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Este livro é fruto dos estudos realizados pela primeira autora e orientados pela segunda.
Esta obra mostra que a história de relacionamento entre o idoso e o cuidador foi
descrita como um elemento de grande importância frente ao bem-estar subjetivo no dia As ideias aqui contidas, resultados de sua tese de doutorado, revelam o longo caminho
a dia do cuidado; os cuidadores experienciaram sentimentos positivos se contrapondo percorrido na compreensão das condições adversas e estressantes a que o trabalhador da
a sentimentos negativos no processo do cuidar. A construção deste estudo permitiu a área da saúde está submetido e os reflexos para a sua saúde e qualidade de vida.
interação da interface da enfermagem e da psicologia.
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Este livro apresenta uma reflexão sobre as propostas de mudanças na formação dos
profissionais de saúde, com enfoque nos cursos de medicina e de enfermagem, contemplando
os conteúdos programáticos, a organização curricular em geral e a análise de especificidades
da avaliação. Cada capítulo, inicialmente, apresenta um panorama acerca do assunto a ser
discutido e, em seguida, destaca a experiência da Famema em relação ao tema abordado.

Este livro apresentar quem são os homens hospitalizados com traqueostomia por
câncer na laringe, descrever os cuidados cotidianos recebidos e analisar as necessidades
de cuidados em saúde e enfermagem. O leitor encontrará subsídios para o cuidado
em saúde e enfermagem, levando em consideração a especificidade masculina e as
necessidades humanas dos homens com traqueostomia.
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Este livro é fruto de dissertação de mestrado desenvolvida na Escola de Enfermagem
Anna Nery em que a motivação principal foi o fenômeno dos acidentes de trânsito e a
criação de uma metodologia de assistência de enfermagem centrada no cuidado ao
indivíduo admitido em serviços de emergência, muitas vezes sem ter qualquer doença
pregressa e que pode sair dela com diagnósticos reservados e até mesmo sequelas
irreversíveis.
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As ciências humanas em geral e a Psicologia, em particular, buscam refletir sobre os
aspectos complexos e fluidos da contemporaneidade, implicadores de uma dinamização
da subjetividade e da sociedade, construindo práticas para oferecer alternativas de ajuda
e compreensão do homem atual.
Torna-se fundamental a problematização do papel da Psicologia para a adequação de
novas práticas de ajuda psicológica para corresponder às urgências atuais. Isto sugere
“reviravoltear” a Psicologia para (co) responder verdadeiramente à demanda social
– principalmente na promoção da saúde e nos enfrentamentos de caráter emergente.
Ultrapassar o conceito de Psicologia Clínica para além do consultório, redefinindo – teorias
e práticas – a ajuda psicológica, talvez seja o desafio mais premente desta época.
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Este livro traduz os esforços empreendidos nos últimos anos para o desenvolvimento
da enfermagem científica com o intuito de aprimorar a prática profissional e de ensino nas
diferentes esferas de atuação do enfermeiro. O conteúdo abrange informações atualizadas
de novas pesquisas e outras temáticas em constante discussão no campo da saúde, que são
de fundamental importância na formação e atuação do profissional de enfermagem.

Esta obra é uma coletânea de estudos desenvolvidos sobre a população em situação
de rua na cidade de São Paulo, tendo como eixo condutor o processo saúde-doençacuidado. Destina-se a estudantes e profissionais da área da Saúde interessados no
trabalho com pessoas que vivem na e da rua.
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práticas no ciclo vital do ser humano

ISBN: 978-85-8042-993-0

ISBN: 978-85-444-0346-4

Organizadores:
Silvana Silveira Kempfer
Luciara Fabiane Sebold
Jussara Gue Martini

Autor(es): Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt
- (Org)

Páginas: 96

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Páginas: 384

Assunto: Serviços de enfermagem - Auditoria,
Administradores de enfermagem

O processo de auditoria em enfermagem envolve a construção de diversos
instrumentos que consigam mensurar as práticas do enfermeiro e as ações de cuidado
prestadas. Refletir sobre a prática da auditoria e as formas de estruturação das instituições
no sentido de organizarem suas normas e rotinas promove a melhoria do cuidado e a
segurança do paciente.

O aprimoramento e busca de conhecimento são essenciais para o fortalecimento da
enfermagem enquanto ciência que consolida seu campo de ação. Ao ler esta obra você
poderá se instrumentalizar para ser agente de mudança/fortalecimento da enfermagem.
Inicia-se com abordagem das bases históricas, conceituais e princípios do cuidado; perpassa
o ciclo vital do ser humano: recém nascido, criança e adolescente, adulto, idoso; e finaliza com
a sustentabilidade do cuidado de enfermagem. Planeje sua contribuição para a enfermagem
com organização, liderança e ação, comprometendo-se com a resolutividade do cuidado de
enfermagem ao Ser Humano em seu ciclo vital.

PREVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE
PRESENTES NOS ADULTOS
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Tudo que é feito para assegurar saúde e bem estar das crianças contribuirá para minimizar
problemas que poderão surgir no futuro.Preservar a autonomia e alegria de viver das pessoas
é fundamental.Fatores prévios à gravidez, afecções sofridas durante a vida intrauterina e
primeira infância poderão influenciar no desenvolvimento físico e psicossocial da criança e,
em última instância, na saúde do adulto.A equipe multidisciplinar tem a responsabilidade de
conscientizar as pessoas sobre autocuidado e agir, já no período que antecede a gestação,
pré-natal e toda a infância, favorecendo uma excelente qualidade de vida em todas as fases
do desenvolvimento humano.
A leitura desta obra acrescentará conhecimento auxiliando na formação de um futuro
melhor e seguro para nossas crianças e adolescentes.

www.editoracrv.com.br 		

O livro SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem: Implementação e Avaliação
está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 1 – Reflexões sobre a SAE – apresenta o ponto
de partida das inquietações do autor, bem como a construção do referencial teórico sobre a SAE.
O Capítulo 2 – A implementação da SAE no cenário hospitalar – descreve os fatos e eventos
históricos que determinaram o processo de (re)construção dessa metodologia de trabalho pelos
Chefes do Núcleo de Enfermagem em quatro gestões. O Capítulo 3 – A operacionalização da
SAE no cenário hospitalar – apresenta o preenchimento e a realização das etapas da SAE: O
Histórico, a Prescrição e a Evolução, como também do registro da Anotação de Enfermagem,
nas Unidades de Internação, buscando avaliar o contexto de sua aplicação na clientela pelos
enfermeiros supervisores e assistenciais.
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O livro “Cuidado de Enfermagem no Período Perioperatório: intervenções para a prática”,
envolvendo vários estudiosos da Área de Enfermagem Cirúrgica, vêm contribuir com um
importante conhecimento necessário tanto para o ensino como a investigação nesta área.
Dividido em quinze capítulos que abordam temas desde o ponto de vista geral
do cuidado de enfermagem ao indivíduo em condição cirúrgica de saúde, e que
implicam em cuidados éticos específicos, segurança do paciente, Contextualização
do centro cirúrgico, Enfermagem no Transoperatório, transfusão de sangue,
assim como, a sistematização do cuidado de enfermagem perioperatório.

Assunto: Ciências da Saúde - Enfermagem - Saúde
Pública
Certamente, Santa Maria nunca mais será a mesma. E nem deseja ser. Vincada pelo
sofrimento, continuará na luta pelos direitos à segurança e à saúde no cotidiano de seus
moradores e visitantes. Santificada seja vosso nome para que não nos esqueçamos
jamais desse acontecimento e, a partir dele, reconheçamos que não somos nada, além
de um vazio, sem o apoio do Alter – O Outro.

ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS E
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Entre os pressupostos presentes na Lei Orgânica da Saúde 8080/90, tem-se preconizado
as ações referentes à prevenção de doenças e promoção de saúde. Assim sendo, refletindo
sobre tais estratégias e sobre a inserção legítima da Enfermagem neste cenário, os
organizadores e demais colaboradores resolveram dissertar sobre a temática “enfermagem
na prevenção de agravos e promoção da saúde de grupos específicos”.

Para garantir a inclusão das pessoas com deficiência, as instituições educacionais, públicas e privadas, precisam
pensar no desenvolvimento de todas as instâncias do processo educacional, o ensino, a pesquisa e a extensão,
necessários para formação do acadêmico. Tais instituições precisam aprimorar o contato e o apoio aos docentes e
discentes com deficiência para proporcionar um melhor desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
O presente livro, Inclusão de alunos com deficiência: um estudo de caso no contexto universitário de uma
IES pública no Estado do Paraná, resultado de uma pesquisa realizada pelas autoras Aline Keryn Pin e Carmen
Célia Barradas Correia Bastos, apresenta discussões sobre as condições pedagógicas e institucionais de inclusão
educacional de acadêmicos com deficiência. A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
visando compreender como se organiza, institucionalmente, o apoio dos cursos de graduação aos docentes e alunos
diante do processo de ensino e aprendizagem para a inclusão de alunos com deficiência.

A ENFERMAGEM NA GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE SANIFICAÇÃO, LAVANDERIA, COSTURA E
HOTELARIA HOSPITALAR NA SEGURANÇA DO
PACIENTE
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Esta obra literária visa servir como apoio para a ampliação dos conhecimentos através
de informações importantes aos profissionais de saúde envolvidos no processo de gestão
dos serviços hospitalares de apoio ou que busquem desenvolver habilidades conceituais de
sanificação, lavanderia, costura e hotelaria hospitalar, reunindo num todo às orientações e
normativas padronizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Através das normas regulamentadoras para funcionamento dos estabelecimentos de
saúde, buscou-se embasamentos referentes às atividades, às ações, aos processos e aos
produtos utilizados pelas equipes envolvidas nos serviços de cunho hospitalar bem como as
suas implicações sob a óptica da enfermagem em benefício à segurança do paciente e à
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Leitura reflexiva sobre o significado de sobreviver com dignidade numa
sociedade que não está preparada para acolher as pessoas com deficiência.
Um grito para despertar pessoas com deficiência, idosos, seus familiares e a
comunidade, sobre a importância de perseverar na luta pela defesa de direitos
respaldados pela legislação vigente no Brasil. Consciência cidadã não se
concede, adquire-se com suor e respeito às diferenças

Assunto: Ciências da Saúde - Enfermagem Saúde Pública

Os capítulos que compõem o livro Caminho para a avaliação em saúde:
elaboração de modelos lógicos como passo inicial são resultados da disciplina
Avaliação em Saúde, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem (PGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
O livro é composto por seis capítulos, com ênfase na construção do modelo
lógico. Esses capítulos perpassam por inicialmente um exercício inicial da
disciplina, na qual entre os conteúdos programados destacou-se a avaliação de
políticas e programas de saúde, o que resultou, como produto final da disciplina,
na construção de um modelo lógico.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO
DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM, COM
ÊNFASE NA METODOLOGIA JAD
(Joint Aplicattion Design)

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA:
recomendações com ênfase na qualidade de
vida
Autores: Luciana Puchalski Kalinke - Celina
Angélica Mattos Machado (Orgs.).
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Trata-se da construção do planejamento estratégico do serviço de enfermagem
de um hospital privado com a participação dos enfermeiros, buscando alinhar
e traduzir a estratégia institucional ao serviço de enfermagem. Perpassou pela
definição da missão, visão e valores do serviço, levantamento da matriz SWOT,
descrição de negócio das áreas assistenciais, construção do mapa estratégico
com base na metodologia BSC e realização do plano de ação com a ferramenta
5W2Hs. A busca pela organização e visibilidade do trabalho de enfermagem foi
alcançada a partir da estruturação do serviço em um planejamento estratégico,
utilizando-se de ferramentas gerenciais que possibilitaram a qualificação da
gestão, o alinhamento à estratégia institucional e a motivação dos profissionais
com envolvimento na gestão do serviço.

Esta obra é resultado de pesquisas realizadas pelo Grupo de Qualidade de
Vida em Oncologia. Apresenta recomendações de enfermagem para o manejo
das alterações que interferem na qualidade de vida dos pacientes oncológicos,
advindas do tratamento quimioterápico e do transplante de células tronco
hematopoiéticas.

GUIA DE TRABALHO PARA ENFERMEIRO NA
ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE

DISCURSO EM MATERIALIDADES DIVERSAS
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A obra ora apresentada aos leitores é fruto de pesquisas desenvolvidas na
Universidade Estadual de Feira de Santana, no âmbito do Grupo de Estudos
e Pesquisa em Análise de Discurso (GEPEAD). Assim, o livro traz discussões
sobre os modos de funcionamento do discurso em diferentes materialidades, sob
o viés da Análise de discurso de vertente pecheutiana. Desse modo, questões
como silenciamento, ideologia, interdiscurso, dentre outras noções basilares para
esta corrente de estudos, são utilizadas para analisar os dados, indicando que a
língua não pode se resumir a aspectos formais, uma vez que é inexoravelmente
marcada e constituída pela exterioridade. Tendo por base a máxima pecheutiana
de que os sentidos são historicamente marcados e os sujeitos interpelados
pela ideologia, é possível refletir sobre os modos de funcionamento do discurso
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Na Atenção Primária à Saúde, os enfermeiros têm desenvolvido com
notoriedade várias atividades de cunho assistencial e gerencial que se refletem
na integralidade do cuidado no campo da assistência e da gerência, na redução
da morbimortalidade, dentre outros impactos. No entanto, é necessário (re)
conhecer o seu papel no processo de atenção, bem como as possibilidades
e os desafios para sua atuação plena, demarcando e confirmando as suas
especificidades, uma vez que o trabalho desse profissional está intimamente
relacionado à efetivação de boa parte das políticas públicas de saúde
direcionadas a esse nível de atenção e, consequentemente, à qualidade das
ações e intervenções para promoção de saúde, prevenção e tratamento de
doenças. Esta obra é resultante da soma de muitos olhares e saberes de um
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A proposta do livro é abordar temáticas contemporâneas relevantes sobre a
gestão dos serviços de saúde que subsidiam a tomada de decisão no processo
de trabalho, possibilitando mais qualidade às decisões e impactos positivos no
atendimento, trazendo soluções para situações da prática em saúde.

CUIDADO E ESPIRITUALIDADE
Autores: Eduardo Tavares Gomes
ISBN:978-85-444-2319-6
DOI: 10.24824/978854442319.6
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Esta obra vai dar respostas e ajudar a entender os sentimentos das pessoas
que, em algum momento da sua vida, poderão ser confrontadas com as
situações mais diversas, onde se sentirão perdidas, desorientadas em busca
de um caminho que as reapresente à felicidade, à esperança e à vontade de
viver em plenitude. Contribui para a reconquista do seu papel, desde as primeiras
fases da reabilitação, no seio da família, no trabalho e na sociedade, não
obstante a diminuição de sua capacidade/autonomia em algum dos processos
e enfrentamentos da deficiência adquirida. Ajuda-os a se sentir cidadãos úteis,
capazes, produtivos, envolvidos e integrados nos programas de reabilitação
institucionais ou domiciliares de longo prazo, e no reconhecimento da importância
de continuar desempenhando papel de protagonistas em quaisquer cenários e
INTERFACE DOS CUIDADOS CLÍNICOS EM
ENFERMAGEM:
a implementação dos saberes e práticas ao
paciente crítico
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Unir Cuidado e Espiritualidade é um desafio para o estabelecimento do
paradigma holístico no campo da saúde e este livro vem refletir sobre como cada
um de nós, cuidadores e seres objetos de cuidado, podemos nos inserir nesse
processo.
O paradigma holístico vem derrubando a hegemonia das outras visões,
reforçando a atenção a todas as dimensões do ser e considerando o domínio
emocional e espiritual na saúde. Cuidar significa também ter cuidado com alguém
no acolhimento, na atenção, na preocupação com o seu bem-estar, na satisfação
das suas necessidades, considerando o outro como corpo, mente e espírito,
como ser social e espiritual, ou seja, como ser integral.
O Cuidado é um atributo da pessoa humana, uma expressão de amor e da

O presente livro é um produto de um dos trabalhos do Laboratório de Tecnologia
em Enfermagem – LABTENF, que assume a responsabilidade de condensar
temáticas voltados ao paciente crítico e os cuidados clínicos de enfermagem.
Trata-se de uma construção coletiva, multicêntrica inserida nos mais diversos
cenários da assistência hospitalar. Enfatizamos que este livro compreende a
necessidade de múltiplas abordagens de pesquisa, bem como de temáticas para
a pluralidade do conhecimento. O livro conta com 15 capítulos que contemplam
quase todos os sistemas, bem como a farmacologia na prática assistencial.
Ademais, estamos convictos da contribuição que o mesmo oferece, enfatizando
sua utilidade tanto na prática clínica, por tratar-se de pesquisas de campo e de
revisões rigorosas da literatura, como no processo de ensino-aprendizagem para
a academia. Desejamos uma ótima leitura, e esperamos que apreciem o esforço.

FISIOTERAPIA:
da formação profissional à inserção na atenção
básica

REDE DE APOIO E NECESSIDADES
EDUCACIONAIS DE CUIDADORES DE IDOSOS
DEPENDENTES NO CONTEXTO AMAZÔNICO
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A presente obra – Fisioterapia: da formação profissional a inserção na Atenção
Básica – vem suprir uma lacuna relativa a livros que procuram potencializar o
debate em torno da reorientação da formação profissional, do cuidado em saúde
e da inserção do fisioterapeuta na Atenção Básica. humana.

www.editoracrv.com.br 		

A obra ora apresentada aos leitores é fruto de um estudo proveniente da
dissertação do Mestrado Associado em Enfermagem da Universidade do Estado
do Pará (UEPA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Assim, o livro
traz discussões sobre o envelhecimento, o cuidador familiar no seu processo de
cuidar de um idoso dependente, a rede de apoio social, a educação em saúde e
a Enfermagem.
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CUIDADOS PALIATIVOS:
uma reflexão bioética
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O presente livro trata das representações sociais dos usuários de um hospital
público paraense sobre a qualidade da assistência de enfermagem hospitalar.
Foram caracterizados em suas representações: o cotidiano hospitalar; o cuidar
como forma de assistência em enfermagem e a qualidade dessa assistência.
As concepções teóricas da representação social a partir de Serge Moscovici, e
a abordagem da qualidade na concepção de Deming, foram as bases teórico
metodológica utilizadas para o conhecimento da realidade estudada. A qualidade
da assistência de enfermagem foi desvendada a partir de três temas emergentes.
As representações apresentadas nesses temas indicaram dimensões de
qualidade para assistência hospitalar, permitindo uma construção hermenêutica
com base nos incidentes críticos discutidos em HAYES (1996) e demonstraram

Uma reflexão bioética é um livro que chega em um momento oportuno, tendo
em vista a necessidade de se aprimorar a qualificação dos profissionais de saúde
que lidam com as situações de terminalidade e vivenciam momentos conflitantes
no processo do cuidar.
A obra traz uma visão singular sobre o processo da finitude, como ele é
percebido e entendido pelo paciente, pela família e pela equipe multiprofissional.
Construída por meio de fundamentação teórica, conferindo uma reflexão
ética que norteie a investigação e a compreensão dos dilemas da finitude, a
obra é baseada na tese de Doutorado em Bioética do Centro Universitário São
Camilo, em São Paulo, intitulada A ESCUTA DA TERMINALIDADE DA VIDA: uma
reflexão bioética, orientado por um pensar em consonância com os referenciais
REPENSANDO E CONSTRUINDO PRÁTICAS
NA SAÚDE

A ENFERMAGEM E O INDIVÍDUO EM TERAPIA
HEMODIALÍTICA PARA PROPOSIÇÃO DE
CUIDADO HUMANO EM SUA DIMENSÃO
ESTÉTICA:
uma abordagem fenomenológica
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A doença renal crônica (DRC) e seu tratamento podem gerar e provocar prejuízo
da autoimagem corporal. Com a técnica de ropeladder usada tradicionalmente
na canulação das fístulas arteriovenosas para hemodiálise surgem aneurismas,
cicatrizes e hematomas – prejuízos estéticos. Baseando-se em estudo
fenomenológico de Merleau-Ponty e Amadeo Giorgi foram coletados trinta
depoimentos de colaboradores que trazem a reflexão do cuidado na dimensão
estética que precisa ser pensado/feito por profissionais especializados, cujas
ações vão dar conta do ser-no-mundo na teia tecida pela vida.

Em constante construção, a saúde é sempre conteúdo de discussão na
perspectiva de redefinir conceitos, formular ideias, propor estratégias de
prevenção, promoção e recuperação da saúde. Para tanto, este livro aborda
diversos conteúdos em saúde reunidos a partir da discussão de autores com
variadas formações e diferentes olhares. À medida que pesquisas e experiências
foram surgindo, foram também ampliadas nossa discussão e assim surgiu o livro
Repensando e Construindo Práticas na Saúde, como exemplo de construção de
conhecimento.
Os pesquisadores desenvolveram experiências investigativas na perspectiva
de fortalecer essas discussões e a proposta aqui apresentada traz o desejo de
fomentar novas possibilidades de saberes em diferentes contextos de análise

DIÁLOGOS DIFÍCEIS EM ONCOLOGIA:
sugestões, orientações e reﬂexões para a
enfermagem

GESTÃO, ASSISTÊNCIA E ENSINO NO
HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS:
evidências do cuidado de enfermagem no
Sistema Único de Saúde
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Este livro é parte da tese de doutorado da autora que se intitulou: DIÁLOGOS
DIFÍCEIS EM ONCOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE UM MANUAL DE ORIENTAÇÃO
PARA ENFERMEIROS e foi defendida na Faculdade de Enfermagem da
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp/SP, em 2016.
A ideia inicial era elaborar um manual que abarcasse as diversas faces dos
diálogos difíceis que acontecem nos setores de oncologia, porém, ao explorar
o tema, percebemos que sua profundidade e amplitude não caberiam em um
manual na sua concepção.
Optamos, deste modo, a escrever quatro artigos e este livro, de modo que
nos desse a liberdade de explorar a imensidão de faces que permeiam a
comunicação de uma má notícia a um paciente, familiar, cuidador, amigo e ao
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Trata-se de um compilado de estudos, na sua maioria relatos de experiências
de trabalhadoras e trabalhadores da Enfermagem atuantes no HGRS. Essas
profissionais de um grande hospital são exemplos da força e luta para manter
um Sistema Único de Saúde democrático e resolutivo. Mulheres guerreiras
constroem e reconstroem suas vidas, pessoais e profissionais, com uma força
que muitos desconhecem. Assim, vão transformando as milhares de vidas que
procuram os nossos serviços em busca de um cuidado ético, estético e científico.
Não obstante, ressignificam toda a rede de atenção à saúde, fortalecidos pela
relação empática com outros profissionais, usuários, família e comunidade. Em
busca de melhorias dos serviços e qualificação das profissionais de enfermagem,
surge a ideia de transformar as experiências exitosas da Enfermagem no serviço
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Este livro objetiva apresentar quem são os homens com neoplasias do trato
aerodigestivo superior. Sob a ótica deles, foram abordadas as questões das
necessidades de cuidado à saúde, e de qualidade de vida antes e após o
tratamento cirúrgico oncológico. O leitor encontrará subsídios para o cuidado em
saúde e em Enfermagem, e para reconhecer as condições das necessidades
psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais da população masculina, dando
espaço para serem sujeitos protagonistas do cuidado à saúde, levando em
consideração a saúde masculina e suas especificidades.

Assunto: Ciências da Saúde - Enfermagem Saúde Pública
Este livro reúne estudos das diversas áreas de atuação da enfermagem e
poderá auxiliar estudantes e profissionais na construção do conhecimento.
Enfermagem Moderna: da teoria à prática é o produto de encontros científicos
de alunos e professores do curso de enfermagem com pesquisas que se
inserem no campo do cuidado a pacientes críticos e graves, perpassando
o contexto da saúde coletiva, ampliando o empoderamento da enfermagem
moderna, que ganha espaço no mercado de trabalho e reconhecimento
profissional a passos lentos, porém muito importantes para o crescimento e
valorização destes profissionais.

ABORDAGENS DA ENFERMAGEM EM
ESTOMATERAPIA DA UNIVERSIDADE REGIONAL
DO CARIRI

SITUAÇÕES-PROBLEMA PARA O ENSINO
DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM NO
AMBIENTE HOSPITALAR

Autores: Luis Rafael Leite Sampaio - Vithória Régia
Teixeira Rodrigues - Emanuel Messias Silva Feitosa
- Francisco Pereira Alves - Valeska Edith Lucas Leal
(Orgs.)

Autores: Ana Carla Dantas Cavalcanti - Antônio
Macena de Figueiredo - Beatriz Fernandes Dias
- Dayse Mary da Silva Correia - Euzeli da Silva
Brandão - Gisella de Carvalho Queluci - Marli
Rodrigues Tavares - Selma Petra Chaves Sá (Orgs.)

ISBN:978-65-990239-0-3
ISBN DIGITAL:978-65-86087-00-0
DOI: 10.24824/978659902390.3

ISBN:978-65-5578-195-3
ISBN DIGITAL:978-65-5578-159-5
DOI: 10.24824/978655578195.3
Páginas: 210

Páginas: 210
Assunto: Ciências da Saúde - Enfermagem Saúde Pública

O livro apresenta conteúdo na área de Estomaterapia nos diferentes contextos científicos,
no eixo de pesquisa e extensão do curso de enfermagem em estomaterapia da URCA, em
busca da divulgação e ampliação da especialidade na região por meio do seu conteúdo
didático.
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Este livro contempla os principais conteúdos de Fundamentos de Enfermagem que
servem de base para a assistência ao paciente no ambiente hospitalar. Destacamos
em diversos capítulos, como estratégia pedagógica, a utilização de situações-problema,
que podem ser inseridas de diferentes formas em sala de aula conforme a necessidade,
planejamento e/ou criatividade docente. O ensino através da problematização estimula
o desenvolvimento do raciocínio crítico do estudante diante dos problemas identificados
na situação elaborada e nas questões de aprendizagem para a pesquisa do conteúdo
ministrado. Diante do surgimento de vários métodos ativos de ensino-aprendizagem,
acreditamos que o modelo de resolução de situação-problema, possa ser um exemplo

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE
CRÍTICO ADULTO
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O planejamento e a assistência de enfermagem ao paciente adulto em UTI é o foco dessa
obra, que supre a necessidade, dos enfermeiros especialistas nessa área, de aprofundar o
conhecimento nos âmbitos da gestão e da assistência.
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CIÊNCIA,ARTE E CULTURA NO CORPO:
A construção de sentidos sobre o corpo a partir das
cirurgias plásticas

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL
Aspectos Clínicos e Práticos
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A obra trata da construção dos sentidos e valores acerca do corpo cada vez mais
presentes no campo da saúde, influenciando a construção da identidade do sujeito e a
percepção que este tem de si mesmo e do que ele entende como saúde.

A reabilitação neurológica aborda o atendimento de indivíduos com diversas doenças
que acometem o sistema nervoso e suas estruturas adjacentes. Cada patologia possui
características fisiológicas distintas, os quais o terapeuta deve conhecer visando à
diferenciação do tratamento fisioterapêutico. Desse modo, a aquisição desse conhecimento
é fundamental para que o máximo do potencial funcional do paciente seja atingido.

ADESÃO AO TRATAMENTO DE HIV/AIDS
POR PACIENTES COM AIDS, TUBERCULOSE
E USUÁRIOS DE DROGAS: subsídios para
profissionais de saúde e educação

SIGNIFICADO DE HUMANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE QUE ATENDEM NA SALA DE
EMERGÊNCIA DE UM PRONTO SOCORRO
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Assunto: Humanização dos serviços de saúde, Assistência
em emergências
Este estudo consiste na busca de compreensão do quotidiano de profissionais de
saúde quando ficam frente uns aos outros e ao paciente, durante o primeiro atendimento
em uma sala de emergência de um pronto-socorro bem como a compreensão do sentido
atribuído por eles à humanização da assistência. A trajetória rumo à proposta, levou a
uma interação da autora com cinco profissionais de saúde que atuam quotidianamente
na sala de emergência de um pronto-socorro. Nesse percurso, foi utilizada a sociologia
compreensiva, tendo como referenciais Alfred Schütz, Michel Maffesoli e algumas ideias
de Erving Goffman e de Marcel Mauss.

Adesão a qualquer tratamento é uma tarefa complexa e artesanal. Em se tratando de
doenças estigmatizadas socialmente, como aids e tuberculose, o trabalho é ainda maior.
Se o paciente, além disso, fizer uso de drogas... a complicação aumenta. Este livro traz
o resumo adaptado da tese de doutorado intitulada A adesão ao tratamento por pacientes
com aids, tuberculose e usuários de drogas, defendida em 2006 na Faculdade de Saúde
Pública da USP, Departamento de Epidemiologia. O estudo foi realizado em São Paulo em
quatro instituições públicas de atendimento a aids com grande prevalência de pacientes
com co-infecção aids-tuberculose e grande número de usuários de drogas.

A AUTONOMIA DA GESTANTE E O DIREITO À
CESARIANA A PEDIDO: a escolha da via de parto
deve ser um direito das mulheres e não uma imposição
autoritária da burocracia estatal, cientificamente
inconsistente

COMPORTAMENTO MAGRO COM SAÚDE E
PRAZER: como superar os obstáculos emocionais e
nutricionais em busca de um corpo saudável
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O autor aborda, sob o ponto de vista da Bioética Principialista, a polêmica questão
das cesarianas a pedido, ao mesmo tempo em que analisa o aumento na incidência de
cesarianas em todo o mundo, em especial no Brasil que, em 2013, registrou 52% dos
nascimentos por meio de cesarianas. Essa epidemia de cesarianas é aqui analisada
criticamente sob os vários prismas éticos e, principalmente, na opinião de gestantes que
tiveram filhos em uma maternidade pública da cidade de Porto Velho, Rondônia, nos anos
de 2006 e 2007.
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Assunto: Obesidade, Obesidade - Aspectos
psicológicos, Hábitos alimentares, Emagrecimento Aspectos psicológicos
Se desejar uma dieta da moda busque uma revista, se desejar receitas light e diet, compre
um livro de culinária. Se o seu desejo é entender o comportamento alimentar, e como o alimento
se torna uma válvula de escape permitida, você está com a obra certa em suas mãos. Neste livro
a nossa prática clínica é ilustrada com casos de sucesso, mostrando que o emagrecimento é
uma consequência e, não o primeiro objetivo principal. O processo terapêutico de autopercepção
somado aos conhecimentos da nutrição, são transformados em prática, tornado-se em hábitos
saudáveis, levando com sucesso, a um corpo mais feliz, com mais saúde e magro.
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TRANSTORNOS ALIMENTARES E OBESIDADE NA
ADOLESCÊNCIA

ISBN: 978-85-8042-436-2

ISBN: 978-85-8042-433-1

Autora:
Evania Nascimento

Organizadores:
Rosana Christine Cavalcanti Ximenes
Everton Botelho Sougey
Geraldo Bosco Lindoso Couto

Páginas: 126
Assunto: AIDS (Doença) - Aspectos sociais, Motoristas
de caminhão - Brasil - Condições sociais, Motoristas
de caminhão - Brasil - Comportamento sexual,
AIDS (Doença) - Fatores de risco, AIDS (Doença) Transmissão

A obra analisa a problemática da aids entre os caminhoneiros de estrada, bem como as
várias facetas desses sujeitos no cotidiano de suas jornadas pelas rodovias brasileiras. O
denso trabalho de investigação traz informações e detalhes interessantes sobre o cotidiano
de vida desses sujeitos, sendo esse o grande mérito da publicação: dar ciência da realidade
sexual vivida pelos caminhoneiros num cotidiano que conjuga vulnerabilidade, solidão,
aventura e virilidade exacerbada.
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Obesidade em adolescentes, Hábitos alimentares,
Hábitos de saúde
Neste livro, os autores abordam aspectos históricos e características gerais dos
transtornos da alimentação na adolescência e o estudo de suas comorbidades, destacando
os sintomas depressivos, insatisfação corporal e as alterações na saúde bucal; a avaliação
de hábitos e comportamentos alimentares, onde se evidenciam as influências familiares, da
escola e da mídia, além das próprias relações familiares no estabelecimento dos transtornos
da alimentação e obesidade; a questão do alcoolismo no adolescente portador de transtornos
alimentares; o tratamento farmacológico da obesidade e os riscos associados ao uso indevido
de medicações por adolescentes e a importância dos aspectos preventivos.

ESTÔMAGO MAGRO VERSUS PENSAMENTO
GORDO

OBESIDADE: uma visão multidisciplinar
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Este livro tem por propósito promover uma discussão multidisciplinar sobre a obesidade,
para tanto o mesmo se encontra dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo é realizada
uma abordagem histórica sobre a obesidade no decorrer dos anos em nossa sociedade. O
capítulo 2 apresenta as definições e tipos de obesidade e sobrepeso. O capítulo 3 promove
uma abordagem sobre a obesidade na criança e suas possíveis repercussões. No capítulo 4 é
feito uma discussão sobre a obesidade e envelhecimento, demonstrando as interferências da
obesidade na terceira idade. O capítulo 5 discute as formas de tratamento para a obesidade,
apresentando as mais variadas modalidades.

O título já nos diz a que se propõem as autoras. De forma sutil, o texto desmistifica o
endeusamento que se faz da cirurgia bariátrica, mostrando que o sucesso não acontece da
noite para o dia e nem ocorre pelas mãos que conduzem o bisturi. O sucesso do tratamento
é um processo contínuo que começa muito antes, quando o paciente decide autorizar-se
a emagrecer. Destina-se não só para pacientes como também para todos os profissionais
envolvidos direta ou indiretamente com o paciente obeso.

NUTRIÇÃO PARA TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE
ALIMENTOS

O QUE AS MULHERES PRECISAM SABER PARA
AMAMENTAR COM SUCESSO...

AUTOR(ES): ANA FLÁ¡VIA DE OLIVEIRA - JANESCA
ALBAN ROMAN (ORGS)

ISBN: 978-85-8042-748-6
Autoras:
Polyana Alves Rodrigues
Teresa Helena Macedo da Costa

ISBN: 978-85-8042-605-2
Páginas: 1290

Páginas: 60

Assunto: Nutrição, alimentação

Esta obra tem por objetivo apresentar, em forma de coletânea de textos escritos por
profissionais da nutrição e da tecnologia em alimentos, informações básicas de nutrição para
futuros tecnólogos e engenheiros de alimentos, bem como para profissionais que trabalham
com alimentos, mas que não possuem formação na área da saúde, como: químicos, técnicos
em processos ou outros. Ressalta-se que não há, no Brasil, um livro atual cujo foco seja essa
população alvo e que discuta os conceitos aqui expostos. O livro aborda conceitos básicos
da nutrição, relacionando “alimento-nutriente-organismo”, e também sua relação com as
informações nutricionais e com a rotulagem de produtos alimentícios industrializados.
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Assunto: Maternidade, Gravidez, Mães, Amamentação

A proposta do livro é fornecer conhecimentos adequados e objetivos sobre o processo
de amamentação. Visa auxiliar as mulheres com os conhecimentos necessários para iniciar
e manter a amamentação e contribuir na formação de profissionais ligados a promoção e
apoio a amamentação. O tema é tratado de forma simples, direta e ilustrada.
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DEZ ANOS DA FONOAUDIOLOGIA NA UNICENTRO

SAÚDE DO TRABALHADOR: abordagem em múltiplos
contextos

ISBN: 978-85-8042-837-7

ISBN: 978-85-8042-860-5

Organizadores:
Jáima Pinheiro de Oliveira [et.al.].

Organizadores:
Milena Nunes Alves de Sousa
Elisangela Vilar de Assis
Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa

Páginas: 252
Assunto: Fonoaudiologia

Páginas: 322
Assunto: Promoção da saúde, Medicina, Saúde

Trata-se de uma obra que apresenta alguns dos principais trabalhos desenvolvidos no
Curso de Fonoaudiologia da Unicentro, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão,
em seus primeiros dez anos de funcionamento. Aqui é abordada a Fonoaudiologia a partir
de olhares clínicos e educacionais, com uma preocupação especial em relação à formação
profissional.

Este livro reúne abordagens que contemplam realidades e processo de trabalho
distintos, mas que pactuam da mesma problemática – exposição excessiva a riscos
ocupacionais, adoecimento do trabalhador e diminuta atuação no campo da prevenção de
doenças e promoção da saúde no âmbito ocupacional.

NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA APLICADA

CONTOS DE EMIAGÁ

ISBN: 978-85-8042-647-2

AUTOR(ES): MARIA HELENA ALVES DA ROCHA

Organizador:
Amer Cavalheiro Hamdan

ISBN: 978-85-8042-995-4
Páginas: 44

Páginas: 176

Assunto: Saúde Coletiva » Saúde Coletiva

Assunto: Neuropsicologia, Cérebro

Nos últimos anos, o Brasil tem observado um interesse crescente pelas pesquisas
relacionadas à neuropsicologia. Neste contexto, este livro apresenta uma contribuição
atualizada de pesquisas na área. O leitor encontrará capítulos relacionados a diversos
temas, tais como: avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes, depressão,
sobrecarga em cuidadores, traumatismo craneoencefálico e reabilitação neuropsicológica.

“[...] Dois dias se passaram e Maria Sem Graça ainda estava procurando o fio condutor
para a dita comparação. Adentrou no escritório em direção ao computador. Mas o que
encontrou ali foi um cachorro deitado, de olhos vermelhos e lindos, mastigando algo.
O que ele fazia ali perto do computador? Talvez fosse para lembrar à Maria de que ela
estava escrevendo sobre baratas, assim como ele, animais domésticos. Ao fixar o olhar
nos movimentos da mastigação do cachorro, Maria viu duas baratas fictícias. Uma que já
havia sido esmagada pela escritura anterior e outra toda pesada, com uma casaca marrom
enorme e cheia de pernas, também pesadas e enormes. Uma barata que se arrastava num
quarto e observava o outro. Recomeçou a escrita, como sempre, a lápis... [...]”

DOENÇA DE PARKINSON E EXERCÍCIO FÍSICO

“MAIS MÉDICOS” – DEUSES E DEMÔNIOS:
contratam-se. Nos bastidores psicológicos de um
programa governamental

ISBN: 978-85-8042-901-5
Organizadores:
Teresa Bucken Gobbi
Fábio Augusto Barbiere
Rodrigo Vitório

ISBN: 978-85-8042-901-5

Páginas: 262

Páginas: 74

Assunto: Parkinson, Doença de - Manuais, guias, etc

Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS), Serviços de
saúde, Problemas sociais - Brasil

Autor:
Elvis Leonardo Saraiva Lorenzin

Além de abordar os sinais e sintomas da doença e as evidências científicas sobre os
benefícios do exercício físico na doença de Parkinson, este livro apresenta um programa
de exercícios físicos que promoveu a desaceleração da progressão natural da doença e
a melhora em componentes da capacidade funcional, com melhora da qualidade de vida
dos pacientes.
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Neste livro ricamente documentado o autor aborda, com detalhes, as primeiras
articulações que envolveram o “Programa Mais Médicos”, do Governo Federal, e as
repercussões sociais que vêm causando. Partindo de uma descrição passo a passo dos
acontecimentos, ele faz uma abordagem psicológica do quadro e chega a uma conclusão
surpreendente.
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INTRODUÇÃO À BIOÉTICA APLICADA A PESQUISAS
ENVOLVENDO SERES HUMANOS

DEPENDÊNCIA QUÍMICA: etiologia, tratamento e
prevenção

ISBN: 978-85-444-0007-4

ISBN: 978-85-444-0036-4

Autor:
Sebastião Rogério Góis Moreira

Organizador:
Richardson Miranda Machado

Páginas: 64

Páginas: 170

Assunto: Bioética, Ética médica, Médico e paciente

Assunto: Drogas - Abuso - Prevenção

“A presente obra reúne pois os princípios históricos e metodológicos da ética científica
constituídos e em atividade no Brasil na sua longa marcha para uma ciência engajada e
autônoma”. Maria Inez Salgado de Souza, PhD. Professora e pesquisadora em Educação.

A dependência química é um dos maiores problemas da atualidade. O respectivo
livro propõe o aprofundamento do conhecimento acadêmico e profissional, com vistas
ao enfrentamento do problema por meio de um rico debate sobre os aspectos históricos,
culturais e sociais da dependência; a epidemiologia do uso, do abuso; a avaliação e
identificação da dependência; entre outros.

ACIDENTES OCUPACIONAIS NA ODONTOLOGIA

RECUPEREI PESO. POR QUÊ? : análise do reganho
de peso após a cirurgia bariátrica

AUTOR(ES): IGOR FONSECA DOS SANTOS MATHEUS SCHÜLER FERREIRA - REGINALDO
GIOTTO DE OLIVEIRA

ISBN: 978-85-444-0019-7
Autoras:
Maria Paula Carlini Cambi
Simone Dallegrave Marchesini

ISBN: 978-85-444-0707-3
Páginas: 80

Páginas: 140

Assunto: Medicina, Doenças

Assunto: Medicina, Doenças

A obra desvenda as causas e o modo de como voltar aos trilhos depois de tanta luta
para perder peso. Reganhar peso, significa que o alerta deve ser religado. Após a leitura
atenta deste livro, você poderá se reconhecer e buscar a ajuda correta para manter sua
saúde em dia.

Na área odontológica, pouco se fala dos assuntos apresentados neste livro. Até
encontramos pesquisas, publicações, e estudos. Porém, apena alguns se referem à
Odontologia. Este livro possui um conjunto de textos que vai discutir esta questão.
Esta obra tem como objetivo mostrar aos acadêmicos e profissionais da área o quanto
esta temática se torna importante com o passar do tempo. O assunto é pouco discutido
em meio universitário, e acredito que, menos ainda depois que saímos da universidade e
viramos cirurgiões-dentistas. O questionamento gira em torno do conhecimento sobre o
tema apresentado na pesquisa.

SAÚDE COLETIVA: UM ENFOQUE NAS DIVERSAS
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE
COLETIVA: FORMAÇÃO DE ORIGEM E ATUAÇÃO
PROFISSIONAL

AUTOR(ES): SAMIRA VALENTIM GAMA LIRA - MARIA
ALBERTINA ROCHA DIÓGENES - LÉA MARIA
MOURA BARROSO DIÓGENES (ORGS.)

AUTOR(ES): MARIA VIRGÍNIA NUNES PEREIRA PAULETE GOLDENBERG

ISBN: 978-85-444-0695-3

ISBN: 978-85-444-0714-1

Páginas: 272

Páginas: 158

Assunto: Medicina

Assunto: Medicina

Nesse livro, os autores expõem um cenário dos principais assuntos de que se ocupa a
Saúde Coletiva. É a materialização de um projeto construído por docentes que trabalham
em um campo específico da Saúde Coletiva, tendo em vista que o cuidado à saúde da
população tem exigido maior qualificação e atualização dos profissionais, bem como
dos gestores e estudiosos na Saúde Coletiva. A construção dessa obra visa socializar
o conhecimento nas diversas áreas da Saúde Coletiva, oferecendo subsídios para novas
pesquisas e ensino, como contribuição para o aprimoramento da prática profissional, de
modo crítico e reflexivo. A luta por uma atuação profissional diferenciada sob a proteção do
rigor científico implica em compartilhar saberes e possibilitar que cada um avance em sua
área de competência, e essa é uma das razões desse livro.

Resgatar o perfil de origem e destino dos egressos da Pós-Graduação e Saúde Coletiva
do período de 1998 a 2007 constitui o propósito do presente trabalho que teve como
base uma avaliação ampliada realizada pela ABRASCO. Ao lado da idade e sexo foram
levantados dados sobre a região de origem, a formação e informes relativos à inserção
no mercado de trabalho – cargos e funções, natureza da instituição e vínculo. Atualizando
a supremacia da presença feminina os resultados apontaram para o crescimento deste
contingente no período, particularmente no doutorado. Ao lado do crescimento das
idades mais jovens entre os ingressantes sobressaiu sua coexistência com a presença de
egressos com idade acima dos 40 anos.
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AFORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL:
EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO DE TECNOLOGIAS
AUTOR(ES): SHIRLEY DONIZETE PRADO - FABIANA
BOM KRAEMER - CRISTIANE MARQUES SEIXAS RICARDO FERREIRA FREITAS (ORGS.)

AUTOR(ES): SORAYA DINIZ ROSA - EDILMA MARIA
DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS - RAQUEL DE
MENDONÇA ROSA-CASTRO (ORGS.)

ISBN: 978-85-444-0705-9
Páginas: 272

ISBN: 978-85-444-1039-4

Assunto: Medicina

Páginas: 165
Assunto: Medicina

Perceber a alimentação como objeto de estudo complexo é uma forma de produção
de conhecimento que favorece encontros transdisciplinares em torno de questões que se
desenvolvem em contextos plurais e mutantes, possibilitando trazer para a cena principal
preocupações de uma época e meios de analisar a natureza e a estrutura de uma dada
ordem social.

Este Livro é composto por 12 capítulos, escritos por 24 autores das diversas áreas de
atuação profissional (biologia, enfermagem, farmácia, medicina, odontologia, psicologia,
serviço social e terapia ocupacional) e ilustrado por uma terapeuta ocupacional. A
provocação para a construção dos textos ocorreu a partir da vivência deste grupo no
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental de Sorocaba, uma parceria
desenvolvida entre a Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Saúde) e a Universidade
de Sorocaba – Uniso. A Residência Multiprofissional em Saúde Mental de Sorocaba surge
com o propósito de viabilizar a formação de recursos humanos para o SUS, corroborando
para o desenvolvimento e a manutenção de um efetivo sistema público de saúde. Levando
em consideração a realidade loco-regional, objetivou-se a parceria para implementação e

EDUCAÇÃO ALIMENTAR:
UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE CONCEITOS DE
BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA

CULTURA DOS CUIDADOS PARA OS RECÉMNASCIDOS
AUTORES: FERNANDO ROCHA PORTO - DAIANA
MIRANDA LIMA - TATIANA DE OLIVEIRA GOMES
(ORGS.)

AUTOR(ES): CLERIA BITENCORTE MELLER
ISBN: 978-85-444-1008-0

ISBN:978-85-444-1239-8

Páginas: 144

Páginas: 190

Assunto: Medicina

Assunto: Medicina

O cotidiano de sala de aula tem sido minha referência ao longo de mais de meio
século dedicados à educação em todos os níveis de ensino - da Educação Básica à PósGraduação. Durante todos esses anos, convivi com muitas realidades, que influenciaram
meus saberes e fazeres relacionados ao aprender a ao ensinar, principalmente Ciências
da Natureza e Biologia.
Desafios, dúvidas e incertezas perpassaram o meu dia-a-dia. Foram sendo
superadas por acreditar na importância do(a) professor(a) na medicação da construção
de conhecimentos pelos estudantes. Os cinco decênios vivenciados na área minha
constituição como professora pesquisadora. Revendo trajetória, refletindo sobre meus
acertos e erros sobre o meu fazer pedagógico, ajudaram a buscar estratégias para tornar

O livro se encontra organizado em duas partes, oriundas de duas dissertações de
mestrado do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Enfermagem –, da Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP)/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Na primeira, o olhar foi direcionado à França para o final do século XIX e, a
segunda parte, para os Estados Unidos até meados da década de 1940.
A primeira parte, intitulada Cultura dos cuidados dos recém-nascidos na França, séc.
XIX, dos autores Daiana Miranda Lima, Fernando Rocha Porto e Inês Maria Meneses
dos Santos apresentam aos leitores cinco capítulos e as considerações finais. Nestes, o
discurso do infante francês no século XIX é descrito para o entendimento da mentalidade
da época de quem era o recém-nascido, tendo em seguida articulação das condições

CRENÇAS E PADRÕES COMPORTAMENTAIS NO
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES
COM DEFICIÊNCIA VISUAL

SITUAÇÕES DE SAÚDE, VIDA E MORTE DA
POPULAÇÃO IDOSA RESIDENTE NO DISTRITO
FEDERAL

AUTORES: HELMUTH KRÜGER (ORG.), ANA PAULA
RODRIGUES DA SILVA

AUTORES: MARIA LIZ CUNHA DE OLIVEIRA
THAÍS GARCIA AMANCIO
(ORGANIZADORAS)

ISBN:978-85-444-1293-0

ISBN:978-85-444-1164-3

Páginas: 112

Páginas: 108

Assunto: Medicina

Assunto: Medicina

Este livro é resultado da pesquisa intitulada Situações de saúde, vida e morte da
Como pensam e agem pacientes com deficiência visual no atendimento odontológico?
De outro lado, como conviria, a atendentes e odontologistas, se conduzir na prestação de população idosa residente no Distrito Federal, financiada pela Fundação de Ensino e
serviços a esses pacientes? Neste texto, após estudos teóricos e pesquisa realizada com Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS. O resultado exposto neste livro surge como
a participação de pacientes cegos, procurou-se responder a estas perguntas. Algumas uma importante contribuição teórica produzida por estudiosos do envelhecimento humano.
crenças de deficientes visuais dão a entender, que essas pessoas dispõem de maior
autonomia do que podemos supor que lhes esteja disponível.
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ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR AOS
SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES NO
BRASIL:
DOS ESQUEMAS CORPORATIVOS
TRADICIONAIS AO MERCADO SUBSIDIADO

CONCEITOS DE SAÚDE E CUIDADO NA
MÍDIA IMPRESSA BRASILEIRA:
UMA ANÁLISE DO ANO DE 1990
AUTORES: ELIANE CADONÁ - MARLENE
NEVES STREY - HELENA BEATRIZ
KOCHENBORGER SCARPARO

AUTORES: CARLOS LEONARDO
FIGUEIREDO CUNHA

ISBN:978-85-444-1398-2

ISBN:978-85-444-1473-6

Páginas: 90

Páginas: 154

Assunto: Medicina

Assunto: Medicina

Neste livro, colocamos em análise sentidos de saúde e de cuidado produzidos
na mídia impressa, no cenário de publicação da Lei Orgânica da Saúde, por
intermédio do estudo das práticas discursivas. Problematizamos o modo como o
Sistema Único de Saúde era vivenciado naquele cenário, no intuito de movimentar
a lógica contemporânea que norteia nossas práticas de saúde.

Mesmo após a Constituição de 1988, que instituiu o sistema público de saúde,
vêm sendo estabelecidos de modo crescente marcos institucionais e regulatórios
e normas políticas, que criaram modelos cumulativos públicos de atenção à saúde
e esquemas suplementares destinados a esse público. Esta obra problematiza
a assistência suplementar de servidores públicos civis e militares no sistema de
saúde no Brasil e no mercado de planos privados do segmento de saúde.

ÁGUA DA CHUVA E DA REDE PÚBLICA:
INCIDÊNCIA DE DIARREIA EM CRIANÇAS

AMICA:
(GERONTO) TECNOLOGIA CUIDATIVOEDUCACIONAL COMPLEXA NO CONTEXTO
DA DOENÇA DE ALZHEIMER

AUTORES: PASCOAL DO SACRAMENTO
ARAÚJO JÚNIOR

AUTORES: SILOMAR ILHA - SILVANA
SIDNEY COSTA SANTOS - DIRCE STEIN
BACKES

ISBN:978-85-444-1416-3
Páginas: 134

ISBN:978-85-444-1477-4

Assunto: Medicina

Páginas: 128
Assunto: Medicina

A obra AMICA (Geronto)Tecnologia cuidativo-educacional complexa no contexto
da doença de Alzheimer é resultado do trabalho conjunto de três enfermeiros
instigados pelo processo de envelhecimento e sensibilizados pela situação
vivenciada pelas pessoas idosas com Alzheimer e pela família. Apresenta
importantes contribuições ao cuidado e à saúde.

A escassez de água potável é uma realidade em muitas partes do mundo.
Uma grande parcela da população brasileira não tem acesso a água potável,
assim o uso da água não tratada pode provocar doenças nas pessoas e,
consequentemente, problemas de saúde pública.
A carência de instalações que atendam toda a população com abastecimento de
água, em quantidade, qualidade e regularidade, ainda se constitui numa grande
dívida social que persiste no mundo, o que obriga um contingente considerável
de pessoas a buscar fontes alternativas, uma delas a água da chuva armazenada
em cisternas, existindo duas correntes: uma convergente para o seu uso voltado
à ingestão humana, e outra divergente que defende a sua utilização para outros
fins, exceto o consumo.
Dessa maneira, é urgente a compreensão entre o uso da água da chuva e
ANTROPOLOGIA DA SAÚDE:
SINOPSES DE PESQUISAS

CUIDADO E INTERPROFISSIONALIDADE
– UMA EXPERIÊNCIA DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA
(NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO / UNATIHUPE-UERJ)

AUTORES: ALCIDES LEÃO SANTOS JÚNIOR
ISBN:978-85-444-1805-5
DOI: 10.24824/978854441805.5

AUTORES: MARIA HELENA DE JESUS
BERNARDO - LUCIANA BRANCO DA MOTTA

Páginas: 92

ISBN:978-85-444-1519-1

Assunto: Medicina

Páginas: 520
Assunto: Medicina

A presente coletânea agrega artigos produzidos a partir da experiência coletiva
da equipe multiprofissional do Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso (NAI). O NAI
é uma unidade de saúde vinculada ao Hospital Universitário Pedro Ernesto e à
UNATI, ambos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Os trabalhos aqui disponibilizados abordam a complexidade no trato com
a temática do envelhecimento, em especial, na sua interface com a saúde.
Expressam um conjunto de temas que atravessam o cotidiano de um serviço
especializado, dentre eles: o processo de envelhecimento e os desafios para
as políticas públicas, os níveis de atenção em saúde e a intersetorialidade,
os cuidados institucionais e familiares, os instrumentais teóricos e práticos, o
trabalho coletivo em saúde, as dimensões éticas, políticas e institucionais, dentre
outros assuntos.
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Trata-se de uma coletânea composta de um texto relatando a experiência
do docente no componente curricular Antropologia da saúde, no curso de
Enfermagem, do Campus Avançado de Caicó, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), e de quatro sinopses de pesquisa desenvolvidas a
partir de experiências com/no componente curricular.
Em cada um dos ensaios, desta coletânea, existe o desejo em partilhar
conhecimentos que foram fomentados e construídos no/pelo componente
curricular Antropologia da saúde. Esta construção originou-se em momentos de
diálogos, de aprofundamento de leituras e de vivências formativas que ocorreram
no espaço de sala de aula e em espaços distintos.
Espera-se que o conhecimento apreendido e materializado nesta obra possa
contribuir para a ampliação das discussões de enfermeiros, cirurgiões dentistas,

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

345

SAÚDE COLETIVA
QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE DO
TRABALHADOR E A SÍNDROME DE BURNOUT:
à docência em alerta

CÂNCER DE MAMA:
políticas e práticas na rede de atenção à saúde
Autores: Raimunda Magalhaes da Silva - Ana
Fátima Carvalho Fernandes - Cleoneide Paulo
Oliveira Pinheiro (Orgs).

Autores: Fábio Peron Carballo
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Esta coletânea compartilha conhecimentos interdisciplinares constituídos por
um grupo de pesquisadores, professores, profissionais de serviços de saúde,
professores e alunos de graduação e de pós-graduação de várias universidades
do Brasil, além de participação de pesquisadores do Exterior.
É um problema de saúde pública que afeta um grande número de mulheres
mundialmente. O câncer de mama evidencia a complexidade de saberes e
práticas, a necessidade de articulação nos campos da saúde, educação, serviços
e de outras áreas do conhecimento.
Os autores procuraram mostrar neste percurso de estudo uma série de críticas,
reflexões, diálogos e questionamentos, os quais mostram distintas maneiras de
cuidar de uma mulher fragilizada por uma doença aparentemente marcante e
desafiadora.

A palavra trabalho tem origem latina, tripalium, um instrumento muito usado
pelos agricultores, de madeira e com três pontas agudas, para bater cereais
como o milho, o trigo e o linho. Também era conhecido como instrumento de
tortura aos escravos. O trabalho é a atividade básica do homem para responder
à questão da sobrevivência da espécie. Trabalhamos para construir, para atender
carências humanas e para ocupar espaços socioambientais. Sendo assim, se
faz necessário enfatizar a importância da natureza do trabalho e das condições
em que é exercido no desenvolvimento das capacidades dos trabalhadores.
Estar atento ao trabalhador e à sua saúde psíquica torna-se primordial para
promover mudanças de atitudes e propor novas formas de organização do
ambiente de trabalho, principalmente em relação à docência. Nesta obra, podese perceber que a Síndrome de Burnout não aparece de forma brusca, mas
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“Qualidade de Vida e Condições de Saúde de Diversas Populações” é uma
coletânea de três volumes que socializa parte das produções construídas por um
grupo constituído de orientandos de graduação e de pós-graduação e por mestres,
doutores e pós-doutores expertise sobre o tema Qualidade de Vida de Universidades
das cinco regiões do Brasil, bem como do Instituto Superior Politécnico de Saúde
Multiperfil de Luanda em Angola, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do
Instituto Politécnico de Lisboa, da Universidade do Algarve, da Universidade do
Minho e da Universidade do Porto em Portugal. Os livros possuem como objetivo
disseminar estudos e pesquisas que estão relacionados às questões da qualidade
de vida, considerando o processo saúde-doença, assim como uma perspectiva
interdisciplinar sobre as condições de vida de diferentes populações. Além de
evidenciar os debates compartilhados nos grupos de pesquisa e procurar dar

“Qualidade de Vida e Condições de Saúde de Diversas Populações” é uma
coletânea de três volumes que socializa parte das produções construídas por
um grupo constituído de orientandos de graduação e de pós-graduação e por
mestres, doutores e pós-doutores expertise sobre o tema Qualidade de Vida
de Universidades das cinco regiões do Brasil, bem como do Instituto Superior
Politécnico de Saúde Multiperfil de Luanda em Angola, da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa, da Universidade do
Algarve, da Universidade Católica Portuguesa, da Universidade do Minho, da
Universidade Atlântica e da Universidade do Porto em Portugal. Os livros possuem
como objetivo disseminar estudos e pesquisas que estão relacionados às questões
da qualidade de vida, considerando o processo saúde-doença, assim como uma
perspectiva interdisciplinar sobre as condições de vida de diferentes populações.
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“Qualidade de Vida e Condições de Saúde de Diversas Populações” é uma
coletânea de três volumes que socializa parte das produções construídas por
um grupo constituído de orientandos de graduação e de pós-graduação e por
mestres, doutores e pós-doutores expertise sobre o tema Qualidade de Vida
de Universidades das cinco regiões do Brasil, bem como do Instituto Superior
Politécnico de Saúde Multiperfil de Luanda em Angola, da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa, da Universidade do
Algarve, da Universidade Católica Portuguesa, da Universidade do Minho, da
Universidade Atlântica e da Universidade do Porto em Portugal. Os livros possuem
como objetivo disseminar estudos e pesquisas que estão relacionados às questões
da qualidade de vida, considerando o processo saúde-doença, assim como uma
perspectiva interdisciplinar sobre as condições de vida de diferentes populações.
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A idealização dessa obra contempla três campos do saber, são eles: a memória,
o trabalho e a saúde. Inter-relacionar esses campos tornou-se um desafio, que
tentamos superar conhecendo-os e potencializando os possíveis pontos de
articulação. A memória tornou-se o elemento aglutinador nesse processo, por
suas características de multidisciplinaridade e multimodalidade. O trabalho se
inscreve na história da humanidade como atividade central, o que nos possibilita,
a partir dele, compreender as construções e transformações das sociedades,
principalmente com o advento do capitalismo, que deu ao trabalho, “novas”,
possibilidades para analisá-lo. O campo da saúde constitui-se como um campo
vasto e complexo onde o conhecimento é construído. No entanto, o escolhemos
como um cenário para analisar como o trabalho, em uma perspectiva mnemônica,
se apresenta. Isso nos dará subsídios para demarcar temporal e espacialmente
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O estímulo à realização de atividades de pesquisa costuma ter origem na
iniciação científica sendo fundamental na formação de novos pesquisadores.
Neste cenário, destaca-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) que é um programa que possibilita aos alunos das
universidades um primeiro contato com a pesquisa, tendo papel relevante,
também, para os professores pesquisadores, ao associar ensino e pesquisa,
aumenta as oportunidades de formação e consolidação de grupos de pesquisa,
se constituindo espaço privilegiado para o debate transdisciplinar sobre ciência,
tecnologia e inovação.
A organização dos trabalhos de pesquisa descritos neste livro é resultado
da dedicação de muitos professores, firmando a interação produtiva entre os
pesquisadores, representando, também, a culminância de um processo que

O crescimento acelerado e muitas vezes desordenado do conhecimento nos
últimos anos torna impraticável o ensino tradicional baseado exclusivamente na
transmissão oral de informação. Em muitas disciplinas já não é possível transmitir
todo o conteúdo relevante, mais importante ainda, o conhecimento não é finito,
e muito do que o aluno precisará saber em sua vida profissional ainda está por
ser descoberto.
O desafio das universidades hoje é formar indivíduos capazes de buscar
conhecimentos e de saber utilizá-los de forma adequada. Ao contrário do
passado, quando o importante era dominar o conhecimento, hoje o que se pensa
é que o importante é dominar o desconhecimento, ou seja, estando diante de
um problema que ele não tenha uma resposta definida e imediata, o profissional
deve saber onde buscar o conhecimento pertinente e, quando este não estiver
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O livro ora presente, traz um olhar acerca da gravidez e todo o seu processo
gravídico sob a óptica de suas multifaces, o cuidado humanizado dedicado pela
equipe multiprofissional se torna imprescindível e necessário, principalmente
porque há nesse momento, um ator central em cena, a gestante, totalmente
envolvida nos processos hormonais

A Epidemiologia, resumidamente, trata de todos os aspectos de uma determinada
doença e seu(s) determinante(s). No Brasil, seus vizinhos tropicais e ainda em
países de outros continentes de clima semelhante, a recorrência mais frequente
da febre dengue, ora acompanhada das febres amarela e chikungúnia, é motivo
de grande preocupação das autoridades de Saúde Pública. O cenário endêmico
em cada caso oferece real risco de expansão de ordem pandêmica quando a
população e, sobretudo, as autoridades não correspondem com as medidas
saneadoras cabíveis. Mais recentemente, o mosquito transmissor, Aedes aegypti
(secundado por Ae. albopictus), se mostrou implicado como vetor na transmissão
de um vírus muito mais temível: o Zika, infectando grávidas e migrando para os
fetos, a seguir diagnosticados como padecentes de microcefalia com desastrosas
e irrecuperáveis lesões do sistema nervoso. Um mote da Secretaria de Saúde
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Pensar uma nova sociedade é pensar sobre a mulher e sua saúde, em que o eixo
central seja a qualidade de vida do ser humano desde o seu nascimento; assim,
considerando que a Saúde da Mulher passou por importantes transformações
na estrutura e dinâmica da sua população destacando-se ações educativas,
preventivas, de diagnóstico, tratamento, recuperação, englobando a assistência
da mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto/puerpério, no climatério,
em planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo
de útero, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional
das mulheres, esperamos que esta obra se constitua uma ferramenta potente
para os discentes, docentes e profissionais de saúde no ensino-pesquisaassistência, contribuindo para avanços de um novo paradigma, rompendo com o
modelo tradicional de assistência à saúde.
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Ao longo dos anos com o envelhecimento da população veio surgindo
pesquisas que discutem tal fase, e perpassavam pela desvalorização/
valorização, reconhecimento/desconhecimento do ser, denominação da fase,
qualidade de vida e outras variações interpretadas como próprias da fase; estas
discussões foram se apropriando da temática e demonstrando que envelhecer
traz implicações, mas que não podem ser relacionadas única e exclusivamente
à pessoa que envelhece, mas, sobretudo, ao meio no qual o idoso está inserido,
já que é uma fase própria do ciclo de vida e que envolve toda sociedade e não
um grupo isolado.
O envelhecimento é um fenômeno crescente com características anatômicas
e fisiológicas próprias da idade. Todavia, nesta fase há transformações múltiplas
que apresentam à pessoa que envelhece e àqueles com os quais se convive
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A elaboração de materiais educativos à luz dos pressupostos do letramento
em saúde contribui para alcançar o objetivo de empoderar a população sobre o
conteúdo prevenção e promoção da saúde.

O foco desse livro é possibilitar aos acadêmicos e profissionais das áreas da
Educação e de Saúde conhecimentos que contribuam com a atuação e formação
permanente, tais como Avaliação, Violência Escolar, Aprendizagem significativa,
Bullying, Currículo em Saúde, Metodologias Ativas, Saúde do Idoso, Tecnologias,
dentre outras.
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Como comer é um ato para a vida toda, nada melhor do que aprender a lidar
com a alimentação e com o corpo de forma a alcançar uma boa relação consigo
mesmo e com a nossa autoestima. Durante a leitura deste livro, as pessoas
aprendem a se organizar, a traçar objetivos e a seguir uma alimentação saudável
com muito prazer.
Este livro trata de um novo conceito sobre comportamento alimentar e emocional.
Não se apresenta um livro de dieta ou de psicologia, mas a soma de prática
clínica eficiente e de estudos sobre escolhas e comportamentos emocionais e
alimentares.
A obra foi escrita por duas profissionais parceiras que traz no título o nome de
seus respectivos sites www.comportamentomagro.com.br e www.saudeeprazer.
com.br; unidas pelo desejo de passar adiante informações a respeito da obesidade

Nesse livro, destacamos os caminhos, desafios e possibilidades para
implantação das práticas de promoção da saúde no território, com ênfase
na autonomia e singularidade das pessoas envolvidas. Releva-se aspectos
conceituais e operacionais para equipes de saúde, gestores e usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), destacando-se as principais evidências para o
cotidiano das práticas integradas aos polos de atividade física comunitária, ações
da Estratégia Saúde da Família e participação social e comunitária.
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Este livro apresenta a tese intitulada “Eficácia da vigilância dos contatos
de doentes de hanseníase no serviço de atenção primária à saúde”. Aborda a
vigilância dos contatos, que é uma ação do Programa de Controle da Hanseníase,
para a detecção precoce dos casos. Porém é de baixa operacionalização por
parte dos profissionais de saúde pela dificuldade de avaliação dos contatos,
que na maioria não comparece ao serviço de saúde por razões diversas, entre
elas, desconhecimento da importância do exame; por horários incompatíveis
com o turno de trabalho; pela falta de educação em saúde para o doente e a
comunidade; e por omissão de alguns casos-índice, em informar-lhes sobre seu
diagnóstico e sobre a convocação para a consulta quando esta ocorre.
O resultado da pesquisa evidencia que a vigilância é eficaz quando o profissional
de saúde consegue estabelecer um vínculo com o doente, esclarecendo dúvidas

O conceito e a aplicabilidade de qualidade de vida têm evoluído no cenário
mundial a partir da década de sessenta, através de diferentes instrumentos
de medida. Destaca-se na área das ciências o maior impulso, que se deu na
década de noventa, quando a qualidade de vida relacionada à saúde ganhou mais
visibilidade, a começar pelos grandes estudos de especialistas referenciados pela
Organização Mundial da Saúde. Frente a isso, a incorporação de parâmetros de
avaliação da qualidade de vida, considerada um indicador multidimensional num
marco social e cultural determinado, passou a constituir importante elemento para
a tomada de decisão e avaliação do setor. Nesta coleção, intitulada “Qualidade de
vida em uma perspectiva interdisciplinar”, são discutidas temáticas que abordam
a singularidade do indivíduo e se estendem até as políticas públicas em diferentes
contextos de saúde-doença e suas interações. É sob essa perspectiva que os
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O conceito e a aplicabilidade de qualidade de vida têm evoluído no cenário
mundial a partir da década de sessenta, através de diferentes instrumentos
de medida. Destaca-se na área das ciências o maior impulso, que se deu na
década de noventa, quando a qualidade de vida relacionada à saúde ganhou mais
visibilidade, a começar pelos grandes estudos de especialistas referenciados pela
Organização Mundial da Saúde. Frente a isso, a incorporação de parâmetros de
avaliação da qualidade de vida, considerada um indicador multidimensional num
marco social e cultural determinado, passou a constituir importante elemento para
a tomada de decisão e avaliação do setor. Nesta coleção, intitulada “Qualidade de
vida em uma perspectiva interdisciplinar”, são discutidas temáticas que abordam
a singularidade do indivíduo e se estendem até as políticas públicas em diferentes
contextos de saúde-doença e suas interações. É sob essa perspectiva que os

O conceito e a aplicabilidade de qualidade de vida têm evoluído no cenário
mundial a partir da década de sessenta, através de diferentes instrumentos
de medida. Destaca-se na área das ciências o maior impulso, que se deu na
década de noventa, quando a qualidade de vida relacionada à saúde ganhou mais
visibilidade, a começar pelos grandes estudos de especialistas referenciados pela
Organização Mundial da Saúde. Frente a isso, a incorporação de parâmetros de
avaliação da qualidade de vida, considerada um indicador multidimensional num
marco social e cultural determinado, passou a constituir importante elemento para
a tomada de decisão e avaliação do setor. Nesta coleção, intitulada “Qualidade de
vida em uma perspectiva interdisciplinar”, são discutidas temáticas que abordam
a singularidade do indivíduo e se estendem até as políticas públicas em diferentes
contextos de saúde-doença e suas interações. É sob essa perspectiva que os
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O uso de produtos derivados de tabaco é uma preocupação de Saúde Pública
Mundial e se refere não somente ao cigarro industrializado, como também o
narguilé, cigarro eletrônico, charuto, cachimbo, entre outros. O tabagismo é a
principal causa de morte evitável em todo mundo e seu início tem se tornado
cada vez mais precoce o que causa prejuízos mais graves, necessitando de
pesquisas que embasem Politicas Publicas, prevenção, cessação e capacitação
de profissionais para lidar com esse problema.
Recentemente a mulher tem sido foco de pesquisas nesta área considerando
intervenções específicas as suas necessidades. Esse livro é resultado da
organização de um grupo de pesquisadores que faz parte da Rede Paranaense
para o Controle do Tabaco em Mulheres. Essa rede é uma parceria entre a
Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a Universidade do Alabama e

Este livro é um manual de referência e um livro-texto, com uma apresentação
geral do campo da Saúde Coletiva/Pública. O objetivo é introduzir os leitores, de
todos os matizes, no campo, ao colocar à disposição capítulos de alto nível, de
cada tema da área, com bibliografia básica e obrigatória, com estudos de caso
para debate em sala e sugestão de material audiovisual.
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Este livro dá continuidade ao projeto iniciado no primeiro volume, intitulado
“Cinema e comensalidade”, e teve início com a disciplina “Cinema, comensalidade
e subjetividade”. A proposta inicial era perceber as diferentes possibilidades e
nuances da comensalidade, reunindo teorias e conceitos das Ciências Humanas
e Sociais em sua interface com os campos da Alimentação e da Cultura, tendo
o cinema como objeto de estudo e reflexão. A comensalidade sempre foi o fio
condutor dos nossos estudos, e nossa premissa principal é que a comida não se
reduz à dimensão biomédica e/ou bioquímica dos nutrientes; é preciso pensá-la
além da superficialidade e da naturalização do ato de comer na vida cotidiana.
E ao invés de tentarmos reduzir o conceito de comensalidade a um núcleo, com
uma definição mínima que sirva para qualquer situação, nossa proposta vai na
direção oposta: o que pretendemos é mostrar o quanto a comensalidade é variada,

Esta obra tem como objetivo, fazer uma análise epidemiológica da Tuberculose
no estado da Paraíba entre os anos 2001 a 2015, utilizando regras de associação,
uma técnica usada em Big Data Analytics. As regras geradas, deram origem a
perfis epidemiológicos, sendo validadas por uma especialista e pela bibliografia.
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A pesquisa buscou apreender como o movimento negro e o movimento
de portadores de doença específica (no caso, da doença falciforme) estão se
organizando e construindo reivindicações junto aos órgãos governamentais para
o atendimento de demandas de saúde consideradas próprias a determinados
grupos populacionais, como é o caso dos cuidados preventivos e de atenção à
saúde das pessoas com a enfermidade falciforme. Procurou-se, ainda, conhecer
como estes movimentos normatizam e politizam a doença falciforme, tanto no
âmbito dos movimentos e formas de organização que são representativas de
determinados grupos populacionais – como é o caso do movimento negro e de
portadores falcêmicos – quanto no âmbito das políticas de saúde pública. Desse
modo, investigou-se como as organizações do movimento negro e de portadores
falcêmicos relacionam-se entre si e como assumem ou priorizam em suas

As interelações entre Pesquisa e Ensino são muito debatidas na
contemporaneidade. Essas interelações objetivam a ampliação de melhoria de
qualitativa, tanto conceitual/teórica quanto prática na Educação, não apenas em
nível superior, como também na Educação Básica.
Uma das concepções de pesquisa que ganha força no Brasil, desde a década
de 80 do século passado, nas Ciências Humanas, em especial no campo da
Educação, é a Pesquisa de natureza Qualitativa. Esta que tornou-se objeto de
investigação, pesquisa e reflexão por parte do grupo composto por professores,
professoras e técnicos administrativos em formação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF-SERTÃO-PE)
vinculados ao Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade
Federal da Bahia -UFBA, Faculdade de Educação.
A RELEVÂNCIA COMO CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE
Autores: Douglas Francisco Kovaleski

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL:
reflexões e práticas para implementação na
escola
Autores: Andréia Zompero (Org.)
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A temática alimentação e nutrição tem sido objeto de discussão por
diversas organizações da sociedade. O objetivo principal desses debates é
o estabelecimento de diretrizes que sirvam como norteadores para ações que
promovam a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) dos seres humanos.
Neste sentido, ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tem se
destacado como estratégias em saúde pública para conter o avanço e a
prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis, bem como para a promoção
de melhoria da qualidade de vida da população.
A fim de garantir que a EAN alcance todos os seguimentos populacionais,
alguns autores recomendam que suas intervenções sejam desenvolvidas, entre
outros espaços, no ensino formal das escolas de educação infantil à universidade.
Este livro é resultado de estudos que foram desenvolvidos com alunos em

Esta obra traz subsídios políticos e filosóficos para uma compreensão mais
ampla da gestão e um redirecionamento das políticas, programas e ações no
sentido da consolidação do SUS. A proposição do critério da relevância pretende
fornecer uma perspectiva concreta de orientação da gestão, capaz de possibilitar
a construção democrática e autônoma de propostas pautadas simultaneamente
na produção da equidade, na governança e na humanização nos serviços de
saúde. É a forma que se busca para contribuir com um sistema público de saúde
que, sendo universal, busque a qualidade e que permita estender a todos os
cidadãos os benefícios dessa luta histórica dos movimentos sociais no Brasil.

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE EM UMA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR VOLUME 4
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O conceito e a aplicabilidade de qualidade de vida têm evoluído no cenário
mundial a partir da década de sessenta, através de diferentes instrumentos
de medida. Destaca-se na área das ciências o maior impulso, que se deu na
década de noventa, quando a qualidade de vida relacionada à saúde ganhou mais
visibilidade, a começar pelos grandes estudos de especialistas referenciados pela
Organização Mundial da Saúde. Frente a isso, a incorporação de parâmetros de
avaliação da qualidade de vida, considerada um indicador multidimensional num
marco social e cultural determinado, passou a constituir importante elemento para
a tomada de decisão e avaliação do setor. Nesta coleção, intitulada “Qualidade de
vida em uma perspectiva interdisciplinar”, são discutidas temáticas que abordam
a singularidade do indivíduo e se estendem até as políticas públicas em diferentes
contextos de saúde-doença e suas interações. É sob essa perspectiva que os
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Este livro, escrito por uma psicóloga, apresenta o câncer como uma doença
envolvendo aspectos físicos, mentais e espirituais, mostrando como esses
aspectos podem interagir no seu desenvolvimento e na sua cura. Ele explana
também como as abordagens terapêuticas convencionais e as alternativas podem
ser utilizadas, complementando-se mutuamente.

O livro PREMISSAS é uma obra construída coletivamente. Esta segunda edição
surge da união entre docentes e discentes da FASAP para expor ao público a
inteligência, criatividade e empenho de dezenas de pessoas. O livro também
pretende expor a vontade da FASAP de fornecer à sociedade profissionais que
além de capacitados a exercer suas profissões, também estão dispostos a investir
suas energias em entender o mundo a sua volta dentro de suas especialidades.
Assim, chega a vocês a segunda edição do PREMISSAS. Apresento a obra
dizendo que cada leitor será premiado com conhecimento, na certeza de que o
tempo dispendido com a leitura será um investimento no aperfeiçoamento de si
próprio.

ENVELHECIMENTO:
EDUCAÇÃO E SAÚDE

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE:
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
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Nos últimos anos muito vem sendo falado e discutido sobre o aumento da
população idosa no mundo. Fatores como redução da taxa de natalidade e
melhoria nas condições de vida têm contribuído para o crescimento de forma
ordenada nos países desenvolvidos e desordenada nos em desenvolvimento.
Esse crescimento ressalta as fragilidades nos setores responsáveis pela
atenção ao idoso, como habitação, saúde, segurança, proteção dos direitos
políticos e sociais repercutindo em uma má qualidade de vida e saúde. Esses
aspectos se mostram de formas diferentes ao longo do país, pois sua extensão
territorial e o pouco investimento de políticas públicas contribuem para a instalação
das desigualdades sociais.
Além disso, as necessidades dessa população que está envelhecendo não
são supridas de forma satisfatória. Em alguns casos a falta de conhecimento das

Esta obra é resultado de pesquisas, discussões, práticas e experiências
profissionais relativas à Vigilância Ambiental em Saúde e aborda, a partir dessas
trajetórias teóricas e práticas, diferentes temas no âmbito da vigilância. Tem o
propósito de apresentar um olhar interdisciplinar e aponta interfaces entre
políticas e ações nessa área, considerando que a Vigilância Ambiental em Saúde,
no Brasil é recente, tendo sido regulamentada em 2001, pela Instrução Normativa
n.º 1, de 25 de setembro daquele ano.
Esse serviço de vigilância em saúde está estruturado de tal forma que faz
direta interlocução com o Sistema Único de Saúde (SUS) e visa o conhecimento
e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana.
Sua inserção no âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil visa o

EXPERIENTIA: RECONHECENDO SABERES
E PRÁTICAS PARA A QUALIDADE DE VIDA E
PROMOÇÃO DA SAÚDE

ENSINO, SAÚDE E ENVELHECIMENTO:
INTER(AÇÕES) DIALÓGICAS
AUTORES: TÂNIA CRISTINA MEIRA
GARCIA - DJANNÍ MARTINHO DOS SANTOS
SOBRINHO - TULIA FERNANDA MEIRA
GARCIA (ORGS.)
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O livro “EXPERIENTIA: reconhecendo saberes e práticas para a Qualidade de
Vida e Promoção da Saúde” apresenta as concepções, evidências, práticas e
experiências cotidianas que envolvem a pesquisa, o ensino e a atenção à saúde
para promoção da saúde e qualidade de vida entre a população atendida na
Estratégia Saúde da Família no Sistema Único de Saúde (SUS).
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Numa partilha de saberes interprofissionais necessários à compreensão da
complexidade e subjetividade humanas, a obra Ensino, Saúde e Envelhecimento:
Inter(Ações) Dialógicas, reúne textos na modalidade de artigos originais,
resultados de pesquisas acadêmicas em diálogo com os campos do ensino, da
saúde e da educação, com abordagens que compõem o mosaico que caracteriza a
interação dialógica estabelecida entre conceitos e reflexões os quais estabelecem
a conectividade entre os saberes, as pessoas, o mundo e a vida. Mais do que
uma obra científica, a sua leitura possibilitará um encontro com autores que
revelam paixão pela educação, pela história e pelo envelhecimento. Convidamos
você a percorrer a obra, procurando identificar os elementos que congregaram
os interesses comuns desta escrita, cujos fragmentos se harmonizam frente ao
desafio de compreender a pessoa no seu percurso de aprendizagem, no seu

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

351

SAÚDE COLETIVA
RESSIGNIFICANDO SABERES E
PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: ATENÇÃO
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É preciso maior abertura teórica para que possamos pensar um outro locus
para a loucura, os saberes e as práticas em saúde mental. Há necessidade da
produção de um conhecimento complexo que se funde na superação da distinção
ente razão e loucura, ciência e virtude, existência e sofrimento, ficção e realidade,
objetividade e subjetividade.
Isto possibilitará o avanço do processo da reforma psiquiátrica, sendo
fundamental a ocupação de múltiplos espaços sociais, a produção de estratégias
que ampliem a rede de relações e as experimentações dos usuários em sofrimento
psíquico.
É nesta perspectiva que esta coletânea de texto procura enveredar. Esperamos
que esta obra possibilite ressignificar saberes e práticas no campo da saúde
mental.

Para muitos jovens de classes populares, o imbricamento de trabalho e estudo
é um determinante de sua condição juvenil. Jovens que trabalham e estudam
fazem escolhas difíceis, arcando com perdas inevitáveis, as quais podem
colaborar para a manutenção do ciclo de pobreza e influenciam em sua qualidade
de vida. Entremeando esta sobreposição, a saúde se mostra ora fortalecida,
ora desgastada. Este livro é o resultado de uma tese de doutorado realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Universidade Federal
de São João del Rei. Nele abordam-se temas centrais evidenciados na tríade
juventude-trabalho-estudo como: cansaço, sono e repouso, exiguidade temporal,
convívio familiar, amizades e namoros, religiosidade/espiritualidade, esporte,
lazer, projetos de futuro e políticas públicas para as juventudes. Relacionamse as preconizações da Organização Internacional do Trabalho e da Agenda

AS DIVERSAS FACES DA VIOLÊNCIA:
UM PANORAMA SOBRE A PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
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CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISA EM
SAÚDE DO HOMEM
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A violência, atualmente, é uma problemática visível e tem o potencial de invadir
de forma objetiva e subjetiva a vida de todos os envolvidos, interferindo nas
condutas, desejos, ações e tomada de decisão de pessoas, grupos e instituições.
Por essas nuances, é considerada um desafio complexo e coletivo, devido às
suas formas e inúmeras manifestações.
As reflexões que procuramos estimular visa atingir os pesquisadores da área
de violência e demais integrantes da sociedade inquietados com os diversos
casos de violência que assolam nosso meio, e que se propõem a buscar novas
formas de resgatar o respeito, a empatia e a harmonia de se viver em sociedade
livre de violência. Buscamos também trazer uma reflexão e sensibilização da
comunidade em geral sobre a importância desse debate no âmbito escolar,
acadêmico, jurídico e religioso, como forma de favorecer a prevenção da violência

No universo de pluralidades masculinas, adoecer é um fenômeno vivenciado
por todos os homens em alguma fase da vida, sendo a forma que enfrentam
ou reagem logicamente a este acontecimento, um preditor que pode tornalos sobreviventes, fortes, fracos, marginalizados, hegemônicos, cumplices e
dependentes, além de enumeras outras formas de ser homem. Perspectiva esta
que vai além da posse do gameta X ou Y em seu DNA.
No mundo contemporâneo, mergulhar em uma perspectiva plural não significa
nadar contra a correnteza, mas sim compreender que não existe um único sentido
a percorrer. A pluralidade celebra a diversidade, na medida em que ancora os
saberes e as práticas a um determinado tempo e espaço, coexistindo assim
princípios masculinos relacionados a contextos de saúde locais, regionais e
globais.
PROTOCOLOS CLÍNICOS EM
ODONTOLOGIA: ODONTOPEDIATRIA
VOLUME 3
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Criticismos acadêmicos à parte, nada mais contemporâneo que refletir a temática
da Qualidade de Vida e da Saúde em um planeta cuja população envelhece
rapidamente. Sob o ponto de vista do direito e do exercício da autonomia, quem
pode questionar a legitimidade de que todo sujeito, em qualquer país, queira ter
padrões de consumo californianos? Seriam necessários mais quatro planetas
iguais à Terra para que isto fosse possível. E se este sonho, como numa mágica,
acontecesse, mesmo assim, não garantiria necessariamente uma vida melhor
para todos. Porque o dilema da modernidade líquida em que vivemos se dá pela
supremacia do
TER em detrimento do SER. A Teoria da Complexidade pode nos apontar
caminhos possíveis para que sejam desenvolvidas estratégias que, para além
de nossos egos, sejam planetárias e sustentáveis. Você sabia que o que mais
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Este livro de Protocolos Clínicos de Odontologia- Volume 3 foi desenvolvido
com a finalidade de auxiliar estudantes de Odontologia, profissionais generalistas
e especialistas na prática clínica de Odontopediatria. Os assuntos abordados
envolvem desde a Introdução ao atendimento infantil, diagnóstico e conduta
do dentista no ambiente odontológico frente a casos de maus tratos infantis,
anamnese, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento e as
condutas clinicas preventivas e curativas necessárias para estabelecer saúde
à criança e ao adolescente. Também aborda a terapêutica medicamentosa em
Odontopediatria.
O texto da obra foi elaborado de uma forma objetiva, de fácil leitura, com várias
ilustrações e tabelas que facilitam a visualização. Os temas são atuais, baseados
na evidência científica disponível, e abrangem vários assuntos do dia a dia do
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No cenário mundial das arboviroses, a dengue ocupa posição de destaque
não apenas pelos impactos causados à saúde humana, mas também pela
sua dispersão geográfica, tendo seus principais vetores, o Aedesaegyptie o
Aedes albopictus, adaptando-se aos mais distintos ambientes nos espaços
antropicamente alterados.
Na ausência de uma vacina tetravalente e eficaz contra o vírus Dengue e
suas variantes, ações voltadas para o controle vetorial têm ganhado destaque.
Além disso, a necessidade de métodos diagnósticos que venham a identificar a
infecção em seu estágio inicial são de significativa relevância tanto para a clínica
médica quanto para a vigilância epidemiológica.
Nesse sentido, a presente obra traz o resultado de pesquisas científicas
realizadas no âmbito da Rede Nordeste de Biotecnologia – RENORBIO, a

O objetivo desta obra foi contribuir com as equipes interprofissionais que atuam
na assistência ginecológica, abordando as múltiplas dimensões envolvidas por
ocasião da realização do exame de Papanicolau. Os temas apresentados refletem
as vivências e experiências dos profissionais de saúde.
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O livro FONOAUDIOLOGIA NA SAÚDE COLETIVA: REFLEXÕES, PRÁTICAS
E SABERES, apresenta pesquisas acerca da atuação e função social do
fonoaudiólogo, originadas de ações desenvolvidas na formação em residência
multiprofissional em saúde da família.
Destaca-se, que nas últimas décadas, a Fonoaudiologia, vem passando por
um processo de mudanças, resultante de discussões e reflexões que buscam
redirecionar as práticas e os saberes fonoaudiológicos numa perspectiva social,
coletiva e preventiva, construindo e conquistando de forma expressiva seu espaço
de atuação na saúde coletiva.
A obra, na forma de coletânea, contribui para a reflexão e ressignificação de
concepções, práticas e saberes desenvolvidas no âmbito da Fonoaudiologia,
visando à atuação crítica, propositiva, compromissada e que amplie a valorização

Esta dissertação realizou um estudo teórico conceitual sobre o envelhecimento
e as grandes mudanças que acompanham este processo em nossa sociedade,
enfatizando as implicações frente à institucionalização de velhos. Tomando
como base considerações acerca do fenômeno do envelhecimento no Brasil,
a pesquisa buscou analisar o contexto dos abrigos de velhos e os cuidados
realizados pelas Instituições de Longa Permanência (ILPIs). O nosso objetivo
geral foi fazer uma reflexão sobre os aspectos sócio-históricos que constituem
uma instituição de acolhimento de velhos e as repercussões do processo de
institucionalização sobre os sujeitos envelhecidos e fragilizados. Os objetivos
específicos foram: descrever as práticas gerontológicas exercidas nas ILPIs e
as nuances conquistadas pela percepção sobre o processo do envelhecimento;
problematizar a velhice institucionalizada de um modo interdisciplinar; apresentar
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O campo do letramento em saúde está em franca expansão no Brasil, a exemplo
do que vem ocorrendo há mais de duas décadas em alguns países. Ainda assim,
é limitado o número de profissionais que atuam com base em seus fundamentos
junto à população. O letramento em saúde vem sendo considerado mais um sinal
vital a ser investigado. Neste livro, tentamos colocar a temática definitivamente
na equação do cuidado em saúde. Para tanto, vamos desde a abordagem dos
aspectos evolutivos conceituais, até a apresentação de estratégias operacionais
para uma abordagem oral, escrita e digital da população, no momento de planejar,
desenvolver e avaliar ações e programas de educação em saúde. Destacamos
a multidimensionalidade e interdisciplinaridade fundamentais no cuidado letrado
em saúde, e a necessidade da transformação das instituições em organizações
letradas em saúde. O Sistema Único de Saúde é o cenário preferencial escolhido.
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O aumento de idosos na sociedade leva a preocupações e cuidados especiais
ao nível do desenvolvimento social e económico. Sendo assim, necessitamos de
profissionais preparados para lidar com as novas demandas da sociedade de uma
forma multidisciplinar.
É necessário entender as políticas públicas de saúde e bem-estar destinadas
aos idosos, de forma a poder oferecer uma melhor qualidade de vida, tendo
em consideração o respeito pelos direitos das pessoas idosas. As autoras,
Cândida Alves e Karla Soares, sensíveis a esta problemática, pretendem com
a organização deste livro dar um contributo à ciência e à sociedade sobre as
diversas áreas do envelhecimento.
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“[...] A ética profissional depende de três instâncias de moralidade: o código
profissional, a reflexão bioética e o estilo coletivo de pensamento e de práticas
daquela profissão. Mas se poderia dizer que a Bioética ocupa o lugar central na
eticidade de uma profissão, porque permite uma análise e reflexão crítica, tanto
sobre o código, quanto sobre o estilo coletivo de pensamento que se condicionam
mutuamente e necessitam de uma revisão periódica. [...] A questão ética
fundamental das profissões da saúde é definida, primordialmente, pela relação
de cuidado que se estabelece, não tanto pelos produtos que interferem nesta
relação. Por isso, a relação não deve estar atravessada por critérios comerciais
de consumo, mas pela dinâmica do cuidado. Essa perspectiva define o exercício e
a prática profissional que não pode se deixar corromper pela visão consumerista.
Assim a ética é um elemento essencial do profissionalismo das diferentes

Esta majestosa obra brinda o leitor com evidências, reflexões críticas e
tendências ligadas a uma temática urgente de ser debatida pela comunidade
acadêmica, profissionais da saúde e gestores do sistema público de saúde: os
números crescentes de portadores de dor crônica e fibromialgia. A concepção
de dor crônica vem sendo construída ao longo da história da Humanidade,
alinhada às diferentes concepções sobre o processo saúde-doença-intervenção.
Indo além, perpassa por desejos, interesses e valores construídos socialmente
por usuários/pacientes, profissionais da saúde, complexo médico-industrial
(em especial a indústria farmacêutica), entre outros. Dessa forma, ampliar
a capacidade de compreensão sobre a dor crônica, considerando a gênese
complexa desse fenômeno, e visando a ressignificar saberes e práticas para
diversificar a tradicional “monocultura” ainda predominante nas obras acadêmicas/
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Embora haja evidências sugerindo que os comportamentos emitidos por pessoas
com o diagnóstico de esquizofrenia – como delirar, alucinar, comportar-se de
modo desorganizado ou não demonstrar emoções – possam ser induzidos por
mecanismos subjacentes, os resultados da pesquisa básica e aplicada indicam
que esses comportamentos podem ser tratados e modificados. Isso é o que se
demonstra no presente livro. Não existem evidências de marcadores biológicos
como causas para a esquizofrenia. Por estudar os efeitos da aprendizagem no
funcionamento biológico, Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel em medicina; dentre
os seus questionamentos, perguntas, como em que grau os transtornos mentais
são determinados por fatores genético-fisiológicos e em que grau é socialmente
determinado, são formuladas. Como sugerido pelas questões, que o dualismo
mente-corpo profundamente acreditado se prove ser apenas um intervalo

As equipes de saúde chamadas de Consultório na Rua (CnaR) têm por
finalidade levar, ou ainda facilitar, o acesso da população em situação de rua
aos serviços ofertados pelo SUS, uma vez que historicamente, tal população não
possui fácil acesso aos serviços, ora por questões que envolvem suas crenças
sobre o binômio saúde-doença, ora por situações que envolvem preconceito,
medos e resistências frente às adversidades vividas.
No contexto das experiências vivenciadas no trabalho diário com essa
população, a equipe CnaR de Manaus, através de pesquisa científica, pretendeu
dar voz e visibilidade a essa população, por vezes esquecida. Nesta obra, o leitor
poderá compreender um pouco mais sobre esse fenômeno social, bem como
“ouvir” as histórias de vida (vivências e sobrevivências) daqueles que ainda são
invisíveis na sociedade, embora o cenário ensaie uma mudança na cena que
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Este livro relata pesquisa realizada com famílias de pais que fazem uso abusivo
de álcool. Nos dois primeiros capítulos trazemos relatos de pesquisas que apontam
a importância da compreensão da família para a saúde mental, e discutimos as
metodologias de estudo com famílias. No terceiro capítulo, o foco é o que a
literatura científica aponta sobre a participação afetiva do pai no desenvolvimento
infantil. No capítulo seguinte, mostramos o impacto do pai alcoolista na saúde
mental infantil, trazendo inclusive as dificuldades no desenvolvimento emocional
e comportamental das crianças. No quinto capítulo, descrevemos a metodologia
desta pesquisa, com famílias de alcoolistas, segundo orientação na Teoria Familiar
Sistêmica. No sexto capítulo, são discutidos os resultados sobre as repercussões
nas relações parentais e conjugal, e ainda os impactos na afetividade das
relações. Ainda neste capítulo, encontra-se discussão para compreender a
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Espera-se que este livro possa contribuir para a melhoria da assistência
no âmbito da Rede de Urgência e Emergência, pois trata-se de uma temática
transversal e essencial no âmbito da Saúde Coletiva e aqui destaca-se os
aspectos do planejamento e indicadores de saúde como processos essenciais
para prática da gestão e assim suscitar a utilização de novas tecnologias que
favoreçam a resolubilidade do cuidado.
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A ideia do livro “Transtornos alimentares: um guia prático” surgiu da necessidade
de apresentar o tema de forma direta e objetiva. Médicos, nutricionistas, psicólogos
e demais profissionais da saúde irão encontrar um conteúdo atualizado com base
no DSM-5, e no CID 11 disponível quando da publicação.
Visando uma melhor compreensão do conteúdo, decidimos iniciar os capítulos
com um caso clínico ilustrativo de cada transtorno, e finalizá-los com uma tabelaresumo contendo os pontos chaves, tais como diagnóstico, exames necessários,
tratamento inicial, e outras informações relevantes a respeito de cada patologia
apresentada.
Além dos capítulos relacionados aos transtornos alimentares encontrados no
DSM-5 e na CID 11 (Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Transtorno de Compulsão
Alimentar, Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo, Pica e Ruminação), incluímos

As “práticas de cura” presentes nas sociedades amazônicas, tradicionalmente,
vêm sendo vistas por acadêmicos como “magias” ou simples “práticas” culturais.
Esta coletânea de textos, entrevistas e relatos inova ao defini-las como a Medicina
Tradicional Popular Amazônia (MTPA), por possuir um sistema de técnicas
propedêuticas bem elaboradas, que correlaciona dados anatômicos, fisiológicos,
emocionais e espirituais em busca de um diagnóstico, tendo a terapêutica
prescrita fundamentos fitoterápicos, massoterápicos e espiritualistas. É uma
medicina holística. Por ser espiritualista, a MTPA não pode ser compreendida
através da perspectiva materialista biologista da medicina alopática. Novas
possibilidades de abordagens podem ser encontradas na fenomenologia e na
ciência quântica. Ao atender às recomendações da Organização Mundial da
Saúde, o governo brasileiro criou políticas visando ao atendimento humanizado e
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Este livro aduz um olhar diferenciado no cuidado à pessoa com insuficiência
cardíaca em situação de vulnerabilidade, ao favorecer uma visão ampliada sobre
essa clientela, e ao auxiliar na redução do impacto negativo das exarcebações
clínicas e das complicações próprias dessa doença, apoiando-se em evidências
científicas. Encontra-se organizado em seis capítulos, os quais versam sobre
as concepções de vulnerabilidade em saúde e seu liame com a insuficiência
cardíaca, seus elementos constituintes essenciais, além de retratar como a
vulnerabilidade pode guiar a construção do cuidado. Revela-se, portanto, um rico
material, que favorece o cuidado integral à pessoa com insuficiência cardíaca, e
abre novos caminhos ao arcabouço da área.

É oriundo de diversos estudos sobre a Saúde Mental e seus impactos/desafios/
ações no Sistema Único de Saúde (SUS), visando ao fortalecimento da Rede
Atenção Psicossocial (RAPS), sob organização da renomada professora doutora
Cleide Correia de Oliveira, Professora Associada da Universidade Regional
do Cariri, com profunda experiência no tema, dada sua grande contribuição e
participação ativa na disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar em Saúde
Mental do curso de Gradação em Enfermagem da URCA. A obra conta com outros
prestigiados autores, que contribuíram para sua composição por meio de estudos
reflexivos, pesquisas documentais, de revisão da literatura e pesquisas de campo,
voltadas a todas as fases do ciclo vital humano e a todos os níveis de atenção
à saúde.
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O conceito e a aplicabilidade de qualidade de vida têm evoluído no cenário
mundial a partir da década de sessenta, através de diferentes instrumentos
de medida. Destaca-se na área das ciências o maior impulso, que se deu na
década de noventa, quando a qualidade de vida relacionada à saúde ganhou mais
visibilidade, a começar pelos grandes estudos de especialistas referenciados pela
Organização Mundial da Saúde. Frente a isso, a incorporação de parâmetros de
avaliação da qualidade de vida, considerada um indicador multidimensional num
marco social e cultural determinado, passou a constituir importante elemento para
a tomada de decisão e avaliação do setor. Nesta coleção, intitulada “Qualidade de
vida e saúde em uma perspectiva interdisciplinar”, são discutidas temáticas que
abordam a singularidade do indivíduo e se estendem até as políticas públicas em
diferentes contextos de saúde-doença e suas interações. É sob essa perspectiva
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A saúde da criança deve ser foco de uma assistência multidisciplinar, pois apenas
conhecendo suas interfaces pode-se garantir um atendimento humanizado e
eficiente. Estes aspectos são abordados nesta obra por meio de pesquisas que
envolvem as nuances da saúde da criança.
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O livro versa sobre as relações entre a obesidade, saúde e a sociedade. O
objetivo desta publicação é contribuir para a qualificação dos estudantes e
profissionais de saúde, estimulando a reflexão em torno dos fatores envolvidos
no cuidado da obesidade, bem como ampliar o diálogo sobre os problemas e
as necessidades da população obesa na sociedade contemporânea. Assim,
a composição deste livro visa elucidar a temática abrangendo a obesidade
enquanto uma questão de saúde, perpassada pelas ciências humanas e sociais
para além do olhar medicalizante da vida, no qual a obesidade está reduzida ao
simples desequilíbrio energético. Convidamos o leitor a participar deste debate, o
primeiro de uma necessária série sobre saúde e sociedade.

“Funções da Boca e Interação com o Corpo” é uma obra tão revolucionária que
vai gerar discussões no meio acadêmico odontológico e, ao mesmo tempo, quebrar
paradigmas e mostrar, sobretudo aos Cirurgiões Dentistas, quão ampla é nossa
função na qualidade de vida dos pacientes. Noel conseguiu elaborar um conceito
bastante novo e complexo num livro agradável de ler e de fácil compreensão, que
abre um novo caminho àquele Cirurgião Dentista que compreendeu que é pela
boca que se ‘entra’ no vasto mundo sistêmico do organismo humano onde estão
determinados nossos anseios, medos e esperanças. É a linguagem do corpo
adaptada à Odontologia, conceito novo e perturbador, mas indiscutivelmente
fascinante, revelador e, sobretudo, um meio revolucionário de compreender
com mais precisão e clareza a alma humana. Com vasta erudição e experiência,
conseguiu elucidar e explicar toda a abordagem sistêmica da Linguagem
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Este livro, organizado pelo Grupo ProLiSaBr - Grupo de Estudos e Pesquisa:
PROmoção em comunicação, educação e LIteracia para a Saúde no Brasil,
reúne ensaios teóricos, pesquisas, relatos de atividades de extensão, discussões
e experiências relacionadas com as temáticas da literacia para a saúde,
promoção da saúde e educação para a saúde. O conjunto de reflexões e análises
apresentados nesta publicação são decorrentes do empenho, compromisso
e esforço de pesquisadores, docentes e profissionais das áreas de ciências
da saúde, ciências sociais e ciências sociais aplicadas na busca constante de
aprimoramento e ampliação do conhecimento na área de saúde coletiva. Com
isto, esta obra avança da perspectiva mais pontual do letramento funcional
(alfabetização) em saúde para o desafio de se trabalhar com foco na literacia
para a saúde. O contributo inédito desta obra está no fato de que as reflexões

Desde o início, quando foi idealizado, o Hospital Adriano Jorge foi a “menina dos
olhos” de governantes, médicos renomados e pessoas dedicadas que deram tudo
de si para o desenvolvimento do Hospital e acreditaram que esta seria, sim, uma
grande obra no Estado do Amazonas. O amor e a visão de futuro dessas pessoas
fizeram a diferença para que hoje existisse essa Instituição. Podemos destacar
alguns nomes, do início da construção e inauguração, que destacaram-se e a eles
muito agradecemos: “Seo” Dorval, primeiro vigia que logo em seguida foi trabalhar
na obra dando o seu sangue no que fazia; Moacir Andrade, dedicado mestre
de obras, tornou-se grande artista do Estado do AM; Dr. Kronge de Azevedo
Perdigão, primeiro diretor do sanatório; Dr. Francisco do Areal Souto, Presidente
da Assembleia Legislativa na época e que muito contribuiu para que o Hospital
fosse inaugurado; Dr. Álvaro Botelho Maia, governador na época da inauguração;
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A formação profissional de qualidade requer envolvimento acadêmico de
professores e discentes pesquisadores onde o conhecimento pela pesquisa
e produção científica deve estimular e valorizar os atores acadêmicos que
compõem a Universidade.
A oportunidade de gerar e socializar conhecimento científico é um privilégio
de poucos, em que habilidades e competências investigativas conduzam à
problematização do cotidiano e demais curiosidades.
Este livro é resultado do compromisso de professores e discentes pesquisadores
de diversas áreas da saúde e meio ambiente da Universidade CEUMA, com
projetos de bolsistas e voluntários no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC).
Espera-se que os capítulos e temáticas apresentadas despertem a curiosidade
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Esta pesquisa foi necessária para avaliar a eficácia e segurança do extrato de
Dillenia indica. Identificar os princípios ativos nocivos e estimar as doses para os
ensaios clínicos. Dillenia indica é utilizada na região de Santa Catarina para o
tratar doenças com fundo inflamatório. Por este motivo, um estudo desta natureza
é necessário na área das ciências da saúde.

[...] esta é uma viagem instigante. Quantas informações e descobertas se
descortinam ao longo do “fio de Ariadne”, que é a decisão de implementar uma
política pública! Quão enganadora é a perspectiva de que a satisfação de uma
necessidade pública depende apenas de previsão legal ou, em outros termos,
de que direito escrito na lei é direito efetivado..., ou ainda, a de que os fatores
políticos são subsumidos aos econômicos! O texto consegue nos alertar para o
papel dos agentes públicos e, em particular, dos gestores na efetivação de um
direito ou na implementação de uma política pública.
Guiomar de Oliveira Passos
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A inspiração para escrever este livro foi gerada a partir dos estudos desenvolvidos
pelo Círculo de Pesquisas em Tecnologias, Estratégias e Instrumentos Aplicados
à Saúde Coletiva (CPETSC), grupo de pesquisas certificado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
O objetivo desta obra é desvelar, difundir e disseminar a importância das
características da enxaqueca como doença neurovascular de etiologia
multifatorial, de alta prevalência na população, cujo diagnóstico apropriado deve
prever ações estratégicas.
Como resultados esperados a partir da publicização desta obra, almejamos
sua aplicabilidade para diversos usos, pois representa um próspero instrumento
pedagógico, material instrucional para interessados pela temática, acadêmicos,
profissionais e gestores da área da saúde coletiva, para a difusão do saber

Este livro tem como intuito divulgar e ampliar o conhecimento sobre a história
de vida das pessoas com a Esclerose.
Esclerose Múltipla é uma doença autoimune, do sistema nervoso central,
cérebro e medula espinhal por uma falha do sistema imunológico, que confunde
células saudáveis com invasoras. O corpo as ataca, provocando danos na
bainha de mielina, camada protetora que envolve os nervos.
Acomete jovens e adultos no mundo inteiro. Não se sabe o que causa essa
doença, e ainda não há cura para ela, mas já existem diversos tratamentos
eficazes. Dentre seus principais sintomas estão: fadiga, problemas de visão
(diplopia, neurite óptica, entre outras), problemas motores (perda de força ou
função; perda de equilíbrio), alterações sensoriais (formigamento, sensações
de queimação).

UMA LEITURA INTERDISCIPLINAR DO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
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LUDICIDADE, TECNOLOGIAS E DESAFIOS
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São inúmeras as evidencias da relação entre os meios ambientes (natural,
artificial e cultural) e a saúde das populações (humanas ou não). Durante muito
tempo se acreditou que o cuidado com o meio ambiente era responsabilidade das
profissões ditas “ambientais”. Esse é mais um legado do paradigma cartesiano que
dominou a atividade científica. Com o desenvolvimento do paradigma complexo,
descobriu-se um padrão de rede que explica desde as formas mais primitivas de
vida até o funcionamento de economia global. Neste livro, os autores se esforçam
para mostrar como o tema ambiental está ligado a todas as profissões. Esse novo
olhar é fundamental para o cuidado da saúde das populações humanas ou não.
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O livro ressalta as contribuições de estudos na orientação de profissionais
de saúde no cuidado à criança e ao adolescente. Nele, o leitor encontra
contribuições de estudos voltados ao lúdico e a tecnologias, utilizados no
processo de hospitalização durante o cuidado infantil e hebiátrico, além dos
desafios na saúde infantil e hebiátrica no séc. XXI.
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Assunto: Medicina/Saúde Coletiva
Este livro sumariza dados referenciais em dietoterapia para as doenças do trato
gastrintestinal. O mesmo conta com capítulos que incluem: doenças orais, doenças
do esôfago, doenças do estômago, doenças do intestino delgado e grosso, doenças
dos órgãos anexos, além de um último capítulo que trata de orientações gerais para
os vários sintomas clínicos que podem coexistir independente de uma doença.
Este livro partiu da ideia de construir um material didático referencial de consulta
rápida especialmente aos alunos graduandos e pós graduandos de nutrição clínica.
Após, este material consolidou-se com a criação de um livro que poderá servir
tanto para alunos quanto para os profissionais que estiverem envolvidos na prática
clínica. Esta obra é uma recopilação adaptada de referências em doenças do trato
gastrintestinal, onde buscamos retirar e sumarizar das principais fontes literárias
que utilizamos nossa prática diária, dados quantitativos e qualitativos. Estes

Assunto: Medicina/Saúde Coletiva
O ser humano desenvolveu, ao longo de milhões de anos, uma notável
capacidade natural de memória, especialmente em comparação aos outros
animais. E, como alcançou o estágio de ter consciência de suas próprias
limitações, compreendeu que a memória natural não era o suficiente, e daí
surgiram os inúmeros meios artificiais de memória. Estes, porque imortais,
têm a capacidade de “arquivar” uma inesgotável quantidade de informações
extremamente complexas e detalhadas por um tempo praticamente infinito.
Assim, como consequência natural do esforço humano para “se lembrar” de
tudo, surgiu também uma tentativa de se reverter o armazenamento daquelas
memórias que já não servem mais, e que, se no cérebro humano seriam
naturalmente “deletadas” ou “arquivadas”, nos imortais meios digitais elas
precisam ser artificialmente evanescidas. Não por outro motivo os teóricos das
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O presente livro tem por objetivo apresentar o Transtorno de Ansiedade
Social, suas especificidades e algumas formas de intervenção, tanto no campo
social quanto clínico. Com uma linguagem clara e objetiva é destinado àqueles
interessados na temática como também pesquisadores da área.
A obra explora as diversas interfaces do Transtorno de Ansiedade Social:
suas modalidades clínicas de tratamento, características específicas, como
desempenho e comportamentos de segurança, sua relação com o bullying e outros
temas relevantes. Neste cenário, o leitor terá a oportunidade de se aprofundar
nos aspectos clínicos e sociais deste transtorno, configurando-se em uma valiosa
ferramenta para a formação e a atualização de psicólogos, psiquiatras e estudantes
das disciplinas adjacentes à saúde mental.

Diante das novas demandas da sociedade contemporânea, está obra
visa contribuir para a ampliação dos olhares acerca das juventudes. Esperase que os estudos que compõem este livro possam embasar intervenções e
debates, nos diversos campos de atuação com jovens e os seus contextos de
desenvolvimento.
O Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Juventudes (NEPEJ), da
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), abriga pesquisadores e
estudantes de graduação e pós-graduação com o objetivo de aprofundar o
conhecimento sobre os jovens e seus contextos.
A proposta de elaborar o livro “Juventudes: Pesquisas e Campos de
Atuação” nasceu da necessidade de intercâmbio com pesquisadores de outras
instituições acadêmicas que, como nós, pesquisam e estudam as juventudes
e as suas vicissitudes.

MANUAL DIDÁTICO – PREVENINDO LESÕES
DIABÉTICAS

DINÂMICA DO USO DE DROGAS NO CICLO
VITAL
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A doença Diabetes Mellitus é reconhecida mundialmente como doença crônica
e causadora de lesões adjacentes em órgãos diversos do corpo humano, o
diagnóstico clínico é simples e eficaz para que seja realizado um tratamento
medicamentoso exitoso, porém não devemos esquecer que antes de qualquer
consulta médica ou de enfermagem, devemos utilizar as ferramentas de prevenção
disponíveis nos protocolos e manuais de saúde, bem como utilizando a experiência
profissional em saúde como precursora da prevenção de doenças crônicas como
a Diabetes Mellitus. Quando não for possível mais a prevenção da doença, focase na prevenção das lesões diabéticas, pois sabe-se que as lesões ulcerosas, o
Pé Diabético e outras lesões cutâneas podem ocorrer com maior frequência. O
Manual traz de maneira concisa os métodos preventivos de tais lesões, a fim de
auxiliar profissionais de saúde recém-formados, profissionais que trabalham com
saúde pública, consultórios de rua, atendimento ambulatorial, que muitas vezes
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Esta obra é uma coletânea de estudos desenvolvidos pelo Núcleo de
Educação e Atenção em saúde da Universidade Estadual da Paraíba (NEAS/
UEPB) acerca da dinâmica do uso de drogas da gestação até a melhor idade.
Ademais, faz-se a apresentação do consultório farmacêutico como política
pública de saúde e destina-se a todas as pessoas interessadas no controle
do uso de drogas.

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

358

SAÚDE COLETIVA
SAÚDE MENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS:
OS DESAFIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS NO
CUIDADO EM SAÚDE

EQUOTERAPIA & CIÊNCIA:
PASSOS QUE TRANSFORMAM VIDAS
AUTORES: ANDRÉA GOMES MORAES ALEXANDRE REZENDE - ANA CRISTINA DE
DAVID

AUTORES: ERALDO CARLOS BATISTA
- VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
(ORGS. )

ISBN:978-65-86087-56-7
ISBN DIGITAL:978-65-86087-52-9
DOI: 10.24824/978658608756.7

ISBN:978-85-444-3040-8
DOI: 10.24824/978854443040.8

Páginas: 142

Páginas:220
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O livro “Saúde mental e políticas públicas: os desafios teóricos e práticos no
cuidado em saúde” é alicerce de alguns fundamentos e evidências no ensino
e cuidado em saúde mental. A obra busca dialogar sobre possibilidades de
aproximação teórica e prática no manejo de pessoas em risco, sofrimento
psíquico ou em processo de reabilitação/reinserção social.

Este livro descreve, de forma detalhada e com linguagem acessível a
profissionais de diversas áreas, as questões chaves que motivaram a
realização de um estudo sobre os efeitos da equoterapia para crianças
com paralisia cerebral. Pretende-se, com iniciativas semelhantes, reunir um
conjunto de evidências científicas que subsidiem a equipe multidisciplinar de
equoterapia na tomada de decisões estratégicas para melhoria da qualidade
da intervenção.

DIÁLOGOS SOBRE DETERMINANTES
SOCIAIS E EQUIDADE EM SAÚDE:
UM MOVIMENTO PELA PRÁXIS EM SAÚDE
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Obra vinculada ao Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Saúde
(MPCAS), da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS). Tendo como objetivo
abordar lesões teciduais no paciente com doença crônica e a aplicabilidade do
tratamento multiprofissional.
Os seus capítulos referem-se aos seguintes temas: Polineuropatia Diabética; Pé
Diabético; Insuficiência Cardíaca; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Doença
Renal Crônica; Osteoartrite de Joelho; Lesão Tecidual por Pressão no Paciente
com Imobilidade; Fisioterapia nas Doenças Crônicas; Aspectos Nutricionais em
Pacientes com Doenças Crônicas e Psicologia nas Doenças Crônicas.
Esta obra científico-literária destina-se aos profissionais das diversas áreas
da saúde, entre eles: médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e
psicólogos, valendo-se como ferramenta de conhecimento e auxílio à prática
clínica diária destes. Sendo útil ao atendimento em clínicas, ambulatórios, em

Esta obra é produto da Tese elaborada no Departamento de Saúde da
Coletividade da Faculdade de Medicina do ABC, junto ao Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde. Ela nasce da necessidade de refletir sobre
o conceito atribuído a equidade em saúde e sua promoção nos serviços de
saúde. Também é fruto de inquietações a respeito da universalidade em
saúde, reconhecendo que para legitimá-la é necessário comportar o direito
à diferença, tendo em vista que não se trata mais de um padrão homogêneo,
mas de um padrão equânime.
Os capítulos deste livro abordam assuntos sobre o Sistema Único de
Saúde (SUS), Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e concepções dos
profissionais da APS sobre a práxis para promoção da equidade em saúde.
Estimamos a cada um que se aventurar por estas páginas, que tenha uma
ótima leitura e reflexões produtivas. Que vocês possam sentir que em cada
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O avanço dos estudos científicos relacionados à segurança do paciente enfatiza a
importância da identificação dos riscos para prevenção de eventos adversos. Todos
os esforços voltados para a qualidade da assistência envolvem a alta direção e,
sobretudo os colaboradores com o objetivo único: fazer o bem acima de tudo. Os
eventos adversos representam um sério problema de saúde pública que prolongam
o tempo de internação e aumentam os custos assistenciais. Nesse sentido, o livro
“Segurança do Paciente em Serviços de Saúde” tem como objetivo facilitar o
processo de gestão do trabalho, trazendo uma abordagem sistemática sobre as
principais medidas sinérgicas que reduzem os danos desnecessários ao paciente.
Esperamos que você possa usufruir desta obra, tendo em vista novas atualizações
de estudos, legislações e diretrizes que foram consolidadas entre os 11 capítulos.
Participaram da construção enfermeiros, advogados, médicos e bioestatísticos que
possuem uma formação e vivência prática nesta área do conhecimento.
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Este livro analisa a inclusão das Práticas Integrativas e Complementares
Grupais (PIC’s) nos serviços de saúde da atenção básica e em que medida
tais ações têm contribuído para as transformações das práticas hegemônicas
de cuidado e garantia do fortalecimento dos princípios do SUS, em diálogo
com a educação popular.

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

359

SAÚDE COLETIVA
VIVÊNCIAS DE MULHERES NO TEMPO E
ESPAÇO DA PANDEMIA DE COVID-19:
PERSPECTIVAS TRANSNACIONAIS

EATING AT SCHOOL
REFLECTIONS FROM BRAZIL
AUTORES: ANA ELIZA PORT LOURENÇO PRISCILA VIEIRA PONTES (ORGS.)

AUTORES: GEORGIANE GARABELY HEIL
VÁZQUEZ - JOSELI MARIA SILVA - KARINA
JANZ WOITOWICZ (ORGS.)

ISBN:978-65-251-1670-9
ISBN DIGITAL:978-65-251-1671-6
DOI: 10.24824/978652511670.9

ISBN:978-65-251-0325-9
ISBN DIGITAL:978-65-251-0321-1
DOI: 10.24824/978652510325.9

Páginas: 88

Páginas: 378

Assunto: Medicina/Saúde Coletiva

Assunto: Medicina/Saúde Coletiva
O livro oferece reflexões sobre as questões de gênero, diante do desafio de
compreender a complexa realidade que se apresenta em tempos de pandemia da
Covid-19. A leitura oportuniza o encontro com trajetórias de mulheres de distintos
territórios, que compartilharam experiências investigativas sobre o tema.

For anyone who has kids in school or who cares about what kids eat,
Eating at School is essential reading. It is a warm, reality-based, and entirely
practical guide to why school food should set a healthy example, and how to
approach fixing it when it doesn’t. The authors understand what schools and
caretakers are up against and provide all the evidence anyone needs to make
healthy school food a priority.
Marion Nestle
Professor of Nutrition, Food Studies, and Public Health at New York
University, and author of Unsavory Truth (Uma Verdade Indigesta in its
Brazilian edition).
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ETNOFARMÁCIA FITOTERAPIA POPULAR E
CIÊNCIA FARMACÊUTICA

ETNOCONHECIMENTO E CULTIVO DE PLANTAS
MEDICINAIS

Autor(es): Wagner L.R Barbosa (org.)

Autor(es): Fabio M. Aprile - Gilmar W. Siqueira

ISBN: 978-85-8042-215-3

ISBN: 978-85-8042-301-3

Páginas: 132

Páginas: 476

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

Esta obra trata de um tema que temos construído em rodas de conversas com amigos
colaboradores como Wellington Barros da Silva, parceiro em um capítulo e Professor na
UFSE, e Thomas Mitschein, companheiro do Núcleo de Meio Ambiente – UFPA. Discutimos
o caráter da Etnofarmácia enquanto ciência interdisciplinar, visto que apresenta uma matriz
teórica fundamentada na interface entre as Ciências Sociais, a da Saúde e as Biológicas, elas
contribuem para a construção do paradigma sócio-ambiental.

Este livro é uma coletânea sobre o uso e cultivo de plantas medicinais por comunidades
tradicionais do Norte ao Sul do Brasil, que vivem uma estreita relação com o ambiente natural.
Ao longo de mais de 25 anos, os autores adquiriram, durante suas pesquisas, um acervo
substancial de informações sobre o cultivo de solos e plantas de diversas regiões do país,
sentindo-se estimulados a compartilhar este material, no intuito de auxiliar na preservação
dos conhecimentos tradicionais das diversas etnias que compõe a população brasileira.

ETNOFARMÁCIA:
saberes e gênero

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS SOB A ÓTICA DA
QUÍMICA MEDICINAL

Autor(es): Mauricia Melo Monteiro - Antonio Jorge Ataí
de Sousa - Wagner Luiz Ramos Barbosa (Orgs)

ISBN: 978-85-444-0508-6

ISBN: 978-85-8042-468-3

Autor(es): Francisco Jaime Bezerra Mendonça JuniorThiago Mendonça de Aquino (orgs.)

Páginas: 132

Páginas: 376

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

“Trata-se de um desafio que está sendo encarado com competência pelo Laboratório
de Etnofarmácia - LAEF - do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará.
Um exemplo do seu trabalho é esta publicação de Maurícia Monteiro, Antonio Sousa e
Wagner Barbosa que aborda como mulheres pescadoras de Marudá, distrito do Município de
Marapanim no Estado do Pará, estão aproveitando saberes tradicionais na transformação de
plantas medicinais em remédios artesanais.

O presente livro é fruto do trabalho de mais de 20 professores e pesquisadores que
lecionam e pesquisam na área da Química Medicinal em diferentes Universidades do
Brasil e de Portugal (UFPE, UFRPE, UFPB, UEPB, UFCG, UFAL, Universidade de Lisboa)
e tem como principal público alvo estudantes de graduação e pós-graduação, professores
e profissionais das áreas farmacêutica, química, biotecnológica, médica e das ciências
biológicas e biomédicas.

ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS:
estado da arte e reflexões
Autor(es): Robson Roney Bernardo

MODULAÇÕES DE SENTIDOS NA EXPERIÊNCIA
PSICODÉLICA:
saúde mental e gestão autônoma de psicotrópicos
prescritos e proscritos

ISBN: 978-85-444-0689-2

Autor(es): Sandro Eduardo Rodrigues

Páginas: 52

ISBN: 978-85-444-0686-1

Assunto: Farmácia » Fitoter/Etnofarmácia

Páginas: 316
Assunto: Farmácia » Fitoter/Etnofarmácia

A obra descreve as questões de estabilidade ligadas ao conceito de estabilidade
fazendo um histórico desde sua criação até sues dias atuais mostrando as dificuldades de se
implementar um método analítico com precisão e seletividade para a detecção de produtos
de degradação oriundos do fármaco e ou da sua formulação farmacêutica. Ainda neste livro
abordamos a importância do estudo de estresse bem como modelos e protocolos destes
estudos a fim de se conhecer o fármaco em questão bem como a sua formulação para que
este seja protegido e tenha um prazo de validade adequado tanto em função da questão
farmacodinâmica como em processo de desenvolvimento galênico. Há vários exemplos
de reações que os fármacos são suscetíveis de degradação como hidrólises, oxidações,
fotólises devido ao nosso clima que contribui para este estudo como também é abordado um
pouco da legislação farmacêutica e as diferenças entre as mesmas.
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Este livro, resultado de um doutorado em Psicologia, comparou o Guia para a Gestão
Autônoma da Medicação (Guia GAM) canadense, traduzido ao português e aplicado em
práticas clínicas no Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP) e Novo Hamburgo (RS) com a
história das formas de gestão da experiência psicodélica nos movimentos psiconáuticos
desenvolvidos por uma gnose psicodélica desde a última metade do século XX.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:
instrumento de avaliação na rede pública de saúde
Autores: Edi Franciele Ries - Valéria Maria Limberger
Bayer (Orgs.)
ISBN:978-85-444-3567-0
DOI: 10.24824/978854443567.0
Páginas: 154

O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E A
SAÚDE GLOBAL:
as implicações no controle das doenças tropicais
negligenciadas no Brasil
Autores: Marco Antônio Pontes Aires, Isabel Christine
Silva De Gregori
ISBN:978-85-444-3986-9
DOI: 10.24824/978854443986.9
Páginas: 134

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia

Este livro oferece um instrumento de aplicação prática para diagnóstico, avaliação e/ou
Caro(a) leitor(a), a obra parte de uma grande construção teórica e reflexiva,
monitoramento da Assistência Farmacêutica. Os autores visam contribuir para a gestão da apresentando um tema de atual relevância ao panorama social e jurídico da sociedade
Assistência Farmacêutica, bem como para a qualificação de estudantes e profissionais da contemporânea, o permanente embate que tem sido gerado entre as estruturas normativas
área, por meio da sistematização e produção de conhecimentos.
nas quais estão inseridos os direitos de propriedade intelectual e a saúde global, mais
especificamente, o acesso aos medicamentos para as doenças tropicais negligenciadas.
Certamente, aborda assuntos que convoca o(a) leitor(a) a refletir sobre aspectos
tocantes a consolidação de direitos, conduzindo-nos a acreditar que, juntos, podemos
fazer a diferença em uma sociedade tão indiferente!! Não restam dúvidas que esta
obra apresenta resultados de uma séria pesquisa, realizada com rigor metodológico,
que permite ao leitor acompanhar as transformações do direito no tempo e no espaço,
permitindo, também, conhecer as evoluções que envolvem o tema. Afinal, em suma,
FARMÁCIA:
entre passado e futuro
Autores: Arnaldo Zubioli
ISBN:978-65-86087-70-3
ISBN DIGITAL:978-65-86087-67-3
DOI: 10.24824/978658608770.3
Páginas: 708
Assunto: Ciências da Saúde - Farmácia - Fitoter/
Etnofarmácia
Os tempos mudaram e as farmácias de qualquer natureza também. Novos medicamentos,
novos serviços e um novo modelo de farmácia comunitária é perquirido pelas entidades
corporativas das farmácias e dos farmacêuticos, governo, instituições de educação superior,
empreendedores e usuários de suas ações e serviços.
Neste livro é descrito a prática e o funcionamento das farmácias em 35 (trinta e cinco)
países da Europa; 3 (três) países da América do Norte e 7 (sete) países da América do Sul;
14 (quatorze) países da África, 18 (dezoito) países da Ásia e 3 (três) países da Oceania,
totalizando 70 (setenta) países de todos os continentes, ao longo dos anos de 1987-2017.
As farmácias estão passando por profundas transformações, ainda não perceptíveis na
saúde brasileira desde a edição da Lei 13.021/14, que elevou a condição das farmácias de
qualquer natureza de simples dispensadoras de medicamentos passivas para dispensadoras
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CICATRIZAÇÃO DAS CORDAS VOCAIS: efeitos da
Mitomicina-C sobre o depósito de fibras colágenas em
coelhos

AUTOR(ES): MARIA ISABEL MOURÃO CARVALHAL,
EDUARDA MARIA CASTRO COELHO

ISBN: 978-85-8042-694-6

ISBN: 978-85-8042-625-0

Autor:
Jan Alessandro Socher

Páginas: 188

Páginas: 174

Assunto: Medicina, Clínica médica - Pesquisa

Assunto: Medicina, Clínica médica - Pesquisa

Nesta obra apresenta-se os diversos métodos de correção da insuficiência glótica
através da enxertia de materiais heterólogos ou autólogos nas pregas vocais, as recentes
descobertas sobre o processo cicatricial na laringe, bem como a aplicação de substâncias
como a mitomicina-C com a finalidade de tornar a cicatrização menos intensa e assim obter
uma melhor qualidade vocal.

Este livro reúne a contribuição de 13 autores em 7 capítulos sobre a temática de
obesidade, considerada como um dos maiores problemas de saúde pública em todo o
mundo, apresentando os vários países, valores diferentes de prevalência, tendo em conta
o seu nível de desenvolvimento. O desequilíbrio crônico no balanço energético, mais
ingestão e menos gasto calórico, que normalmente explica a obesidade, é resultado da
interação dinâmica de mudanças complexas a nível biológico, do envolvimento físico e
sociocultural. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a rápida industrialização,
crescimento econômico e o mercado global, têm vindo a alterar de forma significativa a
vida das crianças de muitos países desenvolvidos, com repercussões no padrão alimentar,
nos estilos de vida, nas melhores condições de vida, acesso a alimentos, bens e serviços.

10 SEGREDOS PARA UMA VIDA MAIS FELIZ COM A
DOENÇA DE PARKINSON

CLIMATÉRIO E MENOPAUSA:
uma visão multidisciplinar

ISBN: 978-85-8042-851-3

ISBN: 978-85-444-0017-3

Autores:
Mariana Moscovich
Michael S. Okun

Organizadores:
Mauricio Paulo Angelo Mieli
Ana Luiza Pereira Moreira Mori
Bruna Oneda

Páginas: 104

Páginas: 210

Assunto: Técnicas de autoajuda, Psicologia, Parkinson,
Doença de

“Não existem inverdades sobre os 10 segredos para uma vida mais feliz na Doença de
Parkinson. Este livro é uma fonte de informação fundamental para pacientes e familiares
com a Doença de Parkinson em todo o mundo que falam diferentes línguas, mas sofrem da
mesma maneira com os mesmos sintomas muitas vezes incapacitantes.” Muhammad Ali

Assunto: Mulheres - Saúde e higiene, Mulheres Saúde mental, Ginecologia, Obstetrícia, Psiquiatria

Como ser feliz na maturidade. Resolver mudanças e ocorrências do Climatério/
Menopausa, por exemplo calores, insônia, perda de memória, aumento de peso, quedas,
entre outros. Esta é uma obra que pode ser consultada em momentos de dúvida e também
para aprendizado.

AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICOS NAS DOENÇAS
NEUROLÓGICAS
ISBN: 978-85-444-0049-4

IMPLICAÇÕES EXISTENCIAIS
DA INFECÇÃO PELO HIV
ISBN: 978-85-444-0067-8
Autor: Bernardino Geraldo Alves Souto

Organizadora:
Cristina Iwabe-Marchese

Páginas: 214

Páginas: 254

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Assunto: Sistema nervoso - Doenças - Tratamento,
Neurologia

O livro “AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DOENÇAS
O conteúdo deste livro desvenda cientificamente o sofrimento psicológico e social
NEUROLÓGICAS” de autoria/ organização da Profa. Dra. Cristina Iwabe-Marchese baseia-se em de quem vive com o HIV, o modo como essas pessoas enfrentam tal sofrimento e como
estudos científicos de mensuração, caracterização e manuseios terapêuticos que podem auxiliar na conseguem se livrar do mesmo. Interessa a quem vive com esse vírus, aos amigos dessas
reabilitação de pacientes neurológicos.
pessoas e aos profissionais de saúde no sentido de ajudar principalmente na superação
dos significados de estigma e de morte ligados ao HIV.
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PRIMA MATÉRIA CONCERNENTE ÀS CÉLULASTRONCO

TEMAS EMERGENTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
educação, esporte e saúde

ISBN: 978-85-444-0353-2

ISBN: 978-85-444-0163-7

Autor(es): Felipe Janz
Páginas: 96

Autor(es):
Andreia Cristina Metzner
Alexandre Janotta Drigo
Juliana Cesana

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Páginas: 138
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Este livro foi organizado a partir de reflexões acerca da Educação Física no que
diz respeito aos aspectos da sua profissionalização/profissionalidade. Neste sentido,
apresenta trabalhos que contemplam tanto a área escolar quanto não escolar,
apresentando três grandes eixos de discussão, que são: 1 ) Formação; 2) Intervenção;
e 3) Ética e Atuação Profissional.

A visão alquimista considerava que a Prima Materia continha os germes de “todos os
gazes, todas as águas, todos os minerais, todas as ervas, todas as pedras e todas as gemas
que somente o Senhor poderia liberar...” de forma que outras coisas delas pudessem surgir.
Deus criou todas as coisas; e ele criou algo a partir do nada. Este algo é a semente, na qual
a proposta de seu uso e função está inerente desde o começo. E desde que todas as coisas
foram criadas num estado não acabado, nada está acabado” (Paracelso, 1995, p. 145).

ANÁLISE INSTITUCIONAL NA SAÚDE:
o impacto da violência intrafamiliar nas crianças e
adolescentes

ÉTICA E SAÚDE MENTAL CONTEMPORÂNEA:
o privilégio da alteridade no Centro de Atenção
Psicossocial
ISBN: 978-85-444-0427-0

Autor(es): Fernanda Flaviana de Souza Martins

Autor(es): Patrícia Mendes Lemos

ISBN: 978-85-444-0374-7

Páginas: 216
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Páginas: 170
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina
Esse livro examina a violência intrafamiliar ocorrida com as crianças e os
adolescentes que são internadas no Hospital João XXIII em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Essa instituição apresenta um percentual significativo das crianças
hospitalizadas vítimas desse tipo de violência. Na tessitura da trama complexa que
sustenta esse fenômeno, a autora desvela um campo de forças intenso e contraditórias
que coexistem lado a lado e emergem a partir do que a Análise Institucional, marco
teórico do estudo, denomina analisadores. O cuidado da família, o uso dos prontuários, o
que se apresenta como acidente, mas que em alguns casos é negligência e a dificuldade
da equipe com a violência e com notificação são evidenciados, bem como os dados
quantitativos referentes a essas internações, contribuindo efetivamente para quem lida
com a violência no cotidiano, auxiliando na sustentação de intervenções que minimizem
esse grave problema social e de saúde pública.

Composto por três capítulos, o livro discorre acerca da temática da Reforma da Saúde
Mental, realizando apontamentos éticos relacionados ao funcionamento do atual Sistema de
Saúde Mental, à caracterização das demandas dos usuários e inferindo sobre a primazia da
alteridade-loucura no Centro de Atenção Psicossocial.

SERVIÇOS INTERNET, PESQUISA E MEDICINA

PSICANÁLISE E HOMOSSEXUALIDADES:
teoria, clínica e biopolítica

Autor(es): Daniel Bottino

ISBN: 978-85-444-0529-1
Autor(es): Thamy Ayouch

ISBN: 978-85-444-0437-9

Páginas: 104

Páginas: 140

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

O século XX se caracterizou pela coleta e processamento de dados além da
distribuição da informação em vastas áreas geográficas. As invenções do rádio e da
televisão em conjunto com as redes telefônicas mundiais, satélites de comunicação e
o surgimento dos computadores forneceram um meio propício para disseminação do
conhecimento em escala mundial. Atualmente ocorre mais uma Revolução em nossa
sociedade, a ERA DE INFORMAÇÃO.
A Rede Internet é o resultado das transformações da Sociedade Moderna Mundial
atualmente, representante máximo da Era da Informação, cujos serviços oferecem
uma gama enorme de possibilidades de pesquisa. Com a tecnologia WWW podemos
vislumbrar bilhões de páginas de informações distribuídas nas mais diversas áreas do
conhecimento. A Rede Internet é um verdadeiro mar de informações.
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Como uma certa psicanálise fala das homossexualidades? Como psicanalistas
consideram a diversidade sexual? Podemos, enquanto psicanalistas inseridos na
historicidade da nossa clínica, continuar usando categorias pretensamente universais mas
em realidade marcadas pelo contexto social, histórico e politico do seu surgimento? Podemos
continuar definindo, de forma universal, vias “certas” da subjetivação que descuidem das
mudanças nas modalidades de aliança e filiação, e nas praticas de sexuação e sexualidade?
Se a homossexualidade, durante muito tempo, constituiu um problema para a teorização
psicanalítica, hoje em dia é a estranha homofobia de vários discursos apresentados em
nome da psicanálise que se revela problemática. Se a psicanálise tem se interrogado sobre
a homossexualidade durante mais de um século, hoje são as homossexualidades, pela sua
maior visibilidade social e jurídica, que a interrogam.
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GENÉTICA E EVOLUÇÃO
Na saúde e na doença

Autor(es): Luiz Ferraz de Sampaio Neto

Autor(es): Malcon Antonio Manfredi Brandeburgo

ISBN: 978-85-444-0536-9

ISBN: 978-85-444-0632-8

Páginas: 64

Páginas: 148

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

“O texto procura esclarecer a situação dramática que é a perda de uma gestação ainda
no início do processo gestacional, com esse propósito os capítulos são iniciados por resumos
de situações clínicas reais, atendidas por mim, mas com modificação da identificação das
personagens. O abortamento espontâneo é experiência difícil para todos envolvidos no
processo, obviamente os mais diretamente afetados serão o binômio materno-fetal e seu
parceiro, contudo a percepção da impotência frente a esta situação é motivo de desconforto
também para os profissionais de saúde que acompanham essas gestantes. Existem diferentes
formas clínicas dos abortamentos, cada qual com sua evolução mais habitual. São disponíveis
modernamente alguns medicamentos com propostas específicas de uso para cada um desses
fármacos, contudo, a eficácia, especialmente em situações mais precoces, ainda é insatisfatória.

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

O livro trata de explicar diferentes problemas de saúde do ponto de vista genético e evolutivo,
apresentando o assunto de maneira a ser entendido pela maioria das pessoas e procurando
conscientizar o leitor de que muitas doenças tem sua origem em alterações biológicas. Nos
primeiros capítulos vamos abordar questões como os limites entre a saúde e a doença, ou seja,
como caracterizar um e outro estado, ou ainda verificar que por trás do universo biológico do
qual fazemos parte está uma longa história evolutiva que se iniciou a bilhões de anos e a qual de
certa maneira está registrada no DNA de cada indivíduo. É a partir dessa história que podemos
entender muito do que somos e fazemos, incluindo aspectos como a nossa diversidade, a nossa
formidável resistência às doenças graças ao sistema imunológico, bem como tirar conclusões
sobre como melhorar a nossa capacidade de resistência.
APRENDENDO A RESPIRAR:
uma breve introdução ao biofeedback
cardiorrespiratório

A VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE SOB A
PERSPECTIVA DO ERRO MÉDICO:
um diálogo constitucional-administrativo na seara do
SUS
Autor(es): Thiago dos Santos Rocha

Autor(es): Mariana Lopez Teixeira - Fernanda Vargas
Amaral - Emilio Takase - Ruy Marra

ISBN: 978-85-444-0733-2

ISBN: 978-85-444-0756-1

Páginas: 152

Páginas: 162

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Este trabalho monográfico aborda o direito à saúde, considerando o mínimo existencial e o
efeito cliquet com fins de resguardo à segurança jurídica. A doutrina menciona uma modalidade
de eficácia jurídica denominada eficácia positiva ou simétrica, que significa a possibilidade
de exigência judicial de um determinado direito subjetivo, enquanto o efeito cliquet significa a
vedação de retrocesso dos direitos fundamentais já consolidados.

Este livro introduz ao uso da técnica eletrônica chamada de biofeedback cardiorrespiratório.
Tal técnica visa o aumento da coerência cardíaca com o auxílio simultâneo de feedback e
com o treino da atenção na respiração. A técnica de biofeedback cardiorrespiratório é uma
ferramenta capaz de auxiliar a treinar a mente no momento presente e a diminuir a hiperativação
relacionada ao estresse. Neste livro, você poderá conhecer um pouco mais sobre biofeedback
cardiorrespiratório, o marcador somático utilizado nesta técnica de intervenção e seu impacto
na saúde. Fornecemos ainda protocolos que podem servir como um programa de intervenção.

A CONTRIBUIÇÃO DA FENOMENOLOGIA
DE MERLEAU-PONTY À CONCEPÇÃO DE
CORPOREIDADE NA BIOÉTICA

SAÚDE PREVENTIVA E SIMPLIFICADA AO SEU
ALCANCE: orientações terapêuticas incluindo
programa de desintoxicação

Autor(es): Afonsina Maria Ferreira

Autor(es): Anaflávia de Oliveira Freire

ISBN: 978-85-444-0915-2

ISBN: 978-85-444-0993-0
Número de páginas: 97

Número de páginas: 154

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Livro de Bioética, baseado nos postulados da Fenomenologia de Merleau-Ponty, discute
a questão da corporeidade humana, na superação da dicotomia cartesiana corpo-objeto e
corpo-sujeito, de modo a fundamentar intervenções no corpo, casos de transplante, procriação,
engenharia genética e senescência.
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Em Saúde preventiva ao seu alcance, Anaflávia Freire apresenta de forma concisa o que
todos nós sabemos: saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas sim um estado de
perfeita harmonia física e mental. E para que este estado ocorra depende unicamente do esforço
individual e da disciplina diária. A partir desta premissa veremos que os tópicos abordados de
forma simplificada, porém com uma profundidade única nos conduz a uma viagem nos diversos
aspectos do funcionamento do nosso corpo.
Desde a ingestão de água ao acordar, até a imersão num quarto escuro na hora de
dormir fazem a grande diferença no nosso bem-estar e, por conseguinte no processo de
envelhecimento.
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APLICAÇÕES DA ENGENHARIA DE
PROCESSOS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Autor(es): José Antonio Chehuen Neto (Org.)

Autores: Ana Paula Meneguelo, Leonardo
da Silva Arrieche, Marcelo Silveira Bacelos,
Taisa Shimosakai de Lira, Vanessa Dal-Bó
(organizadores

ISBN: 978-85-444-1059-2
Número de páginas: 474

ISBN:978-85-444-1199-5

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Número de páginas: 334
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Os textos atuais sobre cirurgia devem acompanhar os tempos modernos
de grande tecnologia na área da saúde e as políticas de formação médica
generalista, contemplando estudantes e profissionais.
O aprimoramento dos conhecimentos cirúrgicos na graduação médica e
como cirurgião tem se modificado radicalmente. Os principais motivos são
que as técnicas operatórias tornaram-se menos invasivas, os distúrbios
metabólicos pós-operatórios são bem entendidos, os medicamentos
anestésicos trouxeram mais segurança, os ambientes assistenciais buscam
qualidade com metodologia adequada, há preocupação com o custo e o
benefício, a eficiente relação médico-paciente e a gestão do corpo clínico

Este livro reúne algumas tendências teórico-acadêmicas e descobertas no
campo da Engenharia de Processos em Sistemas de Energia no contexto
brasileiro e internacional, em nível de graduação e pós-graduação stricto sensu.
Como exemplo de tendências, cito a visão sistêmica de processos e uso da técnica
da árvore de estados para um estudo prospectivo de otimização de processos.
O livro é dividido em duas partes sendo que a primeira parte aborda uma
visão histórico-tecnológica a produção de petróleo, gás e energias renováveis,
discutindo a síntese de gás natural, teste de água de processo de floculação,
produção de bio-óleo por pirólise, estudos de aproveitamento energético pela
queima de casca de café e de cacau. A segunda parte revela aspectos teóricos
da qualificação e estimativa da eficiência energética de processos, abordando a

BIOÉTICA E SAÚDE PÚBLICA

BIOÉTICA E EDUCAÇÃO
Volume 2

Autores: Regina Ribeiro Parizi Carvalho - Caroline
Filla Rosaneli

Autores: Valquíria Elita Renk - Patrícia Maria
Forte Rauli (Orgs.)

ISBN:978-85-444-1091-2

ISBN:978-85-444-1154-4

Número de páginas: 190

Número de páginas: 164

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

O tema Bioética e Saúde Pública foi decorrência natural do XI Congresso
Brasileiro de Bioética que tinha como fio condutor o debate sobre desigualdade
econômica e social, no Brasil e no mundo. Assim, dentre as questões centrais
que as iniquidades promovem, sem dúvida nenhuma, a saúde e a educação
são as de maiores repercussões, pois além do sofrimento individual, elas
confluem para uma situação coletiva de pobreza e subdesenvolvimento.
Discutir essas questões, seus conflitos e prioridades, é obrigação ética para
as nações e para os militantes do campo da bioética, em particular, uma vez
que desde a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em
1948, a saúde faz parte dos direitos de cidadania, sem os quais as sociedades
entendem que há comprometimento das condições de dignidade da vida

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Este livro apresenta a interface entre Bioética e Educação, em 10
capítulos, produzidos por Mestres e Doutores de reconhecimento nacional
e internacional. É destinado aos professores e pesquisadores na área
de Bioética e Educação, assim como aos estudantes de graduação e pós
graduação na área da saúde e das ciências humanas. Ele preenche uma
lacuna na reflexão e a análise crítica da formação escolar e acadêmica do
sujeito ético.
O conceito ‘Bioética’ foi formulado por Potter em 1971, com a simbologia de
uma ponte entre as Ciências tecnológicas e as Humanidades, evidenciando a
necessidade de uma reflexão ética sobre os impactos dos avanços científicos
na humanidade. Mas, hoje, em tempos de globalização, em tempos de

FUNDAMENTOS DA BIOÉTICA
Série Bioética
Volume 3

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL NÃO
INVASIVA NOS TRANSTORNOS DO
NEURODESENVOLVIMENTO

ISBN:978-85-444-1299-2

Autores: Mauro Muszkat - Luanda André Collange
Grecco (Orgs.)

Número de páginas: 290

ISBN:978-85-444-1372-2
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Número de páginas: 188
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Este livro pretende apresentar, debater e enfrentar o problema dos
fundamentos da bioética, a partir de um diálogo com os vários saberes
envolvidos. Embora os trabalhos presentes nessa obra já tenham sido
apresentados e debatidos no XI Congresso Brasileiro de Bioética, e nesse
sentido podemos dizer que já foram aprovados pelo crivo científico, a
acelerada revolução biotecnocientífica que vivemos na atualidade exige
que revisemos constantemente nossas concepções e posições, visto que
antigos projetos e utopias humanas podem com o auxílio da biotecnociência
se tornar realidade. Tendo nos tornados mais capazes de intervir sobre a
natureza humana e extra-humana, cresce a nossa responsabilidade nas
escolhas no que queremos modificar. E na contramão a esse projeto redentor
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Este livro apresenta uma reflexão científica e clínica sobre a aplicabilidade
das técnicas de estimulação cerebral não invasiva para o tratamento
de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento.
Princípios básicos da estimulação magnética transcraniana e da estimulação
transcraniana por corrente contínua, aspectos éticos e legais do uso clínico no
país, adaptações necessárias para o uso pediátrico, assim como, as principais
evidências da aplicabilidade em transtornos psiquiátricos, transtorno do déficit
de atenção com hiperatividade, transtorno do espectro autista, no distúrbios
de aprendizado, na paralisia cerebral e na epilepsia são apresentados neste
livro. Cada capítulo apresenta um panorama do assunto a ser discutido e,
em seguida, destaca os principais achados científicos sobre a estimulação
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GINÁSTICA FEMININA:
do assoalho pélvico à postura ideal

ANÁLISE RÍTMICA E FENOMENOLOGIA:
pluviosidade, impactos naturais, percepção humana
e as inundações em Cáceres/MT – 1971 a 2010

Autores: Juliana Schulze Burti

Autores: Leandro dos Santos - Cleusa Aparecida
Gonçalves Pereira Zamparoni - José Carlos de
Oliveira Soares

ISBN:978-85-444-1506-1
Número de páginas: 78

ISBN:978-85-444-1483-5

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Número de páginas: 160
Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Livro baseado no método de exercícios Ginástica Feminina, desenvolvido
pela fisioterapeuta e professora de Educação Física Juliana Schulze Burti.
Os exercícios são ilustrados e explicados detalhadamente, visando o trabalho
de todas as regiões do corpo de forma sincronizada com a respiração,
recrutamento do assoalho pélvico e controle postural.

As reflexões em torno da urbanização, pluviosidade e seus reflexos no
condicionamento de áreas susceptíveis a inundação, subsidiou analisar a
influência dos elementos naturais, dos aspectos meteorológicos (pluviosidade)
e antrópicos como variáveis potenciais a ocorrências de inundações durante a
série histórica de 1971 a 2010 em Cáceres-MT

O BEIRADEIRO MUNDICO QUER MORRER COM
DIGNIDADE!
uma abordagem bioética sobre cuidados paliativos
no final da vida

O USO DA DISSONÂNCIA NO TRATAMENTO DA
ACNE VULGAR

Autores: José Odair Ferrari

ISBN:978-85-444-1683-9

ISBN:978-85-444-1653-2

Número de páginas: 74

Número de páginas: 144

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Autores: Helmuth Krüger (organizador)

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Neste livro o autor descreve a trajetória de Mundico que é o apelido de
pessoas cujo primeiro nome é Raimundo. Mundico nasceu e cresceu em
uma das inúmeras comunidades que margeiam os rios da Amazônia. Na vida
adulta foi viver na cidade até a velhice. Acometido pela doença, Mundico é
internado em uma Unidade de Terapia Intensiva e é ele próprio o narrador de
seus sofrimentos nos últimos dias de sua vida. Mundico, um homem comum,
pacato e de espírito resiliente, em situação de total vulnerabilidade, relata
seus arrependimentos, seus temores, sentimentos de saudade e a alegria
de estar com seus amigos aos sábados à tarde em uma mesa do dominó.
Mundico gostaria de morrer de forma tranquila, em sua cadeira, à frente de
sua casa, ao lado da família e dos amigos, num dia de chuva mansa.

Nesta obra demonstra-se a possibilidade de complementar o tratamento
dermatológico da acne vulgar mediante o emprego da teoria da dissonância
cognitiva, proposta pelo psicólogo Leon Festinger. Na prática clínica verificouse que a aplicação dessa teoria reduziu significativamente a frequência do
toque digital das acnes e, portanto, a probabilidade de infecções geradas
pelos toques.

PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES:
doenças em evolução

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA:
Interfaces Teóricas

Autores: Alexandra Araújo (Org.) - José Airton de
Araújo

Autores: Jucier Gonçalves Júnior - Cláudio Couto
Lóssio Neto - Larissa Souza da Cruz - Maria do
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Cardoso Novais - Modesto Leite Rolim Neto (Orgs.)
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Esta obra apresenta-se de grande relevância para a população em geral,
Equipes de Saúde da Família (ESF), profissionais médicos, alunos da Saúde
e tem como objetivo principal alertar a população sobre a Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), mais conhecida como Pressão Alta e a Diabetes Mellitus, a
fim de melhorar a atenção à Saúde dos usuários portadores destas patologias.
Trata-se de uma intervenção realizada em pacientes hipertensos e diabéticos
na cidade de Macapá – AP, que resultou em muitos aspectos positivos para
a população-alvo, como: (a) a melhoria dos registros de acompanhamento
dos usuários hipertensos e diabéticos; (b) a qualificação da prática clínica da
equipe; (c) a elaboração e distribuição de materiais educativos na orientação
nutricional; (d) a prática diária de atividade física regular e mudança no
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Nesta obra, objetivamos albergar as nuances e sutilezas que envolvem
a família, os profissionais, o sistema da saúde e, claro, as crianças, que
se deparam frente à dura realidade do Câncer. Visamos levar ao leitor, de
forma clara, um breve ensaio acerca dos aspectos históricos da construção
dos serviços de saúde no Brasil em Oncologia Pediátrica, o panorama
epidemiológico, os fatores etiopatogênicos, as apresentações clínicas
dos tipos mais frequentes, as perspectivas terapêuticas e os tratamentos
disponíveis. Buscamos, também, apresentar outro lado da patologia, mais
particular, menos explorado, mais humano e, talvez por isso, mais sedutor
– os Cuidados Paliativos inseridos no lidar com a criança com câncer.
Delineamos os principais pontos na discussão do Morte/Morrer em Oncologia
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ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR:
procedimentos básicos e especializados

Autores: Gabriella Cézar dos Santos - Railda Sabino
Fernandes Alves

Autores: Júlio César Batista Santana - Bianca
Santana Dutra - Clayton Lima Melo (Orgs.)

ISBN:978-85-444-1946-5
DOI: 10.24824/978854441946.5

ISBN:978-85-444-1678-5
DOI: 10.24824/978854441678.5

Número de páginas: 150

Número de páginas: 726

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Assunto: Ciências da Saúde - Medicina

Esta obra traz uma importante discussão sobre os cuidados paliativos
pediátricos. Faz uma revisão histórico-conceitual sobre o tema, e mostra os
resultados de um estudo realizado com profissionais de saúde que atuam
em unidades de terapia intensiva pediátricas. Faz eco às angústias vividas
pelos profissionais diante dos dilemas éticos de suas decisões cotidianas
quanto a ortotanásia ou a distanásia. Deslinda as dificuldades em lidar com
o sofrimento e a morte de crianças. É uma obra didática indispensável para
profissionais de saúde, cuidadores leigos e pessoas em geral.

Atendimento Pré-Hospitalar: Procedimentos Básicos e Especializados é
um livro focado no trabalho multidisciplinar no processo da assistência em
situações de urgência e emergência. Integram a obra 3 organizadores, 118
colaboradores, com uma sistematização didática diferenciada para facilitar a
leitura e enriquecido com inúmeras ilustrações .

INTERCESSÕES ENTRE PESQUISA CLÍNICA E
EDUCAÇÃO:
por uma produção de conhecimento inventiva

MANUAL DE GINECOLOGIA ENDÓCRINA E
INFERTILIDADE CONJUGAL

Autores: Maria Flávia Gazzinelli - Amanda Nathale
Soares - Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro - David
Diemert (Orgs.)
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Este livro foi construído a partir da vivência de pesquisadores e diferentes
profissionais em pesquisas clínicas. Em contraposição ao modo usual de
conceber como se ensina e se aprende, comumente presente no contexto das
pesquisas clínicas, opera-se, nestas vivências, com conceitos inspirados no
referencial pós-estruturalista. Esse referencial, segundo o qual a produção de
conhecimento acontece a partir das percepções, das sensações e dos afetos
experimentados no encontro entre educador e educando, tem recortado o
campo da educação e tem sido experimentado em intervenções educativas
desenvolvidas pelo grupo interdisciplinar de pesquisadores da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação
Oswaldo Cruz e da Universidade de George Washington.

O livro apresenta de forma sucinta e didática os principais temas da
Ginecologia Endócrina e Infertilidade Conjugal. Os capítulos foram escritos
pela Profa. Dra. Ana XX juntamente com seus alunos da faculdade de
Medicina e receberam as valiosas contribuições de outros especialistas da
área, o que resultou em um trabalho singular: aprofundado, porém direto.

FUNDAMENTOS DE PSICOGERONTOLOGIA

MANUAL DE TÉCNICAS DE NECROPSIAS EM
ANIMAIS DOMÉSTICOS

Autores: Raquel de Souza Praia (Org.)
ISBN:978-85-444-2203-8
DOI: 10.24824/978854442203.8

Autores: JOSIANE BONEL - MARGARIDA BUSS
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Número de páginas: 200
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Este livro tem como perspectiva contribuir para a discussão sobre as
bases conceituais e manejo associado a psicogerontologia, a partir de uma
abordagem interdisciplinar e integrada. Voltado para profissionais da saúde
e da área social, o livro aborda um tema latente e relevante considerando o
crescente aumento da população idosa no Brasil e no Mundo.
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Necropsia (do grego nekro, corpo morto e opsis, vista) ou exame postmortem, consiste em um método de examinar cuidadosamente todos os
órgãos e coleta adequada de seus fragmentos. Seu uso é fundamental para
a confirmação ou correção do diagnóstico, afim de esclarecer ou até mesmo
corrigir o diagnóstico clínico.
Existem diversas técnicas de necropsia, na maioria, são pequenas
variações umas das outras, todas com vantagens e desvantagens. Porém,
mais importante que a escolha da técnica, é o exame cuidadoso de todos os
órgãos e a coleta adequada de seus fragmentos, inclusive o sistema nervoso
central e medula. Isso posto, o veterinário deve escolher um dos métodos de
necropsia, independentemente de qual seja, e praticá-lo sempre na mesma
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EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS
MULTIDISCIPLINARES EM ONCOLOGIA
Autores: Janaina Coser - Janice de Fátima Pavan
Zanella - Tatiana Mugnol (Orgs.)

Autores: Evandro Leite Bitencourt - Bruno de
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Desenvolvemos esse manual de Procedimentos em Urgência e Emergência:
uma abordagem prática com o intuito de treinarmos os acadêmicos de
medicina que finalizam o ciclo clínico da graduação e ingressam no estágio
de treinamento que é o internato médico, afim de cooperar no processo de
edificação e fortalecimento de suas competências médicas.
Esse manual foi elaborado com muito carinho por acadêmicos de medicina
da Universidade Federal do Tocantins engajados em aprender e ensinar outros
mais, supervisionados por professores e preceptores do curso de medicina.

Esta obra é resultado de experiências compartilhadas e práticas
multidisciplinares em Oncologia e inclui a discussão de aspectos relacionados
a carcinogênese, prevenção, diagnóstico, atenção e cuidados ao paciente e
gestão de serviços de saúde.

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ODONTOLOGIA EM TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
E TECIDOS

Autores: Luciano Resende Ferreira (Org.)
ISBN:978-85-444-2817-7
DOI: 10.24824/978854442817.7

Autores: Paulo Sérgio da Silva Santos - Walmyr
Ribeiro de Mello - Fábio Luiz Coracin - Renato Costa
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Esta obra procurou demonstrar e integrar os temas principais que associam
o Trabalho ao Desenvolvimento Humano e enfoca fundamentalmente
o desenvolvimento humano relacionado ao trabalho como motor de
desenvolvimento do ser social e da sociedade. fazendo contrapontos entre os
principais aspectos do trabalhador do mundo contemporâneo e globalizado.

O livro “Odontologia em Transplantes de Órgãos e Tecidos” é uma obra que
traz informações sobre o manejo odontológico aos indivíduos submetidos a
transplantes que serão úteis para cirurgiões-dentistas, médicos e enfermeiros,
devido à sua abordagem interdisciplinar, e por trazer conceitos atuais e de
prática clínica úteis para o suporte a este grupo de pacientes.

A SOLITÁRIA E MELANCÓLICA VELHICE DO
SENHOR DEOLINDO SILVA

INTEGRAÇÃO SENSÓRIO- -NEUROMUSCULAR:
dicas de exercícios físicos para reabilitação de
doenças e lesões neuromusculares

Autores: Jose Ferrari

Autores: Anderson Caetano Paulo

ISBN:978-85-444-2825-2
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Deolindo Silva poderia ser qualquer homem que chega à velhice e busca
ocupar o tempo que lhe resta de forma útil. Deolindo e Marizete visitam
outros velhos que relatam problemas comuns que podem acometer qualquer
pessoa que tem o privilégio de chegar à velhice. Quiçá, eu e você, prezado
leitor, tenhamos que enfrentar os problemas que acometem os corpos gastos
e carcomidos pelo tempo onde as doenças encontram um caldo de cultura
apropriado para se instalarem.
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A originalidade dessa obra merece destaque, pois procura oferecer
respostas, fundamentadas na literatura, de uma pergunta relevante: Como
estruturar exercícios físicos que trabalhem a propriocepção, equilíbrio,
tempo de reação, coordenação intermuscular para pacientes acometidos por
doenças e lesões neuromusculares?
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BIOÉTICA, HUMANIZAÇÃO E FIM DE VIDA:
novos olhares - Série Bioética Volume 8

CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE:
as associações civis de defesa de direitos das
pessoas com insuficiência renal crônica

Autores: Carla Corradi-Perini - Leo Pessini - Waldir
Souza (Orgs.)

Autores: Cristiane Soares de Oliveira
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O cenário atual do cuidado em saúde exige transformações em seus
processos. Portanto, esta obra vem no sentido de contribuir com um olhar
reflexivo, transdisciplinar, transprofissional e transcultural, sobre temas
de grande relevância no cenário atual da saúde, “humanização” e “fim de
vida”, tendo a Bioética como elemento basilar de discussão. Partindo-se da
premissa que a Bioética tem como fio condutor a dignidade humana, acreditase que esta obra possa facilitar a compreensão da humanização como uma
convergência da dimensão humana e ética da assistência, com a concepção
de direitos humanos. Os capítulos são consagrados à dignidade da pessoa e
a humanização e o fim da vida abordando questões referentes aos diferentes
atores do processo de cuidado: paciente, familiares, profissionais da saúde

O Controle Social na saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, no segmento
de pacientes renais, veio sendo exercido por três associações civis de defesa
de direitos de pessoas com insuficiência renal crônica de Belo Horizonte:
a Associação Nacional de Pacientes, Doadores e Transplantados Renais
(DORETRANS), a Associação dos Pacientes e Transplantados Renais de
Minas Gerais (RENALMIG) e a Associação dos Pacientes Renais da Santa
Casa de Belo Horizonte (APRESC). Atualmente é a Associação dos Pacientes
Receptores, Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos (AMPARUS)
que exerce esta função. A DORETRANS foi a primeira a ser criada e a mais
longeva delas. Ela serviu de inspiração e motivação para o surgimento das
outras. A APRESC veio em seguida e depois a RENALMIG.
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O exercício físico na osteoartrite de joelho continua sendo uma prescrição
incomum na prática clínica. Procurou-se, nesta obra, trazer à tona evidências
científicas, baseando-se em Guias Práticos – Guidelines, originados de
entidades de referência internacional na área (Academia Americana de
Cirurgiões Ortopédicos – AAOS, Colégio Americano de Reumatologia – ACR,
Liga Europeia Contra o Reumatismo – EULAR, Sociedade Internacional de
Pesquisa em Osteoartrite – OARSI, Liga Pan-Americana de Associações de
Reumatologia – PANLAR, Organização Mundial da Saúde – OMS e Colégio
Americano de Medicina do Esporte – ACSM). Destas referências, originou-se,
então, um protocolo de exercício físico simples e de fácil aplicação, visando
o controle de sintomas da osteoartrite de joelho e promoção de saúde destes

No livro intitulado “Perspectivas em saúde coletiva: modelos e práticas
interdisciplinares – volume 1”, são discutidas temáticas que envolvem o
indivíduo, comunidades em diferentes contextos da saúde coletiva, culturas
e países da América Latina.
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Cheguei a Palmas no ano de 2015, após ser aprovado em Medicina na UFT.
Na faculdade, conheci uma pessoa muito especial em minha turma, Luciane
Pereira de Cerqueira Braga, que me apresentou ao senhor Jeferson Pereira
da Silva, gerente do IML/TO. Este foi quem me colocou em contato com o
Prof. Dr. Paulo Reis, o qual me aceitou como estagiário, e como um filho na
Medicina.
Comecei a estagiar no IML/TO, e ali enxerguei um lugar rico para pesquisas
científicas que nunca havia sido explorado por ninguém. Nesse contexto,
graças ao IML/TO, tornei-me o maior pesquisador do Tocantins. Foi aí que
tive a ideia de publicar todos os resultados dos projetos em uma única obra.
Ampliamos a escrita, não só divulgando dados inéditos de Palmas/TO, mas
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O novo código de ética médica (Resolução CFM nº 2.217/2018) entrou em
vigor em 1º de maio de 2019, sendo a atual diretriz norteadora das condutas
éticas. Com mudanças recentes em alguns dispositivos, o código clarifica
pontos até então obscuros ou ambíguos, aumenta o número de vedações do
médico em seu exercício profissional, e eleva o rol de garantias dos pacientes
e de seus representantes legais. Representa avanço frente ao código
anterior (Resolução CFM nº 1.931/2009), e uma janela de oportunidades
para evolução das diretrizes de outros normativos éticos que a classe e a
sociedade anseiam. O foco desta obra é trazer luz quanto aos aspectos éticos
do exercício da profissão, não se olvidando das questões administrativas,
trabalhistas, previdenciárias, cíveis ou criminais. O livro explora, por meio de
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As pesquisas acadêmicas estão cada vez mais interdisciplinares, na
tentativa desafiadora de intercruzar múltiplas áreas do conhecimento. Esse
desafio busca romper o paradigma da ciência fragmentada proposta no
apogeu da academia, e propiciou a perda da noção do todo, transformando
o conhecimento em pedaços desconectados do seu eixo. A retomada de
uma visão mais ampliada do conhecimento permite a visão mais globalizada,
porém exige a interlocução entre variados setores, cujos enfoques propõem
estratégias reflexivas bastante distintas. Este livro apresenta estudos teóricos
e empíricos que circundam a educação e a saúde, inseridos nos espaços
sociais.

O Manual de Neurocirurgia: do diagnóstico ao tratamento foi dividido em 32
capítulos escritos por alunos de Ligas Acadêmicas de Neurocirurgia de todo
o Brasil e orientados pelos seus neurocirurgiões coordenadores. A ideia deste
livro é trazer conhecimento básico e avançado em Neurocirurgia.
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Esta obra tem o intuito de colaborar na formação dos profissionais da saúde,
descrevendo de forma clara e objetiva trabalhos baseados em evidências
científicas sobre os cuidados que devem ser realizados aos pacientes na
Unidade de Terapia Intensiva, proporcionando uma assistência Humanizada.

Este manual foi elaborado pelos ligantes do ano de 2019 da Liga
Acadêmica do INC e tem como objetivo apresentar um panorama geral
sobre as doenças neurológicas e neurocirúrgicas mais prevalentes, bem
como introduzir o estudo à semiologia neurológica.

As pesquisas têm como temas variados aspectos da sociedade, passam
por reflexões históricas, educação, atuação profissional, redes sociais, idosos,
gestantes de risco, entre outros. Os estudos aqui apresentados resultam de
pesquisas acadêmicas de Graduação e Pós-Graduação, com parcerias de
Instituições de Ensino Superior da região Nordeste do Brasil.
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