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Caminhos
do pensamento:
epistemologia
e método

Organizado por Maria
Cecília de Souza Minayo e
Suely Ferreira Deslandes
Editora Fiocruz. 380p.

A obra apresenta reflexões acerca das
principais linhas de pesquisa empregadas na
saúde da criança e da mulher. Registra como
funciona esse campo com a descrição de casos
e trabalhos ligados à área.

Saúde e
ambiente
sustentável:
estreitando nós

Organizado por Maria
Cecília de Souza Minayo e
Ary Carvalho de Miranda
Editora Fiocruz

O livro analisa os conceitos que estruturam
a relação entre saúde e meio ambiente no Brasil
e toma como base os dez anos da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (Rio-92).

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

Magali Engel
Editora Fiocruz

Descubra como se desen-
volveu a abordagem da
loucura no Rio de Janeiro,

desde quando os classificados como loucos
viviam livres pelas ruas até serem levados aos
primeiros hospícios brasileiros.

Animais de
laboratório: criação
e experimentação

Organizado por
Antenor Andrade, Sérgio
Correia Pinto e Rosilene
Santos de Oliveira
Editora Fiocruz

Compila textos de 22 pesquisadores da
Fiocruz e de outros institutos de pesquisa
sobre as novidades na criação e no manejo dos
animais de laboratório, seu controle sanitário,
os aspectos éticos, de biossegurança e as
alternativas de utilização.

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

Suely Ferreira Deslandes
Editora Fiocruz

O livro dimensiona,
descritivamente, a violência

como demanda no contexto de atendimento de
emergência, fazendo um breve perfil das vítimas
(sexo, idade) e do tipo de violência (arma
usada, relação com agressor).

A ciência particular
de Louis Pasteur

Gerald Geison
Editoras Fiocruz e
Contraponto

O livro traça uma polêmica
biografia sobre Pasteur a
partir de anotações feitas no
seu laboratório e de textos
publicados por ele. São

retratadas as principais realizações do cientista
e suas imperfeições, como a dificuldade de dar
créditos a outros profissionais.
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