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Tratado de saúde coletiva
Gastão Wagner, Cecília Minayo, Marco Akerman, Marcos Drumond Júnior,
Yara Carvalho (organizadores)
Editora Hucitec
Editora Fiocruz (21) 3882-9093

“Este tratado pode ser considerado uma primeira tentativa de realizar um
sonho de muitos estudiosos e professores das diversas áreas de ciências
da saúde de terem uma obra de referência em saúde coletiva/saúde pú-
blica”.  Assim a nota editorial apresenta o livro que, de fato, apresenta
um amplo panorama de temas ligados à saúde pública e, segundo os
organizadores, tem a vontade de contribuir para formar estudantes

mais bem informados, críticos e comprometidos com a transformação
da realidade de saúde no Brasil. Nas quatro partes da obra, são apresenta-

dos temas como as relações entre saúde e ambiente, saúde e desenvolvimento,
campo de trabalho, economia da saúde, políticas de saúde, epidemiologia e
serviços, Sistema Único de Saúde (SUS), participação e comunicação em saúde,
num total de 34 subtemas.

Genes: fatos e fantasias
Eloi S. Garcia
Editora Fiocruz (21) 3882-9093

Os recentes avanços na genética têm suscitado muitas dis-
cussões nos campos da ética e da moral. Com intenção de
trazer o tema para o espaço público das discussões, o
bioquímico Eloi Garcia (ex-presidente da Fundação
Oswaldo Cruz) escreveu o livro Genes: fatos e fantasi-
as, publicado recentemente pela Editora Fiocruz. Em
cinco capítulos, Garcia disserta sobre a genômica e
a proteômica, sempre caminhado na fronteira en-
tre ciência e tecnologia e buscando trazer o tema
dos genes para a compreensão da sociedade.

Recursos críticos – história da
cooperação técnica Opas-Brasil
em recursos humanos para a
Saúde (1975-1988)
Fernando Pires-Alves e Carlos
Henrique Assunção Paiva
(organizadores) Editora
Fiocruz (21) 3882-9093

Em 1976 surgia o Progra-
ma de Preparação Estra-
tégica de Pessoal em
Saúde (Ppreps), unin-
do esforços do Minis-
tério da Saúde, da Or-

ganização Pan-Ameri-
cana de Saúde (Opas) e do

Ministério da Educação e Cultura para for-
mulação e gestão de políticas de recursos humanos em

saúde no Brasil. Recursos críticos recupera o contexto de cria-
ção e desenvolvimento do Ppreps, que contribuiu para as
idéias e o desenvolvimento da Reforma Sanitária no Brasil.

Saúde coletiva como
compromisso – a
trajetória da Abrasco
Nísia Trindade Lima
e José Paranaguá
de Santana
(organizadores)
Editora Fiocruz (21)
3882-9093

Um modelo exemplar
de interação entre a

produção do conheci-
mento, formação profissional

e atuação política, nas palavras do vice-
presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, a Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) tem a sua his-
tória recuperada nos sete capítulos da publicação. Da memória
dos congressos da entidade, passando pela sua importância
no campo da pós-graduação e pela trajetória dos periódicos
que edita, o livro traz reflexões sobre as origens e o processo
de institucionalização da Associação que se confunde com a
construção e consolidação do SUS no país.


