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

Atualmente, a Editora Fiocruz tem 282 títulos no SciELO Livros, 180 em acesso 
aberto e os demais na modalidade comercial, com preços, em média, 40% abaixo 
do valor do exemplar impresso (a aquisição pode ser feita nas lojas Amazon, 
Google Play e Kobo Books).

TíTulos em acesso aberTo 

Acidentes Industriais Ampliados: desafios e perspectivas para o controle e a prevenção

Adolpho Lutz: obra completa

Agente Comunitário de Saúde: o ser, o saber, o fazer

Agir Comunicativo e Planejamento Social: uma crítica ao enfoque estratégico

Agonia da Fome

Aids na Terceira Década

Amamentação: um híbrido natureza-cultura

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

Análise Diagnóstica da Política Nacional de Saúde para Redução de Acidentes e Violências

Análisis Estratégico en Salud y Gestión a través de la Escucha

Antídoto do mal: crítica de arte e loucura na modernidade brasileira, O

Animais de Laboratório: criação e experimentação

Antropologia da Saúde: traçando identidade e explorando fronteiras

Antropologia e Nutrição: um diálogo possível

Antropologia, Saúde e Envelhecimento

Aprendiz de Ciência, Um

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

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância: implantação e avaliação no Brasil

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

Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde

Avessos do prazer: drogas, aids e direitos humanos

Bioética e Saúde: novos tempos para mulheres e crianças?

Caminhos da Saúde Pública no Brasil

Causas Sociais das Iniquidades em Saúde no Brasil, As

SciELO LivrOS



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

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

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

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

Ciência e seus Impasses: debates e tendências em filosofia, ciências sociais e saúde, A

Ciência, Política e Relações Internacionais: ensaios sobre Paulo Carneiro

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

Clínica e Terapêutica da Doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral

Como e Por Que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde

Conflitos, Eficiência e Democracia na gestão pública

Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde

Contos de Fatos: histórias de Manguinhos

Controle da Tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço

Corpo na história, O

Corte a Mortalha: o cálculo humano da morte infantil no Ceará

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

Cuidar, Controlar, Curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe

Da Compaixão à Solidariedade: uma genealogia da assistência médica

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

Democracia no Ensino e nas Instituições: a face pedagógica do SUS

Demografia dos Povos Indígenas no Brasil

Depressão: clínica, crítica e ética

Diários de Langsdorff: volumes 1, 2 e 3

Difíceis Decisões: etnografia de um Centro de Tratamento Intensivo

Dilema Preventivista: contribuição para a compreensão e crítica da medicina preventiva, O

Dinâmica do Sistema Produtivo da Saúde: inovação e complexo econômico-industrial, A

Do contágio à Transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico

Doença de Chagas: manual para experimentação animal

Doença, Sofrimento, Perturbação: perspectivas etnográficas

Doença: um estudo filosófico

Doenças Endêmicas: abordagens sociais, culturais e comportamentais

Dos Micróbios aos Mosquitos: febre amarela e a revolução pasteuriana no Brasil

Educação Profissional em Saúde

Educação, Comunicação e Tecnologia Educacional: interfaces com o campo da saúde

Endemia Hansênica: uma perspectiva multidisciplinar, A

Ensaios: subjetividade, saúde mental, sociedade

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

Epidemiologia e Saúde dos Povos Indígenas no Brasil

Epidemiologia Nutricional



Epidemiologia, Serviços e Tecnologias em Saúde

Epidemiologia: contextos e pluralidade

Equidade e Saúde: contribuições da epidemiologia

Erário Mineral: volumes 1 e 2

Erradicação do Aedes aegypti: febre amarela, Fred Soper e saúde pública nas Américas  
(1918-1968), A

Escola para a Saúde, Uma

Estado sem Cidadãos: seguridade social na América Latina

Estado, Sociedade e Formação Profissional em Saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS

Estudos de Utilização de Medicamentos: noções básicas

Etnicidade na América Latina: um debate sobre raça, saúde e direitos reprodutivos

Experiência de Doença e Narrativa

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

Filhas do Mundo: infração juvenil feminina no Rio de Janeiro

Filosofia, História e Sociologia das Ciências I: abordagens contemporâneas

Fome: uma (re)leitura de Josué de Castro

Formação de Pessoal de Nível Médio para a Saúde: desafios e perspectivas

Foundations of Paleoparasitology

Frágeis Deuses: profissionais da emergência entre os danos da violência e a recriação da vida

Fundamentos da Educação Escolar do Brasil Contemporâneo

Fundamentos da Vigilância Sanitária

Gestão do SUS no Âmbito Estadual: o caso do Rio de Janeiro, A

Gestão e Avaliação de Risco em Saúde Ambiental

Gripe Espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia, A

História da Saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)

História Oral: desafios para o século XXI

História Social da Tuberculose e do Tuberculoso: 1900-1950

Histórias de Pessoas e Lugares: memórias das comunidades de Manguinhos

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

Iluminismo e Império no Brasil: ‘O Patriota’ (1813-1814)

Impactos da Violência na Escola: um diálogo com professores

Impactos da Violência na Saúde

Inferência Causal em Epidemiologia: o modelo de respostas potenciais

Informação, Saúde e Redes Sociais: diálogos de conhecimentos nas comunidades da Maré

Itinerários da Loucura em Território Dogon

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

Mal de Fome e não de raça: gênese, constituição e ação política da educação alimentar. Brasil, 
1934-1946

Medicamentos no Brasil: inovação e acesso

Medicina da Noite: da cronobiologia à prática clínica

Medicinas Indígenas e as Políticas da Tradição: entre discursos oficiais e vozes indígenas
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Médicos no Brasil: um retrato da realidade, Os

Medida do Possível: saúde, risco e tecnobiociências, A

“Meio Quilo de Gente”: um estudo antropológico sobre ultra-som obstétrico

Metamorfoses do Corpo: uma pedagogia Freudiana

Miragem da Pós-Modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da globalização, A

Missão Prevenir e Proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do  
Rio de Janeiro

Nem Soldados Nem Inocentes: juventude e tráfico de drogas no Rio de Janeiro

Nervo Cala, o Nervo Fala: a linguagem da doença, O

Obesidade e Saúde Pública

Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira

Participação e saúde no Brasil

Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual

Pele e Aids: manifestações dermatológicas na síndrome da imunodeficiência adquirida

Plantas Medicinais: memória da ciência no Brasil

Política de Saúde: o público e o privado

Principais Mosquitos de Importância Sanitária no Brasil

Profissões de Saúde: uma abordagem sociológica

Promoção da Saúde: a construção social de um conceito em perspectiva comparada

Provetas e Clones: uma antropologia das novas tecnologias reprodutivas

Público e Privado na Política de Assistência à Saúde no Brasil: atores, processos e trajetórias

Qual prevenção? - Aids, sexualidade e gênero em uma favela carioca

Quando a Vida Começa Diferente: o bebê e sua família na UTI neonatal

Que Controle Social? - os conselhos de saúde como instrumento 

Questões da Saúde Reprodutiva

Raça, Ciência e Sociedade

Recém-Nascido de Alto Risco: teoria e prática do cuidar, O

Recepção do Darwinismo no Brasil, A

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

Recursos Humanos em Saúde no Mercosul

Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica

Responsabilidade pela Saúde: aspectos jurídico, A

Reviravolta na Saúde: origem e articulação do movimento sanitário

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

Rumo ao Interior: médicos, saúde da família e mercado de trabalho

Salud y Equidad: una mirada desde las ciencias sociales

Saúde Coletiva: a Abrasco em 35 anos de história

Saúde do Homem em Debate

Saúde e Ambiente Sustentável: estreitando nós

Saúde e Doença: um olhar antropológico
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TíTulos na modalidade comercial

Álcool e Outras Drogas: diálogos sobre um mal-estar contemporâneo

Análise de Sobrevivência: teoria e aplicações em saúde

Análise Estratégica em Saúde e Gestão pela Escuta

Assistência Farmacêutica e Acesso a Medicamentos

Assistência Farmacêutica: gestão e prática para profissionais da saúde

Avaliação de Políticas e Programas de Saúde

Avaliação por Triangulação de Métodos: abordagem de programas sociais

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

Bioética para Profissionais da Saúde

Biologia, Manejo e Medicina de Primatas Não Humanos na Pesquisa Biomédica

Saúde e Espaço: Estudos Metodológicos e Técnicas de Análise

Saúde e Povos Indígenas

Saúde, Trabalho e Formação Profissional

Schistosoma mansoni & Esquistossomose: uma visão multidisciplinar

Segurança do Paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde

Segurança do Paciente: criando organizações de saúde seguras

Sistemas de Saúde: continuidades e mudanças

Som do Silêncio da Hepatite C, O

Teoria e Prática dos Conselhos Tutelares e Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente

Teoria Epidemiológica Hoje: fundamentos, interfaces e tendências

Textos Hipocráticos: o doente, o médico e a doença

Tópicos em Malacologia Médica

Traçando Caminhos em uma Sociedade Violenta: a vida de jovens infratores e de seus irmãos 
não-infratores

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

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

Urgências e Emergências em Saúde: perspectivas de profissionais e usuários

Vacinas, Soros e Imunizações no Brasil

Veneno ou É Remédio? Agrotóxicos, saúde e ambiente, É

Vidas ao Léu: trajetórias de exclusão social

Vigilância Alimentar e Nutricional para a Saúde Indígena: volumes 1 e 2

Vigilância Alimentar e Nutricional: limitações e interfaces com a rede de saúde

Violência e Saúde

Violência Oculta do Trabalho: as lesões por esforços repetitivos, A

Vírus, Mosquitos e Modernidade: a febre amarela no Brasil entre ciência e política

Visões do Feminino: a medicina da mulher nos séculos XIX e XX
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Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar

Burocracia e Implementação de Políticas de Saúde: os agentes comunitários na Estratégia  
Saúde da Família

Caminhos do Pensamento: epistemologia e método

Cenas de Parto e Políticas do Corpo

Cidades Saudáveis? Alguns olhares sobre o tema

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

Ciência Moderna e Imperial: a fisiologia brasileira no final do século XIX (1880-1889), Uma

Ciência, Nação e Região: as doenças tropicais e o saneamento no estado do Amazonas, 1890-1930

Ciências da Vida: de Canguilhem a Foucault, As

Comunicação e Saúde

Correndo o Risco: uma introdução aos riscos em saúde

Crianças, Adolescentes e Crack: desafios para o cuidado

Das Loucuras da Razão ao Sexo dos Anjos: biopolítica, hiperprevenção, produtividade científica

Democracia e Inovação na Gestão Local da Saúde

Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil

Democracia Inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira, A

Dengue: teorias e práticas

Deserdados Sociais: condições de vida e saúde dos presos do estado do Rio de Janeiro

Dicionário Feminino da Infâmia: acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência

Direitos e Ajuda Humanitária: perspectivas sobre família, gênero e saúde

Discriminação e Saúde: perspectivas e métodos

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

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

Elementos de Transposição: diversidade, evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres 
vivos

Esperança Equilibrista: cartografias de sujeitos em sofrimento psíquico

Estigma e Saúde

Família Contemporânea e Saúde: significados, práticas e políticas públicas

Federalismo e Políticas Públicas no Brasil

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

Gestão e Vigilância Sanitária: modos atuais do pensar e fazer

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

Humanização dos Cuidados em Saúde: conceitos, dilemas e práticas

Identidades Emergentes, Genética e Saúde: perspectivas antropológicas

Ilusões da Liberdade: a escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil, As

Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil: o mapa de conflitos

Lagarto e a Rosa no Asfalto: odontologia dos desejos e das vaidades, O

Leishmanioses do Continente Americano

Louco, a Rua, a Comunidade: as relações da cidade com a loucura em situação de rua, O
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Loucos e Degenerados: uma genealogia da psiquiatria ampliada

Loucos pela Vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil

Medicalização em Psiquiatria

Medicina no Brasil Imperial: clima, parasitas e patologia tropical

Mestrado Profissional em Saúde Pública: caminhos e identidade

Meu Encontro com os Outros: memórias de José de Albuquerque, pioneiro da sexologia no Brasil

Nos Domínios do Corpo: o saber médico luso-brasileiro no século XVIII

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

O Que É o SUS

O Que é Saúde?

Paleoparasitologia

Pesquisa em Saúde Coletiva: fronteiras, objetos e métodos

Pessoas Muito Especiais: a construção social do portador de deficiência e a reinvenção da família

Plágio: palavras escondidas

Planejamento e Gestão em Saúde: conceitos, história e propostas

Políticas de Saúde no Brasil: continuidades e mudanças

Políticas e Cuidado em Saúde Mental: contribuições para a prática profissional

Políticas e Sistema de Saúde no Brasil

Políticas Públicas no Brasil

Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde: abordagens e métodos de pesquisa

Por uma Filosofia Empírica da Atenção à Saúde: olhares sobre o campo biomédico

“Pressão Alta” no Cotidiano: representações e experiências

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil: perspectivas plurais

Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências

Proteção à Natureza e Identidade Nacional no Brasil, anos 1920 - 1940

Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica

Raça Como Questão: história, ciência e identidades no Brasil

Reforma Psiquiátrica, A

Representações Sociais e a Experiência com o Diabetes: um enfoque socioantropológico, As

Rupturas e Encontros: desafios da reforma psiquiátrica brasileira

Saneamento: promoção da saúde, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental

Saúde Bucal no Brasil: muito além do céu da boca

Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira Contemporânea

Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS

Saúde e Jornalismo: interfaces contemporâneas

Saúde Global: uma breve história

Saúde Indígena em Perspectiva: explorando suas matrizes históricas e ideológicas

Saúde Mental e Atenção Psicossocial

Saúde Persecutória: os limites da responsabilidade, A

Saúde, Ambiente e Sustentabilidade
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Segurança Alimentar e Nutricional: perspectivas, aprendizados e desafios para as políticas públicas

Sentidos da Saúde e da Doença, Os

Sociologia do Brasil Urbano, A

Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde: abordagens da psicossociologia

SUS: o desafio de ser único

Tabu da Morte

Tabu do Corpo

Território, Ambiente e Saúde

Toxoplasmose & Toxoplasma gondii

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

Três Ensaios de Bioética

Valores Familiares e Uso Abusivo de Drogas

Vértice do Impensável: um estudo de narrativas em síndrome de Down

Viroses Emergentes no Brasil


