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Arquivo de um Sequestro Jurídico-Psiquiátrico:  
o caso Juvenal

Luciana Brito
Coleção Bioética e Saúde

“Juvenal Raimundo de Araújo, talvez Juvenal Raimundo da Silva. Não se sa-
bia ao certo nem o nome dele porque recusava-se a falar, não apresentava 
documentos civis e era louco. Por ter cometido um ato violento, foi confi-
nado em um manicômio psiquiátrico, sob a justificativa de tratamento, e 
nunca mais voltou à liberdade. Permaneceu na clausura por 46 anos. Essa 
não é uma história de ficção. É uma história de injustiça analisada neste li-
vro, que inaugura a coleção Bioética e Saúde. Juvenal foi o homem que mais 
tempo ficou confinado em um manicômio judiciário no Brasil, abandonado 
à espera de uma decisão oficial sobre sua experiência, banido do convívio 
social e do reconhecimento de direitos.”

ISBN: 978-85-7541-557-3. 2018. 124p. Preço: R$ 28

Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, 
práticas e pesquisa

Maria Helena Magalhães de Mendonça, Gustavo Corrêa Matta, 
Roberta Gondim e Lígia Giovanella (Orgs.)

“A reflexão crítica sobre a trajetória e os desafios relacionados à Atenção 
Primária à Saúde (APS) no Brasil torna-se densa e inspiradora de debates 
e propostas de intervenção quando se reúnem perspectivas diversas a res-
peito dos caminhos teóricos, das experiências em diferentes territórios, das 
práticas profissionais e dos processos de trabalho. (...) Com acerto, os auto-
res relacionam o adensamento da APS à expansão da Estratégia Saúde da 
Família, apontando seu impacto na redução de desigualdades e iniquidades 
socioeconômicas.”

ISBN: 978-85-7541-563-4. 1ª reimpressão: 2019 (1ª edição: 2018).  
610p. Preço: R$ 85
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Avaliação Nutricional na Atenção Básica: reflexões 
sobre práticas e saberes

Aline Alves Ferreira, Denise Cavalcante Barros e Ursula Viana Bagni 
(Orgs.)

Coleção Fazer Saúde

As organizadoras contextualizam a situação alimentar e nutricional da po-
pulação brasileira: complexa, caracterizada pela diminuição da desnutrição, 
pelo aumento do sobrepeso e obesidade e pela má alimentação. Diante 
desse quadro, a Atenção Básica se apresenta como estratégica para a con-
cepção e realização de ações de promoção da saúde e cuidado integral.  
A obra traz um conjunto de conteúdos estratégicos e didáticos, com o ob-
jetivo de fomentar a promoção da saúde e o cuidado integral nesta área. 

ISBN: 978-85-7541-616-7. 2018. 127p. Preço: R$ 23

Clínica, Laboratório e Eugenia: uma história 
transnacional das relações Brasil-Alemanha

Pedro Muñoz

Enriquecido por material levantado de fontes primárias no Brasil e na Ale-
manha, o autor investigou as relações no campo da psiquiatria no período 
de 1900 a 1942, interrompidas pela Segunda Guerra Mundial. Nesse pe- 
ríodo, circularam no Brasil os conceitos da psiquiatria, da neurologia e da 
psiquiatria genética alemãs, e o estudo mostra como e por quem foram 
apropriados. 

ISBN: 978-85-7541-620-4. 2018. 396p. Coedição com a PUC-Rio. Preço: R$ 65 

Cosmopolítica da Gestação, do Parto e do  
Pós-Parto: autoatenção e medicalização entre os 
índios Munduruku, A

Raquel Paiva Dias-Scopel
Coleção Saúde dos Povos Indígenas

A autora levanta questões sobre a valorização e respeito à diversidade ét-
nica e cultural dos povos indígenas e a difícil interface com o processo de 
medicalização e o direito ao acesso aos serviços de saúde. O livro aborda o 
conceito da autoatenção, que aponta para o reconhecimento da autonomia 
e da criatividade da coletividade, principalmente da família, como núcleo 
que articula os diferentes modelos de atenção ou cuidado em saúde.

ISBN: 978-85-7541-621-1. 2018. 120p. Preço: R$ 47
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Empresariado e Políticas Públicas de Saúde no Brasil 
Contemporâneo

Ialê Falleiros Braga

Panorama amplo e preciso da atuação dos empresários da saúde no Brasil. 
Mostra o histórico da conformação de sua representatividade e as estraté-
gias adotadas, especialmente depois da criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a Constituição de 1988. O texto deixa claro o confronto perma-
nente com o projeto elaborado pelo movimento sanitário, pautado em valo-
res social-democráticos e de justiça social. 

ISBN: 978-85-7541-559-7. 2018. 178p. Preço: R$ 31

Entre Controvérsia e Hegemonia: os transgênicos na 
Argentina e no Brasil

Renata Motta

Estudo comparativo da expansão do cultivo de produtos geneticamente 
modificados nos dois países, que se tornaram grandes produtores de soja e 
se inseriram na economia global. A pesquisa mostra os caminhos e questio-
na por que os governos de esquerda tomaram rumo contrário ao esperado 
pelos ambientalistas e movimentos camponeses e de agricultura familiar (a 
partir de 2003, no Brasil, e em 2012, na Argentina) e cederam à pressão do 
agronegócio. 

ISBN: 978-85-7541-618-1. 2018. 260p. Preço: R$ 44

Jogo como Prática de Saúde, O           

Marcelo Simão de Vasconcellos, Flávia Garcia de Carvalho e  
Inesita Soares de Araújo

Coleção Fazer Saúde

Resultado de estudos iniciados em 2009, que buscaram articular três cam-
pos do conhecimento: a saúde, a comunicação e os jogos. Os autores trazem 
uma proposta inovadora: valorizar os jogos como prática humana e social 
e considerar seu potencial criativo para integrá-los às práticas de saúde.  
Eles privilegiam a análise dos jogos digitais, amplamente disseminados nas 
sociedades contemporâneas, mas pouco estudados além de duas catego- 
rias – a de jogos educativos e a de instrumento de divulgação científica. 

ISBN: 978-85-7541-561-0. 2018. 134p. Preço: R$ 24
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Justiça como Práxis: funcionamentos humanos e 
saúde

Carlos Dimas Ribeiro
Coleção Bioética e Saúde

“Esta obra é uma contribuição inestimável para aqueles que estão compro-
metidos com a resistência ao modelo predador do capital, mas, principal-
mente, pretendem avançar na construção de uma sociabilidade baseada no 
resgate da genericidade humana e no convívio sem as marcas destrutivas 
do modo de produção capitalista, que esgotou todas as suas potencialida-
des progressistas e hoje só tem contribuído para nos levar à barbárie.” 

ISBN: 978-85-7541-562-7. 2018. 233p. Preço: R$ 40

Hospitais e Saúde no Oitocentos: diálogos entre 
Brasil e Portugal

Cybelle Salvador Miranda e Renato da Gama-Rosa Costa (Orgs.)
Coleção História e Saúde

Diálogo entre pesquisadores brasileiros e portugueses sobre arquitetura, 
urbanismo, patrimônio cultural e saúde no século XIX, quando novos precei-
tos terapêuticos foram incorporados nas construções e adaptações de edifí-
cios hospitalares. Os estudos ancoram-se no neoclassicismo e sua utilização 
nos hospitais construídos naquela época, tanto no Brasil (Rio de Janeiro e 
Belém) quanto em Portugal (Lisboa, Porto e Fafe).

 ISBN 978-85-7541-622-8. 2018. 223p. Preço: R$ 40

Organização do Cuidado e Práticas em Saúde: 
abordagens, pesquisas e experiências de ensino

Marilene de Castilho Sá, Maria de Fátima Lobato Tavares e Marismary 
Horsth De Seta (Orgs.)

O cuidado e seus desafios para a formação profissional, na melhoria da 
qualidade nos serviços de saúde e na experiência relacional são aspectos 
presentes nos capítulos desta coletânea. Nos textos, desloca-se o olhar 
organizativo clássico, disciplinador de corpos e racionalizador de recursos, 
para se expor processos sociais que revelam sofrimentos e desigualdades 
dos indivíduos, das populações e também dos profissionais.  

ISBN: 978-85-7541-624-2. 2018. 406p. Preço: R$ 75
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Política Pública como Campo Multidisciplinar, A

Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)

A necessidade de sistematizar os estudos políticas públicas, mas sem abrir 
mão de um panorama abrangente, motivou o lançamento desta coletânea, 
que propõe um diálogo entre ciência política, sociologia, administração pú-
blica, antropologia, direito, psicologia, demografia, história e relações inter-
nacionais. Os capítulos apresentam as teorias e os enquadramentos concei-
tuais que têm sido produzidos e utilizados por cada disciplina. O objetivo é 
que esse quadro favoreça uma interpretação colaborativa, construída sobre 
bases teóricas compartilhadas.

ISBN: 978-85-7541-564-1. 2ª edição: 2018 (1ª edição: 2013). 286p. Coedição com 
a Editora Unesp. Apoio: Centro de Estudos da Metrópole. Preço: R$ 52

Políticas Sociais: conceitos, trajetórias e a 
experiência brasileira

Telma Menicucci e Sandra Gomes
Coleção Temas em Saúde

Panorama do sistema de políticas sociais brasileiras, com comparação de 
estudos diversos sobre o tema e contextualização histórica dos marcos e 
modelos adotados pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento. As 
autoras mostram que o caminho percorrido na formação e consolidação de 
sistemas de políticas sociais é explicado pelas escolhas feitas em determina-
dos contextos – políticos, sociais, econômicos e institucionais – de cada país. 

ISBN: 978-85-7541-558-0. 2018. 202p. Preço: R$ 15

Teoria da Reforma Sanitária: diálogos críticos

Sonia Fleury (Org.)

Nesta coletânea procura-se entender os caminhos trilhados a partir da con-
quista da incorporação do direito universal à saúde na Constituição de 1988, 
sem que tenha havido a necessária radicalização da democracia. Num esfor-
ço de superar a fragmentação da produção na área da saúde coletiva, auto-
res de formações diversas foram convidados ao debate. 

ISBN: 978-85-7541-560-3. 2018. 336p. Preço: R$ 51
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Saúde no Caminho da Roça

Leonardo Cançado Monteiro Savassi, Magda Moura de Almeida, 
Mayara Floss e Monica Correia Lima (Orgs.)

Coleção Fazer Saúde

Publicação que provoca a reflexão e instrumentaliza os profissionais da 
saúde que, mesmo com uma formação geralmente voltada para os centros 
urbanos e para a doença, aceitam o desafio de cuidar das populações rurais 
e se fixar no interior. Foi pensada como um instrumento para o “fazer rural” 
e formação das equipes de saúde nos diferentes contextos brasileiros, com 
ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS) e foco ampliado para além das 
tradições acadêmica e científica, majoritariamente urbanas.

ISBN: 978-85-7541-623-5. 2018. 163p. Preço: R$ 28

Anatomia de uma Epidemia: pílulas mágicas, drogas 
psiquiátricas e o aumento assombroso da doença 
mental

Robert Whitaker

Premiado e traduzido em diversos idiomas, o livro aborda a controvertida 
questão das drogas e tratamentos psiquiátricos. Whitaker estava conven-
cido de que novas drogas psiquiátricas eram desenvolvidas para ajudar a 
“equilibrar” a química cerebral de pacientes psiquiátricos e que seria antié-
tico retirar a medicação experimentalmente. Ao se aprofundar na questão, 
no entanto, esbarrou com descobertas da Organização Mundial da Saúde, 
“que parecia haver encontrado uma associação entre os resultados positi-
vos (no tratamento de esquizofrênicos) e a não utilização contínua desses 
medicamentos”. 

ISBN: 978-85-7541-492-7. 1ª reimpressão: 2017 (1ª edição: 2017). 421p.  
Tradução: Vera Ribeiro. Preço: R$ 75

2017
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2017
Assistência a Alienados na Cidade do Rio de Janeiro 
(1852-1930), A

William Vaz de Oliveira
Coleção História e Saúde

Panorama do desenvolvimento da medicina mental brasileira, da inaugu-
ração do Hospício de Pedro II (HPII) ao afastamento de Juliano Moreira da 
direção da Assistência a Alienados, em 1930. Antes do HPII, os “alienados” 
eram recolhidos à Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, vivendo 
em péssimas condições, junto a outros marginalizados e indesejados pela 
sociedade. Reclamações convenceram o imperador a construir o primeiro 
estabelecimento para tratamento específico de doentes mentais. 

ISBN: 978-85-7541-493-4. 2017. 300p. Preço: R$ 53

Autoridade Prática: ação criativa e mudança 
institucional na política das águas do Brasil

Rebecca Neaera Abers e Margaret E. Keck

“Instituições não nascem prontas dos textos das leis: precisam ser trazidas à 
vida pelas pessoas que as criam.” Esta é uma das ideias centrais do livro, que 
analisa o processo de construção de instituições ligadas à gestão da água no 
Brasil. Ao enxergarem as instituições como processos, as autoras ajudam a 
compreender não só os caminhos da política da água, mas também a dinâ-
mica de outras políticas públicas e seus espaços participativos. 

ISBN: 978-85-7541-501-6. 2017. 331p. Tradução: Maria Lúcia de Oliveira. Preço: R$ 63

Brasil Saúde Amanhã: complexo econômico-industrial 
da saúde

Carlos Augusto Grabois Gadelha, Paulo Gadelha, José Carvalho de 
Noronha e Telma Ruth Pereira (Orgs.)

Volume dedicado à reflexão sobre o complexo econômico-industrial da saú-
de (CEIS), a partir da proposição de que a articulação entre avanço tecnoló-
gico, desenvolvimento produtivo e promoção da saúde é fundamental para 
garantir efetividade na formulação de políticas públicas para o setor. Orga-
nizadores e autores do livro defendem a necessidade de conjugar conceitos 
de diversas áreas da ciência para o fortalecimento do CEIS.

ISBN: 978-85-7541-490-3. 2017. 227p. Preço: R$ 46
Finalista na categoria 

Ciências do Prêmio Jabuti 
2018 
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Brasil Saúde Amanhã: dimensões para o planejamento 
da atenção à saúde

José Carvalho de Noronha, Luciana Dias de Lima, Adolfo Horácio 
Chorny, Mario Roberto Dal Poz e Paulo Gadelha (Orgs.)

Coletânea que reúne trabalhos relacionados às projeções do perfil 
epidemiológico do país e à organização e gestão dos serviços de saúde, com 
o objetivo de apoiar o planejamento e a prospecção estratégica do sistema 
de saúde em âmbito nacional. Oferece um conjunto diversificado de infor-
mações, todas de suma relevância para o planejamento nacional em saúde.

ISBN: 978-85-7541-499-6. 2017. 236p. Preço: R$ 46

Diplomacia em Saúde e Saúde Global: perspectivas 
latino-americanas

Paulo Marchiori Buss e Sebastián Tobar (Orgs.)

Do encontro entre saúde e relações internacionais se originam os conceitos 
e práticas contemporâneos da saúde global e da diplomacia da saúde. Neste 
livro procura-se explicar a saúde no cenário global; o que a molda social e 
economicamente; como o global dialoga com o regional e o local; como a 
governança global exerce impacto sobre a saúde; como transcorre a gover-
nança da saúde global; e que papel desempenha a diplomacia aplicada em 
prol de uma situação de saúde mais equitativa. 

ISBN: 978-85-7541-497-2. 2017. 654p. Preço: R$ 89

Do Socialismo à Democracia: tática e estratégia na 
Reforma Sanitária Brasileira

André Vianna Dantas

Obra em que se analisa com profundidade teórica e crítica o projeto da Re-
forma Sanitária desde a sua constituição, em meados dos anos 1970, até a 
atualidade. A Reforma Sanitária é processo, é movimento, e não pode con-
tentar-se com o Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que pleno. O autor 
defende uma reforma que se constitua em um projeto civilizatório pautado 
na emancipação dos trabalhadores. 

ISBN: 978-85-7541-503-0. 2017. 319p. Preço: R$ 54
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2017
Em Busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o 
retrato antropológico brasileiro (1905-1935)

Vanderlei Sebastião de Souza

Roquette-Pinto articulou seus estudos acerca das características físicas e 
psicológicas da população brasileira para pensar a construção de um “re-
trato realista” sobre a formação racial do Brasil. Combinando a militância 
nacionalista de Roquet te-Pinto, sua atuação pública e seu diálogo com o 
pensamento antropológi co da época, o autor deste livro analisa as relações 
entre antropologia, nação e política nas primeiras décadas do século XX.

ISBN: 978-85-7541-502-3. 2017. 480p. Coedição com a FGV Editora. Preço: 75

Humanização e Desumanização no Trabalho em Saúde

Rogério Miranda Gomes

Diante de diversos aspectos da sociedade contemporânea que influenciam 
o cuida do em saúde, o autor questiona se é possível identificar a saúde com 
uma prática desumanizadora e convida a refletir sobre qual é o objeto do 
trabalho em saúde: se a própria saúde, a doença ou a pessoa. Discute tam-
bém a determinação social do processo saúde-doença e as manifestações 
da medicalização na sociedade. Aborda ainda o aumento de doenças entre 
os trabalhadores da saúde e sua inserção no capitalismo, a relação entre pro-
fissionais e usuários e o papel da tecnologia nos serviços.

ISBN: 978-85-7541-491-0. 2017. 312p. Preço: R$ 59

Imagens, Micróbios e Espelhos: os sistemas imune e 
nervoso e nossa relação com o ambiente

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e Yuri Chaves Martins

Apresentação de paradigmas, protoideias e também de estilos de 
pensamen to, pensamentos coletivos e revoluções científicas na qual os au-
tores dissertam sobre “assuntos que vão desde as origens do homem e a 
imprevisibilidade da evolução do conhecimento e da ciência até os concei-
tos e mecanismos de formação de imagens internas (como em um espelho) 
para o reconhecimento (da imagem) de objetos do mundo real (incluindo os 
micróbios)”.

ISBN: 978-85-7541-504-7. 2017. 336p. Preço: 68
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Medicalização em Psiquiatria

Fernando Freitas e Paulo Amarante
Coleção Temas em Saúde

“Estaríamos ficando cada vez mais doentes? Ou estaríamos a cada dia fi-
cando mais saudáveis, já que gastamos mais com saúde?” Os autores par-
tem desse questionamento para discutir a problemática da medicalização, 
sobretudo no que se refere ao sofrimento psíquico. Eles chamam atenção 
para o fato de que experiências comuns e naturais da nossa existência têm 
sido consideradas passíveis de serem “tratadas” e “resolvidas” com medi-
camentos. 

ISBN: 978-85-7541-498-9. 2ª edição (revista): 2017 (1ª edição: 2015). 148p. 
Preço: R$ 15

Modernizar a Ordem em Nome da Saúde:  
a São Paulo de militares, pobres e escravos  
(1805-1840)

Rafael Mantovani
Coleção História e Saúde

Apoiado em vasta bibliografia, bem como em atas e registros da câmara 
municipal e textos da imprensa, o autor estuda a chegada do higienismo a 
São Paulo, no início do século XIX. Analisa como a mesma cidade poderia 
ser considerada extremamente limpa por um agrupamento social, enquan-
to eram mantidos locais imundos, destinados aos pobres e escravizados, 
cuja subnutrição e exposição a doenças contagiosas lhes encurtavam a vida. 

ISBN: 978-85-7541-494-1. 2017. 280p. Preço: R$ 49

Novas e Velhas Faces da Violência no Século XXI: 
visão da literatura brasileira do campo da saúde

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

“Neste livro, o leitor encontrará uma extensa revisão bibliográfica de 2.477 
textos publicados entre 2001 e 2013 (artigos, dissertações e teses) sobre vio-
lência e saúde. (...) O trabalho acompanha a construção intelectual do tema 
no Brasil e no mundo e realça pontos convergentes, divergentes, continui-
dades, rupturas e lacunas. O leitor encontrará uma leitura crítica sobre um 
objeto construído progressivamente dentro do campo da saúde”.

ISBN: 978-85-7541-525-2. 2017. 596p. Preço: 84

2º lugar na categoria 
Ciências Humanas do 

Prêmio ABEU 2018
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2017
Rede de Frio: fundamentos para a compreensão do 
trabalho (vol. 1)

Marileide do Nascimento Silva, Regina Fernandes Flauzino e Grácia 
Maria de Miranda Gondim (Orgs.)

Rede de Frio: gestão, especificidades e atividades (vol. 2)

Marileide do Nascimento Silva e Regina Fernandes Flauzino (Orgs.)

Um eficiente (e complexo) processo de conservação, armazenamento e dis-
tribuição – denominado rede de frio – garante a qualidade das vacinas que 
chegam às diversas salas de imunização do país. O vol. 1 “tem como objeti-
vo proporcionar reflexões sobre conceitos e/ou práticas cotidianas inerentes 
aos serviços de saúde”. O vol. 2 “destaca a necessidade do trabalho compar-
tilhado e do planejamento para gestão eficiente da rede”.

ISBN: 978-85-8432-020-2 (vol 1.); 978-85-8432-019-6 (vol. 2). 2017. 256 p.  
(vol. 1); 348 p. (vol 2). Coedição com a EAD. Preço: R$ 69 (vol. 1); R$ 89 (vol. 2).

Na compra dos dois volumes, preço promocional: R$ 125

Saúde e Educação: um encontro plural

Liane Maria Bertucci, André Mota e Lilia Blima Schraiber (Orgs.)

Reunião de estudos multidisciplinares sobre o tema saúde-educação que 
surgiram recentemente no Brasil. A primeira parte “centra-se na esfera pro-
fissional; a segunda, nas campanhas e práticas de prevenção; e a terceira, 
no universo escolar. (...) Tendo em vista o conjunto dos capítulos aqui apre-
sentados, esperamos que a coletânea permita ao leitor alcançar não só as 
principais problemáticas da relação entre saúde e educação que se estabele-
ceram no país como aspectos dos percursos que historicamente foram tra-
çados em sua construção”.

ISBN: 978-85-7541-500-9. 2017. 326p. Preço: 56

Saúde Mental para a Atenção Básica

Nina Soalheiro (Org.)

Coletânea em que se analisam diversas temáticas importantes e atuais em 
saúde mental e atenção psicossocial na rede básica, abordando os concei-
tos de forma acessível, embora mantendo sua complexidade. Baseados em 
pesquisas sobre cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família 
no Rio de Janeiro, os autores convidam o leitor a exercitar uma aproximação 
entre questões acadêmicas e práticas de cuidado no território. 

ISBN: 978-85-7541-495-8. 2017. 250 p. Preço: R$ 48
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Violências e Vulnerabilidades nos Desenhos Infantis

Simone Gonçalves de Assis e Joviana Quintes Avanci (Orgs.)

“O livro pode contribuir com novas visões e com sugestão de metodologia 
diversificada de trabalho e interlocução entre pesquisadores, clínicos e de-
mais profissionais que atuam com crianças e famílias. Abre-se, assim, uma 
oportunidade para se aproximar do universo familiar das crianças por meio 
de seus desenhos, de ouvir seus pontos de vista, sentimentos e medos, de 
compreender suas habilidades e competências e de identificar vulnerabili-
dades e violências que vivenciaram.” 

ISBN: 978-85-7541-483-5. 2017. 349 p. Coedição com a Eduff. Preço: R$ 76

À Procura de um Mundo Melhor: apontamentos 
sobre o cinismo em saúde

Luis David Castiel, Caco Xavier e Danielle Ribeiro de Moraes

O cinismo está entre nós – e se manifesta, inclusive, no conteúdo de pu-
blicações acadêmicas, em condutas e prescrições médicas. Com uma dose 
de humor irônico, os autores deste livro consideram a proliferação de 
enunciados cínicos no campo da saúde e sua relação com as precariedades 
existentes. Para tanto, vasculham a ciência e expõem suas fragilidades e 
incongruências. 

ISBN: 978-85-7541-482-8. 2016. 400p. Preço: R$ 65

Amamentação e Políticas para a Infância no Brasil: a 
atuação de Fernandes Figueira (1902-1928)

Gisele Sanglard (Org.)
Coleção História e Saúde | Clássicos e Fontes

Coletânea em que se mostra como se dava o debate sobre aleitamento ma-
terno e políticas públicas para a infância no início do século XX, assim como 
a repercussão das propostas de Fernandes Figueira, um dos principais no-
mes da pediatria brasileira, com a republicação de dois de seus textos: Bases 
científicas da alimentação da criança (1905) e Livro das Mães (1910). 

ISBN: 978-85-7541-485-9. 2016. 324p. Preço: R$ 65

2016

2º lugar na categoria 
Ciências da Vida do 
Prêmio ABEU 2017
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2016
Brasil Saúde Amanhã: população, economia e gestão

Paulo Gadelha, José Carvalho de Noronha, Sulamis Dain e Telma Ruth 
Pereira (Orgs.)

Reflexão sobre o Brasil que queremos em um horizonte de 20 anos. Com-
prometidos com a efetivação do SUS e a melhoria da saúde pública, seus 
autores discutem temas como projeções do perfil epidemiológico do país, 
organização e gestão dos serviços de saúde. A obra é resultante da iniciativa 
Brasil Saúde Amanhã, rede multidisciplinar de pesquisa, coordenada pela 
Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde.

ISBN: 978-85-7541-484-2. 2016. 224p. Preço: R$ 46

Civilizando as Artes de Curar: Chernoviz e os manuais 
de medicina popular do Império

Maria Regina Cotrim Guimarães
Coleção História e Saúde

Ao se encontrarem no Brasil Imperial, a medicina acadêmica e a popular não 
entraram em rota de colisão. Apesar dos distanciamentos, havia entre os 
dois domínios vários pontos de intersecção. Entre os elementos que contri-
buíram para que as fronteiras não fossem tão rígidas, destacam-se os ma-
nuais de medicina autoinstrutivos do médico polonês Pedro Luis Napoleão 
Chernoviz. O papel desses compêndios é analisado pela autora, que descor-
tina meandros da medicina no século XIX. 

ISBN: 978-85-7541-478-1. 2016. 150p. Preço: R$ 32

(Des)Aprendizado de Si: transexualidades, interação 
e cuidado em saúde, O

Rodrigo Borba
Coleção Antropologia e Saúde

Durante pesquisa em um hospital público, Borba encontrou um descompas-
so entre o que os serviços de saúde entendem como transexualidade e as 
formas como as pessoas transexuais vivenciam suas identidades no cotidia-
no. Como consequência, persistem obstáculos para uma atenção integral e 
humanizada à saúde de sujeitos transexuais. O autor defende que se rea-
prenda a cuidar da saúde dos transexuais, respeitando-os como pessoas e 
valorizando as formas particulares de se vivenciar a transexualidade.

ISBN: 978-85-7541-474-3. 2016. 244p. Preço: R$ 49

Finalista na categoria 
Economia, Administração, 

Negócios, Turismo, 
Hotelaria e Lazer do 
Prêmio Jabuti 2017

1º lugar na categoria 
Ciências da Vida do 
Prêmio ABEU 2017
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Erradicação do Aedes aegypti: febre amarela, Fred 
Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968), A

Rodrigo Cesar da Silva Magalhães
Coleção História e Saúde

Onze países e territórios das Américas, inclusive o Brasil, foram declarados 
oficialmente livres do mosquito Aedes aegypti durante a XV Conferência Sa-
nitária Pan-Americana, realizada em Porto Rico no ano de 1958. Esse evento 
faz parte de um importante capítulo da história da saúde que nos conta o 
autor deste livro, ao analisar o período compreendido entre 1918 e 1968. 

ISBN: 978-85-7541-479-8. 2016. 420p. Preço: R$ 60

Gestão e Políticas Públicas no Cenário 
Contemporâneo: tendências nacionais e 
internacionais

Telma Maria Gonçalves Menicucci e José Geraldo Leandro Gontijo 
(Orgs.)

Um livro que “oferece um panorama das mudanças, tendências e desafios 
atuais para a gestão pública e para as políticas públicas”. E mais: que “iden-
tifica categorias de análise relevantes para se entender a configuração do 
Estado, a atuação do governo e suas consequências sobre a sociedade”. 
Assim pode ser definida esta coletânea, cujos capítulos giram em torno de 
princípios comuns, como a reafirmação do Estado e de sua centralidade na 
produção de políticas públicas para o bem-estar e a equidade. 

ISBN: 978-85-7541-477-4. 2016. 412p. Preço: R$ 70

Inquérito de Saúde na Esfera Local: colocando em 
prática

Marilia Sá Carvalho, Amanda de Carvalho Mello, Renata dos Santos 
Rabello e Claudia Risso de Araujo Lima

As autoras apresentam sua experiência com o Inquérito sobre Condições 
de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde no Território de Manguinhos, 
Rio de Janeiro. Indicando as particularidades práticas da realização desse 
tipo de pesquisa, descrevem as etapas de planejamento, a construção do 
questionário para a coleta de informações, a opção pela coleta de dados 
diretamente em meio digital, o desenho amostral, o mapeamento da área 
percorrida pelos entrevistadores e a análise de dados. 

ISBN: 978-85-7541-488-0. 2016. 141p. Preço: R$ 25
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2016
Linha Curva: o espaço e o tempo da 
desinstitucionalização, A

Ernesto Venturini
Coleção Loucura & Civilização

Como assessor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Ernesto 
Venturini, psiquiatra que contribuiu ativamente para a reforma psiquiátrica 
na Itália, esteve várias vezes no Brasil, onde, em encontros com gestores da 
saúde, profissionais, usuários e cidadãos, falava de sua experiência naquele 
país. Escritos que foram temas desses encontros estão reunidos neste volu-
me. Os textos foram produzidos entre os anos 1980 e 2000, mas levantam 
discussões que permanecem atuais.

ISBN: 978-85-7541-476-7. 2016. 196p. Tradução: Nilson Moulin. Preço: R$ 45

Medicina e Saúde Pública na América Latina: uma 
história

Marcos Cueto e Steven Palmer
Coleção História e Saúde

Abordagem histórica sobre a saúde pública, entrelaçada com a medicina, 
com a pesquisa médica e com temas sociomédicos, concentrando-se nas 
práticas de saúde inovadoras que têm sido realizadas na América Latina. 
Abrange das práticas médicas afroamericanas e europeias antes do contato 
entre as duas civilizações até os desafios enfrentados pelas comunidades 
latino-americanas no século XXI. 

ISBN: 978-85-7541-486-6. 2016. 364p. Tradução: Sérgio Lamarão. Preço: R$ 62

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

Sérgio Carrara e Marcos Carvalho (Orgs.)
Coleção História e Saúde | Clássicos e Fontes

A sexualidade como função fisiológica e o desejo sexual como necessidade 
orgânica. A educação sexual como estratégia para solucionar o problema 
das doenças venéreas, mas também a desarmonia conjugal e as perversões 
sexuais. Essas eram algumas ideias defendidas pelo sexólogo José de Albu-
querque, médico que, embora tenha enfrentado tabus e causado rebuliço na 
elite carioca nos anos 1930, ficou esquecido nas décadas seguintes. 

ISBN: 978-85-7541-473-6. 2016. 234p. Preço: R$ 55
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Políticas de Controle do HIV/Aids no Brasil e em 
Moçambique

Nair Teles, Jairo Jacques da Matta e Wanda Espírito Santo (Orgs.)

Apesar dos avanços, o continente do qual Moçambique faz parte continua 
sendo a área mais afetada pelo HIV, e no Brasil o índice de novos infectados 
vem subindo. Neste livro se evidenciam diferenças nas políticas de contro-
le do HIV/Aids devido às conjunturas socioeconômicas, políticas e culturais 
entre Moçambique e Brasil, mas também se demonstra que há um eixo co-
mum a essas políticas: a certeza de que a saúde é um direito humano ina-
lienável.

ISBN: 978-85-7541-487-3. 2016. 234p. Preço: R$ 40

Saúde e Políticas Sociais no Rio de Janeiro

Silvia Gerschman e Angela Moulin S. Penalva Santos (Orgs.)

O contexto do estado do Rio de Janeiro, com sua desigual distribuição de 
benefícios entre pessoas e municípios, é o cenário desta coletânea. Com 
números, entrevistas, análises históricas e institucionais, seus autores abor-
dam o tema das políticas sociais no Rio de Janeiro em duas perspectivas: a 
análise das políticas de saúde segundo a abordagem da gestão política e os 
desafios da gestão das políticas territoriais na ótica federativa. 

ISBN: 978-85-7541-475-0. 2016. 262p. Preço: R$ 53

Saúde Global: olhares do presente

Helena Ribeiro
Coleção Temas em Saúde

Nesta obra de iniciação ao tema da saúde global, apresenta-se um relato 
sobre o surgimento deste campo de estudos e as diferentes definições do 
termo; contextualiza-se a saúde ambiental global; discutem-se os proble-
mas ecológicos de maior vulto enfrentados pela huma nidade; focalizam-se 
os determinantes sociais das doenças não transmissíveis; mostra-se que as 
doenças infecciosas ainda constituem questões urgentes no âmbito mun-
dial e se abordam questões socioambientais e de saúde transfron teiriças no 
nosso continente.

 ISBN: 978-85-7541-489-7. 2016. 106p. Preço: R$ 15
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2016
Tessituras do Cuidado: as condições crônicas de 
saúde na infância e adolescência

Camila Aloisio Alves
Coleção Criança, Mulher e Saúde

Tendo o cuidado como categoria central de pesquisa e o adoecimento crô-
nico infantil como foco de sua atenção, a autora estuda as relações entre 
crianças e adolescentes atendidos em hospitais, seus familiares e os profis-
sionais da saúde. À luz dos princípios da humanização, reflete não só sobre 
o cotidiano da assistência, mas sobre as possibilidades de se produzir um 
projeto de vida com e apesar do adoecimento crônico. 

ISBN: 978-85-7541-480-4. 2016. 214p. Preço: R$ 39

Trabalho no Mundo Contemporâneo: fundamentos e 
desafios para a saúde, O

Ialê Falleiros Braga, Muza Clara Chaves Velasques, Márcia Valéria 
Cardoso Morosini, Renata Reis Cornélio Batistella, Júlio César França 
Lima e Daiana Crús Chagas (Orgs.)

Aprofundar a discussão sobre os fundamentos do trabalho no Brasil con-
temporâneo, relacionando-a ao trabalho e à educação dos trabalhadores na 
área da saúde é a proposta dos autores deste volume, que completa uma 
trilogia sobre trabalho, educação e saúde, junto com os títulos Fundamentos 
da Educação Escolar no Brasil Contemporâneo (2006) e Estado, Sociedade e 
Formação Profissional em Saúde (2008). 

ISBN: 978-85-7541-481-1. 2016. 268p. Coedição com a Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). Preço: R$ 45

Menção honrosa na 
categoria Ciências da Vida 

do Prêmio ABEU 2017
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Burocracia e Implementação de Políticas de Saúde: os 
agentes comunitários na Estratégia Saúde da Família

Gabriela Spanghero Lotta

Os agentes comunitários de saúde têm a particularidade de serem recruta-
dos na comunidade onde devem atuar e têm, portanto, uma dupla vincu-
lação: ao Estado e à comunidade. Eles estão na ponta do serviço público, 
em contato direto e constante com os cidadãos. Ao analisar a dinâmica de 
interações entre os agentes e os usuários, a autora mostra como valores, 
crenças e ideias contribuem para mudar as políticas públicas tais como fo-
ram concebidas originalmente. 

ISBN: 978-85-7541-468-2. 2015. 322p. Preço: R$ 51

Cenas de Parto e Políticas do Corpo

Rosamaria Giatti Carneiro
Coleção Criança, Mulher e Saúde

A autora pesquisou mulheres que optaram por parir da maneira mais natu-
ral possível. Ela conviveu, entre 2008 e 2010, na cidade de São Paulo, com 
cerca de 60 mulheres que já tinham dado à luz e, novamente grávidas, es-
peravam não repetir as experiências dolorosas anteriores. Esteve também 
com gestantes de “primeira viagem”, que queriam estudar possibilidades 
para decidir qual opção de parto escolheriam. Sem aceitar imposições. 

ISBN: 978-85-7541-458-3. 2015. 328p. Preço: R$ 49

2015
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2015
Crianças, Adolescentes e Crack: desafios para o 
cuidado

Simone Gonçalves de Assis (Org.)

O consumo do crack por crianças e adolescentes e as con sequências que 
sofrem devido ao uso da substância por pais ou responsá veis são abordados 
nesta obra com base nos resultados de duas pesquisas realizadas pela Fun-
dação Oswaldo Cruz. Seus autores, que atuam em diferentes campos de co-
nhecimento, o que confere à abordagem a necessária interdisciplinaridade, 
identificam quantos e quem são esses jovens, traçam o seu perfil e refletem 
sobre as formas de atenção existentes em algumas cidades brasileiras.

ISBN: 978-85-7541-471-2. 2015. 402p. Preço: R$ 64

Dengue: teorias e práticas

Denise Valle, Denise Nacif Pimenta e Rivaldo Venâncio da Cunha 
(Orgs.)

Análise da dengue sob a ótica dos desafios impostos ao Brasil, que ultra-
passam os limites do setor Saúde, abrangendo as áreas de educação, co-
municação social, saneamento básico etc. Tendo como autores profissio-
nais renomados de diferentes áreas – médicos, jornalistas, educadores, 
entomologistas, epidemiologistas, matemáticos e gestores –, a coletânea 
aborda desde o histórico da doença até as inovações científico-tecnológicas 
em desenvolvimento, incluindo as vacinas preventivas e o controle vetorial 
por meio de mosquitos biológica ou geneticamente modificados.

ISBN: 978-85-7541-456-9. 2015. 458p. Preço: R$ 159

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

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

Por meio de entrevistas, pesquisas, avaliações e observações, os autores 
desta coletânea buscam compreender o funcionamento do sistema pri-
sional do Rio de Janeiro. Apresentam as condições sociais e de saúde dos 
presos, discutem de que forma o ambiente das unidades prisionais exerce 
impacto sobre a saúde e a qualidade de vida dos detentos e mostram, ainda, 
que o antes, o durante e o depois da prisão estão entrelaçados. 

ISBN: 978-85-7541-465-1. 2015. 252p. Preço: R$ 40

Finalista na categoria 
Psicologia, Psicanálise 
e Comportamento do 

Prêmio Jabuti 2016

Menção Honrosa na 
categoria Ciências da Vida 

do Prêmio ABEU 2016

Finalista na categoria 
Ciências da Saúde do 
Prêmio Jabuti 2016

1º lugar na categoria 
Ciências da Vida do 
Prêmio ABEU 2016
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Dicionário Feminino da Infâmia: acolhimento e 
diagnóstico de mulheres em situação de violência

Elizabeth Maria Fleury-Teixeira e Stela Nazareth Meneghel (Orgs.)

Rico panorama dos conceitos recorrentes na pauta feminista e das mulhe-
res, com temas e significados apresentados em suas dimensões histórica, 
política e social. Os verbetes abrangem fenômenos que envolvem os vários 
aspectos, tipos e cenários das violências e também formas de resistência, 
além de informações sobre análises científicas que ampararam a criação de 
procedimentos, normas, abordagens e técnicas que hoje estão regulamen-
tados e em funcionamento em diversos setores públicos de forma regular e/
ou ainda embrionária. 

ISBN: 978-85-7541-463-7. 2015. 422p. Preço: R$ 79

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

Claudia Marcia Aparecida Carareto, Claudia Barros Monteiro-Vitorello 
e Marie-Anne Van Sluys (Orgs.)

Resultado de um projeto desafiador: o estudo de sequências genéticas re-
petidas que são capazes de se mover, tornando os genomas dinâmicos e 
flexíveis. Os elementos de transposição (TEs) têm a capacidade de se multi-
plicar e mudar de lugar no genoma, levar consigo genes, promover rearran-
jos cromossômicos e alterar a expressão de genes vizinhos. Trata-se de um 
dos tópicos mais instigantes na área da genética, que durante décadas não 
recebeu o devido reconhecimento. 

ISBN: 978-85-7541-462-0. 2015. 196p. Coedição com a Sociedade Brasileira de 
Genética. Preço: R$ 40

Gênese da Saúde Global: a Fundação Rockefeller no 
Caribe e na América Latina

Steven Palmer
Coleção História e Saúde

O nascimento da Saúde Global e as relações estabelecidas entre agentes 
globais e locais de saúde pública em regiões como a América Latina e o Cari-
be são abordados de forma totalmente inovadora. O autor partiu dos arqui-
vos médicos nacionais da Costa Rica para investigar a atuação da Fundação 
Rockefeller em pequenos países da América Central e do Caribe, no início do 
século XX. A edição em português tem novidades como informações sobre a 
atuação da Fundação Rockefeller no Brasil e um capítulo sobre o tratamen-
to com óleo de quenopódio, que causou muitas mortes. 

ISBN: 978-85-7541-457-6. 2015. 420p. Tradução: Annabella Blyth. Preço: R$ 72

Menção Honrosa na 
categoria Projeto Gráfico 

do Prêmio ABEU 2016
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2015
Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde: 
abordagens e métodos de pesquisa

Tatiana Wargas de Faria Baptista, Creuza da Silva Azevedo e Cristiani 
Vieira Machado (Orgs.)

Dividida em três partes, a coletânea traz análises sobre os desafios meto-
dológicos em pesquisas do campo da saúde coletiva; investigações sobre os 
modos como estudos em saúde coletiva têm dialogado com outras áreas de 
conhecimento (como a história, a ciência política, a filosofia e a sociologia); 
e reflexões sobre questões tais como o lugar da saúde nas relações interna-
cionais, a promoção da saúde, a produção acadêmica relacionada à gestão 
do trabalho e da educação em saúde e, por fim, o acesso a medicamentos.

ISBN: 978-85-7541-459-0. 1ª reimpressão: 2019 (1ª edição: 2015). 378p.  
Preço: R$ 61

“Pressão Alta” no Cotidiano: representações e 
experiências

Ana Maria Canesqui
Coleção Antropologia e Saúde

Resultado de uma ampla pesquisa socioantropológica sobre as representa-
ções populares e as experiências com a hipertensão arterial sistêmica, na 
qual a autora entrevistou homens e mulheres hipertensos diagnosticados 
há mais de um ano, com idades entre 50 e 65 anos, clientela de uma uni-
dade de Saúde da Família em Amparo, São Paulo. A análise foi sensível às 
especificidades do modo de vida, das diferenças de gênero, idade e religião, 
atentando sempre para a maneira como os entrevistados cotidianamente 
lidam com o adoecimento, atuam diante dele e sobre ele refletem. 

ISBN: 978-85-7541-469-9. 2015. 312p. Preço: R$ 49

Reforma Psiquiátrica, A

Manuel Desviat
Coleção Loucura & Civilização

Versão atualizada da edição espanhola, com apresentação e análise de alguns 
dos mais significativos processos de transformação internacionais em saúde 
mental, entre os quais está o processo brasileiro. O atual contexto, afirma o 
autor, tem acentuado medidas políticas e econômicas que enchem de incer-
teza o futuro dos serviços sanitários e sociais: a globalização da economia, as 
mudanças nos modos de produção, a precariedade do emprego e o aumento 
planetário da exclusão social levam a interrogar sobre a continuidade dos mo-
vimentos solidários iniciados depois da Segunda Guerra Mundial. 

ISBN: 978-85-7541-467-5. 2ª edição: 2015. 2ª reimpressão: 2008.  
1ª reimpressão: 2002 (1ª edição: 1999). 196p. Tradução: Vera Ribeiro. Preço: R$ 32
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Saneamento: promoção da saúde, qualidade de vida e 
sustentabilidade ambiental

Cezarina Maria Nobre Souza, André Monteiro Costa, Luiz Roberto 
Santos Moraes e Carlos Machado de Freitas

Coleção Temas em Saúde

Quatro profissionais atuantes nas áreas de engenharia sanitária e saúde am-
biental propõem um novo olhar sobre a tríade “desenvolvimento, ambiente 
e saúde” com o objetivo de formular estratégias inovadoras para garantir o 
acesso mais amplo ao saneamento. Fatores como o modo de vida da popu-
lação, as condições socioeconômicas e a cultura servem de base na busca 
por soluções capazes de combinar tecnologia e gestão sociocultural. 

ISBN: 978-85-7541-470-5. 2015. 140p. Preço: R$ 15 

Saúde Coletiva: a Abrasco em 35 anos de história

Nísia Trindade Lima, José Paranaguá de Santana e Carlos Henrique 
Assunção Paiva (Orgs.)

Comemorativo dos 35 anos de atuação da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva, este livro traz 11 capítulos de pesquisadores e estudiosos que fa-
zem parte dessa história. Na coletânea são privilegiados os grandes eixos da 
política da Abrasco sem deixar de lado as diferentes áreas temáticas em que 
atuam seus associados. Trata-se de um registro fundamental do caminho 
trilhado desde o início da sua atuação, num período político bastante com-
plexo no Brasil, até os dias de hoje, quando ainda há tantos desafios a serem 
vencidos na área da saúde coletiva. 

ISBN: 978-85-7541-460-6. 2015. 324p. Coedição com a Abrasco. Preço: R$ 69

Saúde Global: uma breve história

Marcos Cueto
Coleção Temas em Saúde

O olhar histórico é fundamental quando se trata de compreender os desa-
fios das políticas de saúde. O termo “saúde global” costuma ser usado em 
respos ta a eventos novos, como epidemias internacionais que atingem pa-
íses ricos e pobres. O autor não se dedica a encerrar o debate, mas sim a 
precisar e contextualizar o significado dos termos “saúde internacional” e 
“saúde global”, investigando a trajetória de mu danças e continuidades das 
agências e programas internacionais envolvidos com a saúde da população 
no período de 1850 a 2010. 

ISBN: 978-85-7541-461-3. 2015. 120p. Preço: R$ 15
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Sociologia do Brasil Urbano, A

Anthony Leeds e Elizabeth Leeds
Elizabeth Leeds e Nísia Trindade Lima (Orgs. da 2ª edição) 

Esta nova edição de livro publicado em 1978, por iniciativa do antropólogo 
Gilberto Velho, vem reparar uma ausência: a obra encontrava-se esgotada 
e, portanto, inacessível às novas gerações de pesquisadores. Fruto de uma 
década de pesquisas, apresenta análises sobre a estrutura de poder e de 
classes à luz da história das favelas e dos assentamentos não controlados na 
América Latina. As favelas do Rio de Janeiro, objeto privilegiado do estu do, 
foram analisadas pelo modo como foram tratadas pelo Estado e como eram 
desenvolvidas as políticas de habitação.

ISBN: 978-85-7541-464-4. 2ª edição: 2015 (1ª edição: 1978, pela Zahar Editores). 
432p. Preço: R$ 55

Sustentabilidade, Ambiente e Saúde na Cidade de 
Manaus

Carlos Machado de Freitas e Leandro Luiz Giatti (Orgs.)

A situação da saúde em uma metrópole brasileira com mais de dois milhões 
de habitantes, em meio à maior floresta tropical do planeta e às margens de 
dois dos maiores rios do mundo, é o tema desta obra. Seus capítulos, nos 
quais se conjugam experiências multidisciplinares, abordagem sistêmica e 
elementos de diferentes setores ou disciplinas com aspectos socioeconômi-
cos, ambientais e de saúde, estão reunidos em torno de três grandes eixos: 
forças motrizes e pressões, a situação socioambiental e as condições de vida 
e saúde.

ISBN: 978-85-7541-466-8. 2015. 351p. Coedição com a Editora da Universidade-
Federal do Amazonas (Edua). Preço: R$ 64

Três Ensaios de Bioética

Fermin Roland Schramm

Em cada capítulo desta obra o autor coloca a bioética em um contexto dife-
rente: na clínica, na genômica e na biossegurança. Analisa os modos como 
a bioética é usada para compreender conflitos entre profissionais e usuários 
dos serviços de saúde; como as ferramentas da bioética também são apli-
cáveis aos conflitos morais que envolvem a genômica, contemplando argu-
mentos favoráveis e contrários às práticas da engenharia genética e contri-
buindo para o raciocínio crítico e sem preconceitos sobre o tema; e aborda a 
interface entre a bioética e a biossegurança.

ISBN: 978-85-7541-455-2. 2015. 177p. Preço: R$ 28

Menção Honrosa na 
categoria Ciências 

Humanas do Prêmio ABEU 
2016

2º lugar na categoria 
Ciências da Vida do Prêmio 

ABEU 2016
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Aspectos Econômicos da Equidade em Saúde

Di McIntyre e Gavin Mooney (Orgs.)

Coletânea em que se fornecem uma visão resumida dos problemas da de-
sigualdade em saúde em uma perspectiva global; reflexões sobre a impor-
tância de se examinar a comunidade e a cultura, particularmente a cultura 
nativa, na busca pela equidade; comparações entre abordagens neoliberais 
e igualitárias e o que elas significam para os sistemas de saúde; as diferentes 
dimensões do acesso aos serviços de saúde e, no tocante à prestação desses 
serviços, análises sobre a disponibilidade de recursos humanos e a necessi-
dade de redistribuí-los no nível global. 

ISBN: 978-85-7541-448-4. 2014. 352p. Tradução: Vera Ribeiro. Preço: R$ 53

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.)

Coletânea composta de 35 capítulos nos quais se abordam os mais varia-
dos tópicos – uso racional de medicamentos, recursos humanos, pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico, produção, regulação sanitária, epidemiolo-
gia e assistência far macêutica em desastres, entre outros – e que permite 
compreender a consolidação da assistência farma cêutica e fornece referên-
cias para que ela continue avançando no Brasil. Como combinam o discurso 
científico com a experi ência em serviço, os autores oferecem a gestores e 
profissionais um embasamento acadêmico que lhes sirva como instrumento 
para responder às necessidades vivenciadas em sua prática. 

ISBN: 978-85-7541-442-2. 2014. 469p. Preço: R$ 89

2014
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Avaliação de Políticas e Programas de Saúde

Ligia Maria Vieira-da-Silva
Coleção Temas em Saúde

Destinado a profissionais, estudantes e pesquisadores que desejam realizar 
uma avaliação de políticas, programas ou práticas de saúde. Apresenta con-
ceitos, abordagens e estratégias que resultam, em sua maioria, de métodos 
e técnicas testados pela autora e colaboradores ao longo dos últimos 20 anos 
em investigações avaliativas. Como o estudo da metodologia das avaliações 
não pode estar dissociado de investigações concretas, o livro traz variados 
exemplos, inclusive de articulação entre diferentes métodos. 

ISBN: 978-85-7541-443-9. 2014. 110p. Preço: R$ 15

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.)

Coletânea que preenche uma lacuna importante no âmbito dos programas 
voltados para o controle dos processos endêmicos. Os capítulos apresentam 
estudos sobre programas de dengue, sífilis congênita, vigilância em saúde, 
HIV e tuberculose. Os autores propõem processos avaliativos não para gerar 
informações de forma burocrática, mas para compreender como e por que 
aqueles resultados são produzidos, tornando-os cada vez mais relevantes 
para melhorar os serviços estudados. Dessa forma, os achados de um proces-
so avaliativo podem, de fato, contribuir para a tomada de decisões, os ajustes 
necessários nos programas ou a busca de novas alternativas.

ISBN: 978-85-7541-447-7. 2014. 254p. Preço: R$ 38

Cidades Saudáveis? Alguns olhares sobre o tema

Carmen Beatriz Silveira, Tania Maria Fernandes e Bárbara Pellegrini 
(Orgs.)

A grande maioria da população vive hoje nas cidades. Mas elas variam bas-
tante entre si e há diferenças marcantes mesmo dentro de uma mesma 
cidade, o que tem impacto sobre as características da vida urbana e as con-
dições de saúde da população. Compreender essa complexidade é essencial 
para a tomada de decisões sobre intervenções públicas nas cidades. Estu-
dos e ensaios sobre o assunto estão reunidos neste livro, que não só traz 
reflexões teóricas, mas as coloca em diálogo com diferentes iniciativas para 
a melhoria da saúde das cidades. 

ISBN: 978-85-7541-452-1. 2014. 332p. Preço: R$ 501º lugar na categoria 
Tecnociências do Prêmio 

ABEU 2015
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Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços 
de Saúde

Francisco José Aragão Pedroza Cunha, Cristiane Pinheiro Lázaro e 
Hernane Borges de Barros Pereira (Orgs.)

Sensibilizar o leitor sobre a adoção e a assimilação de tecnologias de produ-
ção, circulação e acesso a informações gerenciais nos sistemas de atenção 
à saúde é o objetivo deste livro. Três eixos temáticos compõem a obra: o 
primeiro aborda as políticas de informação, comunicação e inovação para 
os sistemas e redes de serviços em saúde; o segundo discute as perspectivas 
e limitações da política de inovação nos serviços de atenção e no Complexo 
Industrial da Saúde; o terceiro trata da comunicação organizacional e da di-
fusão de inovações gerenciais em serviços de saúde. 

ISBN: 978-85-232-1111-0. 2014. 240p. Coedição com a Edufba. Preço: R$ 32 

Controle da Tuberculose: uma proposta de 
integração ensino-serviço

Maria José Procópio (Org.)

Coletânea que aborda desde um panorama geral da saúde, no país e no 
mundo, até os aspectos mais técnicos da tuberculose, como diagnóstico, 
tratamento e prevenção. O livro sustenta uma capacitação baseada não só 
em questões técnicas, mas também em reflexões sobre os determinantes 
sociais, econômicos e culturais da doença. O objetivo é articular os conteú- 
dos apresentados com a realidade vivenciada pelos profissionais nos servi-
ços de saúde. Entre as novidades desta 7ª edição, destacam-se glossário, 
textos complementares e um projeto gráfico diferenciado para facilitar a 
leitura e o estudo.

ISBN: 978-85-61445-92-8. 7ª edição (revista e ampliada): 2014. 344p. Coedição 
com a EAD/Ensp. Preço: R$ 79

Democracia e Inovação na Gestão Local da Saúde

Sonia Fleury

Homens, brancos, médicos ou filhos de médicos, fazendeiros ou das fa-
mílias de políticos tradicionais no local: se este era o perfil costumeiro dos 
secretários municipais de Saúde, pode-se dizer que os efeitos da democra-
tização se fazem notar. Já é significativa a participação de mulheres, negros 
e não médicos à frente das pastas da Saúde, especialmente em municípios 
de menor porte. Esse é um dos resultados do livro, fruto de um projeto que, 
ao longo de uma década, analisou as mudanças no perfil dos gestores, na 
gestão e nos padrões de difusão de inovação das secretarias municipais  
de Saúde. 

ISBN: 978-85-88422-17-9. 2014. 480p. Coedição com o Cebes. Preço: R$ 99
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Foundations of Paleoparasitology

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

Unprecedented initiative in the world, the book compiles the available 
knowledge on the subject and presents the state-of-the-art in 
paleoparasitology – term coined about 30 years ago by Brazilian Fiocruz 
researcher Luiz Fernando Ferreira, pioneer in this science which is 
concerned with the study of parasites in the past. Multidisciplinary by 
essence, paleoparasitology gathers contributions from social scientists, 
biologists, historians, archaeologists, pharmacists, doctors and many 
other professionals, either in biomedical or humanities fields. With varied 
applications such as in evolutionary or migration studies, their results often 
depend on the association between laboratory findings and cultural remains. 

ISBN: 978-85-7541-440-8. 2014. 484p. Co-edition with the International  
Federation for Tropical Medicine (IFTM). Translated from the Portuguese  

by Christopher Peterson. Price: R$ 99 / US$ 49

Informar e Educar em Saúde: análises e experiências

Ana Cristina de S. Mandarino, Edmundo Gallo e Estélio Gomberg (Orgs.)

Abordagens multidisciplinares que integrem informação, educação, co-
municação e saúde são relativamente recentes no Brasil. Mas demonstram 
grande potencial e têm contribuído para melhorias nos serviços de saúde. 
Uma significativa amostra de ações institucionais que apontam nessa dire-
ção está reunida neste livro. Informar, educar e comunicar constituem pila-
res para um efetivo engajamento em saúde e desempenham uma função 
política, relacionada aos direitos e interesses individuais e coletivos para a 
promoção da saúde. 

ISBN: 978-85-232-1042-7. 2014. 267p. Coedição com a Edufba. Preço: R$ 36 

Laboratório e a República: saúde pública, ensino 
médico e produção de conhecimento em São Paulo 
(1891-1933), O

Márcia Regina Barros da Silva
Coleção História e Saúde

A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, embora instituída em 
1891, só passou a funcionar efetivamente em 1913. O período que ante-
cedeu a implantação da primeira escola médica paulista foi muito rico em 
debates e embates acadêmicos e políticos. A autora analisa como a Repúbli-
ca paulista abordou os temas da saúde e do ensino; investiga as atividades 
médicas de atendimento e tratamento realizadas em diferentes instituições 
de São Paulo, além de examinar as revistas médicas paulistas de maior im-
pacto naquele momento; e discute, ainda, as teses apresentadas, ao final do 
curso, pelos primeiros médicos formados em São Paulo, entre 1918 e 1926.

ISBN: 978-85-7541-438-5. 2014. 304p. Apoio: Fapesp. Preço: R$ 40
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Leishmanioses do Continente Americano

Fátima Conceição-Silva e Carlos Roberto Alves (Orgs.)

A infecção por parasitos do gênero Leishmania causa uma das doenças 
tropicais mais negligenciadas da atualidade. Estima-se que existam 350 mi-
lhões de pessoas em risco de contrair a infecção, sobretudo nas áreas mais 
pobres do planeta, e que dois milhões de novos casos de leishmanioses 
ocorram a cada ano. Diante desse grave cenário, os organizadores e demais 
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), assim como profis-
sionais de outras unidades da Fiocruz e instituições brasileiras, prepararam 
esta coletânea que compila o conhecimento já existente sobre o assunto, 
identifica os principais desafios e discute estratégias para enfrentá-los.

ISBN: 978-85-7541-439-2. 2014. 512p. Preço: R$ 119

Plágio: palavras escondidas

Debora Diniz e Ana Terra

Você já deve ter ouvido o relato de algum professor que, desconfiado, jo-
gou um trecho do trabalho de um aluno em um sítio de busca e descobriu 
que se tratava de plágio. Também já deve ter escutado que a comunicação 
digital facilita essa má conduta dos estudantes, que, cada vez mais pregui-
çosos, precisam ser punidos. Mas esse é apenas um lado de uma questão 
multifacetada, que ainda carece de reflexões e debates. Uma abordagem 
diferenciada e provocativa do assunto pode ser encontrada neste livro. As 
autoras não definem o plagiador como um ladrão nem consideram que o 
plágio deva ser criminalizado. 

ISBN: 978-85-98070-36-0. 2014. 196p. Coedição com a LetrasLivres. Preço: R$ 40

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.)

Ao deslocar o foco da atenção do hospital para os serviços de abordagem 
comunitária, o movimento da Reforma Psiquiátrica tem proporcionado, 
desde a década de 1980, uma série de avanços, mas também ensejado 
muitos desafios. Superar o aparato manicomial exige a consolidação de 
outras formas de lidar com o sofrimento psíquico. Exige, portanto, que os 
profissionais de saúde mental estejam preparados para oferecer um tipo de 
cuidado diferenciado. Entre esses profissionais, destaca-se o trabalhador 
de nível médio, que desempenha um papel de ligação fundamental entre o  
serviço, o paciente, sua família e a comunidade. Com esta coletânea pre-
tende-se contribuir para a formação e a capacitação desses trabalhadores. 

ISBN: 978-85-7541-441-5. 2ª reimpressão: 2019. 1ª reimpressão:  
2016 (1ª edição: 2014). 296p. Preço: R$ 53

Finalista na categoria 
Ciências da Saúde do 
Prêmio Jabuti 2015
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Saúde e Jornalismo: interfaces contemporâneas

Kátia Lerner e Igor Sacramento (Orgs.)

Coletânea de estudos em que se apresentam análises sobre os modos como 
o campo jornalístico produz sentidos e representações sobre a saúde e a 
doença no contexto contemporâneo. Em seus capítulos são abordadas as 
implicações das narrativas jornalísticas na construção do cuidado com a saú-
de; na preocupação com epidemias e com os riscos de adoecer e sofrer; na 
obsessão pelo bem-estar e pela boa forma; e nas percepções sobre o SUS e 
os serviços públicos de saúde. E discutidas também teorias e procedimentos 
analíticos para o estudo da mediação jornalística no contexto da cobertura 
de temas da saúde. 

ISBN: 978-85-7541-454-5. 2014. 272p. Apoio: Faperj. Preço: R$ 38

Saúde Indígena em Perspectiva: explorando suas 
matrizes históricas e ideológicas

Carla Costa Teixeira e Luiza Garnelo (Orgs.)
Coleção Saúde dos Povos Indígenas

Compreender a atual política pública de saúde indígena à luz de seus ante-
cedentes foi o objetivo dos pesquisadores de diferentes especialidades e 
regiões do país que se reuniram para produzir esta coletânea, com a qual se 
procura aumen tar a visibilidade das vozes indígenas no cenário sociopolítico 
brasileiro. Além de analisar o contexto político e institucional que originou o 
SUS e, particularmente, o Subsistema de Saúde Indígena, seus autores assi-
nalam as diferenças, mas também apontam caminhos de articulação, entre 
o sistema médico oficial e o sistema indígena. 

ISBN: 978-85-7541-449-1. 2014. 262p. Preço: R$ 55

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.)

Promover, proteger e recuperar a saúde é o que se espera dos serviços de 
saúde. Por isso, provoca espanto quando se fala que o processo de cuidado 
em saúde pode causar incidentes com danos. Alguns perigos podem ser con-
sequências de erros, que acontecem em qualquer ramo de atividade, inclusi-
ve na saúde. Para fazer frente à frequência e à magnitude desses problemas, 
deve-se disseminar a cultura da segurança nos serviços de saúde, com o ob-
jetivo de melhorar a qualidade e os resultados desses serviços. 

ISBN: 978-85-8432-013-4 (vol. 1); 978-85-8432-015-8 (vol. 2). 2014. 452p. 
(vol. 1); 208p. (vol. 2). Coedição com a EAD/Ensp. Preço: R$ 99 (vol. 1);  

R$ 59 (vol. 2). Na compra dos dois volumes, preço promocional: R$ 125

Finalista na categoria 
Comunicação do Prêmio 

Jabuti 2015
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Toxoplasmose & Toxoplasma gondii

Wanderley de Souza e Rubens Belfort Jr. (Orgs.)

A infecção por Toxoplasma gondii é muito disseminada ao redor do mundo, 
especialmente no Brasil. Nesta coletânea parte-se da história da descoberta 
desse parasita e da doença por ele causada, a toxoplasmose, e são aborda-
dos os diferentes aspectos relacionados ao tema. São apresentados o ciclo 
evolutivo, a epidemiologia, o diagnóstico, o quadro clínico e o tratamento, 
em uma ampla revisão sobre o assunto, provavelmente a mais completa já 
realizada. O livro cobre os campos do conhecimento sobre o agente etioló-
gico e a doença, apresentando novos aspectos, particularmente em relação 
à bioquímica, à interação entre o parasita e a célula hospedeira e à resposta 
imunológica à infecção.

ISBN: 978-85-7541-437-8. 2014. 214p. Preço: R$ 59

Trabalho de Campo com Animais: procedimentos, 
riscos e biossegurança

Elba R. Sampaio de Lemos e Paulo Sergio D’Andrea (Orgs.)

O trabalho de muitos pesquisadores não se restringe ao laboratório. Aque-
les que estudam zoonoses – doenças transmitidas por animais – estão entre 
os que costumam ir a campo. Suas atividades podem incluir expedições a 
campo para a captura de animais silvestres e coleta de amostras biológicas, 
tarefa fundamental à pesquisa e à vigilância ambiental e epidemiológica, 
exercida por profissionais continuamente expostos ao risco de infecção por 
bactérias, vírus e outros parasitas transmitidos por animais. 

ISBN: 978-85-7541-446-0. 2104. 180p. Preço: R$ 46
Finalista na categoria 
Ciências da Natureza, 

Meio Ambiente e 
Matemática do Prêmio 

Jabuti 2015
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2014

Coleção Temas em Saúde Interativa
Igual, mas diferente. Este é objetivo da coleção Temas em Saúde Interativa. 
A coleção original, Temas em Saúde, lançada em 2006, com livros em papel 
e formato de bolso, traz para estudantes, profissionais e público em geral 
panoramas sobre conceitos e conteúdos fundamentais das áreas da saúde. 
São livros que oferecem informações atualizadas, baseadas em recentes 
produções científicas, com linguagem acessível, capaz de transpor os mu-
ros da academia e alcançar públicos mais amplos. 

Temas em Saúde Interativa quer ampliar o legado da coleção original e rea-
firmar seu compromisso com a democratização da ciência e da saúde. Mas, 
como toda novidade, quer também imprimir sua marca. Os livros saem do 
papel, passam para a tela e seus textos já não estão sozinhos: ganham a 
companhia de vídeos, áudios, galerias de fotos, infográficos e toda sorte de 
recursos que facilitem a apropriação dos conceitos e conteúdos.  

Como e Por Que as Desigualdades  
Fazem Mal à Saúde: e-book interativo

http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/ 
desigualdades/ 

O que é o Sus: e-book interativo

http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/

Scielo Livros
O SciELO Livros publica on-line coleções nacionais e temáticas de livros 
acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade, a acessibilidade, o 
uso e o impacto dessas obras. Os textos em formato digital são legíveis nos 
leitores de e-books, tablets, smartphones e telas de computador. 

Atualmente, a Editora Fiocruz tem 282 títulos no SciELO Livros, 180 em 
acesso aberto (disponíveis em PDF para download gratuito) 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).

Acesse em: http://books.scielo.org/fiocruz/ 

Livros on-line
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LIVRARIA VIRTUAL

Os livros da Editora Fiocruz podem ser adquiridos em nossa livraria virtual.

O endereço é: www.livrariaeditorafiocruz.com.br. As opções de pagamento 
são boleto bancário e cartões de crédito e débito. 

Os DVDs do selo Fiocruz Vídeo também são comercializados em nossa  
livraria virtual.

Outras formas

PEDIDOS OFF-LINE

Além da livraria virtual, é possível comprar os livros da Editora Fiocruz por 
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

O passo a passo completo para compra de livros por GRU pode ser encon-
trado em: https://portal.fiocruz.br/guia-de-recolhimento-da-uniao-gru. 

LIVRARIAS E DISTRIBUIDORAS

Os livros da Editora Fiocruz podem ser encontrados em livrarias e distribui-
doras em várias localidades do país. 

Confira a lista de estabelecimentos parceiros em: https://portal.fiocruz.br/
nas-livrarias-e-distribuidoras. 

Como adquirir






