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A publicação traz o melhor das
produções recentes sobre saúde
pública. Neste número, 20 artigos
abordam questões como saúde

bucal, epidemiologia, obesidade, osteoporose, biossegu-
rança, meio ambiente, nutrição, entre outras. No editorial,
um relato sobre a difícil entrada da violência na agenda
da saúde.

Etnicidade na América
Latina: um debate sobre
raça, saúde e direitos
reprodutivos

Simone Monteiro e Livio Sansone
(organizadores)
Editora Fiocruz - 344 págs.
(21) 3882-9093

A obra tem por objetivo refletir
sobre as desigualdades sociais e seus reflexos na área da
saúde. O livro reúne trabalhos de especialistas em povos
indígenas e população negra para examinar os contrastes e
as aproximações, no campo da saúde reprodutiva, entre os
grupos étnicos excluídos.

Municípios: a gestão
da mudança em saúde

Eduardo Freese (organizador)
Editora UFPE

Pesquisadores da Fiocruz em
Pernambuco indicam caminhos
para a melhoria da qualidade dos
serviços de saúde no país. Eles
analisaram o processo de muni-
cipalização da saúde em 11 ci-

dades, como Camaragibe, Caruaru, Petrolina, Salgueiro,
Moreno, Palmares e Tamandaré.

Itinerários da loucura em
territórios dogon

Denise Dias Barros
Editora Fiocruz - 260 págs.
(21) 3882-9093

A autora apresenta detalhes sobre
a loucura e seus tratamentos, ob-

servados na República do Mali, na África, onde existe um
complexo cultural negro que ficou conhecido como dogon.
Entre os aspectos abordados, destacam-se as narrativas
que falam sobre a loucura e desempenham um papel
fundamental na formação desse grupo.

Labirinto de espelhos:
formação da
auto-estima na infância
e na adolescência

Simone Gonçalves de Assis e
Joviana Quintes Avanci
Editora Fiocruz - 208 págs.

Jovens do município de São
Gonçalo (RJ) revelam suas razões
para ter alta ou baixa auto-estima.
Por meio da metáfora de um

labirinto espelhado, o livro mostra como o indivíduo vê a
si próprio inserido no seu ambiente, num período em
que a auto-estima se baseia na família, escola e violências
sofridas.

Cuidar, controlar, curar:
ensaios históricos sobre
saúde e doença na
América Latina e Caribe

Gilberto Hochman e Diego
Armus (organizadores)
Editora Fiocruz - 568 págs.
(21) 3882-9093

O livro reúne ensaios históricos
que se propõem a dar conta dos

acontecimentos que têm determinado os processos de
saúde na América Latina e Caribe desde 1980. As análises
permitem entender especificidades locais, refletir sobre
aspectos comuns e indagar sobre o lugar da saúde em
nossas sociedades.




