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É veneno ou é remédio?
Agrotóxicos, saúde e
ambiente

Frederico Peres e Josino Costa
Moreira (organizadores)
Editora Fiocruz - 384 p.
(21) 3882-9093

Apesar de protegerem as lavou-
ras de pragas, os agrotóxicos são
conhecidos por causar graves pro-
blemas de saúde e desastres

ambientais. Nesse livro, são avaliadas as conseqüências
do uso abusivo dos pesticidas para o homem e o ambien-
te. Os autores apresentam as metodologias para o moni-
toramento dos efeitos negativos e estratégias para a solu-
ção dos problemas ligados aos agrotóxicos.

O dilema preventivista:
contribuição para a
compreensão e crítica
da medicina preventiva

Sergio Arouca
Editora Fiocruz - 272 p.
(21) 3882-9093

Essa é a primeira publicação da tese
de doutorado do sanitarista Sergio
Arouca, falecido em agosto passa-

do, na forma de livro. O dilema preventivista, defendido em
1975 na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, rompeu
paradigmas e inspirou toda uma geração de pesquisadores,
sendo decisivo para a constituição do campo da saúde coletiva.
Em sua nova versão, a obra conta com o comentário de per-
sonalidades da saúde em cada um de seus capítulos.

Caminhos da arquitetu-
ra em
Manguinhos

Renato da Gama-Rosa Costa
(organizador)
Casa de Oswaldo Cruz/Faperj -
141 p. (21) 2598-4343

Reconhecido internacionalmen-
te como uma das mais primorosas obras do estilo ecléti-
co na arquitetura, o Castelo Mourisco é sede da Funda-
ção Oswaldo Cruz e uma espécie de símbolo da ciência
brasileira. Para não deixar morrer sua história, o estudioso
da arquitetura e do urbanismo Renato da Gama-Rosa
Costa organizou o livro que reúne artigos e palestras so-
bre o Castelo e outros prédios históricos.

Pessoas muito especiais:
a construção social do
portador de deficiência e
a reinvenção da família

Fátima Gonçalves Cavalcante
Editora Fiocruz - 430 págs.
(21) 3882-9093

Buscar histórias de sucesso entre
famílias de deficientes mentais,
formar uma visão integral do

paciente que ultrapasse a doença e confortar os pais que
são surpreendidos pelo nascimento de uma criança
especial. Com esses objetivos, a psicóloga Fátima
Gonçalves Cavalcante começou o desafio de escrever um
livro que contribua para inovar a área de saúde, cada vez
mais voltada para a questão social.

História, ciências,
saúde: Manguinhos

Volume 10, número 3
Casa de Oswaldo Cruz
(21) 2209-4111

Os 50 anos de criação do Minis-
tério da Saúde (MS) são destaque
desta edição da revista. O con-
texto político e social que per-
mitiu a desvinculação da Saúde
da Educação, até então juntas em

um mesmo ministério, é investigado em um artigo minu-
cioso, que buscou investigar a história do estabelecimen-
to do MS. Além desse, mais dez artigos aparecem na re-
vista que divulga a recente produção acadêmica sobre o
passado da saúde e da ciência.

Quando a vida começa
diferente: o bebê e sua
família na UTI neonatal

Maria Elisabeth Lopes Moreira,
Nina de Almeida Braga e
Denise Streit Morsch
(organizadores)
Editora Fiocruz - 192 p.
(21) 3882-9093

Problemas e deficiências graves
em bebês recém-nascidos podem

exigir longos períodos de internação, gerando medo e
ansiedade para a família da criança. O livro busca esclare-
cer e aconselhar pais e familiares que são obrigados a
vivenciar, por poucos dias ou muitos meses, a estressante
rotina de uma UTI neonatal.




