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Escola Politécnica de Saúde
(21) 2560-8279

O segundo número da revista da
Escola Politécnica da Fiocruz traz
textos de Aparecida Tiradentes,
Jussara Brito, Lílian do Valle, Márcia
de Oliveira Teixeira, Márcia Valéria

Morosini, Milton Athayde, Nilson do Rosário, Ramon de Oli-
veira, Ricardo Antunes, Roberto Leher, Ruben de Mattos e
Sônia Mendes. Este número republica ainda uma entrevista
de Sergio Arouca e apresenta a experiência do Programa de
Formação de Agentes de Vigilância da Saúde (Proformar).

Violência sob o olhar
da saúde: infrapolítica
da contemporaneidade
brasileira

Organizado por Maria Cecília
de Souza Minayo e Edinilsa
Ramos de Souza
Editora Fiocruz - 284 págs.

A obra apresenta um panorama
do impacto da violência na

saúde pública e comemora os 15 anos de existência do
Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e
Saúde. Os autores analisam as tendências das produ-
ções científicas sobre o assunto e sua aplicação nas
políticas públicas de saúde.

Dicionário de termos téc-
nicos de medicina e saú-
de - segunda edição

Organização: Luís Rey
Editora Guanabara Koogan
(21) 2221-9621

Mais de mil páginas, em dois quilos
e meio de conhecimento: assim
pode ser definida a segunda edição
do Dicionário de termos técnicos

de medicina e saúde, escrito pelo médico e pesquisador Luís
Rey. Além de dados atualizados, o livro contém novos con-
teúdos que interessam a médicos e profissionais da saúde de
modo geral, como enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.
O dicionário apresenta 20 mil verbetes.

Promoção da Saúde –
conceitos, reflexões,
tendências

Dina Czeresnia e Carlos Machado
de Freitas (organizadores)
174 págs.
(21) 3882-9093

A idéia da promoção da saúde
ressurgiu nas últimas duas déca-

das como questionamento da assistência médica curativa
de alta tecnologia. A recuperação histórica desse movi-
mento, os conceitos básicos para sua compreensão e
suas tendências são os temas desta coletânea de oito
textos da Editora Fiocruz.

Epidemiologia e saúde
dos povos indígenas no
Brasil
Carlos Coimbra Jr., Ricardo
Ventura Santos e Ana Lúcia
Escobar (organizadores)
257 págs.
(21) 3882-9093

O livro tenta mostrar as condições
de saúde nas tribos indígenas no
Brasil de hoje, com intensas trans-

formações tanto nos perfis epidemiológicos como na estru-
tura do sistema de atenção e o aumento da incidência de
doenças como diabetes, hipertensão arterial, neoplasias,
alcoolismo e obesidade.

A Formação Ética dos
Médicos – saindo da
adolescência com a vida
(dos outros) nas mãos
Sérgio Rego
183 págs.
(21) 3882-9093

Sérgio Rego estuda a realidade da
formação ética dos futuros médi-
cos nas escolas de medicina do
Brasil. Um dos pontos fortes são

os relatos de alunos de medicina. Num deles, uma alu-
na relatou a fala de um professor: “aproveita pra fazer
tudo de besteira aqui, pois só tem paciente do SUS,
que não reclama”.




