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Bioética & biorrisco:
abordagem
transdisciplinar

Sílvio Valle e José Luiz
Telles (organizadores)
Editora Interciência
(21) 2598-4407

Clonagem humana, bioterrorismo, alimentos
transgênicos, controle social da atividade científica e
bioética são alguns dos temas reunidos no livro dos
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz.

Trabalho,
Educação e Saúde

Escola Politécnica
Joaquim Venâncio
Volume 1, Número 1,
Março de 2003
Escola Politécnica de Saúde
(21) 2598-4408

A revista semestral relaciona educação e saúde às práticas do
trabalho e analisa questões relevantes nessa área. Entre as
seções, aparecem debates, entrevistas, artigos, ensaios, entre
outros. A publicação pode ser adquirida por meio de assinatu-
ra ou de compra avulsa pelo e-mail: revtes@fiocruz.br.

Caminhos da saúde
pública no Brasil

Organizador:
Jacobo Finkelman
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

A obra reúne textos de diversas personalidades da saúde pú-
blica nacional, relatando os desafios e as lutas que mudaram
os perfis demográficos e epidemiológicos do país no decorrer
do século 20, como parte das comemorações do centenário
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil.

A medicalização
do corpo feminino

Elisabeth Meloni Vieira
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

O corpo feminino era relacionado ao sobrenatural e
despertava estranheza aos estudiosos até o século 19,
quando se tornou objeto da medicina. O livro mostra
como os primeiros médicos conseguiram construir
esse novo campo de atuação e o que mudou no
atendimento às mulheres desde aquela época.

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

Simone Monteiro
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

A favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, é palco de
um estudo para avaliar como os jovens pobres entendem
o cuidado com a saúde. A partir da leitura é possível
perceber que os que sofrem de maior exclusão social são
também aqueles mais vulneráveis à Aids e ao HIV.

Erário Mineral

Luís Gomes Ferreira
Organização:
Júnia Ferreira Furtado
Volumes 1 e 2
Fapemig, Fundação João
Pinheiro e Editora Fiocruz
(21) (21) 3882-9039

Editado pela primeira vez em Lisboa, em 1735, é um dos
primeiros tratados de medicina brasileira escrito em língua
portuguesa. Os dois volumes reúnem as experiências de
práticas médicas do cirurgião-barbeiro Luís Gomes Ferreira
na Capitania de Minas Gerais. Há vários remédios utiliza-
dos pelos índios e incorporados à medicina colonial.




