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ApresentAção

Criada em 1993, a Editora Fiocruz surgiu a partir da necessidade de tornar público e 
ampliar o acesso ao conhecimento científico nas áreas da saúde, criando um espaço 
para dar visibilidade aos resultados de pesquisas. Desde o seu primeiro lançamento, 
em 1994, sempre teve como objetivo difundir livros em saúde pública, ciências bio-
lógicas e biomédicas, pesquisa clínica, ciências sociais e humanas em saúde. Hoje, 
com mais de 20 anos de experiência, a Editora contabiliza cerca de 430 títulos. 
Obras que disseminam não só a produção acadêmica da Fiocruz, mas qualquer 
estudo de importância e impacto para a saúde em âmbito nacional e internacional.

A finalidade deste catálogo é divulgar a produção da Editora Fiocruz. Inicialmente, 
nossos títulos e seus respectivos autores são listados por classificação temática – dado 
o caráter inter ou mesmo multidisciplinar da saúde, será frequente encontrar um 
mesmo livro em mais de um dos temas elencados. Em seguida, destacamos nossas 
Coleções (com novos títulos publicados todos os anos) e Séries (estas já extintas). 
Depois, apresentamos as fichas completas de todos os nossos títulos, com repro-
dução da capa, resumo do conteúdo e preço (por tempo limitado). Os livros estão 
dispostos de acordo com o ano de sua primeira publicação pela Editora Fiocruz, 
mas, em cada ficha, constam informações sobre novas edições e reimpressões. Para 
facilitar a busca, no final, o leitor encontra também uma lista de todos os títulos, 
em ordem alfabética e com a indicação das páginas das respectivas fichas. 

Todos os títulos da Editora Fiocruz, mesmo os esgotados, foram incluídos neste 
catálogo, um guia útil para os interessados não apenas na aquisição de livros, 
mas também no levantamento de bibliografia para trabalhos profissionais e 
acadêmicos. Aproveitamos, então, para destacar nossa participação no projeto 
SciELO Livros (http://livros.scielo.org), que já reúne cerca de 180 títulos desta 
Editora em formato eletrônico, mais de 120 em acesso livre, os outros em acesso 
comercial com preços reduzidos.

A produção do selo Fiocruz Vídeo também tem lugar reservado em nosso 
catálogo. Fornecemos, ainda, a relação de distribuidores e livreiros, parceiros 
na difusão de nossos títulos, e explicamos os mecanismos para a aquisição 
dos livros diretamente conosco – inclusive através de nossa livraria virtual  
(www.livrariaeditorafiocruz.com.br). 

Por fim, queremos agradecer a todos os que constroem conosco este trabalho, aos 
autores, aos revisores e demais profissionais, e especialmente a você, caro leitor, 
principal razão de ser da Editora Fiocruz. Nossos esforços para transformar ideias em 
originais e pesquisas em literatura buscam tornar esta Editora um instrumento para 
o avanço da ciência, do conhecimento e da cultura na nossa sociedade.
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