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As pestes do século XX –
tuberculose e Aids no Brasil,
uma história comparada
Dilene Raimundo do Nascimento
Editora Fiocruz (21) 3882-9093

Traçar um histórico das duas doenças mais temi-
das do último século levando em consideração as representa-
ções simbólicas que elas geraram na sociedade brasileira foi o
objetivo da pesquisa de doutorado em história feita pela médi-
ca Dilene Raimundo do Nascimento. Sua tese, publicada pela
Editora Fiocruz, aposta não em uma história das pestes sob o
ponto de vista da conceituação biológica, mas no acompanha-
mento das representações construídas sobre a tuberculose e a
Aids como estratégia para entender como as duas foram carac-
terizadas e enfrentadas pela sociedade e pelo Estado. O estudo
traça analogias entre as duas primeiras e as duas últimas déca-
das do século 20 e os surtos das principais doenças relaciona-
das a cada época, tuberculose e Aids, respectivamente.

Para compreender a pobreza no Brasil
Victor Valla, Eduardo Stotz
e Eveline Bertino (organizadores)
Editora Contraponto e Ensp (21) 2598-2525

Este é o primeiro título da coleção A
academia e a rua, da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e da

Editora Contraponto. Escrito em linguagem de
fácil compreensão, é destinado a professores da educação
básica, profissionais de saúde, técnicos de organizações
não-governamentais e profissionais que atuam com
política social. Os artigos selecionados – escritos a partir de
monografias de especialização, dissertações de mestrado,
teses de doutorado e relatórios de pesquisa – são adapta-
dos para linguagem coloquial para que a publicação
alcance seu objetivo: atingir o grande público interessado
em estudos sobre formulação e implementação de políticas
sociais no Brasil contemporâneo.

Análise de sobrevida –
Teoria e aplicações em saúde
Marilia Sá Carvalho, Valeska Lima,
Cláudia Torres, Maria Tereza Serrano
e Silvia Emiko (organizadores)
Editora Fiocruz (21) 3882-9093

Fruto de um projeto de pesquisa e ser-
vindo ao objetivo de manter na Fiocruz uma po-

lítica institucional que estimule a publicação de livros
didáticos, Análise de sobrevida – Teoria e aplicações em saú-
de discorre sobre um dos tópicos mais utilizados em pesqui-
sa em saúde na área da epidemiologia, e que tem como base
uma ciência na maioria das vezes pouco familiar aos pesqui-
sadores do setor: a matemática. Assim, o ensino da epidemi-
ologia necessita de publicações que consigam construir uma
ponte entre esses dois universos, o da estatística e o da saú-
de. De fácil leitura, o livro, que tem cinco autoras e seis cola-
boradores, tem como um de seus pontos fortes o emprego
do software livre R na análise de dados.

Avaliação em saúde – dos modelos
teóricos à prática na avaliação de
programas e sistemas de saúde
Zulmira Hartz e
Ligia Maria Vieira da Silva (organizadoras)
Editora Fiocruz (21) 3882-9093

O livro, com uma apresentação didática,
aborda desde os aspectos conceituais e

teóricos até a análise de situações concretas dos programas
e sistemas de saúde de dois países: Brasil e Canadá. O
objetivo é discutir e alcançar avanços nas práticas e estratégi-
as em geral definidas como avaliação em saúde, lembrando
as oportunidades criadas no Brasil pela Reforma Sanitária.
As autoras pretendem contribuir para a construção de
sistemas de saúde capacitados a enfrentar questões como a
qualidade e a eficiência e que sejam pautados pelos
princípios de igualdade e justiça social. Os capítulos são
escritos por 16 autores, brasileiros e canadenses.

Memória da poliomielite -
Acervo de depoimentos orais
Dilene Nascimento (organizadora)
COC (21) 2260-7946

O catálogo é fruto do projeto A história
da poliomielite e de sua erradicação no

Brasil, constituído por pesquisadores da Casa de
Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca  e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro
reúne 31 depoimentos de profissionais que tiveram suas carrei-
ras e trajetórias ligadas, de alguma forma, ao estudo da doença
– felizmente erradicada do país há 16 anos. Os depoimentos
ajudam a compreender a poliomielite como fenômeno social e
como a sociedade e os governos encararam a doença através
das décadas – as primeiras evidências de surtos da enfermidade
ocorreram no início do século 20, entre 1909 e 1911, no Rio de
Janeiro. Mas as grandes epidemias de pólio ocorreram em 1930
e, sobretudo, a partir dos anos 50.

Aves marinhas na Bacia de Campos
Jorge Bruno Nacinovic
Ensp (21) 2598-2525

Embora a Bacia de Campos – área sedi-
mentar que se estende do Espírito Santo
ao norte do Rio de Janeiro – seja rica em
espécies de aves marinhas, a região

ainda não havia sido objeto de trabalho de
muitos ornitólogos e observadores de aves. Para despertar

o interesse desses profissionais, o guia Aves marinhas na
Bacia de Campos apresenta as 12 espécies de aves mais
comuns na região e curiosidades acerca das condições em
que foram encontradas pelos pesquisadores. Cada descrição
é acompanhada de ilustrações que facilitam a identificação
das espécies. O guia faz parte das atividades do Projeto de
Monitoramento de Aves e Mamíferos Marinhos da Bacia de
Campos, uma parceria da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca com o Cenpes da Petrobras.


