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2021
Aedes de A a Z
Denise Valle, Raquel Aguiar, Denise Nacif Pimenta e Vinícius Ferreira
Coleção Temas em Saúde
O livro reúne especialistas com diferentes formações - uma bióloga, uma
antropóloga e dois profissionais de comunicação - para um panorama do
mosquito Aedes aegypti. A obra da coleção Temas em Saúde responde a
questões como as particularidades que tornam o Aedes tão presente em
nossa rotina e as estratégias de controle e vigilância do vetor. Segundo os
quatro autores, o título oferece ao leitor “um meio do caminho entre um
texto corrido e um glossário”, além de apresentar uma lista de siglas e termos técnicos. Os cinco capítulos são divididos em tópicos - com títulos curtos e objetivos – com abordagens específicas sobre o Aedes.
ISBN (impresso): 978-65-5708-030-6. 2021. 172 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-098-6. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/gkyrc

Agricultura Urbana: agroecologia, alimentação,
saúde e bem-estar
Angélica Campos Nakamura e Guilherme Reis Ranieri
Coleção Temas em Saúde
O livro apresenta uma série de abordagens de diferentes áreas para apresentar as potencialidades da agricultura urbana e como ela se relaciona
com a saúde e o bem-estar. O título busca mostrar, de forma didática, como
assuntos diversos se relacionam com a agricultura urbana e quais são seus
usos e práticas. Em quatro capítulos, os autores englobam temas como orgânicos e agroecologia, os principais impactos da agricultura convencional,
as plantas alimentícias não convencionais e a relação entre hortas e políticas de promoção da saúde. A economia solidária e os diversos tipos de agricultura e sua importância na promoção da qualidade de vida também são
assuntos levantados. A obra reúne ainda debates sobre as relações entre
agricultura urbana, educação alimentar e educação ambiental, além de dicas para os leitores que querem começar e manter uma horta.
ISBN (impresso): 978-65-5708-044-3. 2021. 163 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-119-8. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/w7bd8
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Ativismo patrocinado pelo Estado: burocratas e
movimentos sociais no Brasil democrático
Jessica A. J. Rich
Tradução: Maria Lucia de Oliveira
O livro analisa a força de movimentos sociais na construção da bem-sucedida política brasileira de HIV/Aids, mostrando a importante coalizão entre
ativismo e burocracia estatal para a construção de políticas públicas. Na
pesquisa que originou a obra, a cientista política norte-americana Jessica
Rich propõe uma série de relevantes contribuições sobre a história de resposta social e política do Brasil diante da epidemia de Aids, desde o início
dos anos 1980. A partir do que ela chama de corporativismo cívico, a autora
analisa as políticas de HIV e Aids no país para desvendar as relações complexas entre a sociedade e o Estado no contexto do Brasil democrático.
ISBN (impresso): 978-65-5708-031-3. 2021. 305 p. Preço: R$ 65.
eISBN (digital): 978-65-5708-104-4. Preço: R$ 39. Acesse em: https://books.scielo.org/id/8vq7m

Covid-19 no Brasil: cenários epidemiológicos e
vigilância em saúde
Carlos Machado de Freitas, Christovam Barcellos e
Daniel Antunes Maciel Villela (Orgs.)
Série Informação para Ação na Covid-19
Coedição com o Observatório Covid-19 Fiocruz
Em três partes, que englobam um total de 25 capítulos, o título agrega os
muitos desafios da comunidade científica brasileira - especialmente das
equipes técnicas da Fiocruz - para a avaliação de cenários epidemiológicos
diante da chegada do vírus Sars-CoV-2 ao país. Em um contexto que inclui
dados reportados nos sistemas de vigilância epidemiológica, uso de modelos matemáticos e estatísticos, painéis de acompanhamento dos dados e
sistemas de informação em saúde, o volume detalha os esforços e contribuições para a formulação de estratégias de mitigação e supressão da transmissão da doença. Este é o terceiro livro da série “Informação para Ação na
Covid-19”, que tem como objetivo reunir o conjunto de respostas, pesquisas
e ações técnicas produzidas pela Fiocruz durante a pandemia. Com apoio
da rede SciELO Livros, a iniciativa disponibiliza as obras exclusivamente em
formato digital e acesso aberto.
eISBN (digital): 978-65-5708-049-8. 2021. 418 p.
Acesso livre em: https://books.scielo.org/id/zx6p9
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2021
Desastres: velhos e novos desafios para
a saúde coletiva
Vânia Rocha e Luciana R. Londe
Coleção Temas em Saúde
Secas, inundações, escorregamento de terras, derramamento de óleo, rompimento de barragens e pandemia de Covid-19. Tudo isso faz parte de um
conjunto de desastres - causados pelos mais diversos fatores - enfrentados
pela população brasileira. O livro amplia os debates sobre essas ocorrências,
abordando os desastres que fazem parte da rotina de diversas regiões do
país já há bastante tempo, assim como eventos mais recentes, como é o
caso da emergência sanitária causada pelo novo coronavírus. Na obra, as
biólogas Luciana Londe e Vânia Rocha transitam por interações entre desastres e saúde, apresentam e classificam ameaças naturais e ameaças tecnológicas e discorrem sobre os desafios da saúde coletiva diante desses cenários.
ISBN (impresso): 978-65-5708-034-4. 2021. 138 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-105-1. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/6ktrn

Direito à Comunicação e Saúde
Luiz Felipe Stevanim e Rodrigo Murtinho
Coleção Temas em Saúde
O livro analisa a centralidade do direito à comunicação para a garantia da
saúde (um direito humano fundamental) e dos princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS). Segundo os autores, o objetivo principal da obra é compreender as relações entre comunicação e saúde - ambas identificadas como
expressões de cidadania - à luz dos direitos humanos. Para isso, Luiz Felipe
Stevanim e Rodrigo Murtinho norteiam o desenvolvimento do livro a partir
de uma questão central: direito à comunicação tem a ver com saúde? Em
cinco capítulos, o volume apresenta referenciais teóricos e contextos em
que as interfaces entre direito à comunicação e à saúde se fazem presentes.
Temas como exclusão digital, proteção de dados pessoais e desinformação
também são abordados.
ISBN (impresso): 978-65-5708-039-9. 2021. 163 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-108-2. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/8z56d
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Direitos Humanos e Saúde: reflexões e possibilidades
de intervenção
Maria Helena Barros de Oliveira, Nair Teles e
Rubens Roberto Rebello Casara
Coleção Temas em Saúde
O livro reflete sobre a importância do binômio direitos humanos e saúde,
reforçando uma visão multidisciplinar em que a saúde é considerada um
instrumento de dignidade humana e transformação social. Os autores mostram como a integração da perspectiva dos direitos humanos à saúde amplia a própria significação do conceito de saúde, compreendido por diversos
movimentos como um estado de bem-estar físico, mental e social, e não
apenas como a ausência de doenças. Em três capítulos, a obra da coleção
Temas em Saúde busca fortalecer uma cultura de respeito aos direitos humanos e organizar ideias e ações que construam competências relacionadas
aos processos da sua realização.
ISBN (impresso): 978-65-5708-041-2. 2021. 133 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-110-5. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/svc94

Ensaios Fora do Tubo: a saúde e seus paradoxos
Luis David Castiel
Coedição com a Editora Hucitec
Os muitos desafios e crises que marcam os tempos pandêmicos podem ser
narrados por meio de recursos diversos. As figuras de linguagem - incluindo
a ironia, a alusão, o paradoxo -, as ambiguidades, o exercício da crítica e
até mesmo o humor e o alívio cômico - são alguns desses vários recursos
presentes neste ensaio em forma de livro. O título apresenta uma série de
reflexões acerca do campo da saúde coletiva, cujos contrastes e paradoxos foram amplificados em meio ao contexto da Covid-19. Entre os muitos
questionamentos abordados ao longo dos cinco capítulos estão os efeitos
indesejados das tecnologias de autovigilância e automonitoramento e o discurso do empreendedorismo. Termos como pandemência e pandemiologia
fazem parte das provocações feitas pelo autor.
ISBN (impresso): 978-65-5708-047-4. 2021. 309 p. Preço: R$ 51.
eISBN (digital): 978-65-5708-155-6. Preço: R$ 30,60. Acesse em: https://books.scielo.org/id/rp5kq
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2021
Entre o segredo e a solidão: aborto ilegal na
adolescência
Wendell Ferrari
Coleção Criança, Mulher e Saúde
Um livro que pode trazer contribuições para o debate público sobre um tema
de fundamental importância nos campos da saúde e dos direitos das mulheres: a interrupção da gravidez entre jovens. A obra apresenta - a partir
de uma cuidadosa pesquisa socioantropológica - as narrativas de dez adolescentes pobres e negras, em contexto de extrema exclusão social, que
enfrentaram corajosamente o desamparo, a solidão e o medo para realizar
abortos em condições adversas e inseguras. O volume tem como base a dissertação de mestrado defendida por Wendell Ferrari, em 2017, no Programa
de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Durante a pesquisa, o autor realizou entrevistas com meninas de uma favela da Zona Sul da cidade
do Rio de Janeiro que tiveram experiências de aborto ilegal.
ISBN (impresso): 978-65-5708-007-8. 2021. 316 p. Preço: R$ 61.
eISBN (digital): 978-65-5708-103-7. Preço: R$ 36,60. Acesse em: https://books.scielo.org/id/68sth

Experiência, Saúde, Cronicidade: um olhar
socioantropológico
Reni Barsaglini, Sílvia Portugal e Lucas Melo (Orgs.)
Coleção Antropologia e Saúde
Coedição com a Imprensa da Universidade de Coimbra
Integrante da coleção Antropologia e Saúde, o livro analisa a construção social das experiências com a doença crônica, os seus sentidos e significados
sociais e culturais. Em 15 capítulos, os autores reforçam o papel das experiências subjetivas, mas sem ater-se tão somente à perspectiva subjetivista
da experiência para entender o vivido cotidianamente em relação ao adoecimento e a outras situações. A partir de perspectiva socioantropológica, a
coletânea enfatiza a singularidade do agir e do interpretar nas questões do
cotidiano, como sofrimento, adoecimento, cuidado, prática política, engajamento, entre outras. A obra proporciona, desta forma, um ampliamento
do olhar para as relações, para os processos sociais e culturais que conferem
sentidos plurais à experiência do adoecer nos contextos onde a vida quotidiana acontece.
ISBN (impresso): 978-65-5708-036-8. 2021. 351 p. Preço: R$ 69.
eISBN (digital): 978-65-5708-042-9. Preço: R$ 41,40. Acesse em: https://books.scielo.org/id/mn2fn
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Gravidez na Adolescência: entre fatos e estereótipos
Aline de Carvalho Martins
Coleção Temas em Saúde
A obra busca agregar elementos para a compreensão do fenômeno da gestação adolescente, articulando-o aos processos históricos e aos direitos humanos e reprodutivos. A questão da gravidez na adolescência é abordada de
forma a desvinculá-la de discursos moralizantes e culpabilizador das mulheres. A autora trata o tema de forma multicausal e complexa, contemplando
a discussão de aspectos diversos, como as taxas históricas de gravidez desse
público, o momento e o contexto tidos como socialmente adequados para
a maternidade, os discursos sobre a moralidade e o corpo feminino, entre
outros. Em cinco capítulos, o livro reforça a importância das políticas sociais
para a diminuição desse fenômeno e também para minimizar o impacto da
gestação no futuro de suas mães, permitindo pensar a centralidade, a autonomia e o desenvolvimento das mulheres.
ISBN (impresso): 978-65-5708-043-6. 2021. 163 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-118-1. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/d3532

Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil: populações
vulnerabilizadas e respostas à pandemia, Os
Gustavo Corrêa Matta, Sergio Rego, Ester Paiva Souto e
Jean Segata (Orgs.)
Série Informação para Ação na Covid-19
Coedição com o Observatório Covid-19 Fiocruz
Refletir e agir sobre os efeitos de uma pandemia vai muito além do processo
saúde e doença e deve incluir também a análise dos fenômenos causados pela
Covid-19 a partir de marcadores sociais diversos, como raça, gênero, classe
social, sexualidade, territórios e dinâmica econômica. O volume congrega
pesquisadores e especialistas das mais diversas áreas da saúde, incluindo antropologia, bioética, história, medicina, comunicação, ciência política, psicologia, relações internacionais, políticas públicas, entre outras. Este é o segundo livro da série “Informação para Ação na Covid-19”, que tem como objetivo
reunir o conjunto de respostas, pesquisas e ações técnicas produzidas pela
Fiocruz durante a pandemia. Com apoio da Rede SciELO Livros, a iniciativa
disponibiliza os livros exclusivamente em formato digital e acesso aberto.
eISBN (digital): 978-65-5708-032-0. 2021. 231 p.
Acesso livre em: https://books.scielo.org/id/r3hc2
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2021
Introdução à Inferência Causal em Epidemiologia:
uma abordagem gráfica e contrafatual
Antônio Augusto Moura da Silva
Escrita pelo médico Antônio Augusto Moura da Silva, a obra mostra que as
investigações sobre causalidade em epidemiologia vêm se modificando ao
longo do tempo. Os leitores serão apresentados a uma obra didática e prática sobre abordagens ainda pouco utilizadas no Brasil para a investigação de
causalidade em epidemiologia. Estruturado em três partes, que englobam
15 capítulos, o volume apresenta ainda alguns dos métodos mais utilizados
para estimação do efeito causal usando a abordagem contrafatual, além de
capítulo sobre análise de sensibilidade para se verificar até que ponto confundimento por variável emitida pode modificar as conclusões do estudo.
ISBN (impresso): 978-65-5708-038-2. 2021. 402 p. Preço: R$ 72.

Literacia em Saúde
Frederico Peres, Karla Meneses Rodrigues e Thais Lacerda e Silva
Coleção Temas em Saúde
Como compreendemos e avaliamos as diversas informações sobre saúde
que recebemos? Como podemos usar essas informações para o nosso
cuidado e para o cuidado do outro? Em tempos de pandemia, essas são
questões ainda mais urgentes diante do excesso de notícias, diagnósticos e assuntos relacionados à saúde que alcançam as pessoas das mais
diferentes formas. O livro da coleção Temas em Saúde aborda o conceito de literacia em saúde, que está diretamente associado ao conjunto de
habilidades e competências que cada indivíduo possui para buscar compreender, avaliar e dar sentido às informações sobre saúde. Ao longo de
quatro capítulos, os autores apresentam a trajetória do conceito e mostram
como a literacia em saúde foi se constituindo como elemento estratégico para o pensamento e as práticas relacionados ao campo da saúde em
diferentes partes do mundo. O título se estrutura a partir de uma série de
debates que podem apoiar os mais diversos profissionais, pesquisadores e
interessados no tema.
ISBN (impresso): 978-65-5708-033-7. 2021. 154 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-106-8. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/2ty3q
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Políticas Antes da Política de Saúde Indígena
Ana Lúcia de Moura Pontes, Felipe Rangel de Souza Machado e
Ricardo Ventura Santos (Orgs.)
Coleção Saúde dos Povos Indígenas
Quais foram os muitos caminhos, lutas e articulações que possibilitaram a
construção de políticas públicas especificamente voltadas para os povos de
territórios indígenas no Brasil? É esse percurso que a coletânea busca - a
partir de uma perspectiva histórica e antropológica - detalhar em 13 capítulos. O livro investiga o processo de formulação do atual Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), instituído em 1999, abordando as múltiplas
redes de participação que envolveram a constituição da política nacional de
saúde indígena. O volume tem como base as investigações conduzidas no
âmbito do projeto de pesquisa “Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: perspectivas históricas, socioculturais”, coordenado por Ricardo Ventura e Ana
Lúcia Pontes, pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp/Fiocruz).
ISBN (impresso): 978-65-5708-046-7. 2021. 408 p. eISBN (digital): 978-65-5708-122-8. Acesso
livre em: https://books.scielo.org/id/3hm55

Prospectiva para Ciência, Tecnologia e Inovação
Ian Miles, Ozcan Saritas e Alexander Sokolov
Tradução: Valdir Ermida
Tradução de obra lançada em 2016, o livro preenche uma lacuna na literatura relacionada aos chamados estudos do futuro, em âmbitos nacional e
internacional. Escrito por três professores da Escola Superior de Economia
(HSE) de Moscou, na Rússia, o volume pretende ampliar o conjunto de atores engajados na política de ciência e inovação, contribuindo para planejadores, gestores, formadores de políticas e tomadores de decisão. Publicada
originalmente sob o título Foresight for Science, Technology and Innovation,
a obra foi traduzida por Valdir Ermida, chefe do Serviço de Planejamento do
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).
ISBN (impresso): 978-65-5708-037-5. 2021. 455 p. Preço: R$ 84. eISBN (digital): 978-65-5708111-2. Preço: R$ 50,40. Acesse em: https://books.scielo.org/id/vyq7h
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2021
Trabalho Infantil: desafios e abordagens em saúde
pública
Valdinei Santos de Aguiar Junior e Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos
Coleção Temas em Saúde
Busca oferecer a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), estudantes
e pesquisadores do campo da saúde coletiva/saúde pública considerações
sobre aspectos sócio-históricos, teórico-conceituais, jurídicos e práticos que
possam ampliar as discussões e a abordagem do trabalho infantil e da atenção à saúde de crianças e adolescentes trabalhadores. Em cinco capítulos,
o título apresenta as potencialidades (ainda não totalmente exercidas) do
SUS no que tange à atuação em questões relacionadas ao tema, propondo
considerações e uma atuação mais efetiva das políticas de enfrentamento
da exploração do trabalho infantil. A obra da coleção Temas em Saúde pretende, dessa forma, contribuir para sociedades com melhores condições de
vida e trabalho para indivíduos e populações e para a efetivação da atenção
integral à saúde como direito universal.
ISBN (impresso): 978-65-5708-048-1. 2021. 157 p. Preço: R$ 15. eISBN (digital): 978-65-5708153-2. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/q5sxw

Vacinas
Jorlan Fernandes, Natália Maria Lanzarini, Akira Homma e Elba Regina
Sampaio de Lemos
Coleção Temas em Saúde
O livro busca discutir e reforçar o papel das vacinas na prevenção e no controle de doenças infecciosas ao longo da história. Apesar de ter sido idealizada antes da pandemia de Covid-19, a obra é publicada em timing propício
e aproveita o alto engajamento da sociedade sobre o tema para aprofundar
informações. Integrante da coleção Temas em Saúde, o título reúne pesquisadores e especialistas de diferentes gerações vinculados à Fiocruz. Os
autores abordam questões que se tornaram corriqueiras na agenda pública,
como ensaios clínicos, vacina de vetor viral, vacina de mRNA, imunidade de
rebanho, hesitação em vacinar, queda na cobertura vacinal e aumento do
movimento antivacinas.
ISBN (impresso): 978-65-5708-035-1. 2021. 164 p. Preço: R$ 15. eISBN (digital): 978-65-5708107-5. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/5vydm
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Vidas em Exclusão e a Reinvenção do Cuidado
Roberta Gondim de Oliveira
Com base em ampla pesquisa desenvolvida durante o doutorado da autora, o livro narra um estudo empírico em dois territórios da cidade do Rio
de Janeiro: Rocinha e Manguinhos. Nesses lugares, a pesquisadora acompanhou as práticas de profissionais de saúde pública voltadas para o tratamento da tuberculose. Ao acompanhar as equipes da Estratégia Saúde
da Família (ESF) e do dispositivo Consultório na Rua (CnaR) por becos,
vielas, viadutos e afins, Roberta Gondim desvela desafios para o enfrentamento da doença, que é diretamente associada a condições sociais precárias. É um livro sobre cuidado e saúde, mas que fala, principalmente, sobre pessoas que têm nome, história, projetos de futuro e desejos de vida.
ISBN (impresso): 978-65-5708-050-4. 2021. 204 p. Preço: R$ 39. eISBN (digital): 978-65-5708154-9. Preço: R$ 23,40. Acesse em: https://books.scielo.org/id/6f3kk

Violência e Saúde na Vida de Pessoas LGBTI
Mario Felipe de Lima Carvalho e Moisés Santos de Menezes
Coleção Temas em Saúde
A obra investiga a violência contra pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo) e quais são os efeitos disso no processo saúde-doença. Integrante da coleção Temas em Saúde, o livro pensa a
violência contra essas pessoas como uma desigualdade social em saúde. Em
quatro capítulos, os autores se debruçam, a partir de conceitos de estudos
de gênero e sexualidade, sobre dados que mostram como o Brasil é um país
violento em relação à população LGBTI e como essas violências, em todas
as suas dimensões e complexidades, afetam a saúde desses sujeitos. O título analisa ainda a construção de políticas públicas para o enfrentamento a
essa violência, marcando a importância da intersetorialidade nas respostas
governamentais.
ISBN (impresso): 978-65-5708-045-0. 2021. 163 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-120-4. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/
vw9v4
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Violência Sexual e Direito ao Aborto Legal no Brasil:
fatos e reflexões
Camila Giugliani, Angela Ester Ruschel, Gregório Corrêa Patuzzi e
Maura Carolina Belomé da Silva
Coleção Temas em Saúde
O livro propõe debates sobre políticas públicas de saúde e direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres. Integrante da coleção Temas em Saúde, o título
faz uma discussão sobre o direito à interrupção de gestações decorrentes de
violência sexual no Brasil. Para aprofundar as análises sobre o tema, a obra
- escrita por quatro pesquisadores e profissionais de saúde do Rio Grande
do Sul - traz uma contextualização histórica e social dos direitos sexuais e
reprodutivos, apresentando o panorama jurídico, dados epidemiológicos e
o cenário assistencial relacionado ao direito ao aborto previsto em lei.
ISBN (impresso): 978-65-5708-040-5. 2021. 136 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-109-9. Preço: R$ 9. Acesse em: https://books.scielo.org/id/2hdrc

2020
Constituição da Assistência Social como um Campo de
Política Pública no Brasil, A
Gustavo Conde Margarites
Obra essencial para os interessados nas políticas de assistência social, na
análise e na sociologia das políticas públicas e na história das instituições
estatais brasileiras. Sua inovadora abordagem teórica é ancorada na teoria
dos campos de ação estratégica (TCAE). O autor investiga as decisões e
mecanismos que embasaram a trajetória de constituição da assistência
social como campo de política pública, demonstrando como a formação
da área derivou, principalmente, de interações no campo da previdência
social, envolvendo, posteriormente, o campo da saúde. O título expõe a
relevância da institucionalização da assistência social no bojo do sistema de
proteção social do país.
ISBN (impresso): 978-65-5708-006-1. 2020. 236 p. Preço: R$ 55.
eISBN (digital): 978-65-5708-019-1. Preço: R$ 33. Acesse em: http://books.scielo.org/id/tpg4t

17

Diplomacia da Saúde e Covid-19: reflexões a meio
caminho
Paulo Marchiori Buss e Luiz Eduardo Fonseca (Orgs.)

2º lugar na categoria Ciências
da Vida do Prêmio ABEU 2021

Reunião de análises produzidas por diversos pesquisadores da Fiocruz sobre as respostas do multilateralismo ao novo coronavírus. Dividida em três
partes, a coletânea viabiliza o acesso do público a um panorama de ações
internacionais promovidas para o enfrentamento da crise sanitária. A publicação engloba renomados pesquisadores das mais diversas áreas de saúde,
diplomacia e relações internacionais, que examinam as ações de órgãos e
agências, como OMS, ONU e OCDE, além de iniciativas multilaterais, como
o G20 e o Brics. Nos capítulos são abordadas ainda as respostas de diferentes países e regiões do mundo, além de instituições financeiras internacionais, como FMI e Banco Mundial. Primeiro volume da série Informação para
Ação na Covid-19, que tem como objetivo reunir o conjunto de respostas,
pesquisas e ações técnicas produzidas pela Fiocruz durante a pandemia
causada pelo novo coronavírus. Com apoio da Rede SciELO Livros, a série
estará disponível exclusivamente em formato digital e acesso aberto.
eISBN (digital): 978-65-5708-029-0. 2020. 363 p. Coedição com o Observatório Covid-19
Fiocruz. Não comercializado.
Acesse em: http://books.scielo.org/id/hdyfg

Em Busca da Comunidade: ciências sociais,
desenvolvimento rural e diplomacia cultural nas
relações Brasil-EUA (1930-1950)
Thiago da Costa Lopes
Coleção História e Saúde
Investigação do papel das ciências sociais e das políticas públicas no Brasil a
partir dos estudos rurais e sobre o lugar do rural na sociedade brasileira contemporânea. Seu autor analisa a trajetória das relações acadêmicas e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, no período 1930-1950, concentrando
seus estudos em dois importantes sociólogos da época: o norte-americano
T. Lynn Smith e o brasileiro José Arthur Rios. A obra é dividida em quatro capítulos e inclui caderno de fotografias dos intelectuais em diversas ocasiões,
como solenidades públicas, entrevistas concedidas à imprensa, cursos, seminários e reuniões.
ISBN (impresso): 978-65-5708-008-5. 2020. 281 p. Preço: R$ 54.
eISBN (digital): 978-65-5708-064-1. Preço: R$ 32,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/hc88g
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Entre o Brasil e os Estados Unidos: intelectuais,
ideias e projetos de educação (1927-1935)
Ana Cristina S. M. Rocha
Investigação das experiências de quatro importantes e renomados educadores brasileiros na Faculdade de Educação (Teachers College) da Universidade de Columbia, EUA, nas décadas de 1920 e 1930. A autora analisa o
modo como Anísio Teixeira, Noemy Silveira Rudolfer, Isaías Alves e Lourenço Filho aproveitaram a experiência de estudos na instituição estrangeira,
localizada em Nova York, com reflexos em suas práticas profissionais quando retornaram ao Brasil.
ISBN (impresso): 978-65-5708-021-4. 2020. 308 p. Coedição com a PUC-Rio. Preço: R$ 59.
eISBN (digital): 978-65-5708-083-2. Preço: R$: 35,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/tcxf3

Feroz Mosquito Africano no Brasil:
o Anopheles gambiae entre o silêncio e a sua
erradicação (1930-1940), O
Gabriel Lopes

Coleção História e Saúde

Narrativa histórica sobre a chegada, alastramento e erradicação do Anopheles gambiae, mosquito que teve origem provavelmente em Dacar, capital do
Senegal, e chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Norte. O vetor causou uma
epidemia de malária sem precedentes no Brasil no início dos anos 1930 e,
após esforços cooperativos entre o governo brasileiro de Getúlio Vargas e a
Fundação Rockefeller, foi erradicado em 1940. O autor aborda, ao longo de
quatro capítulos, condicionantes políticas, sociais e ecológicas que permitiram que o mosquito se espalhasse pelo Nordeste do país, incluindo questões como o ritmo das chuvas e os períodos de seca.
ISBN (impresso): 978-65-5708-002-3. 2020. 227 p. Preço: R$ 54.
eISBN (digital): 978-65-5708-016-0. Preço: R$ 32,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/wzwmf

História das Leishmanioses no Novo Mundo (fins do
século XIX aos anos 1960), Uma
Jaime Larry Benchimol e Denis Guedes Jogas Junior
Detalhamento da extensa trajetória dos estudos sobre as leishmanioses
(doença infecciosa causada por parasitas protozoários) no Brasil, englobando a descoberta de seus agentes etiológicos, as diversas espécies de leishmanias associadas às diferentes formas clínicas da doença, seus hospedeiros reservatórios e os flebotomíneos vetores. Os autores abordam também
aspectos da epidemiologia e ações de controle implantadas em contextos
sociopolíticos e momentos diversos.
1º lugar na categoria Ciências
da Vida do Prêmio ABEU 2021

ISBN: 978-65-5708-001-6 (impresso). 2020. 790 p.
Coedição com a Fino Traço Editora. Preço: R$ 150.
eISBN: 978-65-5708-020-7 (digital). Preço: R$ 90. Acesse em: http://books.scielo.org/id/m49hk
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Informações e Registros em Saúde e seus Usos no SUS
Bianca Borges da Silva Leandro, Flavio Astolpho Vieira Souto Rezende
e José Mauro da Conceição Pinto (Orgs.)
Coleção Fazer Saúde
Estudo sobre as constantes mudanças nos sistemas de informação em saúde. Iniciativas como a adoção de aplicativos na área da saúde, a utilização
de sistemas de informação em saúde via web, o desenvolvimento do Programa Telessaúde Brasil Redes, a expansão do Cartão Nacional de Saúde
(CNS), o desenvolvimento e avanços dos prontuários e registros eletrônicos
são algumas das estratégias desenvolvidas nas esferas municipal, estadual
e federal que permeiam o cotidiano de trabalho de muitos profissionais da
saúde. Seus autores ressaltam que, para que as informações e registros em
saúde tenham um papel estratégico no Sistema Único de Saúde (SUS), é
essencial refletir e discutir sobre os processos de trabalho dos profissionais
da área, a partir dos campos de sistemas de informação e da gestão de documentos nos serviços de saúde.
ISBN (impresso): 978-65-5708-003-0. 2020. 176 p. Preço: R$ 41.
eISBN (digital): 978-65-5708-017-7. Preço: R$ 24,60. Acesse em: http://books.scielo.org/id/xhr84

Manguinhos do Sonho à Vida: a ciência na Belle
Époque
Jaime L. Benchimol (coord.)
Obra sobre as origens e a trajetória do Instituto Oswaldo Cruz nas quatro
primeiras décadas do século XX. Compõe-se de três ensaios que têm em comum o interesse pela assimilação do pasteurianismo na prática científica,
na saúde pública e na arquitetura hospitalar. O primeiro aborda a história
político-administrativa e o desenvolvimento da pesquisa, da produção e do
ensino em Manguinhos. O segundo trata do complexo arquitetônico, remetendo-o ao contexto do ecletismo e das transformações urbanas. O último
ensaio recupera a figura e a obra do arquiteto de Manguinhos, o português
Luiz de Morais Júnior, enfatizando especialmente seus projetos de caráter
médico-sanitário.
ISBN (impresso): 978-65-5708-023-8. 2020. Reimpressão comemorativa aos
120 anos da Fiocruz (1ª edição: 1990 | Departamento de Pesquisa da
Casa de Oswaldo Cruz). 320 p. Preço: R$ 50.
eISBN (digital): 978-65-5708-078-8. Preço: R$ 30. Acesse em: http://books.scielo.org/id/92py9
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Mania de Liberdade: Nise da Silveira e a humanização
da saúde mental no Brasil
Felipe Magaldi
O legado da médica alagoana Nise da Silveira (1905-1999) permanece inspirando novas políticas públicas e produções culturais em todo o Brasil.
Neste livro sobre trajetória e a memória de Nise da Silveira, com foco em
seu trabalho no Rio de Janeiro a partir da década de 1940, Felipe Magaldi
apresenta aos leitores o que ele mesmo chama de “Admirável Mundo Nise”,
mostrando a fascinante vida da psiquiatra e sua complexa relação com a
luta antimanicomial no Brasil. E destaca, no trabalho da médica, o combate
às intervenções biomédicas violentas e a defesa de atividades expressivas,
especialmente pintura e modelagem, como forma de tratamento em saúde
mental.
ISBN (impresso): 978-65-5708-009-2. 2020. 356 p. Preço: R$ 64.
eISBN (digital): 978-65-5708-068-9. Preço: R$ 38,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/8vq58

Manicômio em Colapso: da aridez do abandono à
fluidez da liberdade, Um
Fernando Sfair Kinker
Estudo sobre o processo de intervenção federal em uma instituição psiquiátrica localizada em uma cidade do interior do Nordeste, ao longo de
2005. Em quatro capítulos, Fernando Kinker reflete, no âmbito da reforma
psiquiátrica e da luta antimanicomial no Brasil, sobre o papel ocupado pelos
manicômios e hospitais psiquiátricos no país. O título tem origem na dissertação de mestrado defendida pelo autor em 2007, no Programa de Estudos
Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Dois anos antes, Kinker foi convidado pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde para liderar uma equipe de
interventores na instituição, que já havia sido reprovada em avaliações anteriores feitas pelo órgão.
ISBN (impresso): 978-65-5708-025-2. 2020. 181 p. Preço: R$ 38.
eISBN (digital): 978-65-5708-086-3. Preço: R$ 22,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/xc796
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Manual de Sobrevivência para Divulgar Ciência e
Saúde
Catarina Chagas e Luisa Massarani
Coleção Temas em Saúde
Detalhamento de ações e ferramentas para divulgação científica em
situações de crises e emergências de saúde, como forma de combater a
desinformação causada pelas fake news. Neste livro também é destacada
a abordagem de gênero e diversidade em ciência e saúde, e são contextualizados e apresentados aspectos conceituais da história da divulgação
científica no Brasil. Escrito pelas jornalistas Catarina Chagas e Luisa Massarani, o volume tem origem em curso on-line de divulgação científica que
vem sendo oferecido, desde 2018, para diversas instituições e turmas de
pós-graduação da Fiocruz.
ISBN (impresso): 978-65-5708-027-6. 2020. 152 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-087-0. Preço: R$ 9. Acesse em: http://books.scielo.org/id/qv9kk

Política de Controle do Tabaco no Brasil
Leonardo Henriques Portes
Livro dedicado a uma política de saúde considerada uma das mais bemsucedidas dos últimos trinta anos no Brasil: a Política Nacional de Controle do Tabaco. Nascida no processo de redemocratização do país, nos anos
1980, essa política se firmou sobre o arcabouço da Seguridade Social nos
anos seguintes. O autor analisa a trajetória e faz um balanço dessa política
ao longo de três décadas (de 1986 a 2016) marcadas pela implementação e
pela consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
ISBN (impresso): 978-65-5708-004-7. 2020. 161 p. Preço: R$ 39.
eISBN (digital): 978-65-5708-015-3. Preço: R$ 23,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/rdzxn

Profissão Farmacêutica em São Paulo: prática
científica, ensino e gênero, 1895-1917
Isabella Bonaventura
Coleção História e Saúde
A importância e o espaço ocupado pelas mulheres na institucionalização da
profissão farmacêutica, no início do século XX, são o objeto central deste
livro, oriundo de dissertação de mestrado defendida em 2018 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo
(PPGHS-USP). Sua autora ressalta também o marco da fundação da Escola
de Farmácia de São Paulo (hoje integrada à USP), com forte presença feminina para a época.
ISBN (impresso): 978-65-5708-026-9. 2020. 236 p. Preço: R$ 55.
eISBN (digital): 978-65-5708-088-7. Preço: R$ 33. Acesse em: http://books.scielo.org/id/6dk6p
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Psiquiatria e Política: o jaleco, a farda e o paletó de
Antonio Carlos Pacheco e Silva
Gustavo Querodia Tarelow

Coleção História e Saúde

Estudo sobre a trajetória do professor e psiquiatra Antonio Carlos Pacheco e Silva no período de 1898 a 1988. Personagem relevante na história
biográfica da medicina e da psiquiatria brasileira do século XX, nesta obra
Silva é retratado em suas muitas contradições, tensões e singularidades.
Além dos espaços acadêmicos, o personagem angariou cargos políticos,
empresariais e militares, tendo sido um ícone do pensamento conservador
brasileiro e participado de bandeiras e movimentos ditatoriais do país.
ISBN (impresso): 978-65-5708-005-4. 2020. 293 p. Preço: R$ 63.
eISBN (digital): 978-65-5708-018-4. Preço: R$ 37,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/5zb2p

Representações Midiáticas da Saúde
Igor Sacramento, Wilson Couto Borges

Coleção Temas em Saúde

A mídia desempenha importante papel nas representações de saúde,
doença e corpo. Os autores deste livro analisam como as diferentes mídias
(jornal impresso, entrevistas em programas de TV e canais do YouTube)
exercem impacto sobre a ideia de fatores de risco, incluindo, por exemplo,
as relações com a obesidade, reconfigurando-a. E propõem contribuições
para demais dimensões das representações midiáticas da saúde, como as
noções de corpo em forma, dismorfia corporal e cirurgia bariátrica.
ISBN (impresso): 978-65-5708-028-3. 2020. 180 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-089-4. Preço: R$ 9. Acesse em: http://books.scielo.org/id/45y8h

Reuniões Dialógicas de Redes Sociais: formas de
dialogismo no trabalho psicossocial
Jaakko Seikkula e Tom Erik Arnkil
Relato sobre a experiência finlandesa baseada no encorajamento da dialogicidade entre os diversos envolvidos em processos de adoecimento mental, os chamados Diálogos Abertos e os Diálogos Antecipatórios, práticas
inovadoras nos estudos sobre saúde mental e na atenção psicossocial.
Seus criadores, os pesquisadores finlandeses Jaakko Seikkula e Tom Erik
Arnkil, estimulam os leitores a conhecer melhor as duas abordagens dialógicas. Seus tópicos incluem questões fundamentais para a saúde mental
como o reconhecimento e a aceitação do outro; o pedido de ajuda entendido como um convite para um diálogo; a adoção do diálogo na prática
cotidiana; os elementos curativos nos diálogos e a eficácia das reuniões
dialógicas de redes.
ISBN (impresso): 978-65-5708-022-1. 2020. 260 p. Tradução: Vera Ribeiro.
Preço: R$ 65. eISBN (digital): 978-65-5708-081-8. Preço: R$ 39.
Acesse em: http://books.scielo.org/id/8nbc4
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Saúde em Jogo: atores e disputas de poder na Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Marcello Fragano Baird
Nesta incursão no presidencialismo de coalizão do Brasil, Marcello Baird
revela, por meio de dados sobre doações de campanhas, indicações, laços
pessoais e da análise de normas regulatórias, como as conexões políticas e
econômicas determinaram as disputas internas e os rumos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela regulação dos planos
de saúde no país. O autor faz uma reconstituição da história da ANS no período de 2000 a 2017, aprofundando o olhar sobre questões como o financiamento de campanha por parte de empresários, suas redes de influência
e contatos, os políticos financiados pelas operadoras dos planos de saúde,
além de outros atores que atuam na área de saúde nas instâncias governamentais, tanto no Executivo como no Legislativo.
ISBN (impresso): 978-65-5708-010-8. 2020. 215 p. Preço: R$ 45.
eISBN (digital): 978-65-5708-084-9. Preço: R$ 27. Acesse em: http://books.scielo.org/id/2cc7t

Trabalho, Saúde e Adoecimento Mental: percursos
na rede de atenção do SUS
Adriana de Paula Reis
O trabalho pode adoecer as pessoas? A partir dessa pergunta, Adriana Reis
investiga, de forma sensível, a assistência prestada no Sistema Único de
Saúde (SUS) aos usuários às voltas com adoecimento mental relacionado
às suas vivências em ambientes de trabalho. Profissional do SUS há quase
duas décadas, no município de Betim, MG, a autora revela em sua pesquisa
a importância do cuidado integral em saúde e do compartilhamento de
saberes e experiências entre trabalhadores e usuários do SUS.
ISBN (impresso): 978-65-5708-024-5. 2020. 265 p. Preço: R$ 50.
eISBN (digital): 978-65-5708-085-6. Preço: R$ 30. Acesse em: http://books.scielo.org/id/qjtv7
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Atenção Diferenciada: a formação técnica de agentes
indígenas de saúde do Alto Rio Negro
Luiza Garnelo, Sully de Sousa Sampaio e Ana Lúcia Pontes

Coleção Fazer Saúde
Apresentação das contribuições do Curso Técnico de Agentes Comunitários
Indígenas de Saúde, realizado na região do Alto Rio Negro, que teve como
objetivo melhorar os serviços de saúde no local. Os autores analisam o trabalho e a formação dos agentes comunitários e indígenas de saúde, a organização curricular do curso, os cuidados com a saúde de crianças e mulheres
indígenas e a vigilância alimentar e nutricional em terras indígenas, além de
abordar temas como território, cultura e política.
ISBN (impresso): 978-85-7541-634-1. 2019. 164 p. Preço: R$ 29.
eISBN (digital): 978-65-5708-011-5. Acesso livre em: http://books.scielo.org/id/m32qk

Bioética, Saúde e Sociedade
Marisa Palácios (Org.)
Coleção Bioética e Saúde
As mudanças causadas pelas inovações tecnológicas nas áreas de saúde e,
especialmente, na saúde coletiva são debatidas no livro, que reúne textos
de especialistas de diversas áreas do conhecimento, tais como direito, medicina, farmácia, ciências sociais, filosofia, enfermagem e psicologia. Entre
as questões abordadas estão a formação em bioética, os objetos de estudo
da prática bioética, a atenção primária à saúde e as emergências sanitárias.
ISBN (impresso): 978-85-7541-635-8. 2019. 210 p. Preço: R$ 39.
eISBN (digital): 978-65-5708-071-9. Preço: R$ 23,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/7frtp
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Entre Demografia e Antropologia: povos indígenas
no Brasil
Ricardo Ventura Santos, Bruno Nogueira Guimarães, Marden Barbosa
de Campos e Marta Maria do Amaral Azevedo (Orgs.)
Coleção Saúde dos Povos Indígenas
Os escassos dados demográficos de décadas atrás sobre populações indígenas brasileiras se tornaram mais abundantes, passando a fomentar políticas públicas. Nesta avaliação das dinâmicas populacionais indígenas, são
apresentadas pesquisas e conhecimentos multidisciplinares, que abrangem
de questões de migração, mobilidade e dinâmica territorial até a contextualização de dados censitários e a forma como as populações originárias são
retratadas nos censos demográficos do Brasil.
ISBN (impresso): 978-85-7541-636-5. 2019. 264 p. Preço: R$ 53.
eISBN (digital): 978-65-5708-013-9. Acesso livre em: http://books.scielo.org/id/7c8m7

Formulário Médico: manuscrito atribuído aos
jesuítas e encontrado em uma arca da Igreja de São
Francisco de Curitiba
Heloisa Meireles Gesteira, João Eurípedes Franklin Leal e Maria
Claudia Santiago (Orgs.)
Coleção História e Saúde | Clássicos & Fontes

1º lugar na categoria Ciências
da Vida do Prêmio ABEU 2020

Pertencente ao acervo da Fiocruz, o manuscrito Formulário Médico recebeu, em 2017, o título de Memória do Mundo pelo Programa Memória do
Mundo da Unesco, que promove a preservação e acesso ao patrimônio documental da humanidade. Indispensável para as pessoas interessadas em
conhecer e pesquisar a história das práticas de cura adotadas no Brasil colonial, o volume é dividido em cinco capítulos e contém, além destes, uma
transcrição paleográfica – com imagens digitalizadas do manuscrito – e um
glossário.
ISBN (impresso): 978-85-7541-633-4. 2019. 416 p. Preço: R$ 85.
eISBN (digital): 978-65-5708-069-6. Preço: R$ 51. Acesse em: http://books.scielo.org/id/f2v3j

Judicialização de Políticas Públicas no Brasil
Vanessa Elias de Oliveira (Org.)
Livro de fundamental importância em meio aos debates atuais no cenário
sociopolítico nacional, reúne 12 artigos de juristas e especialistas nos campos das ciências sociais, da política e do direito, que dialogam sobre temas
como as bases institucionais dos processos de judicialização das políticas
públicas no país. Seus autores analisam casos e desafios ligados a esse fenômeno jurídico, como o direito à saúde e à moradia, questões de política habitacional e preservação ambiental, renda, assistência social, aborto,
educação, igualdade de gênero e união homoafetiva.
ISBN (impresso): 978-85-7541-627-3. 2019. 332 p. Preço: R$ 58.
eISBN (digital): 978-65-5708-073-3. Preço: R$ 34,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/fx5jk
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2019
Massacre de Manguinhos, O
Herman Lent
Relato sobre a história de dez cientistas do então Instituto Oswaldo Cruz
que foram cassados e tiveram seus direitos políticos suspensos durante o
regime militar. O episódio ficou conhecido como Massacre de Manguinhos
e, em 1978, se tornou livro pelas mãos de Herman Lent, um dos cientistas
cassados. Em 2019, o texto foi reeditado para fazer parte da coleção Memória Viva, projeto desenvolvido pelo Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, que busca tornar acessíveis
obras de relevância acadêmica esgotadas. A reedição do livro contou com a
parceria da Casa de Oswaldo Cruz e do Instituto Oswaldo Cruz.
ISBN: 978-85-7541-628-0. 2ª edição: 2019 (1ª edição: 1978 | Avenir Editora Limitada). 116 p.
Não comercializado. Acesse em: www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33216

Nasf e o Trabalho na Atenção Básica à Saúde:
apontamentos práticos e experimentações, O
Túlio Romero Lopes Quirino, Fabiana Maria de Aguiar Bello Marques,
Vick Brito Oliveira e Evelyn Siqueira da Silva (Orgs.)

Coleção Fazer Saúde

O cotidiano das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) em
Recife, Pernambuco, é a base desta obra, em que o leitor é convidado à reflexão sobre o lugar central da Atenção Básica à Saúde na organização do
cuidado e nos processos criativos e inovadores que cercam os profissionais
da saúde pública. Em sete artigos são apresentados aspectos legais e normativos de implantação dos Nasfs, passando por questões ligadas às suas
estratégias, a suas ferramentas tecnológicas e a seus desafios, sua territorialização e seu planejamento e avaliação.
ISBN (impresso): 978-85-7541-625-9. 2019. 157 p. Preço: R$ 28.
eISBN (digital): 978-65-5708-067-2. Preço: R$ 16,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/kqnhg

Oficinas Clínicas do Cuidado: efeitos da
narratividade sobre o trabalho em saúde
Marilene de Castilho Sá, Lilian Miranda, Denise Scofano Diniz, Elaine
Sandra Amorim Savi, Eliane dos Santos Teixeira e Maria Liana Gesteira
Fonseca
Relato e análise de experiências do curso “Oficinas Clínicas sobre o Cuidado”, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz).
Neste livro voltado para gestores e profissionais da saúde, incluindo professores e alunos da área, são discutidos, além da importância das narrativas
nos cuidados em saúde, temas como os desafios do cuidado e da formação
em saúde, as potencialidades das oficinas nos serviços de saúde, a organização e o desenvolvimento do curso.
ISBN (impresso): 978-85-7541-639-6. 2019. 156 p. Preço: R$ 29.
eISBN (digital): 978-65-5708-076-4. Preço: R$ 17,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/mrb4z
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Parto Natural, Parto Humanizado: perspectivas de
mulheres de camadas populares e médias
Olivia Nogueira Hirsch

Coleção Criança, Mulher e Saúde

Num país em que se dissemina amplamente a prática de cesáreas, por que
certas mulheres de camadas médias desejam um parto natural, sem anestesias ou outros tipos de intervenção? Por outro lado, por que algumas mulheres de camadas populares abrem mão do atendimento por médicos e
preferem ser atendidas exclusivamente por enfermeiras e obstetras? Para
responder a essas questões, a antropóloga investigou mulheres em diferentes contextos: das vinculadas a uma casa de parto pública às frequentadoras
de um grupo de preparação para o parto.
ISBN (impresso): 978-85-7541-637-2. 2019. 401 p. Preço: R$ 69.
eISBN (digital): 978-65-5708-058-0. Preço: R$ 41,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/ntjdk

Pessoas com Deficiência e Doenças Raras: o cuidado
na atenção primária
Daniela Koeller Rodrigues Vieira (Org.)

Coleção Fazer Saúde

Coletânea em que são apresentadas experiências e esforços realizados no
Brasil, nas últimas décadas, na inserção de pessoas com deficiências e doenças raras nos sistemas de saúde e de gestão, e sua adaptação. Seus autores
abordam questões fundamentais como as experiências nos cuidados oferecidos na atenção primária a pessoas com deficiência e doenças raras, a
genética médica, a integralidade na atenção à saúde, as ferramentas de que
os profissionais da atenção primária dispõem para as abordagens e para as
práticas de cuidado, assim como as percepções de tais profissionais sobre o
trabalho que exercem.
ISBN (impresso): 978-85-7541-630-3. 2019. 160 p. Preço: R$ 26.
eISBN (digital): 978-65-5708-061-0. Preço: R$ 15,60. Acesse em: http://books.scielo.org/id/gkrs4

Poliomielite no Brasil: do reconhecimento da doença
ao fim da transmissão
João Baptista Risi Junior (Org.)
Doença conhecida no Brasil desde o início do século XX, só nos anos 1950
– quando epidemias atingiram algumas das principais cidades do país – a
poliomielite chamou a atenção da opinião pública e somente a partir de
1980 – a partir de intervenções e iniciativas internacionais de controle e erradicação – passou a ser combatida no Brasil. Os autores do livro abordam
essa longa trajetória, que passa pelo reconhecimento da doença, por estratégias de vacinação e por processos de contínua aprendizagem nos campos
político-institucional, tecnocientífico e social.
ISBN (impresso): 978-85-7541-631-0. 2019. 496 p. Preço: R$ 85.
eISBN (digital): 978-65-5708-062-7. Preço: R$ 51. Acesse em: http://books.scielo.org/id/kgw7y
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2019
Saúde de Migrantes e Refugiados
Deisy de Freitas Lima Ventura e Veronica Quispe Yujra
Coleção Fazer Saúde
Com enfoque atualizado e preciso sobre o tema, nesta obra a saúde é abordada como um direito humano das comunidades de migrantes e refugiados,
e o acolhimento desses grupos é destacado como um fator de enriquecimento para a sociedade. Suas autoras relatam experiências realizadas na
Secretaria de Saúde do município de São Paulo em rodas de conversa e
sensibilização entre gestores e trabalhadores da saúde em unidades com
grande fluxo de migrantes internacionais.
ISBN (impresso): 978-85-7541-632-7. 2019. 116 p. Preço: R$ 21.
eISBN (digital): 978-65-5708-059-7. Preço: R$ 12,60. Acesse em: http://books.scielo.org/id/kgw7y

Saúde na Escola: intersetorialidade e promoção da
saúde
Carlos dos Santos Silva

Coleção Fazer Saúde

Em um momento desafiador e crucial da história da educação no Brasil, o autor desta obra analisa propostas inovadoras de reaproximação entre os setores da educação e da saúde, refletindo sobre conceitos, modelos, processos e
estratégias acionados para se enfrentar os desafios da organização dos programas de saúde na escola. De forma sintética, mas aprofundada e rica em referências, o pesquisador apresenta a trajetória do Programa Saúde na Escola
(PSE) no Rio de Janeiro de 2000 a 2009, período em que esteve à sua frente.
ISBN (impresso): 978-85-7541-626-6. 2019. 170 p. Preço: R$ 29.
eISBN (digital): 978-65-5708-051-1. Preço: R$ 17,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/mqby6

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 a afirmação de que o processo de cuidado em saúde pode causar incidentes com danos. Alguns perigos podem ser
consequências de erros, que acontecem em qualquer ramo de atividade,
inclusive 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 objetivo de melhorar sua qualidade e seus resultados.
ISBN (impresso): 978-85-8432-063-9 (vol. 1); 978-85-8432-062-2 (vol. 2). 2ª edição: 2019 (1ª
edição: 2014). 524 p. (vol. 1); 268 p. (vol. 2). Coedição com o EAD/Ensp. Preço: R$ 99 (vol. 1); R$
59 (vol. 2). Na compra dos dois volumes, preço promocional: R$ 125.
eISBN (digital): 978-85-7541-641-9 (vol. 1); 978-85-7541-642-6 (vol. 2).
Acesso livre em: http://books.scielo.org/id/tzvzr e http://books.scielo.org/id/bskw2
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Zika no Brasil: história recente de uma epidemia
Ilana Löwy
Coleção Temas em Saúde
Após apresentar o histórico e as informações mais recentes da comunidade
científica sobre o zika vírus, a autora discorre sobre as primeiras epidemias
da doença fora do Brasil até os primeiros relatórios sobre sua chegada ao
Nordeste brasileiro e sua relação com casos de microcefalia. Os enigmas
sobre a doença, que virou um fenômeno global, também são abordados,
assim como as muitas variáveis e desigualdades – econômicas e de classe,
raça e gênero – relacionadas à proliferação do vírus.
ISBN (impresso): 978-85-7541-638-9. 2019. 171 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-063-4. Preço: R$ 9. Acesse em: http://books.scielo.org/id/7fxc2

2018
Arquivo de um Sequestro Jurídico-Psiquiátrico:
o caso Juvenal
Luciana Brito

Menção honrosa na categoria
Ciências da Vida do Prêmio
ABEU 2019

Coleção Bioética e Saúde

“Juvenal Raimundo de Araújo, talvez Juvenal Raimundo da Silva. Não se sabia 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 confinado 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 livro, 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. 124 p. Preço: R$ 28.
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2018
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 respeito dos caminhos teóricos, das experiências em diferentes territórios, das
práticas profissionais e dos processos de trabalho. (...) Com acerto, os autores relacionam o adensamento da APS à expansão da Estratégia Saúde da
Família, apontando seu impacto na redução de desigualdades e iniquidades
socioeconômicas.”
ISBN (impresso): 978-85-7541-563-4. 1ª reimpressão: 2019 (1ª edição: 2018). 610 p. Preço: R$ 85.
eISBN (digital): 978-85-7541-629-7. Preço: R$ 51. Acesse em: http://books.scielo.org/id/bjj6w

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 população 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 concepção e realização de ações de promoção da saúde e cuidado integral.
A obra traz um conjunto de conteúdos estratégicos e didáticos, com o objetivo de fomentar a promoção da saúde e o cuidado integral nesta área.
ISBN (impresso): 978-85-7541-616-7. 2018. 127 p. Preço: R$ 23.
eISBN (digital): 978-65-5708-077-1. Preço: R$ 13,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/xrsvx

Campo da Saúde Coletiva: gênese, transformações e
articulações com a Reforma Sanitária brasileira, O
Ligia Maria Vieira-da-Silva
Reflexões aprofundadas sobre a trajetória histórica da área da saúde coletiva no Brasil e ampliação dos debates sobre produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde, ativismo e construção de políticas públicas.
Em conjunto com renomados pesquisadores da área – Jairnilson Silva Paim,
Sandra Garrido de Barros, Jamacy Costa Souza e Gerluce Alves Pontes da
Silva –, a autora examina as relações entre a saúde coletiva e a Reforma
Sanitária brasileira.
ISBN: 978-85-7541-619-8. 1ª reimpressão (revista): 2019 (1ª edição: 2018). 269 p.
Preço: R$ 52. Coedição com a Edufba. eISBN (digital): 978-65-5708-074-0.
Preço: R$ 31,20. Acesse em: https://books.scielo.org/id/vf582.
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Clínica, Laboratório e Eugenia: uma história
transnacional das relações Brasil-Alemanha
Pedro Muñoz
Enriquecido por material levantado de fontes primárias no Brasil e na Alemanha, o autor investigou as relações entre os dois países no campo da psiquiatria no período de 1900 a 1942, interrompidas pela Segunda Guerra Mundial.
Nesse período, 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. 396 p. Coedição com a PUC-Rio. Preço: R$ 65.
1º lugar na categoria Ciências
Sociais do Prêmio ABEU 2019

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
étnica 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 (impresso): 978-85-7541-621-1. 2018. 120 p. Preço: R$ 47.
eISBN (digital): 978-65-5708-014-6. Acesso livre em: http://books.scielo.org/id/ngbrd

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 estratégias adotadas, especialmente depois da criação do Sistema Único de
Saúde (SUS), com a Constituição de 1988. O texto deixa claro o confronto
permanente com o projeto elaborado pelo movimento sanitário, pautado
em valores social-democráticos e de justiça social.
ISBN: 978-85-7541-559-7. 2018. 178 p. Preço: R$ 31.
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2018
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 questiona 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. 260 p. Preço: R$ 44.

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 preceitos terapêuticos foram incorporados nas construções e adaptações de edifícios 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. 223 p. Preço: R$ 40.

Jogo como Prática de Saúde, O
Marcelo Simão de Vasconcellos, Flávia Garcia de Carvalho e
Inesita Soares de Araujo
Coleção Fazer Saúde
Resultado de estudos iniciados em 2009, que buscaram articular três campos 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 categorias – a de jogos educativos e a de instrumento de divulgação científica.
ISBN: 978-85-7541-561-0. 2018. 134 p. Preço: R$ 24. eISBN (digital): 978-65-5708-080-1.
Preço: R$ 14,40. Acesse em: https://books.scielo.org/id/ymkx5
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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 comprometidos com a resistência ao modelo predador do capital, mas, principalmente, 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 potencialidades progressistas e hoje só tem contribuído para nos levar à barbárie.”
ISBN (impresso): 978-85-7541-562-7. 2018. 233 p. Preço: R$ 40.
eISBN (digital): 978-65-5708-072-6. Preço: R$ 24. Acesse em: http://books.scielo.org/id/zhpdd

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 (impresso): 978-85-7541-624-2. 2018. 406 p. Preço: R$ 75.
eISBN (digital): 978-65-5708-057-3. Preço: R$ 45. Acesse em: http://books.scielo.org/id/wny6k

Política Pública como Campo Multidisciplinar, A
Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria (Orgs.)
A necessidade de sistematizar os estudos sobre políticas públicas, mas
sem abrir mão de um panorama abrangente, motivou o lançamento desta
coletânea, que propõe um diálogo entre ciência política, sociologia, administração pública, antropologia, direito, psicologia, demografia, história e
relações internacionais. Os capítulos apresentam as teorias e os enquadramentos conceituais 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 (impresso): 978-85-7541-564-1. 2ª edição: 2018 (1ª edição: 2013).
286 p. Coedição com a Editora Unesp. Apoio: Centro de Estudos da Metrópole. Preço: R$ 52.
eISBN (digital): 978-65-5708-082-5. Preço: R$ 31,20. Acesse em: http://books.scielo.org/id/b5k3s
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2018
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 determinados contextos – políticos, sociais, econômicos e institucionais – de cada
país.
ISBN (impresso): 978-85-7541-558-0. 2018. 202 p. Preço: R$ 15.
eISBN (digital): 978-65-5708-055-9. Preço: R$ 9. Acesse em: http://books.scielo.org/id/3cg7g

Teoria da Reforma Sanitária: diálogos críticos
Sonia Fleury (Org.)
Nesta coletânea procura-se entender os caminhos trilhados a partir da conquista da incorporação do direito universal à saúde na Constituição de 1988,
sem que tenha havido a necessária radicalização da democracia. Num esforço de superar a fragmentação da produção na área da saúde coletiva,
autores de formações diversas foram convidados ao debate.
ISBN (impresso): 978-85-7541-560-3. 2018. 336 p. Preço: R$ 51.
eISBN (digital): 978-65-5708-056-6. Preço: R$ 30,60. Acesse em: http://books.scielo.org/id/fphn6

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 a 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 (impresso): 978-85-7541-623-5. 2018. 163 p. Preço: R$ 28.
eISBN (digital): 978-65-5708-053-5. Preço: R$ 16,80. Acesse em: http://books.scielo.org/id/4wys3
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2017
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 convencido de que novas drogas psiquiátricas eram desenvolvidas para ajudar a
“equilibrar” a química cerebral de pacientes psiquiátricos e que seria antiético 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 positivos (no tratamento de esquizofrênicos) e a não utilização contínua desses
medicamentos”.
ISBN: 978-85-7541-492-7. 1ª reimpressão: 2017 (1ª edição: 2017). 421 p.
Tradução: Vera Ribeiro. Preço: R$ 75.

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 inauguração 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 com 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. 300 p. Preço: R$ 53.
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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 dinâmica de outras políticas públicas e seus espaços participativos.
ISBN: 978-85-7541-501-6. 2017. 331 p. Tradução: Maria Lúcia de Oliveira. Preço: R$ 63.

Brasil Saúde Amanhã: complexo econômicoindustrial da saúde
Carlos Augusto Grabois Gadelha, Paulo Gadelha, José Carvalho de
Noronha e Telma Ruth Pereira (Orgs.)

Finalista na categoria Ciências
do Prêmio Jabuti 2018

Volume dedicado à reflexão sobre o complexo econômico-industrial da saúde (CEIS), a partir da proposição de que a articulação entre avanço tecnológico, desenvolvimento produtivo e promoção da saúde é fundamental para
garantir efetividade na formulação de políticas públicas para o setor. Organizadores 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. 227 p. Preço: R$ 46. eISBN (digital): 978-65-5708-092-4.
Acesso livre em: https://books.scielo.org/id/hcxhz

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 informações, todas de suma relevância para o planejamento nacional em saúde.
ISBN: 978-85-7541-499-6. 2017. 236 p. Preço: R$ 46. eISBN (digital): 978-65-5708-090-0.
Acesso livre em: https://books.scielo.org/id/rs684
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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 governança da saúde global; e que papel desempenha a diplomacia aplicada em
prol de uma situação de saúde mais equitativa.
ISBN (impresso): 978-85-7541-497-2. 2017. 654 p. Preço: R$ 89.
eISBN (digital): 978-65-5708-066-5. Preço: R$ 53,40. Acesse em: http://books.scielo.org/id/4ryc8

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 Reforma Sanitária desde a sua constituição, em meados dos anos 1970, até a
atualidade. A Reforma Sanitária é processo, é movimento, e não pode contentar-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. 319 p. Preço: R$ 54.

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 “retrato realista” sobre a formação racial do Brasil. Combinando a militância
nacionalista de Roquette-Pinto, sua atuação pública e seu diálogo com o
pensamento antropológico 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. 480 p. Coedição com a FGV Editora. Preço: 75.
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Humanização e Desumanização no Trabalho em Saúde
Rogério Miranda Gomes
Diante de diversos aspectos da sociedade contemporânea que influenciam
o cuidado 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 também 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
profissionais e usuários e o papel da tecnologia nos serviços.
ISBN: 978-85-7541-491-0. 2017. 312 p. 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
pensamento, pensamentos coletivos e revoluções científicas na qual os autores dissertam sobre “assuntos que vão desde as origens do homem e a
imprevisibilidade da evolução do conhecimento e da ciência até os conceitos 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. 336 p. Preço: 68.

Medicalização em Psiquiatria
Fernando Freitas e Paulo Amarante
Coleção Temas em Saúde
“Estaríamos ficando cada vez mais doentes? Ou estaríamos a cada dia
ficando mais saudáveis, já que gastamos mais com saúde?” Os autores partem desse questionamento para discutir a problemática da medicalização,
sobretudo no que se refere ao sofrimento psíquico. Eles chamam a atenção
para o fato de que experiências comuns e naturais da nossa existência têm
sido consideradas passíveis de serem “tratadas” e “resolvidas” com medicamentos.
ISBN (impresso): 978-85-7541-498-9. 2ª edição (revista): 2017 (1ª edição: 2015). 148 p.
Preço: R$ 15. eISBN (digital): 978-85-7541-578-8. Preço: R$ 9.
Acesse em: http://books.scielo.org/id/8tz73
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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, enquanto 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. 280 p. 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 violência e saúde. (...) O trabalho acompanha a construção intelectual do tema
no Brasil e no mundo e realça pontos convergentes, divergentes, continuidades, 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. 596 p. Preço: 84.
2º lugar na categoria Ciências
Humanas do Prêmio ABEU
2018

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 distribuição – denominado rede de frio – garante a qualidade das vacinas que
chegam às diversas salas de imunização do país. O vol. 1 “tem como objetivo proporcionar reflexões sobre conceitos e/ou práticas cotidianas inerentes aos serviços de saúde”. O vol. 2 “destaca a necessidade do trabalho
compartilhado 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. eISBN (digital): 978-65-5708-091-7 (vol. 1); 978-65-5708-096-2
(vol. 2). Acesso livre em: https://books.scielo.org/id/m4kn3 e https://books.scielo.org/id/9qkyp
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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 profissional; a segunda, nas campanhas e práticas de prevenção; e a terceira,
no universo escolar. Nesse conjunto são abordadas tanto as principais problemáticas da relação entre saúde e educação que se estabeleceram no país
quanto aspectos dos percursos que historicamente foram traçados em sua
construção.
ISBN (impresso): 978-85-7541-500-9. 2017. 326 p. Preço: 56.
eISBN (digital): 978-65-5708-060-3. Preço: R$ 33,60. Acesse em: http://books.scielo.org/id/5zqwp

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-se os
conceitos de forma acessível, embora mantendo-se 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. 1ª reimpressão: 2019 (1ª edição: 2017). 250 p. Preço: R$ 48.

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 demais 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 vulnerabilidades e violências que vivenciaram.”
ISBN: 978-85-7541-483-5. 2017. 349 p. Coedição com a Eduff. Preço: R$ 76.
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Livros on-line
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 muros da academia e alcançar públicos mais amplos.
Temas em Saúde Interativa quer ampliar o legado da coleção original e reafirmar 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 Sociais
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 330 títulos no SciELO Livros, 210 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/
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Fiocruz Vídeo
Iniciativa conjunta da VideoSaúde Distribuidora (Icict/Fiocruz) com a
Editora Fiocruz, o Selo Fiocruz Vídeo foi criado para popularizar e democratizar o conhecimento sobre temas de interesse em saúde pública.
Evitável (2019)

Linha de corte (2013)

Homens invisíveis (2019)

Nuvens de veneno (2013)

O índio cor de rosa contra a fera
invisível - a peleja de Noel Nutels
(2019)

Paracoco - uma endemia brasileira
(2013)

Meia lua falciforme (2019)

Fé eterna na ciência (2013)

Territórios marginais (2019)

Cinematógrafo brasileiro em
Dresden (2011)

Todos juntos contra as doenças
negligenciadas (2019)

Alzheimer - mudanças na
comunicação e no comportamento
(2011)

A beleza do crepúsculo (2018)
Rey, ciência em defesa da vida
(2018)
Nascer nas prisões (2017)
O que nos move (2017)

Anima Saúde: meu corpo, meu
mundo (2009)
Fim do silêncio (2008)
Ruínas da loucura (2008)

Simbiose (2017)

Ehcimakî Kirwañhe - um debate na
saúde indígena (2008)

Esporotricose (2016)

Adolescendo (2008)

Herança social (2016)

Chagas: uma doença escondida
(2005)

Mulheres das águas (2016)
Saúde em trânsito (2016)
Crack, repensar (2015)
Diários de tuberculose: epidemia
oculta (2015)
A história da saúde pública no
Brasil - 500 anos na busca de
soluções (2015)

Baniwa - uma história de plantas e
curas (2005)
Os melhores anos de nossas vidas
(2003)
Revolta da Vacina + Oswaldo Cruz
na Amazônia (1994, 2002)

Mudando o mundo (2015)
Parir é natural (2015)
As sementes (2015)
Nascer no Brasil (2014)

As fichas técnicas completas e trechos dos vídeos podem ser encontrados em
https://portal.fiocruz.br/fiocruz-video
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Como adquirir
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 encontrado 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 distribuidoras em várias localidades do país.
Confira a lista de estabelecimentos parceiros em: https://portal.fiocruz.br/
nas-livrarias-e-distribuidoras.
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