde reprodutiva
Karen Giffin e Sarah Hawker Costa  (Orgs.)

recém-naScido de alto riSco: teoria e prática do cuidar, o
Maria Elisabeth Lopes Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de Carvalho  (Orgs.)

recurSoS críticoS: hiStória da cooperação técnica opaS-BraSil em  
recurSoS humanoS para a Saúde (1975-1988)

Fernando A. Pires-Alves e Carlos Henrique Assunção Paiva

recurSoS humanoS em Saúde no mercoSul
Organização Pan-Americana da Saúde (Org.)

rumo ao interior: médicoS, Saúde da família e mercado de traBalho
Romulo Maciel Filho e Maria Alice Fernandes Branco

SaBer e Sentir: uma etnografia da aprendizagem da Biomedicina
Octávio Bonet

Saúde coletiva como compromiSSo: a trajetória da aBraSco
Nísia Trindade Lima e José Paranaguá de Santana  (Orgs.)

Saúde, traBalho e formação profiSSional
Antenor Amâncio Filho e Maria Cecília G. B. Moreira  (Orgs.)

Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)

SuBjetividade, geStão e cuidado em Saúde: aBordagenS da pSicoSSociologia
Creuza da Silva Azevedo e Marilene de Castilho Sá (Orgs.)

teoria e prática doS conSelhoS tutelareS e conSelhoS doS direitoS da 
criança e do adoleScente 

Simone Gonçalves de Assis, Liane Maria Braga da Silveira, Mariana Barcinski e Benedito  
Rodrigues dos Santos  (Orgs.)

textoS de apoio em adminiStração
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em hemoterapia – volS. 1 e 2
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em políticaS de Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em regiStroS de Saúde – vol. 1
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)
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textoS de apoio em Saúde mental
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em vigilância epidemiológica
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

traBalhar na Saúde: experiênciaS cotidianaS e deSafioS para a geStão do 
traBalho e do emprego

Ada Ávila Assunção e Jussara Brito (Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

urgênciaS e emergênciaS em Saúde: perSpectivaS de profiSSionaiS e uSuárioS
Armelle Giglio-Jacquemot

vigilância alimentar e nutricional para a Saúde indígena – volS. 1 e 2
Denise Cavalcante Barros, Denise Oliveira e Silva e Silvia Ângela Gugelmin  (Orgs.)

gênero

“a hora da eugenia”: raça, gênero e nação na américa latina
Nancy Leys Stepan

amor e violência: um paradoxo daS relaçõeS de namoro e do ‘ficar’  
entre jovenS BraSileiroS

Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Kathie Njaine (Orgs.)

aprendizado da Sexualidade: reprodução e trajetóriaS SociaiS de jovenS 
BraSileiroS, o

Maria Luiza Heilborn, Estela M. L. Aquino, Daniela Riva Knauth e Michel Bozon  (Orgs.)

arte de enganar a natureza: contracepção, aBorto e infanticídio no 
início do Século xx, a

Fabíola Rohden

ciência da diferença: Sexo e gênero na medicina da mulher, uma
Fabíola Rohden

conferência mundial SoBre a mulher, iv
Série Conferências Mundiais das Nações Unidas

direitoS e ajuda humanitária: perSpectivaS SoBre família, gênero e Saúde
Jaqueline Ferreira e Patrice Schuch  (Orgs.)

etnicidade na américa latina: um deBate SoBre raça, Saúde e direitoS 
reprodutivoS

Simone Monteiro e Livio Sansone  (Orgs.)

humanização doS cuidadoS em Saúde: conceitoS, dilemaS e práticaS
Suely Ferreira Deslandes (Org.)

humanização, gênero, poder: contriBuiçõeS doS eStudoS de fala-em-
interação para a atenção à Saúde

Ana Cristina Ostermann e Stela Nazareth Meneghel (Orgs.)
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medicalização do corpo feminino, a
Elisabeth Meloni Vieira

Nervo Cala, o Nervo Fala: a linguagem da doença, O
Maria Lúcia da Silveira

qual prevenção? – aidS, Sexualidade e gênero em uma favela carioca
Simone Monteiro

queStõeS da Saúde reprodutiva
Karen Giffin e Sarah Hawker Costa (Orgs.)

Saúde do homem em deBate
Romeu Gomes (Org.)

Saúde, traBalho e modoS SexuadoS de viver
Jussara Brito

Sexualidade maSculina, gênero e Saúde
Romeu Gomes

traveSti: proStituição, Sexo, gênero e cultura no BraSil
Don Kulick

útero artificial 
Henri Atlan

viSõeS do feminino: a medicina da mulher noS SéculoS xix e xx
Ana Paula Vosne Martins

HiStória, medicina e Saúde

“a hora da eugenia”: raça, gênero e nação na américa latina
Nancy Leys Stepan

adolpho lutz – oBra completa
Jaime L. Benchimol e Magali Romero Sá (edição e organização)

aidS na terceira década
  Francisco Inácio Bastos

anopheleS gamBiae no BraSil – 1930 a 1940
Fred L. Soper e D. Bruce Wilson
Sergio Goes de Paula (Org.)

aprendiz de ciência, um
Carlos Chagas Filho

arquivoS da loucura: juliano moreira e a deScontinuidade hiStórica da 
pSiquiatria

Vera Portocarrero

arte de enganar a natureza: contracepção, aBorto e infanticídio no 
início do Século xx, a

Fabíola Rohden
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BaSta aplicar uma injeção? deSafioS e contradiçõeS da Saúde púBlica noS 
tempoS de jK (1956-1961)

Érico Silva Muniz

caminhoS da Saúde púBlica no BraSil
Jacobo Finkelman (Org.)

carloS chagaS filho: cientiSta BraSileiro, profiSSão eSperança/  
CArlos ChAgAs filho – brAziliAn sCientist, oCCupAtion: hope

Nara Azevedo e Ana Luce Girão Soares de Lima

carloS chagaS: um cientiSta do BraSil
Simone Petraglia Kropf e Aline Lopes de Lacerda

ciência a caminho da roça: imagenS daS expediçõeS científicaS do  
inStituto oSwaldo cruz ao interior do BraSil entre 1911 e 1913, a

Eduardo Vilela Thielen et al.

ciência como profiSSão: médicoS, BacharéiS e cientiStaS no BraSil  
(1895-1935), a 

Dominichi Miranda de Sá

ciência e Saúde na terra doS BandeiranteS: a trajetória do inStituto 
paSteur de São paulo no período de 1903 – 1916

Luiz Antonio Teixeira

ciência moderna e imperial: a fiSiologia BraSileira no final do Século 
xix (1880-1889), uma

Ana Carolina Vimieiro Gomes

ciência, nação e região: aS doençaS tropicaiS e o Saneamento no eStado 
do amazonaS, 1890-1930

Júlio Cesar Schweickardt

ciência particular de louiS paSteur, a
Gerald Geison

cláSSicoS em doença de chagaS: hiStória e perSpectivaS no centenário  
da deScoBerta

José da Rocha Carvalheiro, Nara Azevedo, Tania C. Araújo-Jorge, Joseli Lannes-Vieira,  
Maria de Nazaré Correia Soeiro e Lisabel Klein  (Orgs.)

clementino fraga filho: depoimento de um médico humaniSta
Flavio Coelho Edler (Org.) 

condiçõeS de Saúde no BraSil: retroSpecto de 1979 a 1995, aS 
Maria Helena P. de Mello Jorge e Sabina Léa Davidson Gotlieb

contoS de fatoS: hiStóriaS de manguinhoS
Virgínia Schall

corpo na hiStória, o
José Carlos Rodrigues
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coruja de minerva: o muSeu paraenSe entre o império e a repúBlica 
(1866-1907), a

Nelson Sanjad

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa latina
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

cuidar, controlar, curar: enSaioS hiStóricoS SoBre Saúde e doença  
na américa latina e cariBe

Gilberto Hochman e Diego Armus  (Orgs.)

da compaixão à Solidariedade: uma genealogia da aSSiStência médica
Sandra Caponi

delírioS da razão: médicoS, loucoS e hoSpícioS (rio de janeiro, 1830 – 
1930), oS

Magali Gouveia Engel

democracia inconcluSa: um eStudo da reforma Sanitária BraSileira, a
Silvia Gershman

diárioS de langSdorff, oS – volS. 1, 2 e 3
Danúzio Gil Bernardino da Silva (Org.)

dilema preventiviSta: contriBuição para a compreenSão e crítica  
da medicina preventiva, o

Sergio Arouca e colaboradores

do clima e daS doençaS do BraSil: ou eStatíStica médica deSte império 
J. F. Xavier Sigaud (edição brasileira)

doença de chagaS, doença do BraSil: ciência, Saúde e nação (1909-1962)
Simone Kropf

doS micróBioS aoS moSquitoS: feBre amarela e a revolução paSteuriana 
no BraSil

Jayme Larry Benchimol

enfermidadeS endêmicaS da capitania de mato groSSo: a memória de 
alexandre rodrigueS ferreira

Ângela Pôrto (Org.)

entre oS SalõeS e o laBoratório: guilherme guinle, a Saúde e a ciência 
no rio de janeiro, 1920 – 1940

Gisele Sanglard

erário mineral-luíS gomeS ferreira - volS. 1 e 2
Júnia Ferreira Furtado (Org.)

eScola para a Saúde, uma
Nísia Trindade Lima, Cristina M. O. Fonseca e Paulo Roberto Elian dos Santos  (Orgs.)

eSpaçoS da ciência no BraSil: 1800 – 1930 
Maria Amélia M. Dantes (Org.)

feBre amarela: a doença e a vacina, uma hiStória inacaBada 
Jaime Larry Benchimol (Coord.)
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gripe eSpanhola na Bahia: Saúde, política e medicina em tempoS  
de epidemia, a

Christiane Maria Cruz de Souza

hiStória da Saúde em minaS geraiS: inStituiçõeS e patrimônio  
arquitetônico (1808-1958)

Rita de Cássia Marques, Anny Jackeline Torres Silveira e Betânia Gonçalves Figueiredo (Orgs.)

hiStória da Saúde em Santa catarina: inStituiçõeS e patrimônio ar-
quitetônico (1808-1958)

Ana M. G. Albano Amora (Org.)

hiStória da Saúde em São paulo: inStituiçõeS e patrimônio  
arquitetônico (1808-1958)

Maria Lúcia Mott e Gisele Sanglard (Orgs.)

hiStória da Saúde no rio de janeiro: inStituiçõeS e patrimônio  
arquitetônico (1808 – 1958)

Ângela Pôrto, Gisele Sanglard, Maria Rachel Fróes da Fonseca e Renato da Gama-Rosa Costa (Orgs.)

hiStória da Saúde na Bahia: inStituiçõeS e patrimônio  
arquitetônico (1808-1958)

Christiane Maria Cruz de Souza e Maria Renilda Nery Barreto (Orgs.)

hiStória oral: deSafioS para o Século xxi
Marieta de Moraes Ferreira, Tania Maria Fernandes e Verena Alberti  (Orgs.)

hiStória Social da tuBerculoSe e do tuBerculoSo: 1900-1950
Cláudio Bertolli Filho

hiStóriaS de peSSoaS e lugareS: memóriaS daS comunidadeS de manguinhoS 
Tania Maria Fernandes e Renato Gama-Rosa Costa

iluminiSmo e império no BraSil: o patriota (1813 – 1814)
Lorelai Kury (Org.)

iluSõeS da liBerdade: a eScola nina rodrigueS e a antropologia no  
BraSil, aS

Mariza Corrêa

índioS no império do BraSil: a etnografia do ihgB entre aS décadaS de 
1840 e 1860, oS 

Kaori Kodama 

inovação em Saúde: dilemaS e deSafioS de uma inStituição púBlica
Nara Azevedo, Carlos Augusto Grabois Gadelha, Carlos Fidelis Ponte, Claudia Trindade e  
Wanda Hamilton  (Orgs.)

laBoratório e a repúBlica: Saúde púBlica, enSino médico e produção de 
conhecimento em São paulo (1891-1933), o

Márcia Regina Barros da Silva

lepra, medicina e políticaS de Saúde no BraSil (1894-1934)
Dilma Cabral



Temas 25

loucoS pela vida: a trajetória da reforma pSiquiátrica no BraSil
Paulo Amarante (Coord.)

louiS paSteur & oSwaldo cruz: inovação e tradição em Saúde
Nísia Trindade Lima e Marie-Hélène Marchand  (Orgs.)

lugar para a ciência: a formação do CAmpus de manguinhoS, um
Benedito Tadeu de Oliveira (Coord.), Renato da Gama-Rosa Costa e Alexandre José de  
Souza Pessoa

medicina no BraSil imperial: clima, paraSitaS e patologia tropical, a
Flavio Coelho Edler

médicoS, medicina popular e inquiSição: a repreSSão daS curaS mágicaS 
em portugal durante o iluminiSmo

Timothy D. Walker

noS domínioS do corpo: o SaBer médico luSo-BraSileiro no Século xviii
Jean Luiz Neves Abreu

oSwaldo cruz: a conStrução de um mito na ciência BraSileira
Nara Britto

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento

plantaS medicinaiS: memória da ciência no BraSil
Tania Maria Fernandes

políticaS de Saúde no BraSil: continuidadeS e mudançaS
Cristiani Vieira Machado, Tatiana Wargas de Faria Baptista e Luciana Dias de Lima (Orgs.)

políticaS internacionaiS de Saúde na era vargaS: o Serviço eSpecial de 
Saúde púBlica, 1942-1960 

André Luiz Vieira de Campos

proteção à natureza e identidade nacional no BraSil doS anoS 1920-1940
José Augusto Drummond e João Luiz Franco

pSiquiatria inStitucional: do hoSpício à reforma pSiquiátrica
Maurício Lougon

raça, ciência e Sociedade
Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

raça como queStão: hiStória, ciência e identidadeS no BraSil
Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

recepção do darwiniSmo no BraSil, a
Heloisa Maria Bertol Domingues, Magali Romero Sá e Thomas Glick  (Orgs.)

recurSoS críticoS: hiStória da cooperação técnica opaS-BraSil  
em recurSoS humanoS para a Saúde (1975-1988)

Fernando A. Pires-Alves e Carlos Henrique Assunção Paiva

reviravolta na Saúde: origem e articulação do movimento Sanitário
Sarah Escorel
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rio em movimento: quadroS médicoS e(m) hiStória, 1890 – 1920, o
Myriam Bahia Lopes

rondonia: anthropologia - ethnographia
Edgard Roquette-Pinto

Saúde e democracia: hiStória e perSpectivaS do SuS
Nísia Trindade Lima, Silvia Gerschman, Flavio Coelho Edler e Julio Manuel Suárez  (Orgs.)

Saúde e política: a fundação rocKefeller e SeuS parceiroS em São paulo
Lina Faria

Saúde no governo vargaS (1930 – 1945): dualidade inStitucional de um 
Bem púBlico

Cristina M. Oliveira Fonseca

Ser médico no BraSil: o preSente no paSSado 
André de Faria Pereira Neto

textoS hipocráticoS: o doente, o médico e a doença
Henrique F. Cairus e Wilson A. Ribeiro Jr. 

triButo a vênuS: a luta contra a SífiliS no BraSil, da paSSagem do  
Século aoS anoS 40

Sérgio Carrara

vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder doS homenS
Tania Maria Fernandes

valor da Saúde: hiStória da organização pan-americana da Saúde, o
Marcos Cueto

vida e oBra de oSwaldo cruz 
Clementino Fraga

viroSeS emergenteS no BraSil
Luiz Jacintho da Silva e Rodrigo Nogueira Angerami

víruS, moSquitoS e modernidade: a feBre amarela no BraSil entre  
ciência e política

Ilana Löwy

viSõeS do feminino: a medicina da mulher noS SéculoS xix e xx
Ana Paula Vosne Martins

vozeS de campoS de jordão: experiênciaS SociaiS e pSíquicaS do  
tuBerculoSo pulmonar no eStado de São paulo 

Oracy Nogueira 
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (Org. da 2ª edição)

medicina, epidemiologia e BioeStatíStica

análiSe de SoBrevivência: teoria e aplicaçõeS em Saúde
Marilia Sá Carvalho, Valeska Lima Andreozzi, Claudia Torres Codeço, Dayse Pereira Campos, 
Maria Tereza Serrano Barbosa e Silvia Emiko Shimakura 
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análiSe diagnóStica da política nacional de Saúde para redução de 
acidenteS e violênciaS

Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)

aSpectoS econômicoS da equidade em Saúde
Di McIntyre e Gavin Mooney (Orgs.)

atenção integrada àS doençaS prevalenteS na infância: implantação e 
avaliação no BraSil 

Antonio José Ledo Alves da Cunha, Yehuda Benguigui e Maria Anice Sabóia Fontenele e Silva  (Orgs.)

atlaS doS vetoreS da doença de chagaS naS américaS/AtlAs of ChAgAs’ 
DiseAse VeCtors in the AmeriCAs – volS. i, ii e iii

Rodolfo U. Carcavallo, Itamar Galíndez Girón, José Jurberg e Herman Lent  (Orgs.)

atlaS geográfico de laS malformacioneS congénitaS en Sudamerica
Eduardo E. Castilla, Jorge S. Lopez-Camelo e Joaquín E. Paz. Maria da Graça Dutra (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS conceituaiS à prática na análiSe da 
implantação de programaS

Zulmira Maria de Araújo (Org.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática na avaliação de 
programaS e SiStemaS de Saúde

Zulmira Maria de Araújo Hartz e Ligia Maria Vieira da Silva  (Orgs.)

Bioética para profiSSionaiS de Saúde
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira Batista

clínica e terapêutica da doença de chagaS: uma aBordagem prática 
para o clínico geral

João Carlos Pinto Dias e José Rodrigues Coura  (Orgs.)

condiçõeS de Saúde no BraSil: retroSpecto de 1979 a 1995, aS
Maria Helena P. de Mello Jorge e Sabina Léa Davidson Gotlieb

controle da eSquiStoSSomoSe, o
Segundo Relatório do Comitê de Especialistas da Organização Mundial da Saúde

controle da tuBerculoSe: uma propoSta de integração enSino-Serviço
Maria José Procópio (Org.)

correndo o riSco: uma introdução aoS riScoS em Saúde
Luis David Castiel, Maria Cristina Rodrigues Guilam e Marcos Santos Ferreira

demografia doS povoS indígenaS no BraSil
Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

Dengue
Eric Martínez Torres

dengue: teoriaS e práticaS
Denise Valle, Denise Nacif Pimenta e Rivaldo Venâncio da Cunha (Orgs.)

difíceiS deciSõeS: etnografia de um centro de tratamento intenSivo
Rachel Aisengart Menezes
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diScriminação e Saúde: perSpectivaS e métodoS
João Luiz Bastos e Eduardo Faerstein

diScurSoS médicoS SoBre SereS frágeiS
Marília Bernardes Marques

do contágio à tranSmiSSão: ciência e cultura na gêneSe do  
conhecimento epidemiológico

Dina Czeresnia

doença de chagaS: manual de experimentação animal
Tania C. de Araújo-Jorge e Solange Lisboa de Castro  (Orgs.)

doençaS endêmicaS: aBordagenS SociaiS, culturaiS e comportamentaiS
Rita Barradas Barata e Roberto Briceño-León  (Orgs.)

em BuSca da Boa morte: antropologia doS cuidadoS paliativoS
Rachel Aisengart Menezes

endemia hanSênica: uma perSpectiva multidiSciplinar, a
Marcos de Souza Queiroz e Maria Angélica Puntel

epidemiologia: contextoS e pluralidade – vol. 4
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade
 Jaime Breilh

epidemiologia da impreciSão: proceSSo Saúde/doença mental como  
oBjeto da epidemiologia

José Jackson Coelho Sampaio

epidemiologia e cultura
James A. Trostle

epidemiologia e Saúde doS povoS indígenaS no BraSil
Carlos E. A. Coimbra Jr., Ricardo V. Santos e Ana Lúcia Escobar  (Orgs.)

epidemiologia nutricional
Gilberto Kac, Rosely Sichieri e Denise Petrucci Gigante  (Orgs.)

epidemiologia, ServiçoS e tecnologiaS em Saúde – vol. 3
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

equidade e Saúde: contriBuiçõeS da epidemiologia – vol. 1
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

eSpaço & doença: um olhar SoBre o amazonaS
Luisa Basilia Iñiguez Rojas e Luciano Medeiros de Toledo  (Orgs.)

eStudoS de utilização de medicamentoS: noçõeS BáSicaS
Claudia Garcia Serpa Osório de Castro (Coord.)

formação ética doS médicoS: Saindo da adoleScência com a vida (doS 
outroS) naS mãoS, a 

Sergio Rego

fundamentoS da vigilância Sanitária
Suely Rozenfeld (Org.)
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hanSeníaSe: repreSentaçõeS SoBre a doença
Lenita B. Lorena Claro

humanização do parto: política púBlica, comportamento organizacional 
e ethoS profiSSional 

Mônica Bara Maia

humanização doS cuidadoS em Saúde: conceitoS, dilemaS e práticaS
Suely Ferreira Deslandes (Org.)

inferência cauSal em epidemiologia: o modelo de reSpoStaS potenciaiS 
Ronir Ragio Luiz e Claudio José Struchiner

leiShmanioSeS do continente americano
Fátima Conceição-Silva e Carlos Roberto Alves (Orgs.)

medicina da noite: da cronoBiologia à prática clínica
José Manoel Jansen, Agnaldo José Lopes, Ursula Jansen, Domenico Capone, Teresinha Yoshiko 
Maeda, Arnaldo Noronha e Gerson Magalhães  (Orgs.)

“meio quilo de gente”: um eStudo antropológico SoBre ultra-Som oBStétrico
Lilian Krakowski Chazan

melhor prática em radiologia pediátrica: um manual para todoS  
oS ServiçoS de radiologia

J. V. Cook et al.

oBeSidade e Saúde púBlica
Luiz Antonio dos Anjos

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento

por uma filoSofia empírica da atenção à Saúde: olhareS SoBre o campo 
Biomédico

Kenneth Rochel de Camargo Jr. e Maria Inês Nogueira  (Orgs.)

prevención primaria de loS defectoS congénitoS
Eduardo E. Castilla, Jorge S. Lopez-Camelo e Joaquin E. Paz, Iêda M. Orioli e Maria da Graça 
Dutra  (Orgs.)

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna

recém-naScido de alto riSco: teoria e prática do cuidar, o
Maria Elisabeth Lopes Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de Carvalho  (Orgs.) 

SaBer e Sentir: uma etnografia da aprendizagem da Biomedicina
Octávio Bonet

Saúde & eSpaço: eStudoS metodológicoS e técnicaS de análiSe
Alberto Lopes Najar e Eduardo Cesar Marques  (Orgs.)

Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)
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Som do Silêncio da hepatite c, o
Francisco Inácio Bastos

teoria epidemiológica hoje: fundamentoS, interfaceS e tendênciaS – vol. 2
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

textoS de apoio em regiStroS de Saúde – vol. 1
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em vigilância epidemiológica
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

tópicoS em malacologia médica
Frederico Simões Barbosa (Org.)

toxoplaSmoSe & toxoplAsmA gonDii
Wanderley de Souza e Rubens Belfort Jr. (Orgs.)

tramBiclínicaS, pilantrópicoS, emBromedS: um enSaio SoBre gíria médica
Christopher Peterson

tratado de Saúde coletiva
Gastão Wagner de Sousa Campos, Maria Cecília de Souza Minayo, Marco Akerman, Marcos 
Drumond Júnior e Yara Maria de Carvalho  (Orgs.) 

urgênciaS e emergênciaS em Saúde: perSpectivaS de profiSSionaiS e uSuárioS
Armelle Giglio-Jacquemot

vigilância alimentar e nutricional para a Saúde indígena – volS. 1 e 2
Denise Cavalcante Barros, Denise Oliveira e Silva e Silvia Ângela Gugelmin  (Orgs.)

metodologia e peSquiSa

agir comunicativo e planejamento Social: uma crítica ao  
enfoque eStratégico 

Francisco Javier Uribe Rivera

análiSe de SoBrevivência: teoria e aplicaçõeS em Saúde 
Marilia Sá Carvalho, Valeska Lima Andreozzi, Claudia Torres Codeço, Dayse Pereira Campos, 
Maria Tereza Serrano Barbosa e Silvia Emiko Shimakura 

análiSe eStratégica em Saúde e geStão pela eScuta
Francisco Javier Uribe Rivera

análiSiS eStratégico en Salud y geStión a travéS de la eScucha
Francisco Javier Uribe Rivera

animaiS de laBoratório: criação e experimentação 
Antenor Andrade, Sergio Correia Pinto e Rosilene Santos de Oliveira  (Orgs.)

avaliação: conceitoS e métodoS
Astrid Brousselle, François Champagne, André-Pierre Contandriopoulos e Zulmira Hartz (Orgs.)

avaliação de políticaS e programaS de Saúde
Ligia Maria Vieira da Silva
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avaliação em Saúde: doS modeloS conceituaiS à prática na análiSe da  
implantação de programaS

Zulmira Maria de Araújo Hartz (Org.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática da avaliação de 
programaS de controle de proceSSoS endêmicoS

Elizabeth Moreira dos Santos e Marly Marques da Cruz (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática na avaliação de  
programaS e SiStemaS de Saúde

Zulmira Maria de Araújo Hartz e Ligia Maria Vieira da Silva  (Orgs.)

avaliação por triangulação de métodoS: aBordagem de programaS SociaiS
Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

caminhoS do penSamento: epiStemologia e método
Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.) 

como fazer teSeS em Saúde púBlica: conSelhoS e idéiaS para formular 
projetoS e redigir teSeS e informeS de peSquiSa

Federico Tobar e Margot Romano Yalour

democracia e inovação na geStão local da Saúde
Sonia Fleury

diScriminação e Saúde: perSpectivaS e métodoS
João Luiz Bastos e Eduardo Faerstein

doença de chagaS: manual de experimentação animal
Tania C. de Araújo-Jorge e Solange Lisboa de Castro  (Orgs.)

doençaS endêmicaS: aBordagenS SociaiS, culturaiS e comportamentaiS
Rita Barradas Barata e Roberto Briceño-León  (Orgs.)

epidemiologia da impreciSão: proceSSo Saúde/doença mental como oBjeto 
da epidemiologia

José Jackson Coelho Sampaio

eStudoS de utilização de medicamentoS: noçõeS BáSicaS
Claudia Garcia Serpa Osório de Castro (Coord.) 

meta-avaliação da atenção BáSica em Saúde: teoria e prática
Zulmira Hartz, Ligia Vieira da Silva e Eronildo Felisberto  (Orgs.)

patenteS, peSquiSa e deSenvolvimento: um manual de propriedade intelectual
Maria Fernanda Gonçalves Macedo e  A. L. Figueira Barbosa

peSquiSa em Saúde coletiva: fronteiraS, oBjetoS e métodoS
Virgínia Alonso Hortale, Carlos Otávio Fiúza Moreira, Regina Cele de Andrade Bodstein e Célia 
Leitão Ramos  (Orgs.)

plágio: palavraS eScondidaS
Debora Diniz e Ana Terra

planejamento e geStão em Saúde: conceitoS, hiStória e propoStaS
Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann
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Saúde & eSpaço: eStudoS metodológicoS e técnicaS de análiSe
Alberto Lopes Najar e Eduardo Cesar Marques  (Orgs.)

Saúde e jornaliSmo: interfaceS contemporâneaS
Kátia Lerner e Igor Sacramento (Orgs.)

Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)

SuBjetividade, geStão e cuidado em Saúde: aBordagenS da pSicoSSociologia
Creuza da Silva Azevedo e Marilene de Castilho Sá (Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

nutrição e alimentação

agonia da fome
Maria do Carmo Soares de Freitas

alimentação, Sociedade e cultura
Jesús Contreras e Mabel Gracia

amamentação: um híBrido natureza-cultura
João Aprígio Guerra de Almeida

antropologia e nutrição: um diálogo poSSível
Ana Maria Canesqui e Rosa Wanda Diez Garcia  (Orgs.)

epidemiologia nutricional
Gilberto Kac, Rosely Sichieri e Denise Petrucci Gigante  (Orgs.)

fome: uma (re)leitura de joSué de caStro
Rosana Magalhães

mal de fome e não de raça: gêneSe, conStituição e ação política  
da educação alimentar: BraSil, 1934  – 1946

Eronides da Silva Lima

recém-naScido de alto riSco: teoria e prática do cuidar, o
Maria Elisabeth Lopes Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de Carvalho  (Orgs.). 

Segurança alimentar e nutricional: perSpectivaS, aprendizadoS e deSafioS 
para aS políticaS púBlicaS

Cecília Rocha, Luciene Burlandy e Rosana Magalhães (Orgs.)

tranSformação e perSiStência: antropologia da alimentação e nutrição 
em uma Sociedade indígena amazônica

Maurício Soares Leite

vigilância alimentar e nutricional: limitaçõeS e interfaceS com a rede 
de Saúde

Inês Rugani Ribeiro de Castro
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vigilância alimentar e nutricional para a Saúde indígena (volS. 1 e 2)
Denise Cavalcante Barros, Denise Oliveira e Silva e Silvia Ângela Gugelmin  (Orgs.)

políticaS púBlicaS e Saúde

agente comunitário de Saúde: o Ser, o SaBer, o fazer
Joana Azevedo da Silva e Ana Sílvia Whitaker Dalmaso

agir comunicativo e planejamento Social: uma crítica ao enfoque  
eStratégico

Francisco Javier Uribe Rivera

agonia da fome
Maria do Carmo Soares de Freitas

aidS na terceira década
Francisco Inácio Bastos

álcool e outraS drogaS: diálogoS SoBre um mal-eStar contemporâneo
Sergio Alarcon e Marco Aurélio Soares Jorge (Orgs.)

alcooliSmo no traBalho (coleção Loucura XXI)
Magda Vaissman 

análiSe diagnóStica da política nacional de Saúde para redução de 
acidenteS e violênciaS

Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)

análiSe eStratégica em Saúde e geStão pela eScuta
Francisco Javier Uribe Rivera

análiSe Sociológica daS políticaS de Saúde
Patrice Pinell

análiSiS eStratégico en Salud y geStión a travéS de la eScucha
Francisco Javier Uribe Rivera

aprendizado da Sexualidade: reprodução e trajetóriaS SociaiS de jovenS 
BraSileiroS, o

Maria Luiza Heilborn, Estela M. L. Aquino e Daniela Riva Knauth e Michel Bozon  (Orgs.)

aSpectoS econômicoS da equidade em Saúde
Di McIntyre e Gavin Mooney (Orgs.)

aSSiStência farmacêutica e aceSSo a medicamentoS
Maria Auxiliadora Oliveira, Jorge Antonio Zepeda Bermudez e Claudia Garcia Serpa Osório-de-Castro

aSSiStência farmacêutica: geStão e prática para profiSSionaiS da Saúde
Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro, Vera Lucia Luiza, Selma Rodrigues de Castilho, Maria 
Auxiliadora Oliveira e Nelly Marin Jaramillo (Orgs.)

atenção integrada àS doençaS prevalenteS na infância: implantação e 
avaliação no BraSil 

Antonio José Ledo Alves da Cunha, Yehuda Benguigui e Maria Anice Sabóia Fontenele e Silva  (Orgs.)
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avaliação de políticaS e programaS de Saúde
Ligia Maria Vieira da Silva

avaliação em Saúde: doS modeloS conceituaiS à prática na análiSe da 
implantação de programaS

Zulmira Maria de Araújo (Org.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática da avaliação de 
programaS de controle de proceSSoS endêmicoS

Elizabeth Moreira dos Santos e Marly Marques da Cruz (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática na avaliação de 
programaS e SiStemaS de Saúde

Zulmira Maria de Araújo Hartz e Ligia Maria Vieira da Silva  (Orgs.)

avaliação por triangulação de métodoS: aBordagem de programaS  
SociaiS

Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

aveSSoS do prazer: drogaS, aidS e direitoS humanoS
Gilberta Acselrad (Org.)

Bioética e Saúde: novoS tempoS para mulhereS e criançaS?
Marlene Braz e Fermin Roland Schramm (Orgs.)

Bioética: riScoS e proteção
Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios  (Orgs.)

caminhoS da Saúde púBlica no BraSil
Jacobo Finkelman (Org.)

cauSaS SociaiS daS iniqüidadeS em Saúde no BraSil, aS 
Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde

cidadeS SaudáveiS? algunS olhareS SoBre o tema
Carmen Beatriz Silveira, Tania Maria Fernandes e Bárbara Pellegrini (Orgs.)

ciência, política e relaçõeS internacionaiS: enSaioS SoBre paulo carneiro
Marcos Chor Maio (Org.)

como e por Que aS deSigualdadeS SociaiS fazem mal à Saúde
Rita Barradas Barata

comunicação e Saúde
Inesita Soares de Araújo e Janine Miranda Cardoso

condiçõeS de Saúde no BraSil: retroSpecto de 1979 a 1995, aS
Maria Helena P. de Mello Jorge e Sabina Léa Davidson Gotlieb

conferência mundial SoBre a mulher, iv
Série Conferências Mundiais das Nações Unidas

conflitoS, eficiência e democracia na geStão púBlica
Douglas Gerson Braga

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa latina
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)
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da compaixão à Solidariedade: uma genealogia da aSSiStência médica
Sandra Caponi

democracia e inovação na geStão local da Saúde
Sonia Fleury

democracia, federaliSmo e centralização no BraSil
Marta Arretche

democracia inconcluSa: um eStudo da reforma Sanitária BraSileira, a
Silvia Gershman

democracia no enSino e naS inStituiçõeS: a face pedagógica do SuS
Tânia Celeste Matos Nunes 

demografia doS povoS indígenaS no BraSil
Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

dengue
Eric Martínez Torres

dengue: teoriaS e práticaS
Denise Valle, Denise Nacif Pimenta e Rivaldo Venâncio da Cunha (Orgs.)

deSafioS para o controle Social: SuBSídioS para capacitação de  
conSelheiroS de Saúde

Maria Valéria Costa Correia

deSenvolvimento, amBiente e Saúde: implicaçõeS da (deS)localização  
induStrial

Raquel Maria Rigotto

dinâmica do SiStema produtivo da Saúde: inovação e complexo econômico-
induStrial, a

Carlos A. Grabois Gadelha, José Maldonado, Marco Vargas, Pedro R. Barbosa e Laís Silveira Costa

doença de chagaS, doença do BraSil: ciência, Saúde e nação (1909-1962)
Simone Kropf

ecologia política doS riScoS: princípioS para integrarmoS o local e o 
gloBal na promoção da Saúde e da juStiça amBiental, uma

Marcelo Firpo de Souza Porto

educação, comunicação e tecnologia educacional: interfaceS com o 
campo da Saúde

Simone Monteiro e Eliane Vargas  (Orgs.)

educação profiSSional em Saúde
Isabel Brasil Pereira e Marise Nogueira Ramos

entre oS SalõeS e o laBoratório: guilherme guinle, a Saúde e a ciência 
no rio de janeiro, 1920 – 1940

Gisele Sanglard

epidemiologia e Saúde doS povoS indígenaS no BraSil
Carlos E. A. Coimbra Jr., Ricardo V. Santos e Ana Lúcia Escobar  (Orgs.)
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epidemiologia nutricional
Gilberto Kac, Rosely Sichieri e Denise Petrucci Gigante  (Orgs.)

eScola para a Saúde, uma
Nísia Trindade Lima, Cristina M. O. Fonseca e Paulo Roberto Elian dos Santos  (Orgs.)

eStado Sem cidadãoS: Seguridade Social na américa latina
Sonia Fleury

eStado, Sociedade e formação profiSSional em Saúde: contradiçõeS e 
deSafioS em 20 anoS de SuS

Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima  (Orgs.)

etnicidade na américa latina: um deBate SoBre raça, Saúde e direitoS 
reprodutivoS

Simone Monteiro e Livio Sansone  (Orgs.)

família contemporânea e Saúde: SignificadoS, práticaS e políticaS púBlicaS
Leny A. Bomfim Trad (Org.)

federaliSmo e políticaS púBlicaS no BraSil
Gilberto Hochman e Marco Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)

filhaS do mundo: infração juvenil feminina no rio de janeiro
Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino

fundamentoS da educação eScolar do BraSil contemporâneo
Júlio César França Lima e Lúcia Maria Wanderley Neves  (Orgs.)

fundamentoS da vigilância Sanitária
Suely Rozenfeld (Org.)

geStão do SuS no âmBito eStadual: o caSo do rio de janeiro, a
Maria Alicia D. Ugá, Marilene de Castilho Sá, Mônica Martins e Francisco Campos Braga Neto  (Orgs.)

geStão e vigilância Sanitária: modoS atuaiS do penSar e fazer
Marismary Horsth De Seta, Vera Lúcia Edais Pepe e Gisele O’Dwyer de Oliveira  (Orgs.)

gripe eSpanhola na Bahia: Saúde, política e medicina em tempoS de  
epidemia, a

Christiane Maria Cruz de Souza

hiStóriaS de peSSoaS e lugareS: memóriaS daS comunidadeS de manguinhoS 
Tania Maria Fernandes e Renato Gama-Rosa Costa

humanização do parto: política púBlica, comportamento organizacional 
e ethoS profiSSional

Mônica Bara Maia

humanização doS cuidadoS em Saúde: conceitoS, dilemaS e práticaS
Suely Ferreira Deslandes (Org.)

impactoS da violência na eScola: um diálogo com profeSSoreS
Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci  (Orgs.)

impactoS da violência na Saúde
Kathie Njaine, Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino  (Orgs.)
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informação e Saúde: uma ciência e SuaS políticaS em uma nova era
Alice Branco

informar e educar em Saúde: análiSeS e experiênciaS
Ana Cristina de S. Mandarino, Edmundo Gallo e Estélio Gomberg (Orgs.)

inovação em Saúde: dilemaS e deSafioS de uma inStituição púBlica
Nara Azevedo, Carlos Augusto Grabois Gadelha, Carlos Fidelis Ponte, Claudia Trindade e Wanda 
Hamilton  (Orgs.)

itinerárioS da loucura em território dogon
Denise Dias Barros

loucoS pela vida: a trajetória da reforma pSiquiátrica no BraSil
Paulo Amarante (Coord.)

medicamentoS no BraSil: inovação e aceSSo
Paulo Marchiori Buss, José da Rocha Carvalheiro e Carmen Phang Romero Casas  (Orgs.)

medicinaS indígenaS e aS políticaS da tradição: entre diScurSoS oficiaiS 
e vozeS indígenaS

Luciane Ouriques Ferreira

meta-avaliação da atenção BáSica em Saúde: teoria e prática
Zulmira Hartz, Ligia Vieira da Silva e Eronildo Felisberto  (Orgs.)

miragem da póS-modernidade: democracia e políticiaS SociaiS no  
contexto da gloBalização, a

Silvia Gerschman e Maria Lúcia Werneck Vianna  (Orgs.)

miSSão prevenir e proteger: condiçõeS de vida, traBalho e Saúde doS 
policiaiS militareS do rio de janeiro

Maria Cecília de Souza Minayo, Edinilsa Ramos de Souza e Patrícia Constantino  (Orgs.)

nem SoldadoS nem inocenteS: juventude e tráfico de drogaS no  
rio de janeiro

Otávio Cruz Neto, Marcelo Rasga Moreira e Luiz Fernando Mazzei Sucena

‘noSSo remédio É a palavra’: uma etnografia SoBre o modelo  
terapêutico de alcoólicoS anônimoS

Edemilson Antunes de Campos

o que é o SuS
Jairnilson Paim

oBeSidade e Saúde púBlica
Luiz Antonio dos Anjos

participação e Saúde no BraSil
Soraya Vargas Côrtes (Org.)

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento

planejamento e geStão em Saúde: conceitoS, hiStória e propoStaS
Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann
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poder, hierarquia e reciprocidade: Saúde e harmonia entre oS Baniwa 
do alto rio negro

Luiza Garnelo

política de Saúde: o púBlico e o privado
Catalina Eibenschutz (Org.)

política púBlica como campo multidiSciplinar, a
Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)

política púBlica e geStão de ServiçoS de Saneamento
Léo Heller e José Esteban Castro (Orgs.)

políticaS de Saúde no BraSil: continuidadeS e mudançaS
Cristiani Vieira Machado, Tatiana Wargas de Faria Baptista e Luciana Dias de Lima (Orgs.)

políticaS e cuidado em Saúde mental: contriBuiçõeS para a prática  
profiSSional

Marco Aurélio Soares Jorge, Maria Cecilia de Araujo Carvalho e Paulo Roberto Fagundes da Silva (Orgs.)

políticaS e SiStema de Saúde no BraSil
Lígia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, José Carvalho de Noronha  
e Antônio Ivo de Carvalho  (Orgs.)

políticaS internacionaiS de Saúde na era vargaS: o Serviço eSpecial de 
Saúde púBlica, 1942-1960 

André Luiz Vieira de Campos

políticaS púBlicaS no BraSil
Gilberto Hochman, Marta Arretche e Eduardo Marques  (Orgs.)

promoção da Saúde: a conStrução Social de um conceito em perSpectiva 
comparada

Lucíola Santos Rabello

promoção da Saúde: conceitoS, reflexõeS, tendênciaS
Dina Czeresnia e Carlos Machado de Freitas  (Orgs.)

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna

púBlico e privado na política de aSSiStência à Saúde no BraSil: atoreS, 
proceSSoS e trajetóriaS

Telma Maria Gonçalves Menicucci

qual prevenção? – aidS, Sexualidade e gênero em uma favela carioca
Simone Monteiro

que controle Social? - oS conSelhoS de Saúde como inStrumento
Maria Valéria Costa Correia

queStõeS da Saúde reprodutiva
Karen Giffin e Sarah Hawker Costa  (Orgs.)

recurSoS críticoS: hiStória da cooperação técnica opaS-BraSil em  
recurSoS humanoS para a Saúde (1975-1988)

Fernando A. Pires-Alves e Carlos Henrique Assunção Paiva
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reforma pSiquiátrica: aS experiênciaS franceSa e italiana 
Isabel Friche Passos

reforma Sanitária BraSileira: contriBuição para a compreenSão e crítica
Jairnilson Silva Paim

reSponSaBilidade pela Saúde: aSpectoS jurídicoS, a
Hélio Pereira Dias

rumo ao interior: médicoS, Saúde da família e mercado de traBalho
Romulo Maciel Filho e Maria Alice Fernandes Branco

Saúde, amBiente e SuStentaBilidade
Carlos Machado de Freitas e Marcelo Firpo Porto

Saúde Bucal no BraSil: muito além do céu da Boca
Paulo Capel Narvai e Paulo Frazão

Saúde coletiva como compromiSSo: a trajetória da aBraSco
Nísia Trindade Lima e José Paranaguá de Santana  (Orgs.)

Saúde do homem em deBate
Romeu Gomes (Org.)

Saúde do traBalhador na Sociedade BraSileira contemporânea
Carlos Minayo, Jorge Mesquita Huet Machado e Paulo Gilvane Lopes Pena  (Orgs.)

Saúde e democracia: hiStória e perSpectivaS do SuS
Nísia Trindade Lima, Silvia Gerschman, Flavio Coelho Edler e Julio Manuel Suárez  (Orgs.)

Saúde e política: a fundação rocKefeller e SeuS parceiroS em São paulo
Lina Faria

Saúde indígena em perSpectiva: explorando SuaS matrizeS hiStóricaS e 
ideológicaS

Carla Costa Teixeira e Luiza Garnelo (Orgs.)

Saúde mental e atenção pSicoSSocial
Paulo Amarante

Saúde no BraSil: a Série the lancet, 2011
Cesar Gomes Victora, Maria do Carmo Leal, Maurício Lima Barreto, Maria Inês Schmidt e 
Carlos Augusto Monteiro (Orgs.)

Saúde no governo vargaS (1930-1945): dualidade inStitucional de um 
Bem púBlico

Cristina M. Oliveira Fonseca

Saúde perSecutória: oS limiteS da reSponSaBilidade, a
Luis David Castiel e Carlos Alvarez-Dardet Diaz

Saúde: promeSSaS e limiteS da conStituição
Eleutério Rodriguez Neto

Segurança alimentar e nutricional: perSpectivaS, aprendizadoS e deSafioS 
para aS políticaS púBlicaS

Cecília Rocha, Luciene Burlandy e Rosana Magalhães (Orgs.)
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Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)

SiStemaS de Saúde: continuidadeS e mudançaS
Paulo Marchiori Buss e Maria Eliana Labra  (Orgs.)

Solidariedade ou competição? – políticaS e SiStema de atenção à Saúde 
na alemanha

Ligia Giovanella

Som do Silêncio da hepatite c, o
Francisco Inácio Bastos

SuS: o deSafio de Ser único
Carlos Octávio Ocké-Reis

teoria e prática doS conSelhoS tutelareS e conSelhoS doS direitoS da 
criança e do adoleScente

Simone Gonçalves de Assis, Liane Maria Braga da Silveira, Mariana Barcinski e Benedito Ro-
drigues dos Santos  (Orgs.)

território, amBiente e Saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira e Maurício Monken  (Orgs.)

textoS de apoio em políticaS de Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

traçando caminhoS em uma Sociedade violenta: a vida de jovenS  
infratoreS e de SeuS irmãoS não-infratoreS

Simone Gonçalves de Assis

tranSformação e perSiStência: antropologia da alimentação e nutrição 
em uma Sociedade indígena amazônica

Maurício Soares Leite

tratado de Saúde coletiva
Gastão Wagner de Souza Campos, Maria Cecília de Souza Minayo, Marco Akerman, Marcos 
Drumond Júnior e Yara Maria de Carvalho  (Orgs.) 

vacinaS, SoroS e imunizaçõeS no BraSil
Paulo Marchiori Buss, José Gomes Temporão e José da Rocha Carvalheiro  (Orgs.)

valor da Saúde: hiStória da organização pan-americana da Saúde, o
Marcos Cueto

vidaS ao léu: trajetóriaS de excluSão Social
Sarah Escorel

vigilância alimentar e nutricional para a Saúde indígena – volS. 1 e 2
Denise Cavalcante Barros, Denise Oliveira e Silva e Silvia Ângela Gugelmin  (Orgs.)

violência e Saúde
Maria Cecília de Souza Minayo
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violência SoB o olhar da Saúde: a infrapolítica da contemporaneidade 
BraSileira

Maria Cecília de Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

Saúde do traBalHador 

acidenteS induStriaiS ampliadoS: deSafioS e perSpectivaS para o controle 
e a prevenção

Carlos Machado de Freitas, Marcelo Firpo de Souza e Jorge Mesquita Huet Machado  (Orgs.)

alcooliSmo no traBalho (coleção Loucura XXI)
Magda Vaissman

BioSSegurança: uma aBordagem multidiSciplinar
Pedro Teixeira e Silvio Valle  (Orgs.)

chriStophe dejourS: da pSicopatologia à pSicodinâmica do traBalho
Selma Lancman e Laerte Idal Sznelwar  (Orgs.)

deSenvolvimento, amBiente e Saúde: implicaçõeS da (deS)localização  
induStrial

Raquel Maria Rigotto

é veneno ou é remédio? –  agrotóxicoS, Saúde e amBiente
Frederico Peres e Josino Costa Moreira  (Orgs.)

experiência de doença e narrativa
Miriam Cristina M. Rabelo, Paulo César B. Alves e Iara Maria A Souza

impactoS da violência na eScola: um diálogo com profeSSoreS
Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci  (Orgs.)

impactoS da violência na Saúde
Kathie Njaine, Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino  (Orgs.)

miSSão prevenir e proteger: condiçõeS de vida, traBalho e Saúde doS 
policiaiS militareS do rio de janeiro

Maria Cecília de Souza Minayo, Edinilsa Ramos de Souza e Patrícia Constantino  (Orgs.)

Saúde do traBalhador na Sociedade BraSileira contemporânea
Carlos Minayo, Jorge Mesquita Huet Machado e Paulo Gilvane Lopes Pena  (Orgs.)

Saúde, traBalho e modoS SexuadoS de viver  
Jussara Brito

Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)

traBalhar na Saúde: experiênciaS cotidianaS e deSafioS para a geStão do 
traBalho e do emprego

Ada Ávila Assunção e Jussara Brito (Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)
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violência oculta do traBalho: aS leSõeS por eSforçoS repetitivoS, a
Herval Pina Ribeiro

Saúde e amBiente 

acidenteS induStriaiS ampliadoS: deSafioS e perSpectivaS para o controle 
e a prevenção

Carlos Machado de Freitas, Marcelo Firpo de Souza e Jorge Mesquita Huet Machado  (Orgs.)

BiodiverSidade em queStão
Henrique Lins de Barros

BioSSegurança: uma aBordagem multidiSciplinar
Pedro Teixeira e Silvio Valle  (Orgs.)

cidadeS SaudáveiS? algunS olhareS SoBre o tema
Carmen Beatriz Silveira, Tania Maria Fernandes e Bárbara Pellegrini (Orgs.)

correndo o riSco: uma introdução aoS riScoS em Saúde
Luis David Castiel, Maria Cristina Rodrigues Guilam e Marcos Santos Ferreira

deSenvolvimento, amBiente e Saúde: implicaçõeS da (deS)localização  
induStrial

Raquel Maria Rigotto

determinanteS amBientaiS e SociaiS da Saúde
Luiz Augusto C. Galvão, Jacobo Finkelman e Samuel Henao (Orgs.)

do clima e daS doençaS do BraSil: ou eStatíStica médica  
deSte império 

J. F. Xavier Sigaud (edição brasileira)

é veneno ou é remédio? – agrotóxicoS, Saúde e amBiente 
Frederico Peres e Josino Costa Moreira  (Orgs.)

ecologia política doS riScoS: princípioS para integrarmoS o local e o 
gloBal na promoção da Saúde e da juStiça amBiental, uma

Marcelo Firpo de Souza Porto

geStão e avaliação de riSco em Saúde amBiental
Ogenis Magno Brilhante e Luiz Querino de A. Caldas (Coords.)

injuStiça amBiental e Saúde no BraSil: o mapa de conflitoS
Marcelo Firpo Porto, Tania Pacheco e Jean Pierre Leroy (Orgs.)

política púBlica e geStão de ServiçoS de Saneamento
Léo Heller e José Esteban Castro (Orgs.)

proteção à natureza e identidade nacional no BraSil doS anoS 1920-1940
José Augusto Drummond e João Luiz Franco

química em queStão
Alfredo Luis Mateus

reSíduoS SólidoS, amBiente e Saúde: uma viSão multidiSciplinar
Cristina Lucia Silveira Sisinno e Rosália Maria de Oliveira  (Orgs.)
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Saúde, amBiente e SuStentaBilidade
Carlos Machado de Freitas e Marcelo Firpo Porto

Saúde e amBiente SuStentável: eStreitando nóS
Maria Cecília de Souza Minayo e Ary Carvalho de Miranda  (Orgs.)

território, amBiente e Saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira e Maurício Monken  
(Orgs.)

traBalho de campo com animaiS: procedimentoS, riScoS e BioSSegurança
Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

Saúde mental

alcooliSmo no traBalho (Coleção Loucura XXI)
Magda Vaissman

antídoto do mal: crítica de arte e loucura na modernidade BraSileira, o
Gustavo Henrique Dionisio

arquivoS da loucura: juliano moreira e a deScontinuidade hiStórica  
da pSiquiatria

Vera Portocarrero

chriStophe dejourS: da pSicopatologia à pSicodinâmica do traBalho
Selma Lancman e Laerte Idal Sznelwar  (Orgs.)

delírioS da razão: médicoS, loucoS e hoSpícioS (rio de janeiro, 1830 – 
1930), oS

Magali Gouveia Engel

depreSSão: clínica, crítica e ética
Orlando Coser

doença, Sofrimento, perturBação: perSpectivaS etnográficaS
Luiz Fernando Dias Duarte e Ondina Fachel Leal  (Orgs.)

enSaioS: SuBjetividade, Saúde mental, Sociedade
Paulo Amarante

epidemiologia da impreciSão: proceSSo Saúde/doença mental como oBjeto 
da epidemiologia

José Jackson Coelho Sampaio

eSperança equiliBriSta: cartografiaS de SujeitoS em Sofrimento pSíquico
Bernadete Maria Dalmolin

experiência de doença e narrativa
Miriam Cristina M. Rabelo, Paulo César B. Alves e Iara Maria A. Souza

homem e a Serpente: outraS hiStóriaS para a loucura e a pSiquiatria, o
Paulo Amarante 

itinerárioS da loucura em território dogon
Denise Dias Barros
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louco, a rua, a comunidade: aS relaçõeS da cidade com a loucura em 
Situação de rua, o

Angela Maria Pagot

loucoS e degeneradoS: uma genealogia da pSiquiatria ampliada
Sandra Caponi

loucoS pela vida: a trajetória da reforma pSiquiátrica no BraSil
Paulo Amarante (Coord.)  

metamorfoSeS do corpo: uma pedagogia freudiana
Sherrine Njaine Borges

Nervo Cala, o Nervo Fala: a linguagem da doença, O
Maria Lúcia da Silveira

peSSoaS muito eSpeciaiS: a conStrução Social do portador de deficiência 
e a reinvenção da família

Fátima Gonçalves Cavalcante

políticaS e cuidado em Saúde mental: contriBuiçõeS para a prática  
profiSSional

Marco Aurélio Soares Jorge, Maria Cecilia de Araujo Carvalho e Paulo Roberto Fagundes da Silva (Orgs.)

pSiquiatria inStitucional: do hoSpício à reforma pSiquiátrica
Maurício Lougon

pSiquiatria Social e reforma pSiquiátrica
Paulo Amarante (Org.)

reforma pSiquiátrica, a
Manuel Desviat

reforma pSiquiátrica: aS experiênciaS franceSa e italiana 
Isabel Friche Passos

rupturaS e encontroS: deSafioS da reforma pSiquiátrica BraSileira
Silvio Yasui

Saúde mental e atenção pSicoSSocial
Paulo Amarante

Silêncio da acrópole: freud e o trágico, uma ficção pSicanalítica, o
Glaucia Dunley

textoS de apoio em políticaS de Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em Saúde mental
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

valoreS familiareS e uSo aBuSivo de drogaS
Miriam Schenker

vozeS de campoS de jordão: experiênciaS SociaiS e pSíquicaS do  
tuBerculoSo pulmonar no eStado de São paulo 

Oracy Nogueira 
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (Org. da 2ª edição)
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Saúde púBlica 

adolpho lutz – oBra completa
Jaime L. Benchimol e Magali Romero Sá (edição e organização)

agente comunitário de Saúde: o Ser, o SaBer, o fazer
Joana Azevedo da Silva e Ana Sílvia Whitaker Dalmaso

aidS na terceira década
Francisco Inácio Bastos 

álcool e outraS drogaS: diálogoS SoBre um mal-eStar contemporâneo
Sergio Alarcon e Marco Aurélio Soares Jorge (Orgs.)

alcooliSmo no traBalho (Coleção Loucura XXI)
Magda Vaissman 

amor e violência: um paradoxo daS relaçõeS de namoro e do ‘ficar’  
entre jovenS BraSileiroS

Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Kathie Njaine (Orgs.)

análiSe diagnóStica da política nacional de Saúde para redução de 
acidenteS e violênciaS

Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)

análiSe eStratégica em Saúde e geStão pela eScuta
Francisco Javier Uribe Rivera

análiSiS eStratégico en Salud y geStión a travéS de la eScucha
Francisco Javier Uribe Rivera

aSpectoS econômicoS da equidade em Saúde
Di McIntyre e Gavin Mooney (Orgs.)

aSSiStência farmacêutica e aceSSo a medicamentoS
Maria Auxiliadora Oliveira, Jorge Antonio Zepeda Bermudez e Claudia Garcia Serpa  
Osório-de-Castro

aSSiStência farmacêutica: geStão e prática para profiSSionaiS da Saúde
Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro, Vera Lucia Luiza, Selma Rodrigues de Castilho, Maria 
Auxiliadora Oliveira e Nelly Marin Jaramillo (Orgs.)

avaliação: conceitoS e métodoS
Astrid Brousselle, François Champagne, André-Pierre Contandriopoulos e Zulmira Hartz (Orgs.)

avaliação em Saúde: doS modeloS conceituaiS à prática na análiSe da 
implantação de programaS

Zulmira Maria de Araújo (Org.)

avaliação em Saúde: doS modeloS teóricoS à prática na avaliação de 
programaS e SiStemaS de Saúde

Zulmira Maria de Araújo Hartz e Ligia Maria Vieira da Silva  (Orgs.)

BaSta aplicar uma injeção? deSafioS e contradiçõeS da Saúde púBlica noS 
tempoS de jK (1956-1961)

Érico Silva Muniz
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caminhoS da Saúde púBlica no BraSil
Jacobo Finkelman (Org.)

cauSaS SociaiS daS iniquidadeS em Saúde no BraSil, aS 
Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde

cláSSico e o novo: tendênciaS, oBjetoS e aBordagenS em ciênciaS SociaiS e 
Saúde, o

Paulete Goldenberg, Mara Helena de Andréa Gomes e Regina Maria Giffoni Marsiglia  (Orgs.)

comunicação e Saúde
Inesita Soares de Araújo e Janine Miranda Cardoso

condiçõeS de Saúde no BraSil: retroSpecto de 1979 a 1995, aS
Maria Helena P. de Mello Jorge e Sabina Léa Davidson Gotlieb

controle da tuBerculoSe: uma propoSta de integração enSino-Serviço
Maria José Procópio (Org.)

correndo o riSco: uma introdução aoS riScoS em Saúde
Luis David Castiel, Maria Cristina Rodrigues Guilam e Marcos Santos Ferreira

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa latina
Maria Cecília de Souza  Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

cuidar, controlar, curar: enSaioS hiStóricoS SoBre Saúde e doença na 
américa latina e cariBe

Gilberto Hochman e Diego Armus  (Orgs.)

daS loucuraS da razão ao Sexo doS anjoS: Biopolítica, hiperprevenção, 
produtividade científica

Luis David Castiel, Javier Sans-Valero e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva

democracia e inovação na geStão local da Saúde
Sonia Fleury

democracia no enSino e naS inStituiçõeS: a face pedagógica do SuS
Tânia Celeste Matos Nunes

demografia doS povoS indígenaS no BraSil
Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.)

dengue
Eric Martínez Torres

dengue: teoriaS e práticaS
Denise Valle, Denise Nacif Pimenta e Rivaldo Venâncio da Cunha (Orgs.)

deSafioS para o controle Social: SuBSídioS para capacitação de  
conSelheiroS de Saúde

Maria Valéria Costa Correia

deSenvolvimento, amBiente e Saúde: implicaçõeS da (deS)localização  
induStrial

Raquel Maria Rigotto

determinanteS amBientaiS e SociaiS da Saúde
Luiz Augusto C. Galvão, Jacobo Finkelman e Samuel Henao (Orgs.)
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dilema preventiviSta: contriBuição para a compreenSão e crítica da  
medicina preventiva, o

Sergio Arouca e colaboradores

doença de chagaS, doença do BraSil: ciência, Saúde e nação (1909-1962)
Simone Kropf

é veneno ou é remédio? – agrotóxicoS, Saúde e amBiente
Frederico Peres e Josino Costa Moreira  (Orgs.)

ecologia política doS riScoS: princípioS para integrarmoS o local e o 
gloBal na promoção da Saúde e da juStiça amBiental, uma

Marcelo Firpo de Souza Porto

educação profiSSional em Saúde
Isabel Brasil Pereira e Marise Nogueira Ramos

em BuSca da Boa morte: antropologia doS cuidadoS paliativoS
Rachel Aisengart Menezes

enfermidadeS endêmicaS da capitania de mato groSSo: a memória de 
alexandre rodrigueS ferreira

Ângela Pôrto (Org.)

epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade
 Jaime Breilh

epidemiologia e Saúde doS povoS indígenaS no BraSil
Carlos E. A. Coimbra Jr., Ricardo V. Santos e Ana Lúcia Escobar  (Orgs.)

epidemiologia nutricional
Gilberto Kac, Rosely Sichieri e Denise Petrucci Gigante  (Orgs.)

eScola para a Saúde, uma
Nísia Trindade Lima, Cristina M. O. Fonseca e Paulo Roberto Elian dos Santos  (Orgs.)

eStado, Sociedade e formação profiSSional em Saúde: contradiçõeS e 
deSafioS em 20 anoS de SuS

Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima  (Orgs.)

eStigma e Saúde
Simone Monteiro e Wilza Villela (Orgs.)

etnicidade na américa latina: um deBate SoBre raça, Saúde e direitoS 
reprodutivoS

Simone Monteiro e Livio Sansone  (Orgs.)

fleBotomíneoS do BraSil
Elizabeth F. Rangel e Ralph Lainson  (Orgs.)

fundamentoS da vigilância Sanitária
Suely Rozenfeld (Org.)

geStão e vigilância Sanitária: modoS atuaiS do penSar e fazer
Marismary Horsth De Seta, Vera Lúcia Edais Pepe e Gisele O’Dwyer de Oliveira  (Orgs.)

gripe eSpanhola na Bahia: Saúde, política e medicina em tempoS de  
epidemia, a

Christiane Maria Cruz de Souza
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humanização do parto: política púBlica, comportamento organizacional 
e ethoS profiSSional

Mônica Bara Maia

impactoS da violência na Saúde
Kathie Njaine, Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino  (Orgs.)

inovação em Saúde: dilemaS e deSafioS de uma inStituição púBlica
Nara Azevedo, Carlos Augusto Grabois Gadelha, Carlos Fidelis Ponte, Claudia Trindade e Wanda 
Hamilton  (Orgs.)

louiS paSteur & oSwaldo cruz: inovação e tradição em Saúde
Nísia Trindade Lima e Marie-Hélène Marchand  (Orgs.)

meta-avaliação da atenção BáSica em Saúde: teoria e prática
Zulmira Hartz, Ligia Vieira da Silva e Eronildo Felisberto  (Orgs.)

o que é Saúde?
Naomar de Almeida Filho

oBeSidade e Saúde púBlica
Luiz Antonio dos Anjos

participação e Saúde no BraSil
Soraya Vargas Côrtes (Org.)

peSquiSa em Saúde coletiva: fronteiraS, oBjetoS e métodoS
Virgínia Alonso Hortale, Carlos Otávio Fiúza Moreira, Regina Cele de Andrade Bodstein e Célia 
Leitão Ramos  (Orgs.)

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento

poder, hierarquia e reciprocidade: Saúde e harmonia entre oS Baniwa 
do alto rio negro

Luiza Garnelo

política de Saúde: o púBlico e o privado
Catalina Eibenschutz (Org.)

políticaS e SiStema de Saúde no BraSil
Lígia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, José Carvalho de Noronha 
e Antônio Ivo de Carvalho  (Orgs.)

políticaS internacionaiS de Saúde na era vargaS: o Serviço eSpecial de 
Saúde púBlica, 1942-1960 

André Luiz Vieira de Campos

políticaS púBlicaS no BraSil
Gilberto Hochman, Marta Arretche e Eduardo Marques  (Orgs.)

por uma filoSofia empírica da atenção à Saúde: olhareS SoBre o campo 
Biomédico

Kenneth Rochel de Camargo Jr. e Maria Inês Nogueira  (Orgs.)

proceSSoS de alcoolização indígena no BraSil: perSpectivaS pluraiS
Maximiliano Loiola Ponte de Souza (org.)
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promoção da Saúde: a conStrução Social de um conceito em perSpectiva 
comparada

Lucíola Santos Rabello

promoção da Saúde: conceitoS, reflexõeS, tendênciaS
Dina Czeresnia e Carlos Machado de Freitas  (Orgs.)

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna

púBlico e privado na política de aSSiStência à Saúde no BraSil: atoreS, 
proceSSoS e trajetória

Telma Maria Gonçalves Menicucci

recurSoS críticoS: hiStória da cooperação técnica opaS-BraSil em  
recurSoS humanoS para a Saúde (1975-1988)

Fernando A. Pires-Alves e Carlos Henrique Assunção Paiva

reforma Sanitária BraSileira: contriBuição para a compreenSão e crítica
Jairnilson Silva Paim

repreSentaçõeS SociaiS e a experiência com o diaBeteS: um enfoque  
Socioantropológico, aS

Reni Aparecida Barsaglini

reSponSaBilidade pela Saúde: aSpectoS jurídicoS, a
Hélio Pereira Dias

reviravolta na Saúde: origem e articulação do movimento Sanitário
Sarah Escorel

rumo ao interior: médicoS, Saúde da família e mercado de traBalho
Romulo Maciel Filho e Maria Alice Fernandes Branco

Salud y equidad: una mirada deSde laS cienciaS SocialeS
Roberto Briceño-León, Maria Cecília de S. Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr. (Coords.)

Saúde, amBiente e SuStentaBilidade
Carlos Machado de Freitas e Marcelo Firpo Porto

Saúde Bucal no BraSil: muito além do céu da Boca
Paulo Capel Narvai e Paulo Frazão

Saúde coletiva como compromiSSo: a trajetória da aBraSco
Nísia Trindade Lima e José Paranaguá de Santana  (Orgs.)

Saúde e democracia: hiStória e perSpectivaS do SuS
Nísia Trindade Lima, Silvia Gerschman, Flavio Coelho Edler e Julio Manuel Suárez  (Orgs.)

Saúde e jornaliSmo: interfaceS contemporâneaS
Kátia Lerner e Igor Sacramento (Orgs.)

Saúde e política: a fundação rocKefeller e SeuS parceiroS em São paulo
Lina Faria

Saúde em queStão
Francisco I. Bastos
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Saúde indígena em perSpectiva: explorando SuaS matrizeS hiStóricaS e 
ideológicaS

Carla Costa Teixeira e Luiza Garnelo (Orgs.)

Saúde mental e atenção pSicoSSocial
Paulo Amarante

Saúde no BraSil: a Série the lancet, 2011
Cesar Gomes Victora, Maria do Carmo Leal, Maurício Lima Barreto, Maria Inês Schmidt e 
Carlos Augusto Monteiro (Orgs.)

Saúde no governo vargaS (1930 - 1945): dualidade inStitucional de um 
Bem púBlico

Cristina M. Oliveira Fonseca

Saúde perSecutória: oS limiteS da reSponSaBilidade, a
Luis David Castiel e Carlos Alvarez-Dardet Diaz

Saúde: promeSSaS e limiteS da conStituição
Eleutério Rodriguez Neto

Saúde púBlica: uma complexidade anunciada
Mario Iván Tarride

Segurança do paciente: conhecendo oS riScoS naS organizaçõeS de Saúde 
(vol. 1) & Segurança do paciente: criando organizaçõeS de Saúde SeguraS 
(vol. 2)

Paulo Sousa e Walter Mendes (Orgs.)

SentidoS da Saúde e da doença, oS
Dina Czeresnia, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel e Rafael Antonio Malagón Oviedo

SiStemaS de Saúde: continuidadeS e mudançaS
Paulo Marchiori Buss e Maria Eliana Labra  (Orgs.)

Só rindo da Saúde
Catálogo de exposição itinerante do mesmo nome

Solidariedade ou competição? - políticaS e SiStema de atenção à Saúde na 
alemanha

Ligia Giovanella

Som do Silêncio da hepatite c, o
Francisco Inácio Bastos

território, amBiente e Saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira e Maurício Monken  (Orgs.)

textoS de apoio em regiStroS de Saúde – vol. 1
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em vigilância epidemiológica
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

tranSformação e perSiStência: antropologia da alimentação e nutrição 
em uma Sociedade indígena amazônica

Maurício Soares Leite
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tratado de Saúde coletiva
Gastão Wagner de Souza Campos, Maria Cecília de Souza Minayo, Marco Akerman, Marcos 
Drumond Júnior e Yara Maria de Carvalho  (Orgs.)

urgênciaS e emergênciaS em Saúde: perSpectivaS de profiSSionaiS e uSuárioS
Armelle Giglio-Jacquemot

vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder doS homenS, 1808-1920
Tania Maria Fernandes

vacinaS, SoroS e imunizaçõeS no BraSil
Paulo Marchiori Buss, José Gomes Temporão e José da Rocha Carvalheiro  (Orgs.)

valor da Saúde: hiStória da organização pan-americana da Saúde, o
Marcos Cueto

vida e oBra de oSwaldo cruz 
Clementino Fraga

vigilância alimentar e nutricional: limitaçõeS e interfaceS com a rede 
de Saúde

Inês Rugani Ribeiro de Castro

violência e Saúde
Maria Cecília de Souza Minayo

violência SoB o olhar da Saúde: a infrapolítica da contemporaneidade 
BraSileira

Maria Cecília de Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)

viroSeS emergenteS no BraSil
Luiz Jacintho da Silva e Rodrigo Nogueira Angerami

víruS, moSquitoS e modernidade:  a feBre amarela no BraSil entre  
ciência e política

Ilana Löwy

violência e Saúde

amor e violência: um paradoxo daS relaçõeS de namoro e do ‘ficar’  
entre jovenS BraSileiroS

Maria Cecília de Souza Minayo, Simone Gonçalves de Assis e Kathie Njaine (Orgs.)

análiSe diagnóStica da política nacional de Saúde para redução de 
acidenteS e violênciaS

Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)

condiçõeS de Saúde no BraSil: retroSpecto de 1979 a 1995, aS
Maria Helena P. de Mello Jorge e Sabina Léa Davidson Gotlieb

críticaS e atuanteS: ciênciaS SociaiS e humanaS em Saúde na américa  
latina

Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)
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diScurSoS médicoS SoBre SereS frágeiS
Marília Bernardes Marques

frágeiS deuSeS: profiSSionaiS de emergência entre oS danoS da violência e 
a recriação da vida

Suely Ferreira Deslandes

impactoS da violência na eScola: um diálogo com profeSSoreS
Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci  (Orgs.)

impactoS da violência na Saúde
Kathie Njaine, Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino  (Orgs.)

laBirinto de eSpelhoS: formação da auto-eStima na infância e adoleScência 
Simone Gonçalves de Assis e Joviana Quintes Avanci

miSSão prevenir e proteger: condiçõeS de vida, traBalho e Saúde doS 
policiaiS militareS do rio de janeiro

Maria Cecília de Souza Minayo, Edinilsa Ramos de Souza e Patrícia Constantino  (Orgs.)

filhaS do mundo: infração juvenil feminina no rio de janeiro
Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino

nem SoldadoS nem inocenteS: juventude e tráfico de drogaS no rio de 
janeiro

Otávio Cruz Neto, Marcelo Rasga Moreira e Luiz Fernando Mazzei Sucena

nervo cala, o nervo fala: a linguagem da doença, o
Maria Lucia da Silveira

Saúde, traBalho e modoS SexuadoS de viver
Jussara Brito

traçando caminhoS em uma Sociedade violenta: a vida de jovenS  
infratoreS e de SeuS irmãoS não-infratoreS

Simone Gonçalves de Assis

vidaS ao léu: trajetóriaS de excluSão Social
Sarah Escorel

violência e Saúde
Maria Cecília de Souza Minayo

violência oculta do traBalho: aS leSõeS por eSforçoS repetitivoS, a
Herval Pina Ribeiro

violência SoB o olhar da Saúde: a infrapolítica da contemporaneidade 
BraSileira

Maria Cecília de Souza Minayo e Edinilsa Ramos de Souza  (Orgs.)
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coleçõeS

antropologia e Saúde

O campo das investigações antropológicas sobre a saúde e a doença tem experi-
mentado rápida expansão nos principais centros acadêmicos internacionais. Este 
crescimento acontece também no Brasil, onde se verifica a consolidação de linhas 
de pesquisa representando as mais variadas vertentes teóricas da antropologia 
da saúde em programas de pós-graduação, tanto em saúde coletiva como em 
antropologia. Com a coleção Antropologia e Saúde pretende-se contribuir para a 
disseminação da produção de alta qualidade, oriunda de centros de pesquisa e 
pós-graduação nacionais. Visa-se também a promover a divulgação de textos de 
autores estrangeiros considerados clássicos neste campo. Espera-se, com esta co-
leção, contribuir para o desenvolvimento e a divulgação de referenciais teóricos e 
metodológicos que suscitem perspectivas inovadoras na abordagem interdisciplinar 
do processo saúde-doença. A longo prazo, Antropologia e Saúde deverá estimular 
um crescente diálogo entre as ciências sociais/antropologia e as ciências da saúde/
saúde coletiva no Brasil. Títulos desta coleção:

antropologia e nutrição: um diálogo poSSível
Ana Maria Canesqui e Rosa Wanda Diez Garcia  (Orgs.)

antropologia médica: ancoragenS locaiS, deSafioS gloBaiS
Francine Saillant e Serge Genest (Orgs.)

antropologia, Saúde e envelhecimento
Maria Cecília de Souza Minayo e Carlos E. A. Coimbra Jr.  (Orgs.)

ciência da diferença: Sexo e gênero na medicina da mulher, uma
Fabíola Rohden

corpo na hiStória, o
José Carlos Rodrigues

corte a mortalha: o cálculo humano da morte infantil no ceará 
Marilyn Nations

difíceiS deciSõeS: etnografia de um centro de tratamento intenSivo
Rachel Aisengart Menezes

doença, Sofrimento, perturBação: perSpectivaS etnográficaS
Luiz Fernando Dias Duarte e Ondina Fachel Leal  (Orgs.)

epidemiologia e cultura
James A. Trostle

experiência de doença e narrativa
Miriam Cristina M. Rabelo, Paulo César B. Alves e Iara Maria A. Souza

frágeiS deuSeS: profiSSionaiS de emergência entre oS danoS da violência e 
a recriação da vida

Suely Ferreira Deslandes
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hiStória Social da tuBerculoSe e do tuBerculoSo: 1900-1950
Claudio Bertolli Filho

imagenS de cura: ayahuaSca, imaginação, Saúde e doença na Barquinha
Marcelo S. Mercante

medicalização do corpo feminino, a
Elisabeth Meloni Vieira

“meio quilo de gente”: um eStudo antropológico SoBre ultraSSom  
oBStétrico

Lilian Krakowski Chazan

nervo cala, o nervo fala: a linguagem da doença, o
Maria Lucia da Silveira

‘noSSo remédio É a palavra’: uma etnografia SoBre o modelo  
terapêutico de alcoólicoS anônimoS

Edemilson Antunes de Campos

peSSoaS muito eSpeciaiS: a conStrução Social do portador de deficiência 
e a reinvenção da família

Fátima Gonçalves Cavalcante

provetaS e cloneS: uma antropologia daS novaS tecnologiaS reprodutivaS
Naara Luna

repreSentaçõeS SociaiS e a experiência com o diaBeteS: um enfoque  
Socioantropológico, aS

Reni Aparecida Barsaglini

SaBer e Sentir: uma etnografia da aprendizagem da Biomedicina
Octavio Bonet

taBu da morte 
José Carlos Rodrigues

taBu do corpo
José Carlos Rodrigues

urgênciaS e emergênciaS em Saúde: perSpectivaS de profiSSionaiS e uSuárioS
Armelle Giglio-Jacquemot

criança, mulHer e Saúde

Os estudos da saúde da criança e da mulher se desvinculam, gradativamente, de 
uma visão puramente médica dos problemas a que se dedicavam, incorporando 
novas abordagens disciplinares. Isto levou a criticar a ótica que percebia a mu-
lher apenas como mãe, ou a que ignorava os apelos da subjetividade da criança. 
Buscando superar tais limitações, a coleção Criança, Mulher e Saúde está aberta 
ao novo, que se pode inaugurar em diversos aspectos desse complexo campo que 
é a atenção à saúde da criança e da mulher, tanto sob a forma de relatos de pes-
quisas, descrições de casos e textos técnicos de grande abrangência quanto com 
inovações metodológicas que venham questionar o estabelecido e fundar novas 
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possibilidades. Aqui serão partilhadas várias óticas do conhecimento, abordagens 
disciplinares e interdisciplinares, visando à melhor compreensão do objeto de 
trabalho que engloba a clínica médica, as ciências sociais e humanas, as ciências 
básicas e a saúde coletiva. Títulos desta coleção:

atenção integrada àS doençaS prevalenteS na infância: implantação e 
avaliação no BraSil 

Antonio José Ledo Alves da Cunha, Yehuda Benguigui e Maria Anice Sabóia Fontenele e Silva  (Orgs.)

Bioética e Saúde: novoS tempoS para mulhereS e criançaS?
Marlene Braz e Fermin Roland Schramm  (Orgs.)

caminhoS do penSamento: epiStemologia e método
Maria Cecília de Souza Minayo e Suely Ferreira Deslandes  (Orgs.)

família contemporânea e Saúde: SignificadoS, práticaS e políticaS púBlicaS
Leny A. Bomfim Trad (Org.)

humanização doS cuidadoS em Saúde: conceitoS, dilemaS e práticaS
Suely Ferreira Deslandes (Org.)

laBirinto de eSpelhoS: formação da auto-eStima na infância e adoleScência 
Simone Gonçalves de Assis e Joviana Quintes Avanci 

quando a vida começa diferente: o BeBê e Sua família na uti neonatal
Maria Elizabeth Lopes Moreira, Nina de Almeida Braga e Denise Streit Morsch  (Orgs.)

recém-naScido de alto riSco: teoria e prática do cuidar, o
Maria Elisabeth Lopes Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de Carvalho  (Orgs.)

Sexualidade maSculina, gênero e Saúde
Romeu Gomes

valoreS familiareS e uSo aBuSivo de drogaS
Miriam Schenker

vértice do impenSável: um eStudo de narrativaS em Síndrome de down
Ana Cristina Bohrer Gilbert

HiStória e Saúde

Publica trabalhos originais e reedita estudos clássicos relacionados à história da 
saúde pública, da medicina e das ciências da vida. Esta coleção acolhe autores 
estrangeiros que desejam ver seus trabalhos editados em língua portuguesa, mas 
visa principalmente a divulgar e estimular a produção acadêmica de boa qualidade 
que vem se expandindo nas universidades e instituições de pesquisa do Brasil. 
De vocação interdisciplinar, a coleção História e Saúde quer fortalecer o campo 
da história das ciências e da saúde em nosso país, promovendo investigações que 
contribuam para a compreensão do presente e do passado e a incorporação de 
metodologias em consonância com o sopro renovador da historiografia contem-
porânea. Os editores responsáveis e os autores da coleção convidam o leitor a 
participar do fértil diálogo que este domínio de Clio mantém com áreas vizinhas 
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das ciências humanas e com diferentes ciências da natureza, cada vez mais sensíveis 
à reflexão historiográfica. Títulos desta coleção:

“a hora da eugenia”: raça, gênero e nação na américa latina 
Nancy Leys Stepan

anopheleS gamBiae no BraSil – 1930 a 1940 [cláSSicoS e fonteS]
Fred L. Soper e D. Bruce Wilson
Sergio Goes de Paula (Org.)

arte de enganar a natureza: contracepção, aBorto e infanticídio no 
início do Século xx, a

Fabíola Rohden

ciência como profiSSão: médicoS, BacharéiS e cientiStaS no BraSil (1895 – 
1935), a 

Dominichi Miranda de Sá

ciência, nação e região: aS doençaS tropicaiS e o Saneamento no eStado 
do amazonaS, 1890-1930

Júlio Cesar Schweickardt

cuidar, controlar, curar: enSaioS hiStóricoS SoBre Saúde e doença na 
américa latina e cariBe

Gilberto Hochman e Diego Armus  (Orgs.) 

do clima e daS doençaS do BraSil: ou eStatíStica médica deSte império 
[cláSSicoS e fonteS]

J. F. Xavier Sigaud (edição brasileira) 

doença de chagaS, doença do BraSil: ciência, Saúde e nação (1909-1962)
Simone Kropf 

enfermidadeS endêmicaS da capitania de mato groSSo: a memória de 
alexandre rodrigueS ferreira [cláSSicoS e fonteS]

Ângela Pôrto (Org.)

entre oS SalõeS e o laBoratório: guilherme guinle, a Saúde e a ciência 
no rio de janeiro, 1920 – 1940

Gisele Sanglard

eSpaçoS da ciência no BraSil: 1800 – 1930 
Maria Amélia M. Dantes (Org.)

gripe eSpanhola na Bahia: Saúde, política e medicina em tempoS de  
epidemia, a

Christiane Maria Cruz de Souza

iluminiSmo e império no BraSil: o patriota (1813 – 1814) [cláSSicoS e fonteS]
Lorelai Kury (Org.)

índioS no império do BraSil: a etnografia do ihgB entre aS décadaS de 
1840 e 1860, oS 

Kaori Kodama
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laBoratório e a repúBlica: Saúde púBlica, enSino médico e produção de 
conhecimento em São paulo (1891-1933), o

Márcia Regina Barros da Silva

lepra, medicina e políticaS de Saúde no BraSil (1894-1934)
Dilma Cabral

lugar para a ciência: a formação do CAmpus de manguinhoS, um
Benedito Tadeu de Oliveira (Coord.), Renato da Gama-Rosa Costa e Alexandre José de Souza Pessoa

medicina no BraSil imperial: clima, paraSitaS e patologia tropical, a
Flavio Coelho Edler

noS domínioS do corpo: o SaBer médico luSo-BraSileiro no Século xviii
Jean Luiz Neves Abreu

peSteS do Século xx: tuBerculoSe e aidS no BraSil, uma hiStória  
comparada, aS

Dilene Raimundo do Nascimento 

políticaS internacionaiS de Saúde na era vargaS: o Serviço eSpecial de 
Saúde púBlica, 1942-1960 

André Luiz Vieira de Campos

proteção à natureza e identidade nacional no BraSil doS anoS 1920-1940
José Augusto Drummond e João Luiz Franco

recepção do darwiniSmo no BraSil, a
Heloisa Maria Bertol Domingues, Magali Romero Sá e Thomas Glick  (Orgs.)

Saúde e política: a fundação rocKefeller e SeuS parceiroS em São paulo
Lina Faria 

Saúde no governo vargaS (1930 – 1945): dualidade inStitucional de um 
Bem púBlico

Cristina M. Oliveira Fonseca

Ser médico no BraSil: o preSente no paSSado 
André de Faria Pereira Neto

textoS hipocráticoS: o doente, o médico e a doença [cláSSicoS e fonteS]
Henrique F. Cairus e Wilson A Ribeiro Jr. 

vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder doS homenS, 1808-1920
Tania Maria Fernandes

víruS, moSquitoS e modernidade: a feBre amarela no BraSil entre  
ciência e política

Ilana Löwy

viSõeS do feminino: a medicina da mulher noS SéculoS xix e xx
Ana Paula Vosne Martins

vozeS de campoS de jordão: experiênciaS SociaiS e pSíquicaS do  
tuBerculoSo pulmonar no eStado de São paulo [cláSSicoS e fonteS]

Oracy Nogueira 
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (Org. da 2ª edição)
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loucura & civilização

Os estudos sobre loucura, processo saúde/doença mental, reforma psiquiátrica, 
subjetividade e comportamento humano conformam um vasto campo de conhe-
cimentos que tem sido objeto de inúmeras áreas de saber. A natureza das questões 
envolvidas faz deste campo um dos mais interdisciplinares e complexos dos tempos 
atuais, tamanha a diversidade de disciplinas que dele se ocupam (antropologia, 
sociologia, história, filosofia, psicanálise, psicologia, psiquiatria, dentro outros), 
e que, não obstante, requerem ainda permanentes rupturas nas fronteiras e ter-
ritórios de tais saberes. No Brasil, principalmente nos últimos anos, tais estudos 
vêm merecendo uma atenção e um debate visivelmente crescentes. Não apenas 
nos centros acadêmicos, mas também no âmbito dos serviços e da cultura, na 
medida em que nosso país vem sendo palco de um dos mais importantes proces-
sos de transformação na área da saúde mental. A coleção Loucura & Civilização 
propõe-se a contribuir nesse debate e nessa produção, reunindo livros e coletâneas 
dos mais expressivos autores nacionais e internacionais que têm como objetivo 
não apenas qualificar o debate e a produção teórica, mas também a construção 
de novas formas sociais e técnicas no lidar com a loucura, a doença mental e o 
sofrimento humano. Títulos desta coleção:

antídoto do mal: crítica de arte e loucura na modernidade BraSileira, o
Gustavo Henrique Dionisio

arquivoS da loucura: juliano moreira e a deScontinuidade hiStórica da 
pSiquiatria

Vera Portocarrero

enSaioS: SuBjetividade, Saúde mental, Sociedade
Paulo Amarante

eSperança equiliBriSta: cartografiaS de SujeitoS em Sofrimento pSíquico
Bernadete Maria Dalmolin

delírioS da razão: médicoS, loucoS e hoSpícioS (rio de janeiro, 1830 – 
1930), oS

Magali Gouveia Engel

depreSSão: clínica, crítica e ética
Orlando Coser

itinerárioS da loucura em território dogon
Denise Dias Barros

louco, a rua, a comunidade: aS relaçõeS da cidade com a loucura em 
Situação de rua, o

Angela Maria Pagot

pSiquiatria inStitucional: do hoSpício à reforma pSiquiátrica
Maurício Lougon

reforma pSiquiátrica, a
Manuel Desviat
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reforma pSiquiátrica: aS experiênciaS franceSa e italiana 
Isabel Friche Passos

rupturaS e encontroS: deSafioS da reforma pSiquiátrica BraSileira
Silvio Yasui 

Saúde doS povoS indígenaS

Os povos indígenas no Brasil constituem minorias étnicas e demográficas que, não 
obstante, ocupam um espaço proeminente na trajetória histórica e nos ideários 
sobre a constituição da sociedade brasileira. Infelizmente esse locus diferenciado 
não tem sido acompanhado pelo devido respeito às suas particularidades socio-
culturais e necessidades cotidianas. 

A área da saúde é uma arena privilegiada para análises acerca das relações entre 
universos indígenas e não indígenas. É uma temática que transcende áreas do 
saber específicas, abrangendo teorias e métodos da antropologia, biologia, ecolo-
gia, demografia, epidemiologia, história e saúde coletiva, entre outras. Portanto, 
constitui um ponto de confluência entre as ciências humanas e biomédicas.

Tanto no meio acadêmico como nos serviços, é perceptível que as pesquisas sobre 
saúde indígena estão experimentando considerável expansão. Em reconhecimen-
to a essa configuração, a coleção Saúde dos Povos Indígenas tem como propósito 
publicar estudos originais e inovadores sobre as mais diversas facetas do processo 
saúde-doença dos povos indígenas, reunindo monografias e coletâneas de autores 
nacionais e estrangeiros. Os livros da coleção visam a contribuir para a construção 
de enfoques teóricos e técnicos inovadores que, no tocante à saúde, possibilitem 
estabelecer relações socialmente mais justas entre a sociedade nacional brasileira 
e os povos indígenas. Títulos da coleção:

demografia doS povoS indígenaS no BraSil
Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura Santos  (Orgs.) 

medicinaS indígenaS e aS políticaS da tradição: entre diScurSoS oficiaiS 
e vozeS indígenaS

Luciane Ouriques Ferreira

poder, hierarquia e reciprocidade: Saúde e harmonia entre oS Baniwa 
do alto rio negro

Luiza Garnelo

proceSSoS de alcoolização indígena no BraSil: perSpectivaS pluraiS
Maximiliano Loiola Ponte de Souza (org.)

Saúde indígena em perSpectiva: explorando SuaS matrizeS hiStóricaS e 
ideológicaS

Carla Costa Teixeira e Luiza Garnelo (Orgs.)

tranSformação e perSiStência: antropologia da alimentação e nutrição 
em uma Sociedade indígena amazônica

 Maurício Soares Leite
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temaS em Saúde

Temas em Saúde é uma coleção que busca trazer para estudantes, profissionais e 
público em geral panoramas sobre conceitos e conteúdos fundamentais das áreas 
da saúde. A ideia é combinar informação atualizada com reflexões que se baseiem 
em recentes produções científicas sobre os diversos assuntos tratados. Os livros são 
escritos em linguagem acessível por especialistas sintonizados com o contexto socio-
político de produção e aplicação do conhecimento em saúde. Títulos desta coleção:

aidS na terceira década
Francisco Inácio Bastos 

aSSiStência farmacêutica e aceSSo a medicamentoS
Maria Auxiliadora Oliveira, Jorge Antonio Zepeda Bermudez e Claudia Garcia Serpa Osório-de-Castro

avaliação de políticaS e programaS de Saúde
Ligia Maria Vieira da Silva

Bioética para profiSSionaiS de Saúde
Sergio Rego, Marisa Palácios e Rodrigo Siqueira Batista

como e por Que aS deSigualdadeS SociaiS fazem mal à Saúde
Rita Barradas Barata

comunicação e Saúde
Inesita Soares de Araújo e Janine Miranda Cardoso

correndo o riSco: uma introdução aoS riScoS em Saúde
Luis David Castiel, Maria Cristina Rodrigues Guilam e Marcos Santos Ferreira

diScriminação e Saúde: perSpectivaS e métodoS
João Luiz Bastos e Eduardo Faerstein

educação profiSSional em Saúde
Isabel Brasil Pereira e Marise Nogueira Ramos

meStrado profiSSional em Saúde púBlica: caminhoS e identidade
Gideon Borges dos Santos, Virginia Alonso Hortale e Rafael Arouca

o que é o SuS
Jairnilson Paim

o que é Saúde?
Naomar de Almeida Filho

oBeSidade e Saúde púBlica
Luiz Antonio dos Anjos

paleoparaSitologia
Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan Reinhard e Adauto Araújo

planejamento e geStão em Saúde: conceitoS, hiStória e propoStaS
Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

Saúde, amBiente e SuStentaBilidade
Carlos Machado de Freitas e Marcelo Firpo Porto
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Saúde Bucal no BraSil: muito além do céu da Boca
Paulo Capel Narvai e Paulo Frazão 

Saúde mental e atenção pSicoSSocial
Paulo Amarante

SentidoS da Saúde e da doença, oS
Dina Czeresnia, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel e Rafael Antonio Malagón Oviedo

Som do Silêncio da hepatite c, o
Francisco Inácio Bastos

violência e Saúde
Maria Cecília de Souza Minayo

viroSeS emergenteS no BraSil
Luiz Jacintho da Silva e Rodrigo Nogueira Angerami 

SérieS

epidemiológica

Série de quatro volumes destinada a registrar as importantes contribuições dos epide-
miologistas e outros pesquisadores da saúde coletiva que participaram dos congressos 
de epidemiologia realizados em abril de 1995, em Salvador. Títulos desta série:

equidade e Saúde: contriBuiçõeS da epidemiologia – vol. 1
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

teoria epidemiológica hoje: fundamentoS, interfaceS e tendênciaS – vol. 2
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

epidemiologia, ServiçoS e tecnologiaS em Saúde – vol. 3
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

epidemiologia: contextoS e pluralidade – vol. 4
Rita Barradas, Maurício Lima Barreto, Naomar de Almeida Filho e Renato P. Veras  (Orgs.)

traBalHo e Formação em Saúde

Trata-se de um projeto de livros-texto voltado sobretudo para a formação crítica 
e qualificada dos profissionais de nível médio que trabalham na área da saúde 
pública; concepção oposta à naturalização instituída do trabalhador de nível 
médio como o que executa, sem precisar refletir suas ações. Por formação crítica 
entende-se, aqui, a capacidade de pensar a própria prática, indo além da mera 
execução mecânica de tarefas. Por esta via, os autores compartilham o mesmo 
projeto que busca instituir o novo e que se traduz em vontade política e compe-
tência técnica. Títulos desta série:

textoS de apoio em adminiStração
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)
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textoS de apoio em hemoterapia – volS. 1 e 2
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em políticaS de Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em regiStroS de Saúde – vol. 1
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em Saúde mental
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)

textoS de apoio em vigilância epidemiológica
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.)


