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Família em foco
O novo título da coleção Criança, mulher e
saúde destaca as mudanças ocorridas na
instituição família e reflete, sob uma pers-
pectiva interdisciplinar, sobre as relações
entre o campo da família e o das políticas
públicas. A coletânea reúne 16 capítulos
e 21 autores. Um dos artigos é assinado
pelas pesquisadoras da Fiocruz Suely
Deslandes e Mariana Barcinski, que

discutem “como as iniciativas e os serviços
de atendimento têm, tradicionalmente, abordado as famílias

que vivenciam dinâmicas violentas”.

Família contemporânea e saúde: significados, práticas e
políticas públicas. Leny A. Bomfim Trad (org.)
R$ 49

Conceito em (re)construção
Como o Brasil e o Canadá incorporaram
a proposta de promoção da saúde? Para
responder a esta questão, o livro
Promoção da saúde – fruto de uma tese
de doutorado defendida no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de
Brasília – discute questões relacionadas a
participação social, intersetorialidade,
forma de gestão e qualidade de vida.

Promoção da saúde: a construção social de um conceito em
perspectiva comparada. Lucíola Santos Rabello
R$ 32

O SUS e o estado do RJ
“Trata-se de um livro que marcará o
início de uma nova época na saúde
coletiva”. Assim o professor de saúde
coletiva Gastão Wagner de Sousa
Campos, da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) descreve A
gestão do SUS no âmbito estadual:
o caso do Rio de Janeiro, obra
organizada por pesquisadores do
Departamento de Administração

e Planejamento de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz). Ao longo de 380 páginas, os autores discutem
temas como o papel do gestor estadual no SUS; formulação e
implementação de políticas de saúde no estado; conselhos de
saúde; o sistema de vigilância sanitária; o financiamento do SUS
na esfera estadual; gestão do trabalho e da educação;
desempenho hospitalar; e assistência às urgências e emergências,
entre outros.

A gestão do SUS no âmbito estadual: o caso do Rio de Janeiro
Maria Alicia D. Ugá, Marilene de Castilho Sá, Mônica Martins e
Francisco Campos Braga Neto (orgs.)
R$ 58

Combate à varíola revisitado
Novo título da coleção História e
saúde, Vacina antivariólica traz
contribuições inéditas ao analisar as
ações de combate à varíola durante
o século 19 e o início do século 20.
Ela descreve a criação e as ações do
Instituto Vacínico Municipal do Rio
de Janeiro, dirigido pelo barão de
Pedro Affonso, e comenta os conflitos
com a nova geração de higienistas
liderados por Oswaldo Cruz. Segundo a historiadora Maria
Amélia M. Dantes, professora da Universidade de São Paulo (USP),
“o texto ultrapassa o âmbito de um estudo de caso e contribui
decisivamente para reflexões mais gerais sobre o papel de
diferenciados fatores, como a ação do Estado e de outros setores
sociais na implantação de práticas científicas no Brasil”.

Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens,
1808-1920. Tania Maria Fernandes
R$ 20

Saúde primata
Pautado por questões éticas e de biosse-
gurança, o livro Biologia, manejo e medi-
cina de primatas não humanos na
pesquisa biomédica discute desde
questões históricas até a evolução e as
perspectivas da primatologia, o que
envolve, por exemplo, a conservação
de recursos genéticos. Uma série de
outros aspectos é abordada, inclu-

indo taxonomia, biologia da reprodução, comportamento
e bem-estar animal e controle sanitário, entre outros.

Biologia, manejo e medicina de primatas não humanos na
pesquisa biomédica
Antenor Andrade, Márcia Cristina Ribeiro Andrade, Antônio da
Mota Marinho e Josane Ferreira Filho (orgs.)
R$ 85

Atenção psicossocial
Uma profunda reflexão sobre a
Reforma Psiquiátrica em suas di-
mensões política, histórica, episte-
mológica, técnico-assistencial e
sociocultural: esta é a proposta do
livro Rupturas e encontros, novo título
da coleção Loucura e civilização. Fruto
de uma tese de doutorado defendida
na Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz), a obra discute a diver-
sidade, a abrangência e a complexidade da reforma, apontando
seus dilemas e desafios para a construção de um novo paradigma,
o da atenção psicossocial.

Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica
brasileira. Silvio Yasui
R$ 25


