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Apresentação
A Editora Rede Unida, criada em agosto de 2013, nasce do interesse em
promover e ampliar o campo da investigação científica do ensino na saúde e na busca
de um repensar sobre a formação dos profissionais e serviços de saúde. A Editora tem
por objetivo disseminar conhecimentos e saberes produzidos a partir dos diversos
fazeres na saúde, de todos os cantos do Brasil e fora dele, dando espaço para as
palavras e as experiências potentes dos atores, pois são os que de fato fazem circular
as práticas dos serviços e o dia a dia dos espaços de formação. Desse modo, afirmamos
a indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-comunidade que se faz no diálogo entre o
ensino, o trabalho, a gestão e a participação social.
A história da Editora Rede Unida carrega uma extensa produção intelectual que
impacta nos pensamentos e nas ações em saúde coletiva: já são mais de 200 obras
publicadas e disponibilizadas no acervo virtual, que estão distribuídas em mais de 20
séries temáticas. Além de obras inéditas, a editora tem o projeto permanente de
recuperar importantes títulos, que por motivos diversos não estavam mais à disposição
do público. O projeto Clássicos da Saúde Coletiva, foi um compromisso assumido pela
Editora desde o início de suas atividades, congregando edições ou reedições
atualizadas e revisadas de obras dos principais autores e protagonistas do cenário da
Saúde Pública no Brasil, possibilitando a partir da releitura de obras históricas, cujo
resultado resgata nossa destacada tradição na atuação em Saúde Pública,
reconhecimento este, inclusive, internacional.
Fomentar e viabilizar novas autorias, novos autores e novas formas de
produção científica, assim como proporcionar a ampla circulação do conhecimento,
adequando-se ao priorizar suas obras no formato virtual, também são compromissos
assumidos pela Editora. Além disso, o fato de não possuir fins lucrativos corrobora para
que, a longo prazo, a política de publicação permaneça como é, de acesso livre, fácil e
gratuito.
A Editora Rede Unida desenvolve um cuidadoso processo editorial que
acompanha todo o percurso das obras, da idealização a sua publicação e divulgação. A
editoração e publicação de livros são atividades relativamente complexas, pois nela
participam diversos profissionais. Portanto, para que um livro seja criado e esteja
disponível, deve passar por várias etapas estruturadas cuidadosamente. As etapas
seguintes são fundamentais para produção de um livro:
●

Editais/chamadas: A elaboração de editais/chamadas convidando diferentes atores

para a escrita sobre temáticas específicas proposta pela editora.
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●

Oficinas: Elaboração de oficinas que instigam processos grupais de escrita, o

exercício da ação-reflexão e experiências que fortalecem a gestão da educação e do
trabalho, promovendo a Educação Permanente, fundamental para a qualificação da
atuação profissional.
●

Análise do manuscrito: O "original", texto escrito antes de ser editado, é analisado

pelo editor ou departamento editorial em termos de qualidade do conteúdo, interesse do
assunto.
●

Revisão: Mesmo que o livro passe pela recomendada revisão dos pares, após a

aprovação pelo editor/departamento editorial, devem ser realizadas outras revisões, que
consistem em leituras minuciosas, feitas por revisores qualificados, para verificação das
normas da língua, adequação às normas científicas e, quando necessário também,
revisões do conteúdo, em que são apontadas sugestões aos autores para qualificação
da escrita.
●

Diagramação: Finalizada as etapas de revisão, transformamos o projeto original no

formato final para publicação. Definimos a fonte e corpo dos caracteres, posição dos
elementos, cores, formato, imagens e disposição de textos na parte interna do livro.
●

Design editorial: Desenvolvemos o projeto visual dos livros, como a capa, onde é

desenvolvida sob orientação do editor de texto para criar um visual que represente
corretamente o tema da obra e o perfil da editora.
●

Solicitação do registro International Standard Book Number (ISBN): conforme a

Lei do Livro nº 10.753/2003, é obrigatória a adoção do Número Internacional
Padronizado. O ISBN é o número padrão internacional do seu livro, ele é único e
determina as características da obra, como título, autor, país, idioma e editora. Cada
ISBN tem uma numeração única, sendo necessário obter um ISBN diferente para a
versão digital e impressa.
●

Ficha catalográfica: Efetuamos o registro dos dados bibliográficos da sua

publicação, identificando a obra e facilitando sua catalogação em bibliotecas, livrarias,
etc. O serviço é realizado por um bibliotecário formado.
●

Atribuição do Digital Object Identifier (DOI): Todos os livros e artigos publicados

pela Editora Rede Unida e o periódico Saúde em Redes são indexados pela Agência
CrossRef em Nova York e possuem prefixo DOI. O nome DOI é atribuído de forma
permanente a um objeto, fornecendo um link persistente de rede que remete a
informações atualizadas sobre esse objeto, inclusive onde o objeto, ou informação sobre
ele, pode ser encontrado na internet.
●

Assessoria editorial: Assessoria para todas as etapas do processo de construção

de sua obra literária. Os autores e organizadores são orientados em todos os processos
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da escrita, desde o desenvolvimento do texto até o processo de publicação. Todo o
desenvolvimento do livro será monitorado.
●

Publicação da obra: Após a conclusão da produção, a publicação será na biblioteca

digital da Editora Rede Unida (https://editora.redeunida.org.br/).
●

Indexação: Todos os livros e artigos publicados pela Editora Rede Unida são

indexados na LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
uma base de dados regional que estabelece o controle bibliográfico da literatura
científica e técnica em Ciências da Saúde, publicada nos países da região da América
Latina e do Caribe.
●

Lançamento da obra: Quando a obra está finalizada e publicada, a Editora Rede

Unida realiza a divulgação da obra nas redes sociais e disponibiliza-se a realizar o
evento de lançamento do livro, via transmissão ao vivo no YouTube pelo canal TV Rede
Unida, que possui mais de 8 mil inscritos (https://www.youtube.com/user/RedeUnida1).
Tais iniciativas ampliam a visibilidade da produção.
●

Impressão: Quando contratado esse serviço, a Editora oferece todo suporte

necessário e conta com apoio de gráficas parceiras para a impressão e montagem do livro.
Outro importante braço da Editora é a Revista Saúde em Redes, periódico
científico de acesso aberto, criado em 2015, desenvolvido na plataforma Open Journal
Systems (OJS) e protegido por meio da Licença Creative Commons Attribution. O
mesmo está indexado em importantes bases, como a LILACS, Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal (LATINDEX), Coleção Nacional das Fontes de Informação do Sistema Único
de Saúde (COLECIONASUS), Diretório das Políticas Editoriais das Revistas Científicas
Brasileiras (DIADORIM), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Portal de
Periódicos da Capes e Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde (BVS
SAÚDE), o que representa a classificação acadêmica e a ampla abrangência das
publicações. A política editorial que rege a Editora estimula publicações em português,
espanhol, italiano, inglês e demais línguas modernas. A biblioteca virtual da Editora
Rede Unida está disponível no endereço eletrônico: www.editora.redeunida.org.br.
São objetivos e escopos do periódico:
●

Contribuir para o ensino, a formação e o desenvolvimento dos profissionais em saúde,

apoiando a disseminação do conhecimento e de práticas e vivências no campo de cuidado
em saúde;
●

Contribuir para o desenvolvimento do ensino das profissões da saúde e a inovação das

práticas pedagógicas no cotidiano da formação;
●

Apoiar a construção e implementação de novas relações de poder e saber entre

academia, serviços e população;
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●

Promover alternativas tecnológicas inovadoras nos campos do ensino, extensão,

serviços e participação social em saúde, envolvendo o trabalho conjunto de dirigentes,
professores e estudantes, gestores e profissionais de saúde e movimentos sociais;
●

Realizar e disseminação pela publicação de estudos, pesquisas e divulgar as

informações e os conhecimentos produzidos;
●

Contribuir para a disseminação de conhecimentos e tecnologias no campo da saúde e

da educação.

Todas produções submetidas ao periódico passam pelo Processo de Avaliação
pelos Pares, estratégia fundamental para manter a qualidade da publicação. A análise
é feita por pareceristas de forma anônima, pelo sistema de duplo cego, evitando
arbitrariedades e direcionamentos.
Destaca-se o entendimento de que o ato da escrita é um processo de
educação permanente. Logo, seja para os livros, como para os artigos publicados pela
Revista Saúde em Rede, as revisões e avaliações propostas atuam na busca de
produção de sentido e aprendizagem, compondo um processo muitas vezes mais
dispendioso no que se refere ao tempo de produção de livros e manuscritos, mas que
compõem a artesania da forma de ser e pensar na produção de conhecimento pela
Editora Rede Unida.
Com periodicidade quadrimestral e totalmente publicada em formato eletrônico,
seu conteúdo pode ser visualizado a partir de sumário individualizado de cada seção,
ou a partir de arquivo único com todo o seu conteúdo. Desde sua criação a Revista vem
acompanhando o número crescente de artigos submetidos e publicados, sendo que
passamos de 37 submissões, em 2015, para 199, em 2021. No total, já foram publicados
mais de 530 artigos (Tabela 1).
A revista Saúde em Redes (ISSN 2446-4813) foi classificada pelo Sistema
Qualis-Periódico da CAPES no Quadriênio 2014/2016, período de sua criação, no
estrato B1 na área de Ensino, no estrato B4 nas áreas de Enfermagem, Interdisciplinar,
Psicologia, Saúde Coletiva e Serviço Social e no estrato B5 nas áreas de Geociências
e Medicina II. Em breve sairá nova classificação pela CAPES e o estrato da Revista
poderá ser alterado para cada área.
Outra métrica importante para nosso periódico é o Índice h. Essa métrica soma
um número x de artigos publicados que tenham sido citados no mínimo h vezes cada.
O Google Acadêmico disponibiliza o Índice h (5) que utiliza apenas os artigos publicados
nos últimos 5 anos completos recentes. Como vemos no Gráfico abaixo, desde a sua
criação, o número de citações têm crescido ano após ano.
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Fonte: Google Académico.
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Números publicados: http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/redeunida/issue/archive
Vol. 1 (2015): n.1 ,n.2, n.3, n.4
Artigos publicados: 36
Vol. 2 (2016): n. 1, n. 2, n. 3, n.4, Supl. 1 (Anais do 12º Congresso Rede
Unida);
Artigos publicados: 39
Vol. 3 (2017): n. 1, n. 2, n. 3, n.4;
Artigos publicados: 52
Vol. 4 (2018): n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, Supl. 1 (Chamada Adoção Compulsória),
Supl. 2 (Anais do 13º Congresso Rede Unida).
Artigos publicados: 85
Vol. 5 (2019): n. 1, n. 2, n. 3, Supl. 1 (Anais Congresso Italobrasileiro).
Artigos publicados: 76
Vol. 6 (2020): n.1, n. 2, n. 3 , Supl. 1 (Congresso Práticas integrativas), Supl. 2
(O território convida a reexistir)
Artigos publicados: 89
Vol. 7 (2021): n. 1, n. 2, n. 3, Supl. 1 (O território convida a reexistir), Supl. 2
(Relatos de Experiência)
Artigos publicados: 129
Vol. 8 (2022): n. 1, Supl. 1 (Artigos de revisão)
Edições futuras: n. 2, n. 3, Supl. 2 (Relatos de Experiência), Supl. 3 (Anais do
Anais do 15º Congresso Rede Unida).
Artigos publicados: 46
Quadro 01 – número de artigos publicados, pareceres emitidos e de acessos e
14

downloads da revista
Revista Saúde em Redes

total

Números regulares publicados

2

Suplementos publicados

9

total de artigos publicados
Número total de pareceres emitidos
Número total de acessos e downloads dos artigos

552
1.926
401.915

Fonte: Sistema OJS. 5 de setembro de 2022.
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Série Rádio-Livros em Defesa do SUS e das
Saúdes
(Lançada em 2022)
Dentre as principais discussões da Rede Unida, do Conselho Nacional de Saúde e da
Organização Panamericana de Saúde estão a garantia de acesso à saúde para todos
cidadãos, a promoção da saúde na sua integralidade e o incentivo à participação social.
Pensando no fortalecimento desses temas, a Rede Unida tem produzido materiais
educativos e iniciativas pedagógicas, em particular com mobilização de movimentos
sociais e representações da cultura popular para construção conjunta de estratégias que
disseminem, permeiem e ampliem essas discussões. Para tanto, essa tarefa inclui a
formação de redes entre artistas populares, militantes de diferentes frentes, estudantes
dos diversos núcleos da saúde, professores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde
que, valem-se da Educação Popular.
Entre outras iniciativas, os Rádio-livros se compõem a partir da tradução cultural de
livros e coletâneas, e são uma das estratégias de produção de materiais com conteúdo
crítico-reflexivo, acessível e cheio de esperançamento para ser espalhado por todos os
cantos deste Brasil.
Inicialmente, o trabalho de produção dos Rádio-livros foi desenvolvido pela leitura
cuidadosa em grupo e adaptação cultural nas linguagens das diferentes expressões da
arte popular de temas que conversam sobre direitos e a responsabilidade do Estado.
Por isso, os temas da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, das ações do
Conselho Nacional de Saúde no enfrentamento à pandemia de COVID-19, da 1ª
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e da 16° Conferência Nacional de Saúde
foram intencionalmente selecionados para serem trabalhados. As discussões dos
grupos tão heterogeneamente formados, mas que convergiam suas opiniões para o
denominador comum de enxergar a saúde como um direito de todos e multifacetado na
medida em que está também presente no direito à educação básica, no direito a uma
moradia digna, no direito a alimentação saudável, no direito ao trabalho, no direito ao
lazer e à cultura. Assim, os Rádio-livros foram produzidos e são acessados com o
pensamento, com o coração e com a vontade de fazer o mundo melhor para todas as
pessoas viverem e para que a saúde das pessoas e coletividades se expressem de
forma mais plena. Paulo Freire já nos dizia “Ninguém liberta ninguém. As pessoas se
libertam em comunhão.” e é nessa perspectiva Freireana que convidamos a somaremse a nós, às Rádios Comunitárias, aos movimentos populares e àquelas pessoas cujo
desejo e movimentação reverberam e promovem mudança. O desejo é que mais e mais
16

pessoas se unam à caminhada de resistência e tornem possível libertarmo-nos juntos
da opressão e violência sofridas cotidianamente. Destacamos que os Rádio-livros e
todas produções deste projeto possuem fins exclusivamente educacionais, sendo
proibida a compra e a venda em qualquer circunstância. Cada Rádio-livro está
disponibilizado em formato de áudio e também e-book e está liberado o uso para fins
educacionais em atividades de acesso aberto, sem custos, desde que citada a fonte. É
gentileza informar a Editora Rede Unida dos usos dos materiais.

Situação da série:
●

4 livros publicados em 2022.
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2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres: Saúde e
Democracia
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cicero
Kennedy Lacerda, Érika Roméria Formiga de
Sousa, Gustavo Cabrera Christiansen, Matheus
Madson Lima Avelino e Samuel Pereira do
Nascimento; Prefácio de Fernando Zasso Pigatto
Sobre a obra:
O trabalho de produção deste Rádio-Livro foi
desenvolvido pela leitura e cuidadosa adaptação
cultural nas linguagens das diferentes expressões
da arte popular sobre a 2ª Conferência Nacional de
Saúde das Mulheres, conversando sobre direitos e a responsabilidade do
Estado, sobre a produção da saúde e sobre as diferentes inserções que todas
as mulheres têm com a saúde e que precisam ser respeitadas e atendidas com
integralidade em todas as suas dimensões. O Rádio-Livro é acessado com o
pensamento, com o coração e com a vontade de fazer o mundo melhor para
todas as pessoas viverem e para que a saúde das pessoas e coletividades se
expressem de forma mais plena. Esse material destina-se às Rádios
Comunitárias e à população em geral e tem fins exclusivamente educacionais,
sendo proibida a compra e a venda em qualquer circunstância.
ISBN: 978-85-54329-65-5

DOI: 10.18310/9788554329655

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/2a-conferencianacional-de-saude-das-mulheres-saude-e-democracia/
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1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde: Proteção das
vidas, território e democracia
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cicero
Kennedy Lacerda, Érika Roméria Formiga de
Sousa, Gustavo Cabrera Christiansen, Matheus
Madson Lima Avelino e Samuel Pereira do
Nascimento; Prefácio de Fernando Zasso Pigatto
Sobre a obra:
O trabalho de produção deste Rádio-Livro foi
desenvolvido pela leitura e cuidadosa adaptação
cultural nas linguagens das diferentes expressões
da arte popular sobre a 1ª Conferência Nacional de
Vigilância em Saúde, uma importante ação do SUS que relaciona as práticas de
atenção, promoção de saúde e prevenção de doenças essenciais para o pensar
e fazer saúde nos territórios e que tornou-se ainda mais visível durante a
pandemia de COVID-19. O Rádio-Livro é acessado com o pensamento, com o
coração e com a vontade de fazer o mundo melhor para todas as pessoas
viverem e para que a saúde das pessoas e coletividades se expressem de forma
mais plena. Esse material destina-se às Rádios Comunitárias e à população em
geral e tem fins exclusivamente educacionais, sendo proibida a compra e a
venda em qualquer circunstância.
ISBN: 978-85-54329-64-8

DOI: 10.18310/9788554329648

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/1a-conferencianacional-de-vigilancia-em-saude-protecao-das-vidas-territorio-e-democracia/
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16ª Conferência Nacional de Saúde: arte e democracia em defesa
do SUS
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cicero
Kennedy Lacerda, Érika Roméria Formiga de
Sousa, Gustavo Cabrera Christiansen, Matheus
Madson Lima Avelino e Samuel Pereira do
Nascimento; Prefácio de Fernando Zasso Pigatto
Sobre a obra:
O trabalho de produção deste Rádio-Livro foi
desenvolvido pela leitura e cuidadosa adaptação
cultural nas linguagens das diferentes expressões
da arte popular sobre a 16° Conferência Nacional de Saúde, que definiu
diretrizes muito importantes para o SUS e para os governos, também sobre a
vida e a democracia, nos fazendo lembrar da origem do SUS e da 8ª Conferência
Nacional de Saúde. O Rádio-Livro é acessado com o pensamento, com o
coração e com a vontade de fazer o mundo melhor para todas as pessoas
viverem e para que a saúde das pessoas e coletividades se expressem de forma
mais plena. Esse material destina-se às Rádios Comunitárias e à população em
geral e tem fins exclusivamente educacionais, sendo proibida a compra e a
venda em qualquer circunstância.
ISBN: 978-85-54329-71-6

DOI: 10.18310/9788554329716

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/16a-conferencianacional-de-saude-arte-e-democracia-em-defesa-do-sus/
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Conselho Nacional de Saúde no enfrentamento à pandemia de
COVID-19: a arte como resistência e valorização da vida
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cicero
Kennedy Lacerda, Érika Roméria Formiga de
Sousa, Gustavo Cabrera Christiansen, Matheus
Madson Lima Avelino, Lorrainy da Cruz Solano e
Samuel Pereira do Nascimento; Prefácio de
Fernando Zasso Pigatto
Sobre a obra:
Dentre as principais discussões da Rede Unida, do
Conselho Nacional de Saúde e da Organização
Panamericana de Saúde estão

a garantia de

acesso à saúde para todos cidadãos, a promoção da saúde na sua integralidade
e o incentivo à participação social. Pensando no fortalecimento desses temas, a
Rede Unida tem produzido materiais educativos e iniciativas pedagógicas, em
particular com mobilização de movimentos sociais e representações da cultura
popular para construção conjunta de estratégias que disseminem, permeiem e
ampliem essas discussões. Para tanto, essa tarefa inclui a formação de redes
entre artistas populares, militantes de diferentes frentes, estudantes dos diversos
núcleos da saúde, professores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde que,
valem-se da Educação Popular.
Entre outras iniciativas, os Rádio-livros se compõem a partir da tradução cultural
de livros e coletâneas, e são uma das estratégias de produção de materiais com
conteúdo crítico-reflexivo, acessível e cheio de esperançamento para ser
espalhado por todos os cantos deste Brasil.
Inicialmente, o trabalho de produção dos Rádio-livros foi desenvolvido pela
leitura cuidadosa em grupo e adaptação cultural nas linguagens das diferentes
expressões da arte popular de temas que conversam sobre direitos e a
responsabilidade do Estado. Por isso, os temas da 2ª Conferência Nacional de
Saúde das Mulheres, das ações do Conselho Nacional de Saúde no
enfrentamento à pandemia de COVID-19, da 1ª Conferência Nacional de
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Vigilância em Saúde e da 16° Conferência Nacional de Saúde foram
intencionalmente selecionados para serem trabalhados. As discussões dos
grupos tão heterogeneamente formados, mas que convergiam suas opiniões
para o denominador comum de enxergar a saúde como um direito de todos e
multifacetado na medida em que está também presente no direito à educação
básica, no direito a uma moradia digna, no direito à alimentação saudável, no
direito ao trabalho, no direito ao lazer e à cultura. Assim, os Rádio-livros foram
produzidos e são acessados com o pensamento, com o coração e com a vontade
de fazer o mundo melhor para todas as pessoas viverem e para que a saúde das
pessoas e coletividades se expressem de forma mais plena. Paulo Freire já nos
dizia “Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.” e é
nessa perspectiva Freireana que convidamos a somarem-se a nós, às Rádios
Comunitárias, aos movimentos populares e àquelas pessoas cujo desejo e
movimentação reverberam e promovem mudança. O desejo é que mais e mais
pessoas se unam à caminhada de resistência e tornem possível libertarmo-nos
juntos da opressão e violência sofridas cotidianamente. Destacamos que os
Rádio-livros e todas produções deste projeto possuem fins exclusivamente
educacionais, sendo proibida a compra e a venda em qualquer circunstância.
Cada Rádio-livro está disponibilizado em formato de áudio e também e-book e
está liberado o uso para fins educacionais em atividades de acesso aberto, sem
custos, desde que citada a fonte. É gentileza informar a Editora Rede Unida dos
usos dos materiais.”
ISBN: 978-85-54329-70-9

DOI: 10.18310/9788554329709

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-conselho-nacional-desaude-no-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19-a-arte-como-resistencia-evalorizacao-da-vida/
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Série Ética em pesquisa
(Série lançada em 2022)

Descrição da série:
A Série Ética e Pesquisa no Século XXI é destinada à disseminação de
produções científicas e técnicas sobre aspectos éticos e bioéticos na saúde e
políticas públicas, na perspectiva da preservação dos direitos humanos e das
vidas. Os temas de interesse abrangem aspectos epistemológicos e práticos,
envolvendo estudos teóricos e empíricos, experiências e iniciativas que
fortaleçam o debate, a produção de conhecimentos e o os sistemas de regulação
da produção com base no interesse público e na defesa das vidas. Inclui a
expansão da participação social na produção de padrões éticos e bioéticos
aceitáveis para as práticas profissionais de cuidado, de gestão, de participação,
de formação de trabalhadores e de produção e disseminação de conhecimentos
na saúde e demais políticas públicas. Inclui também o relato e a produção de
conhecimentos no cotidiano da rede de comitês de ética em pesquisa liderada
pelo Conselho Nacional de Saúde, incluindo a experiência na análise ética e a
problematização de questões que merecem novos platôs de amadurecimento no
debate público, assim como sobre os arranjos institucionais para assegurar
padrões progressivamente ampliados de práticas e normas sobre ética e bioética
na pesquisa e nas práticas no interior dos sistemas de políticas públicas. Podem
compor a série produções autorais ou coletâneas temáticas, na língua
portuguesa dos diferentes países lusófonos ou qualquer das línguas modernas,
inclusive em composições de idiomas diversos, com experiências de diferentes
países. A série incorpora as produções originárias da cooperação com o
Conselho Nacional de Saúde do Brasil, com apoio da Organização PanAmericana da Saúde, das redes de cooperação do Laboratório Ítalo-brasileiro de
Pesquisas, Formação e Práticas de Saúde Coletiva, com liderança da
Associação Rede Unida, e do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Mãe de
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Deus (CEP HMD), no qual nasceu a iniciativa da Série.
Coordenação editorial:
Erica Rosalba Mallmann Duarte, Francisca Valda da Silva, Maria Augusta Nicoli,
Suzana Müller, Lia Zóttola, Roberto Silveira da Silva, Aline Patricia Brietzke,
Marcelle Coelho do Rosario, Claudia Giuliano Bica.
Situação da série:
●

2 livros publicados em 2022.
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Elaborando projetos de pesquisa: o livro de receitas do(a) “chef
científico(a)”
Organizadores: Deison Alencar Lucietto; Marcos
Antônio Albuquerque de Senna e Ândrea Cardoso
de Souza
Sobre a obra:
Este livro visa oferecer fácil suporte teórico-prático
para a elaboração de projetos de pesquisa, sendo
direcionado

para

estudantes,

docentes

e

profissionais com distintos níveis de informação,
experiências e graus acadêmicos.
Para tanto, propõe-se como eixo condutor um paralelo entre “Gastronomia” e
“Ciência”. Enquanto o “chef de cozinha” se ocupa do estudo das “bases teóricas
da gastronomia”, das “entradas”, dos “ingredientes”, das “receitas”, dos “pratos
principais”, das “sugestões” e dos “acompanhamentos”, o(a) leitor(a) – nesse
livro denominado(a) de “chef científico(a)” – necessita conhecer a atividade
científica, organizar sua vida acadêmica e pessoal, compreender os elementos
do projeto de pesquisa, desenvolver esses elementos, seguir normatizações e
apresentar adequadamente o seu projeto de pesquisa.
Para tornar a proposta o mais “saborosa” possível, ela está organizada em cinco
partes, que fazem alusão a termos usados em Gastronomia: I) “Entrada”; II)
“Pitadas de teoria”; III) “Sugestões”; IV) “Receitas”; e, V) “Acompanhamentos”.
Em cada parte, são disponibilizados materiais e ferramentas de suporte, desde
conceitos basilares até o momento de efetivamente “botar a mão na massa”.
Embora concatenados, os capítulos podem ser consultados de forma
independente, conforme as necessidades do(a) leitor(a).
A analogia da elaboração de um “projeto de pesquisa” com a preparação de um
“prato principal” representa o esforço didático para facilitar o entendimento do
seu conteúdo, através de uma proposta inovadora e de fácil aplicação.
O texto possui linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento. Além disso, em
cada parte do livro, são disponibilizados exemplos, ilustrações e modelos que
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facilitam a operacionalização daquilo que está sendo proposto. Dessa forma,
busca-se oferecer um material simples, atrativo, auto instrutivo e, ao mesmo
tempo, um suporte seguro para quem tem o desafio de elaborar e/ou orientar
projetos de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento.
ISBN: 978-85-54329-85-3

DOI: 10.18310/9788554329853

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/elaborando-projetosde-pesquisa-o-livro-de-receitas-doa-chef-cientificoa/
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Pesquisa: Quando ética e a humanização se encontram
Organizadores: Elvira Alicia Aparicio Cordero,
Erica Rosalba Mallmann Duarte e Helena Lazzarin
Sobre a obra:
A Pesquisa Científica e Ética é um forte e principal
fundamento para a realização de pesquisas,
entretanto desde 2020 com a pandemia ocasionada
pelo COVID-19, estamos podendo refletir de forma
mais ampla e profunda, junto à sociedade, o
significado de avaliações éticas na pesquisas e as
suas repercussões para o Ser Humano. Nessa
perspectiva e a partir da vivência de membros do Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Mãe de Deus surgiu esse livro que pretende dar início a Série
Pesquisa: A Ética e Pesquisa no século XXI buscando estimular outros colegas
com mais publicações que abordem essa temática.
ISBN: 978-65-87180-93-9

DOI: 10.18310/9786587180939

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/pesquisa-quando-eticae-a-humanizacao-se-encontram/
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Série Participação
Social e Políticas
Públicas
(Lançada em 2021)

Descrição da série:
A Saúde Coletiva, como área de conhecimento, contempla a saúde como
fenômeno social e político. Dentro dessa proposta é que foi pensado a formação
da série Arte Popular, Cultura e Poesia, procurando discutir a Saúde Coletiva,
em especial a partir das Ciências Sociais e Humanas em Saúde; da Política,
Planejamento e Gestão em Saúde; bem com da Educação e Promoção da
Saúde, sob o olhar cultural manifestado pela poesia, fotografia, e arte popular.
Essas manifestações, são formados a partir do âmbito de práticas,
desenvolvidas dentro ou fora das diversas instituições de saúde. Muito embora
não escritas a partir de um discurso científico, não deixam de ser obras
“científicas”, por serem resultantes de pesquisas empíricas, em especial da
educação popular, e de pensamento complexo que muito contribuí para as
discussões e pesquisas nos três eixos da Saúde Coletiva. Por isso, os originais,
para serem publicados nessa série, são encaminhados e submetidos ao
Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA, que, acompanhados de parecer
técnico, no sistema de duplo cego, são analisados quanto a sua pertinência e
publicação.
Situação da série:
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●

8 livros publicados em 2022;

●

1 livro publicado em 2021.
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Publicação de 2022
16ª Conferência Nacional de Saúde: Relatório Final
Organizadores: Francisca Rego de Araújo, André
Peres Barbosa de Castro, Eduardo Bonfim da Silva,
Débora Raymundo Melecchi, Valdevir Both e
Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8),
conhecida pela marca da 8ª+8, em referência à
relevância da 8ª Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986 e que deu origem às bases
políticas e operacionais que permitiram a criação
do Sistema Único de Saúde (SUS), percorreu um longo processo até a etapa
nacional, realizada no período de 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília. A
Comissão de Organização, instituiu amplo debate com conselheiros profissionais
de saúde, gestores e prestadores, usuários, movimentos sociais e sindicais, que
elaborou um documento orientador, o qual foi disponibilizado aos municípios e
estados, para subsidiar os debates locais. Além dessa atribuição, acreditamos
que seria necessário organizar um documento que permitisse o registro da 16ª
Conferência para a memória da história da saúde no Brasil. A estruturação do
presente relatório procurou dar conta dessa condição e foi feita de forma que se
materialize a singularidade de cada momento e ações ofertadas e
experienciadas por cada um(a) e, no seu todo, que representasse a relevância
para a história do nosso sistema de saúde e para o contexto em que vivemos.
ISBN: 978-85-54329-54-9

DOI: 10.18310/9788554329549

Disponível:https://editora.redeunida.org.br/project/16a-conferencia-nacionalde-saude-relatorio-final/
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Qualidade e relevância social da formação profissional em
saúde: para o controle social, duas faces da mesma questão
Organizadores: Sônia Maria Lemos, Mário Uriarte
Neto, Francisca Valda da Silva, Rosibeth Palm,
Mirian Benites Falkenberg e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
Este livro nasceu da experiência do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), principalmente por meio
da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e
Relações de Trabalho (CIRHRT) e da sua Câmara
Técnica na avaliação da relevância social e sanitária
dos cursos da área da saúde como tradução da
qualidade tecnopolítica e da sua compatibilidade com as políticas do Sistema
Único de Saúde (SUS). Sem estender muito a discussão sobre as diferentes
abordagens da educação em relação à qualidade do ensino, para o CNS – e com
inspiração nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da saúde, da
Política Nacional de Educação e Desenvolvimento do Trabalho na Saúde (a
denominada Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS),
a articulação educação e trabalho é um marcador de excelência da qualidade,
considerando a crítica epistemológica sobre a especialização do conhecimento
e a fragmentação técnica e profissional no mundo contemporâneo e, sobretudo,
reconhecendo a produção da saúde – e, da mesma forma, o trabalho no interior
de sistemas, serviços e redes territoriais – como campo de ação complexo.
ISBN: 978-85-54329-67-9

DOI: 10.18310/9788554329679

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/qualidade-e-relevanciasocial-da-formacao-profissional-em-saude-parao-controle-social-duas-faces-damesma-questao/
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O Financiamento do SUS: uma luta do controle social
Organizadores: Claudio Ferreira do Nascimento,
Ruth Ribeiro Bitencourt e Lizandra Nunes Coelho
Sobre a obra:
Um dos elementos fundamentais da garantia do
direito à saúde que tem sido caracterizado por este
acúmulo de ataques estruturais e conjunturais é o
financiamento das políticas, ações e serviços do
SUS que, além de enfrentar um processo crônico
de subfinanciamento estatal, viu-se mergulhado, a
partir da situação política reacionária aberta em
2016, em intenso processo de desfinanciamento com a aprovação da Emenda
Constitucional 95 (EC 95). Com o objetivo de tematizar a questão do
financiamento da saúde pública, a Rede Unida em parceria com o Conselho
Nacional de Saúde (CNS) e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS)
lançam este e-book intitulado “O FINANCIAMENTO DO SUS: UMA LUTA DO
CONTROLE SOCIAL” pela Série “Participação Social & Políticas Públicas”, que,
a partir da compreensão da relevância do espaço do controle social para a
mobilização e organização dos movimentos sociais no Brasil, busca resgatar as
experiências e construções técnico-políticas do CNS derivadas de um de seus
espaços de reflexão e debate sobre o tema, no caso, a Comissão de Orçamento
e Finanças (COFIN).
ISBN: 978-65-87180-86-1

DOI: 10.18310/9786587180861

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-financiamento-do-susuma-luta-do-controle-social/

32

Ciência, Tecnologia, Vigilância em Saúde e Assistência
Farmacêutica, políticas públicas oriundas do controle social,
garantidoras de democracia, soberania nacional e acesso à
saúde
Organizadores: Debora Raymundo Melecchi, Artur
Custódio, Maria Eufrásia de Oliveira Lima, Maria
Eugênia Carvalhaes Cury e Gustavo Vasconcelos
Bittencourt Cabral
Sobre a obra:
Diante desse contexto, sindêmico no Brasil e no
mundo, o livro “Ciência, Tecnologia, Vigilância em
Saúde

e

Assistência

Farmacêutica,

políticas

públicas oriundas do controle social, garantidoras
de democracia, soberania nacional e acesso à
saúde” pretende abordar e comprovar o quão estas políticas públicas são
fundamentais para salvar vidas e contribuir para o desenvolvimento sustentável
do país. Esta coletânea irá transcorrer, apresentando experiências, a importância
da efetivação das políticas públicas de saúde, as ações necessárias para
imunização contra a COVID-19 e ecoando a atuação do controle social do SUS,
através das proposições das Comissões Intersetoriais de Ciência, Tecnologia,
Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde, assessoras do Conselho
Nacional de Saúde.
ISBN: 978-65-87180-81-6

DOI: 10.18310/9786587180816

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/ciencia-tecnologiavigilancia-em-saude-e-assistencia-farmaceutica-politicas-publicas-oriundas-docontrole-social-garantidoras-de-democracia-soberania-nacional-e-acesso-asaude/
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Formação no e para o SUS na pandemia da COVID-19:
resistências e (re) invenções
Organizadores: Stella Maris Nicolau, Sônia Maria
Lemos, Maísa Beltrame Pedroso e Mirian Benites
Falkenberg
Sobre a obra:
Este livro pertence a série Participação Social &
Políticas Públicas e aborda a questão da formação
em saúde em tempos de pandemia a partir de
relatos de experiência e reflexões vindas de
diversas regiões do Brasil.
São

experiências

de

resistência,

criação

e

reinvenção frente ao imperativo de se fazer distanciamento social para preservar
as vidas da comunidade acadêmica, mas também de articular-se aos serviços
para manter viva a chama da formação enraizada na vivência da experiência nos
territórios e compromissada com as necessidades de saúde da população
brasileira.
ISBN: 978-65-87180-72-4

DOI: 10.18310/9786-87180724

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/formacao-no-e-para-osus-na-pandemia-da-covid-19-resistencias-e-re-invencoes/
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Formação técnica de nível médio de saúde do SUS e para o SUS:
desafios e perspectivas

Organizadores: Edlamar Kátia Adamy, Ena de
Araújo Galvão, Francisca Valda da Silva e Patrícia
Araújo Gonçalves
Sobre a obra:
Este livro está focado na Educação Profissional
Técnica de Nível Médio em Saúde (ETNMS), uma
contribuição significativa do CNS com vistas à
ordenação da formação de recursos humanos para
o SUS. Neste livro, estão também destacados dois
temas de essencial importância para o SUS: a
formação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate
a Endemias (ACE), que perfazem um total aproximado de 381 mil trabalhadores.
Completando, há realce para o fortalecimento das Escolas Técnicas do
SUS/Centros Formadores, que constituem uma rede educativa formal com
considerável arcabouço político-conceitual, pedagógico e metodológico sobre a
formação dos trabalhadores de nível médio da saúde. Espera-se que os temas
abordados possam ajudar a trilhar caminhos promissores para o fortalecimento
do protagonismo do CNS, e que os resultados se revertam em aprendizagem
significativa na educação dos trabalhadores do SUS, que potencialize o trabalho
da equipe interprofissional na rede de serviços de saúde do SUS na produção
de ampliação do acesso da população, com equidade e integralidade na
atenção.
ISBN: 978-65-87180-74-8

DOI: 10.18310/9786587180748

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/formacao-tecnica-denivel-medio-de-saude-do-sus-e-para-o-sus-desafios-e-perspectivas/
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Quando a conferência de saúde ensina para o trabalho e para a
vida: narrativas dos estudantes sobre a 16ª Conferência
Nacional de Saúde
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Francisca
Rêgo Oliveira Araújo, Francisca Valda da Silva e
Gabriel Calazans Baptista
Sobre a obra:
Em um contexto de retrocessos políticos, sociais,
sanitários e civilizatórios, deparamo-nos com a 16ª
Conferência Nacional de Saúde, carinhosamente
apelidada de 8ª + 8, para tornar visível o encontro
com a conferência-marco da reforma sanitária
brasileira. Durante a conferência foi realizada a pesquisa “Saúde e democracia:
estudos integrados sobre participação social na 16ª Conferência Nacional de
Saúde”, cujo objetivo foi analisar a participação social no processo da 16ª
Conferência Nacional de Saúde em dimensões que permitissem sistematizar
evidências da relevância e da abrangência do processo participativo nas etapas
e atividades que a compuseram. A partir das experiências vivenciadas pelos
estudantes pesquisadores, afetivamente reconhecidos como “verdinhos e
verdinhas”, em alusão à camiseta de cor verde que os identificava entre os
participantes da 16ª CNS, elaborou-se a chamada de manuscritos que culminou
neste livro. Encontram-se aqui reunidos aproximadamente 30 narrativas,
somadas a alguns manuscritos feitos sob demanda dos organizadores.
Agradecemos a cada uma das pessoas que ofereceu sua narrativa, a cada
esforço necessário para compor uma estética capaz de dizer do lugar de
aprendizagem que cada um e cada uma das pessoas que estiveram conosco
nesse grande laboratório de democracia e cidadania que foi a 16ª Conferência
Nacional de Saúde. E a cada leitor e leitora que, sensivelmente, compreender
que cada um dos textos é um convite para a defesa do SUS, do ensino da saúde
pautado pelo compromisso ético com todas as saúdes dos territórios e com o
SUS como política pública.
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ISBN: 978-85-54329-48-8

DOI: 10.18310/978-85-54329-48-8

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/quando-a-conferenciade-saude-ensina-para-o-trabalho-e-para-a-vida-narrativas-dos-estudantessobre-a-16a-conferencia-nacional-de-saude/
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1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde: processo
ascendente e participativo
Organizadores: Fernando Zasso Pigatto, Ronald
Ferreira dos Santos e Maria Eugênia Carvalhaes
Cury
Sobre a obra:
Este livro foi organizado e produzido para
documentar e expandir o acesso às deliberações da
1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde,
com a expectativa de que se tornem vivas no
cotidiano de todas as pessoas em todo o território
brasileiro. Afinal, sistematizar o trabalho que se
realiza pelo controle social no SUS é fundamental, inclusive para ocupar a
condição de relevância pública que a Constituição Brasileira de 1988 atribuiu às
ações e serviços de saúde. Tornar esse trabalho visível e reconhecê-lo nessa
condição tem a dupla finalidade de fortalecer o SUS como política de saúde do
estado brasileiro, conquistada pela população em esforço e luta, e de consolidar
a relação entre a saúde e a democracia, aqui expressa pela designação das
necessidades nos diferentes territórios e de forma ascendente, materializando a
diretriz que embasa a institucionalidade do aparelho estatal na definição
constitucional de que a saúde é bem de todos e que os governos devem agir
para preservá-la e fortalecê-la.
ISBN: 978-85-54329-59-4

DOI: 10.18310/9788554329594

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/1a-conferencianacional-de-vigilancia-em-saude-processo-ascendente-e-participativo/
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Publicação de 2021
Conselhos Municipais de Porto Alegre: Histórico e desafios na
gestão democrática da cidade
Organizadores:

Karen

Friedrich,

Murilo

Mendonça Oliveira de Souza, Juliana Acosta
Santorum, Amanda Vieira Leão, Naila Saskia Melo
Andrade e Fernando Ferreira Carneiro
Sobre a obra:
Este

livro

foi

concebido

no

contexto

da

revitalização do Fórum Municipal dos Conselhos
da Cidade de Porto Alegre (FMCC), o qual buscou
articular os conselhos de forma sistemática,
desencadeando várias ações em prol do seu
fortalecimento. Em 2018, o FMCC desenvolveu um seminário de planejamento
participativo, uma pesquisa sobre a situação dos conselhos e um seminário de
formação, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse
seminário, os conselhos puderam debater a conjuntura, as potencialidades e
dificuldades

de

sua

atuação

como

órgãos

de

controle

social.

Essa profícua parceria com a Universidade e a mobilização da maioria dos
conselhos foram materializadas no presente livro, como instrumento de
sistematização dos modos de atuação, das dificuldades e desafios, dos projetos
e das potencialidades políticas dos conselhos da cidade. Este livro apresenta o
registro das ações, as competências, as particularidades de cada conselho, ao
mesmo tempo em que retrata o trabalho que o FMCC vem desenvolvendo nos
últimos anos, buscando vincular os conselheiros e outros atores da cena política
da

cidade.

Com o objetivo de disponibilizar um material que tornasse acessível o histórico
e as especificidades de cada colegiado, este livro alçou mão de um empolgante
e exitoso trabalho de produção textual junto aos conselhos da cidade, conduzido
por membros do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e
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Engajamento (GPACE/UFRGS), que se dividiram para assessorar os coletivos
na

elaboração

dos

capítulos.

Foi um processo muito bem sucedido, que resultou na elaboração de dezenove
capítulos, cada um correspondente ao relato de um conselho, além de reflexões
do FMCC, discutindo o percurso recente de mobilização e articulação destes
atores, e um capítulo analítico, escrito por pesquisadores do GPACE, que
analisaram os dados produzidos pelas pesquisas, pelas oficinas e pelos
processos de escrita desencadeados para a construção deste livro. Todo o
trabalho de revisão e composição foi construído coletivamente com a
contribuição dos atores envolvidos, o que expressa a força do trabalho coletivo.

ISBN: 978-65-87180-54-0

DOI: 10.18310/9786587180540

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/conselhos-municipaisde-porto-alegre-historico-e-desafios-na-gestao-democratica-da-cidade/
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Série Pensamento
Negro Descolonial
(Lançada em 2020)

Descrição da série:
A Série Pensamento Negro Descolonial apresenta produções autorais com
narrativas de intelectuais, em sua maioria de pesquisadoras/es negra/os, tendo
como centralidade a insurgência de epistemologia e metodologias negras no
campo das ciências humanas e da saúde. Busca reunir diferentes perspectivas
teóricas e políticas em torno de um eixo, o antirracismo, cujos deslocamentos,
desdobramentos e agenciamentos epistêmicos têm o intuito de estimular
reflexões sobre nossos usos e interpretações de matrizes do pensamento negro,
assim como sobre a necessidade de formação de novas redes intelectuais na
produção do conhecimento. Assinalamos o caráter político de tal escolha (o
antirracismo como nossa constante), assim como uma premissa a congregar,
em distintos níveis, o conjunto de textos da Série Pensamento Negros
Descolonial: o lugar de epistemologias e metodologias negras em nossas
produções e difusões de conhecimento.
Coordenadora da série: Míriam Cristiane Alves
Situação da série:
●

1 livro publicado em 2022;

●

2 livros publicado em 2021;

●

1 livro publicado em 2020.
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Publicação de 2022
Matripotência e Mulheres Olùṣọ́ : memória ancestral e a
enunciação de novos imaginários
Organizadores: Míriam Cristiane Alves, Ana Paula
Melo da Silva, Raquel Silveira Rita Dias, Priscilla
Pinheiro Lampazzi e Kaká Portilho
Sobre a obra:
O quarto volume da Série Pensamento Negro
Descolonial, “Matripotência e Mulheres Olùṣọ́:
Memória Ancestral e a Enunciação de Novos
Imaginários”, é resultado do aquilombamento de
Mulheres de diferentes regiões do Brasil, que
compuseram o curso “Guardiãs do Povo de Terreiro
– OLÙṢỌ́”, realizado no segundo semestre de 2021. Propõe um mergulho pelas
entranhas de experiências grafadas no corpo, na corpa, na memória, na história,
na travessia de mulheres pretas, mulheres de axé, mulheres matriarcas,
mulheres amefricanas na cena diaspórica.
Você está sendo convidado ou convidada a mergulhar por narrativas e
recordações que fervem pelo corpo, pela corpa, que sangram pela alma; que
emergem enquanto potência ao escorrer da experiência transatlântica forjando
e enunciando novos imaginários sobre o ser mulher amefricana diaspórica. O
que as mulheres amefricanas têm a contar? Por onde caminham suas histórias,
suas memórias? Por onde percorrem suas narrativas quanto aos borrões, as
ranhuras, os rastros/resíduos entre Améfrica e África?
Apostamos na trama, na dança, na trança, na dialógica e complementaridade
entre diferentes tipos de textos e linguagem. Assim, convidamos você, leitora ou
leitor, a viajar pelos textos de Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, de Ifi Amadiume e de Kaká
Portilho; pelas cartas, fotografias e imagens das Mulheres OLÙṢỌ́; pelos
poemas e oríkì de homens e mulheres pretas amefricanas; e pelas ilustrações
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de Priscilla Pinheiro Lampazzi.
Fique à vontade, sinta, experimente, permita-se, ouça, vibre, reflita sobre cada
palavra falada, escrita, desenhada, cantada, fotografada, enunciada, anunciada,
performada, grafada nessas páginas.
ISBN: 978-65-87180-94-6

DOI: 10.18310/9786587180946

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/matripotencia-emulheres-olu%e1%b9%a3o-memoria-ancestral-e-a-enunciacao-de-novosimaginarios/
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Publicações de 2021
Redes Intelectuais: epistemologias e metodologias negras
descoloniais e antirracistas
Organizadores: Míriam Cristiane Alves e Alcione
Corrêa Alves
Sobre a obra:
O terceiro volume de nossa Série Pensamento Negro
Descolonial, “Redes Intelectuais: epistemologias e
metodologias negras, descoloniais e antirracistas”,
intensifica um princípio suleador às atividades do
Núcleo de Estudos e Pesquisas E’léékò, assim como
a ideia contemporânea de pensamento amefricano,
em

sua

circulação:

a

ideia

de

rede

ou,

particularmente, a ideia de redes intelectuais. Dentro do que temos buscado em
nossas construções de redes intelectuais amefricanas, publicações como a
presente Série oferecem condições para compreender um pouco da potência
dessas redes intelectuais produzidas entre Brasil e Améfrica Ladina, entre
nosotros y nuestros Otros, considerando o que tem sido proposto como novos
problemas modelares em nossa comunidade científica: Com que parcerias
trabalhamos? Com quem aprendemos e construímos? Quem citamos e
compartilhamos? Como intensificamos, melhoramos nossos modos de
compartilhar conhecimentos amefricanos?
E, – pergunta rediviva, em nosso ofício – para que(m) servem? Cada capítulo
deste volume, em perspectiva transdisciplinar, trata a esta pergunta, necessária,
desde um lugar de enunciação onde somos sujeitas/os cognoscentes e onde
percebemos a quens investigamos, com quens aprendemos, desde quens
observamos o mundo e, nos mostramos agentes sobre ele; desde um lugar de
enunciação no qual as/os concebemos, igualmente, como sujeitas/os
cognoscentes. Nosso volume, ora em anunciação, diz respeito, o tempo todo,
em cada capítulo, a um fazer-ciência desde sujeitas/os amefricanas/os, em uma
44

construção contra-hegemônica sobre os modos de produzir conhecimento.
ISBN: 978-65-87180-48-9

DOI: 10.18310/9786587180489

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/redes-intelectuaisepistemologias-e-metodologias-negras-descoloniais-e-antirracistas/
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A Matriz Africana: Epistemologias e Metodologias Negras,
Descoloniais e Antirracistas
Organizadores:

Míriam

Cristiane

Alves

e

Olorode Ògìyàn Kálàfó Jayro Pereira de Jesus
Sobre a obra:
Este segundo volume da Série Pensamento Negro
Descolonial, “A Matriz Africana: Epistemologias e
Metodologias Negras, Descolonial e Antirracistas”,
está carregado de questões-vida que emergiram e
emergem

em

afroativistas,

nossa

caminhada,

intelectuais,

enquanto

pesquisadores

e

pesquisadoras na e da diáspora africana no Brasil.
Com foco na Matriz Africana, esse volume se reveste de incomensurável
importância, de modo que para concretizá-lo necessitamos explicitar a dialógica
com os demais conhecimentos civilizacionais edificadores da sociedade
brasileira.
As questões-vida emergentes nessa obra, expressam-se na seguinte
problematização: o que fomos e/ou éramos (África pré-colonial); o que fizeram
de nós e/ou nos tornaram (colonialismo/imperialismo); ao que poderemos voltar
a ser ou vir a Ser (pós-colonialismo/decolonial). Essa problematização suleadora
remete-nos a pensar, por exemplo, sobre a afroancestralidade arrolada a uma
afroepistemologia e afrometodologia.
A obra apresenta produções autorais de intelectuais e pesquisadoras/es
negra/os e/ou das tradições de matriz africana na diáspora, comprometidas/os
com o que anunciamos enquanto pensamento negro descolonial. Sua
importância se fundamenta na necessidade de propor, estabelecer e difundir
produções científicas que se anunciam desde o lugar afrodiaspórico.
Assinalamos, portanto, o caráter ético-estético-político deste caminhar coletivo
sobre epistemologias, com ênfase em epistemologias negras, descoloniais e
antirracistas e nas metodologias delas decorrentes.

46

ISBN: 978-65-87180-32-8

DOI: 10.18310/9786587180328

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-matriz-africanaepistemologias-e-metodologias-negras-descoloniais-e-antirracistas/
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Publicação de 2020
Epistemologias

e

metodologias

negras,

descoloniais

e

Cristiane

e

antirracistas
Organizadores:

Míriam

Alves

Alcione Correa Alves
Sobre a obra:
Esse primeiro volume da Série Pensamento
Negro Descolonial apresenta produções autorais
com narrativas de intelectuais, em sua maioria
pesquisadoras/es

negra/os,

tendo

como

centralidade a insurgência de epistemologia e
metodologias negras no campo das ciências
humanas e da saúde. O volume ora apresentado,
assim como o conjunto da Série Pensamento Negro Descolonial, busca reunir
diferentes perspectivas teóricas e políticas em torno de um eixo, o antirracismo,
cujos deslocamentos, desdobramentos e agenciamentos epistêmicos têm o
intuito de estimular reflexões sobre nossos usos e interpretações de matrizes do
pensamento negro, assim como sobre a necessidade de formação de novas
redes intelectuais na produção do conhecimento. Assinalamos o caráter político
de tal escolha (o antirracismo como nossa constante), assim como uma premissa
a congregar, em distintos níveis, o conjunto de textos deste primeiro volume: o
lugar de epistemologias e metodologias negras em nossas produções e difusões
de conhecimento.
ISBN: 978-85-54329-36-5

DOI:10.18310/9788554329365

Disponíve em: https://editora.redeunida.org.br/project/epistemologias-emetodologias-negras-descoloniais-e-antirracistas/
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Série Mediações
Tecnológicas

em

Educação e Saúde
(Lançada em 2020)
Descrição da série:
A série é composta por publicações autorais e coletâneas que abordam
experiências, pesquisas empíricas, teóricas e discussões epistemológicas sobre
mediações tecnológicas de processos educacionais que expressem os princípios da
educação permanente em saúde. A ênfase é a produção e sistematização de
conhecimentos sobre o encontro entre a educação e o trabalho na saúde, com
destaque para os aspectos do cotidiano do ensino e da aprendizagem, que sejam
desenvolvidos

a

partir

de

concepções

sobre

o

papel

da

colaboração

multiprofissional, a construção da integralidade na atenção à saúde, a produção
crítica sobre teorias de ensino aprendizagem, a aprendizagem colaborativa e os
desafios do trabalho docente nas instituições de ensino e nos serviços.

Organizadores: Francini Lube Guizardi, Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti e
Maria Fabiana Damásio Passos

Situação atual da série:
●

2 livros publicados em 2021;

●

1 livro publicado em 2020.
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Publicação de 2021
Aprendizagem e ferramentas colaborativas na saúde
Organizadores: Francini Lube Guizardi, Evelyn
de Britto Dutra e Maria Fabiana Damásio Passos
Sobre a obra:
Esta é a terceira coletânea da série “Mediações
Tecnológicas em Educação & Saúde”. Intitulada
“Em mar aberto: aprendizagem e ferramentas
colaborativas

na

saúde”,

o

livro

marca

o

fechamento do profícuo ciclo de publicações
decorrentes da parceria entre a Fiocruz Brasília e
o Departamento de Gestão da Educação na
Saúde do Ministério da Saúde (DEGES/SEGTES/MS), para a execução do
projeto “Avaliação e Prospecção de Tecnologias Web para a Educação
Permanente em Saúde”. Com tais publicações, buscamos presentar um escopo
de pesquisas que permitisse avançar na compreensão dos diversos usos das
mediações tecnológicas para potencializar a Política Nacional de educação
Permanente em Saúde (PNEPS) no SUS, reforçando a perspectiva colaborativa
no processo de aprendizagem.
No primeiro livro foi realizado um compilado de estudos que teve como objetivo
conhecer o estado da arte do uso de tecnologias educacionais digitais, de modo
a identificar como elas são constituídas, quais são os processos de interação e
como funcionam as práticas colaborativas que possibilitam. Já o segundo volume
da série foi estruturado com o propósito de mapear, sistematizar e avaliar
experiências inovadoras de modelagem curricular, com a perspectiva de
conhecer ferramentas e metodologias pedagógicas e identificar caminhos para
o aprimoramento dos processos de aprendizagem no campo da saúde. Ambas
contaram com a publicação dos resultados das pesquisas que foram realizadas
no âmbito do projeto e também com textos de especialistas que se dedicam a
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compreender as potencialidades dos usos das tecnologias educacionais para
qualificação de profissionais de saúde.
Por fim, esta terceira coletânea aborda os conceitos basilares que auxiliam e
aprimoram a compreensão da aprendizagem colaborativa, considerando as
idiossincrasias atinentes ao contexto em que elas são aplicadas. Busca também
discutir abordagens e ferramentas, reconhecendo a dinâmica colaborativa como
um como caminho para o enfrentamento dos desafios postos pela educação no
contexto atual.
ISBN: 978-65-87180-31-1

DOI: 10.18310/9786587180311

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/aprendizagem-eferramentas-colaborativas-na-saude/
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Em Mar Aberto: Perspectivas e desafios para uso de tecnologias
digitais na educação permanente da saúde
Organizadores: Francini Lube Guizardi, Evelyn
de Britto Dutra e Maria Fabiana Damásio Passos.
Sobre a obra:
Neste livro apresentamos resultados de pesquisas
realizadas no âmbito do projeto “Avaliação e
Prospecção

de

Tecnologias

WEB

para

a

Educação Permanente em Saúde”, uma parceria
entre a Fiocruz Brasília e o Departamento de
Gestão da Educação na Saúde do Ministério da
Saúde (DEGES/SEGTES/MS). Os textos que
compõem a coletânea foram reunidos por meio de uma chamada pública, cujo
mote foi o mapeamento e a sistematização de experiências que recorreram às
tecnologias digitais para desenvolver, avaliar e aprimorar processos de
aprendizagem na saúde.
Os capítulos abrangem uma variedade significativa de temas e objetos de
pesquisa em torno dos seguintes eixos: a análise de experiências concretas,
metodologias de ensino e aprendizagem, de avaliação e alternativas de
certificação. As reflexões neles compartilhadas em diálogos e trânsitos entre
diferentes campos de conhecimento podem apoiar a identificação de lacunas,
desafios e direções para a construção de soluções inovadoras. Com isso esperase que novas perspectivas sejam traçadas e que se possa construir e reconstruir
as relações com as tecnologias digitais de forma crítica e ética, interrogando
suas implicações e contribuições para consolidação do Sistema Único de Saúde.
ISBN: 978-65-87180-30-4

DOI: 10.18310/9786587180304

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/em-mar-abertoperspectivas-e-desafios-para-uso-de-tecnologias-digitais-na-educacaopermanente-da-saude/
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Publicação de 2020
Mar Aberto: Colaboração e Mediações Tecnológicas na
Educação Permanente em Saúde
Organizadores: Francini Lube Guizardi, Evelyn de
Britto Dutra e Maria Fabiana Damásio Passos
Sobre a obra:
A coletânea apresenta os resultados de pesquisa
do projeto “Avaliação e Prospecção de Tecnologias
WEB para a Educação Permanente em Saúde”,
uma parceria entre a Fiocruz Brasília e o
Departamento de Gestão da Educação na Saúde,
do Ministério da Saúde (DEGES/SEGTES/MS). Os
estudos que integram o livro buscam ampliar o
conhecimento sobre o potencial das tecnologias digitais, com foco em processos
e práticas colaborativos. Eles foram selecionados a partir de uma chamada
pública voltada para manuscritos sobre o estado da arte das experiências
nacionais e internacionais relacionadas à educação online para profissionais da
saúde, em suas diversas modalidades. O livro oferece ao leitor conhecimentos
sistematizados sobre tais experiências, na perspectiva de identificar estratégias
inovadoras de modelagem curricular, ferramentas e metodologias pedagógicas
que possibilitaram maior colaboração, flexibilização e autonomia nos processos
de aprendizagem no campo da saúde.
Em síntese, a coletânea propõe a reflexão crítica dos pressupostos teóricos e
metodológicos subjacentes à operacionalização de iniciativas educacionais
mediadas por tecnologias digitais, com foco na reflexão sobre a colaboração
como elemento central de tais experiências. Tal ênfase decorre da compreensão
da necessária imbricação entre os temas citados, dada sua confluência no
trabalho multiprofissional e na tecitura de redes de cuidado, por conseguinte, na
construção da integralidade da atenção à saúde.
Sabemos que as dinâmicas colaborativas nos fortalecem e ampliam os
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horizontes cotidianos de nossas práticas, e por isso mesmo apostamos que
aprofundar sua compreensão a partir de experiências engendradas em
diferentes contextos, com distintas estratégias e sujeitos, pode contribuir para
ofertar novas possibilidades de ação, nesse processo permanente de tecitura da
esperança em um mundo mais justo e solidário.
ISBN: 978-65-87180-26-7

DOI: 10.18310/9786587180267

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/em-mar-abertocolaboracao-e-mediacoes-tecnologicas-na-educacao-permanente-em-saude/
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Série Educação Popular
& Saúde
(Lançada em 2020)

Descrição da série:
A Série Educação Popular & Saúde é destinada à publicação de textos autorais
com narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas, relatos reflexivos e
analíticos de experiências, assim como reflexões com diversidade de linguagens,
no âmbito da saúde, das políticas públicas, da educação e do trabalho em saúde
e dos movimentos sociais.
A produção teórica que compõem os livros deverá contribuir para a reflexão
sobre as conexões entre a educação popular e a formação em saúde, a indução
de práticas colaborativas e do caráter interprofissional na formação e no trabalho
em saúde e a qualificação das iniciativas de formação no Sistema Único de
Saúde (SUS). As análises deverão abordar o estado da arte do conhecimento
científico e, também, o cotidiano, com ênfases no instituído (o que já está no
escopo do conhecimento válido) e, também, no cotidiano (os saberes que fazem
artesanias para resolver os problemas do dia-a-dia) e que tem desfechos e
resultados construtivos. As produções deverão observar os seguintes eixos:
bases e referenciais teórico conceituais e metodológicos da interface educação
popular & saúde; dimensões da educação popular e saúde e as múltiplas
linguagens; educação popular e saúde e a integralidade do cuidado; Educação
Popular e Saúde e gestão participativa, participação e controle social.
A Educação Popular em Saúde mobiliza a produção compartilhada de
conhecimentos para transformar situações ou problemas que, por sua vez,
suscitam questionamentos, indagações para promover o diálogo entre as
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perguntas que surgem do cotidiano e as construções em diversas formas de
conhecimento. Conecta territórios de afeto e luta no compartilhamento de
saberes e práticas na construção e transformação para um país e mundo nos
quais as diversidades sejam ouvidas na produção de comuns que cuidam de
todos os seres no planeta. Tece redes dialógicas de afeto, implicação e
amorosidade, de articulação, organização,lutas e produção de sabres e
conhecimentos que emergem do cotidiano das experiências e de processos
vividos em diálogo com outros saberes historicamente acumulados, na
perspectiva de produções inovadoras para a compreensão, análise e resolução
de situações limites, a fim de construir os inéditos viáveis para suas superações.
Promove o encontro, a articulação dialética e a mediação entre os saberes
populares e científicos, propiciando novas possibilidades, saberes e desafios.
Propõe modos de viver e produzir conhecimentos, valorizando e reconhecendo
as experiências de vida das pessoas, seus saberes, culturas e modos de
cuidado, integrando o conhecimento científico numa perspectiva ética e crítica,
não colonizadora.
Organizadores: Vanderléia Laodete Pulga, Maria Rocineide Ferreira da Silva,
Vera Lúcia de Azevedo Dantas, José Ivo dos Santos Pedrosa
Situação da série:
●

1 livro publicado em 2022;

●

4 livros publicados em 2020.
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Publicação de 2022
Entendendo os retrocessos no financiamento da atenção básica
em cordel
Organizadores: Jomara Cíntia de Araújo Carneiro,
Frankly Eudes Sousa Martins e Eduardo Araújo de
Melo
Sobre a obra:
Nesta obra apresentamos em forma de cordel os
impactos e retrocessos advindos dos desmontes
quem vêm ocorrendo no financiamento da Atenção
Básica no país nos últimos anos.
Trata-se de um produto final de uma disciplina do
Programa de Mestrado Profissional em Educação,
Trabalho e Inovação em Medicina da Escola
Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (EMCM/UFRN), sob orientação da professora Doutora Ana Carine Arruda
Rolim, fruto da colaboração dos autores Jomara Cíntia de Araújo Carneiro,
Frankly Eudes Sousa Martins e Eduardo Araújo de Melo, e ilustrado pelo artista
visual Istelo Almeida Silva.
Pautado nos princípios da Educação Popular em Saúde e diante dos tempos
sombrios atravessados pelas Políticas Públicas no Brasil, através desse cordel
nos propomos a discorrer de forma clara e cronológica, com linguagem acessível
e direcionada à população em geral, sobre como o potencial do SUS, da Atenção
Básica, foi sendo suprimido e a atenção à saúde dos usuários foi sendo
prejudicada a partir das transições e disputas políticas, das mudanças na Política
Nacional de Atenção Básica, das alterações nos blocos de repasses de recursos
para o setor saúde e do novo modelo de financiamento da Atenção Básica.
ISBN: 978-85-54329-73-0

DOI: 10.18310/9788554329730
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/entendendo-osretrocessos-no-financiamento-da-atencao-basica-em-cordel/
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Publicações de 2020

Dialogismo e Arte na Gestão em Saúde
Organizador: Vera Lúcia de Azevedo Dantas
Sobre a obra:
DIALOGISMO E ARTE NA GESTÃO EM SAÚDE: a
perspectiva popular nas Cirandas da Vida é o
resultado de uma pesquisa ação nomeada como
Ciranda

de

Aprendizagem

e

Pesquisa,

cuja

abordagem multirreferencial, envolveu atores e
atrizes populares – os (as)cirandeiros (as) – que se
constituíram

protagonistas

da

produção

do

conhecimento em uma vivência de práxis grupal com o objetivo de apreender
como se expressam o dialogismo e a artena gestão em saúde, buscando na
perspectiva popular.
Uma obra que explicita as múltiplas dimensões da educação popular em Saúde.
As sinfonias apresentam os diversos conteúdos temáticos que emergiram no
estudo e desvelam harmonias, contrapontos e desafios como espaço polifônico
do dizer como a população das comunidades envolvidas nas rodas das Cirandas
da Vida expressa sua história de luta e resistência, mediante as linguagens da
arte como fertilizadora do princípio de comunidade.
Nesse dialogismo emergem saberes da experiência popular sobre o cuidado em
saúde, os silenciamentos e dizeres da juventude em conflito com a lei, os atos
limite frente às violências de gênero, as potências da economia solidária, da luta
pela moradia em aproximações com a preservação do ambiente e a luta pelo
acesso, não só ao sistema de saúde local, mas também às políticas sociais de
maneira mais geral.
As dimensões pedagógicas da experiência traçam possibilidades do diálogo
entre saberes e diversas linguagens da arte como potência nos processos de
mobilização, de inclusão social e de produção de conhecimento articulando
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redes de conversação que incluem práticas de cuidado e chamam a dimensão
da integralidade.
Está integrada às perspectivas da Educação Popular, Equidade e Saúde e
apresenta-se como inovação enquanto processo cooperativo de pesquisa e
renovação dos padrões de defesa de trabalhos no âmbito acadêmico.
ISBN: 978-65-87180-02-1

DOI: 10.18310/9786587180021

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/dialogismo-e-arte-nagestao-em-saude-a-perspectiva-popular-nas-cirandas-da-vida/
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Educação Popular e Saúde: O cuidado em saúde com o uso de
plantas medicinais na cultura indígena Kaigang
Organizadores: Zuleide Maria Ignácio, Solange
Todero Von Onçay, Julie Rossato Fagundes,
Amanda Gollo Bertollo e Daniel Cadete
Sobre a obra:
“Este livro se propõe a resgatar a sabedoria do povo
indígena Kaingang na essência de suas práticas,
pelo conhecimento de uma complexidade tão
instigante, como são “as plantas que curam”. Nossa
proposta é contribuir para o fortalecimento desse
conhecimento ainda presente junto às comunidades
indígenas, apresentando um diálogo entre saber popular e científico, numa
abordagem genuína sobre o uso das plantas medicinais pelos povos indígenas
da etnia Kaingang, acrescido de uma rica contextualização científica, mantendo,
todavia, o cuidado de não se apropriar ou “tomar” para si o legado originário.
Propõe-se também a construir pontes com saberes milenares, passados de
geração em geração, que outorgam autonomia e resistência aos povos
indígenas, os quais, por fatores sociais e políticos diversos, vêem cada dia mais
sua existência ameaçada.
Compreende-se que essa sabedoria transcende até mesmo o plano científico,
ampliando para uma compreensão cosmológica, a qual, de forma sistêmica,
integra

saber

popular,

cultura,

religiosidades,

mitos

e

conhecimento,

contribuindo, sobretudo, para a constituição de uma territorialidade, que
ancestralmente produz uma cultura de resistência junto aos povos indígenas.
Enseja-se assim, uma singela contribuição a uma cultura que insiste em reexistir, numa relação que pode tornar-se muito fecunda quando assume um
diálogo emancipador, práxico e potencializador de ambos os saberes, com
produção de novas sínteses.”
ISBN: 978-65-87180-03-8

DOI: 10.18310/9786587180038
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-popular-esaude-o-cuidado-em-saude-com-o-uso-de-plantas-medicinais-na-culturaindigena-kaigang/
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Educação

Popular,

Equidade

e

Saúde

–

Dispositivos

pedagógicos e práticas lúdicas de aprendizagem na saúde: a
caixa de ferramentas nas relações de ensino e aprendizagem
Organizadores: Vanderléia Laodete Pulga, Vera
Lúcia de Azevedo Dantas, Osvaldo Peralta Bonetti,
Etel Matielo e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
Esta obra traz, em seus capítulos, uma coletânea
de reflexões que agrupa registros de experiências
no desenvolvimento do cuidado, formação, trabalho
e participação social em saúde no cotidiano do
sistema de saúde como campo de produção de
saberes que tomou as práticas de educação
popular em saúde e de educação permanente desenvolvidas como objetos de
análise, pelo fato destas dizerem de processos que vêem transformando
realidades, relações e os sujeitos implicados nessa construção.
Integra uma rede em expansão desenvolvida por uma articulação científicopopular constituída por trabalhadores dos serviços de saúde, por conselheiros,
estudantes, residentes, movimentos e organizações populares, docentes e
pesquisadores de diversas regiões do Brasil que trazem as concepções e
práticas da educação popular em saúde como base. Aliadas a isso, experiências
de pesquisadores(as) de países da América Latina que têm atuação comunitária
e social se conectaram a essa rede e trazem um pouco de suas reflexões nessa
obra.
A obra traz reflexões de diversas regiões do Brasil e da América Latina e se
organiza em duas sessões: a primeira evidencia as redes colaborativas de
formação, cuidado e participação em defesa da vida, da saúde e do SUS,
aprofunda a sistematização de experiências como dispositivo pedagógico; reflete
sobre práticas e dispositivos pedagógicos na promoção da equidade junto às
comunidades quilombolas; na formação médica; em programas de residência
multiprofissional em saúde, de formação docente na saúde coletiva e de
63

formação histórica e política para estudantes das áreas da saúde.
A segunda sessão nos faz refletir sobre as práticas populares e integrativas de
cuidado em saúde, a partir dos processos de formação em rede; assim como
análise sobre diálogos de saberes para a construção social da saúde comunitária
integrando interculturalidade e agroecologia; os diálogos por Bem Viver;
Esperança e Alegremia, reflexões sobre Espiritualidade e Saúde Mental e sobre
a Amistosofia.
ISBN: 978-65-87180-01-4

DOI: 10.18310/9786587180014

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-popularequidade-e-saude-dispositivos-pedagogicos-e-praticas-ludicas-deaprendizagem- na-saude-a-caixa-de-ferramentas-nas-relacoes-de-ensino-eaprendizagem/
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Integralidade e Equidade no Cuidado à População Transexual:
conceitos e orientações básicas
Organizadores: Bruna Chaves Lopes, João Pedro
Langaro e Stefani Schmitt
Sobre a obra:
Apresentamos “Integralidade e Equidade no Cuidado à
População

Transexual:

conceitos

e

orientações

básicas” como ferramenta de conhecimento para
viabilizar o acesso à atenção integral à saúde da
população LGBTQI, em especial a Transexual
Resultado da implantação do Centro de Referência
para esta população em Passo Fundo e do trabalho
que vem sendo realizado por equipes multiprofissionais este material apresenta
os principais conceitos e orientações básicas para compreender e promover a
equidade no cuidado integral à saúde dessas pessoas.
Integra a Série Educação Popular & Saúde e está vinculada ao Projeto
“Educação Popular, Equidade e Saúde: Capacitação e Mobilização de Atores
Sociais para o Fortalecimento do SUS” da Universidade Federal da Fronteira Sul
com apoio do Ministério da Saúde.
ISBN: 978-65-87180-04-5
Disponível

em:

DOI: 10.18310/978-65-87180-04-5

https://editora.redeunida.org.br/project/integralidade-e-

equidade-no-cuidado-a-populacao-transexual-conceitos-e-orientacoes-basicas/
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Série Saúde Mental
Coletiva
(Lançada em 2020)

Descrição da série:
A Saúde Coletiva, como área de conhecimento, contempla a saúde como
fenômeno social e político. Dentro dessa proposta é que foi pensado a formação
da série Arte Popular, Cultura e Poesia, procurando discutir a Saúde Coletiva,
em especial a partir das Ciências Sociais e Humanas em Saúde; da Política,
Planejamento e Gestão em Saúde; bem com da Educação e Promoção da
Saúde, sob o olhar cultural manifestado pela poesia, fotografia, e arte popular.
Essas manifestações, são formados a partir do âmbito de práticas,
desenvolvidas dentro ou fora das diversas instituições de saúde. Muito embora
não escritas a partir de um discurso científico, não deixam de ser obras
“científicas”, por serem resultantes de pesquisas empíricas, em especial da
educação popular, e de pensamento complexo que muito contribuí para as
discussões e pesquisas nos três eixos da Saúde Coletiva. Por isso, os originais,
para serem publicados nessa série, são encaminhados e submetidos ao
Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA, que, acompanhados de parecer
técnico, no sistema de duplo cego, são analisados quanto a sua pertinência e
publicação.
Organizadores da série: Marcio Mariath Belloc, Karol Veiga, Sandra Maria
Sales Fagundes, Ricardo Burg Ceccim
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Situação da série:
● 1 livro publicado em 2022;
● 2 livros publicados em 2021;
● 1 livro publicado em 2020.
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Publicação 2022
Linhas do tempo: acompanhamento terapêutico na rede pública
Organizadores: Analice de Lima Palombini, Vera
Lucia Pasini e Daniel Dall’Igna Ecke
Sobre a obra:
Este livro dá testemunho da trajetória de mais de
vinte anos do Programa de Acompanhamento
Terapêutico na Rede Pública da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e traz a público a
interlocução com experiências similares de outras
universidades do país. São andanças pelos
caminhos a que o acompanhamento terapêutico
(AT) foi nos levando, em trajetos que não foram traçados de antemão, mas
acompanham o desenrolar da política de saúde mental e suas redes de atenção
psicossocial em contexto brasileiro.
Nossa trajetória e a de nossos parceiros reiteram o AT como expressão de uma
política pública que propõe um cuidado integral à saúde e um cuidado em
liberdade, na forma mais radical com que a clínica se faz, como empuxo à cidade.
O AT constitui, por isso, um dispositivo potente de formação, que nos lança
nessa experiência radical de encontro com o outro e com a cidade. E ele é
também um método, um meio de pesquisa através do qual colocamos em
análise: a clínica, levada ao seu limite; a reforma psiquiátrica, em seus efeitos
sobre os serviços e as comunidades de cada território; a intersetorialidade, em
sua (des)articulação em redes territoriais de cuidado. Aprendemos o quanto
pode ser tênue, às vezes, a distância entre uma prática em rede que se deixa
guiar em seus passos pelo andar do sujeito a quem acompanha e outra que
simplesmente recobre o sujeito numa trama feita com fios de controle e
vigilância. O AT, portanto, nessa experiência, é, não só um articulador, mas
também um analisador das redes, assumindo o ponto de vista dos nossos
acompanhados e acompanhadas para olhar essa rede e movimentar-se nela.
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As histórias que aqui se contam mostram um caminho que se fez, desde sempre,
no contrafluxo das lógicas manicomializantes, da hegemonia biomédica, dos
higienismos que persistem no mundo. Se as forças com que o AT se enfrenta
hoje se multiplicam e desafiam ainda mais o nosso andar, o que nos anima a
seguir caminhando é a força motora de uma utopia – a de que a diferença pode
ter lugar na comunidade, pode habitar uma cidade. Convidamos quem nos lê a
juntar-se a nós nessas andanças.
ISBN: 978-85-54329-50-1

DOI: 10.18310/9788554329501

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/linhas-do-tempoacompanhamento-terapeutico-na-rede-publica/
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Publicações de 2021
Artesãos da Saúde: saúde mental e participação social em Porto
Alegre e em Barcelona
Autora: Károl Veiga Cabral
Sobre a obra:

Es para mí un enorme placer prologar esta obra de
Károl Veiga Cabral que ya en su título provoca una
interpelación crítica a un modo de hacer (y de
estar)

característico

de

las

prácticas

contemporáneas de atención en salud. Me refiero
a la burocratización y la tecnificación — a veces
solo pseudo-tecnificación — que el llamado
sistema biomédico o modelo médico hegemónico
ha ido forjando de forma persistente hasta convertir el trabajo clínico en un
remedo

deshumanizado

de

sí

mismo:

enfermedades

y

tratamientos

personificados junto a pacientes y profesionales cosificados; elogio de la rapidez,
el intervencionismo y una supuesta “productividad” (¿formal, de contabilidad,
económica, empresarial?); predominio de la homogenización bajo el mandato del
protocolo sanitario y la producción a menudo mercantilizada de evidencias
científicas. El modelo biomédico mimetiza y se acomoda a los procesos de la
“gran fábrica” del capitalismo clásico y, a la vez, a la maximización del
rendimiento y del consumo del neoliberalismo contemporáneo. (…) Frente a
esto, Károl nos interpela con su propuesta de un horizonte alternativo, basado
en la idea de “artesanos de la salud”, el elogio de la lentitud y la participación
social. Solo por esa provocación su libro ya merece un elogio, al que hay que
sumar una escritura directa, bella, sensible y construida desde la experiencia
profesional; un texto que nos recuerda que toda política de la salud debe ser para
la vida y no meramente de gestión de la vida. Este libro es, de hecho, el mejor
antídoto, el mejor revulsivo, contra la deshumanización de la atención en salud
y en salud mental. Es un texto profundamente ético y radicalmente político.
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(Ángel Martínez-Hernáez, no prefácio do livro)
ISBN: 978-65-87180-57-1

DOI: 10.18310/9786587180571

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/artesaos-da-saudesaude-mental-e-participacao-social-em-porto-alegre-e-em-barcelona/
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homem-sem-história: a narrativa como criação de cidadania
Autor: Márcio Mariath Belloc
Sobre a obra: O homem-sem-história é calado e
imóvel, fazê-lo falar é já começar a tirá-lo desta posição
muda e sem movimento. E no silêncio de sua triste
morada, no máximo se podem escutar alguns
sussurros. Mas, com certeza, não serão vozes
amistosas e acalentadoras que se escutarão. Onde ele
habita

só

se

podem

escutar

murmúrios

fantasmagóricos, que desde sua terrível e violenta
intervenção mantêm a imobilidade e a mudez, desprovido que está de sua
própria presença no mundo.
Por vezes acompanhado de outros homens-sem-história como ele, é possível
encontrá-lo facilmente deambulando pelos corredores dos manicômios que,
inaceitavelmente, em pleno século XXI, ainda sustentam seus grossos muros de
tijolos e cimentos impregnados de diagnóstico, prognóstico, cronificação
institucional e exclusão. Manicômios presentes inclusive nas estruturas que se
erigiram como um modelo substitutivo à grande internação, mas também
daqueles manicômios que invadem as relações interpessoais, que mesmo fora
de qualquer serviço sociossanitário regem o nefasto réquiem do preconceito em
relação às pessoas que não se encaixam em uma suposta normalidade
construída culturalmente. Pessoas que iniciam um itinerário terapêutico nos
serviços de saúde mental, um caminho que muitas vezes é uma condenação
perpétua ao tratamento, e que, quando somente entendidos pela sintomatologia
e prognóstico da enfermidade pela qual foram diagnosticados, é também o
percurso que as leva à mudez e à imobilidade da condição de homem-semhistória.
Este livro é fruto de uma investigação que busca analisar as condições da
ascensão na atualidade dessa condição, análise esta que terá nos problemas de
saúde mental um papel importante, mas não único, bem como se buscarão as
possibilidades de promover sua queda, cujo caminho é a criação de cidadania.
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Nesse sentido, e tendo em vista que fazer esse homem-sem-história falar já é o
início de sua queda, a hipótese apresentada como possibilidade de intervenção
contra tal condição é a que tem na narrativa seu principal elemento constitutivo.
Uma narrativa que se constituirá como ação política, na direção da liberdade e
da pluralidade e que, neste trabalho, terá continência num projeto
comunicacional. Trata-se Rádio Nikosia, que a partir de Barcelona, Espanha,
vem emitindo suas ondas de cumplicidade, liberdade e luta contra o estigma em
saúde mental.

ISBN: 978-65-87180-27-4

DOI: 10.18310/9786587180274

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/homem-sem-historia-anarrativa-como-criacao-de-cidadania/
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Publicação de 2020
Águas da Pedagogia da Implicação: Intercessões da educação
para políticas públicas de saúde
Organizadora: Sandra Maria Sales Fagundes
Sobre a obra:
A obra que temos em mãos foi antes do livro, uma
ação na política, pautada pela coragem, pela
sinceridade e pela decisão de fazer. A narradora
documentarista atuou na gestão governamental e,
na oportunidade, fez mover pensamentos e práticas
no campo da saúde mental, em luta por novas
formas de subjetividade, o que implicava viver e
agenciar novas formas de subjetividade, implicava
transformação social e a produção de relações socioéticas que permitissem: o
cuidar em liberdade; a liberdade; e a criação das formas de vida da liberdade.
Leia-se: saúde mental coletiva. Esse exercício da ação política ganhou território
por meio de práticas deformação e, então, a palavra formação derivou para
neologismos de tessitura com a invenção da vida ou a atualização de si no
mundo da vida, desmanchamento de formas para aventuras de formação: vida
formação. Donde a vida escolarização e a vida profissionalização, pois, sim,
tratou-se de pensar as políticas da vida ou da saúde mental coletiva na educação
formal e na preparação de novas gerações profissionais, assim como na
educação permanente em saúde para os quadros de trabalhadores no ensino e
no trabalho em saúde.
ISBN: 978-65-87180-21-2

DOI: 10.18310/9786587180212

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/aguas-da-pedagogiada-implicacao-intercessoes-da-educacao-para-politicas-publicas-de-saude/
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Série Atenção Básica e
Educação na Saúde
(Lançada em 2014)
Descrição da série:
Publicação seriada composta por livros e coletâneas organizadas a partir de
resultados de pesquisas empíricas e teóricas sobre temas relacionados à
Educação na Saúde e à organização da Atenção Básica, com ênfase nas
modelagens

tecnoassistenciais

voltadas

à

integralidade,

à

educação

permanente em saúde. São dados tecidos a partir de experiências e vivências
dos diversos olhares de profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde. Os
originais são submetidos ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA,
acompanhados de pareceres escritos de profissionais de notório saber na área
temática de cada publicação, cujo processo de avaliação procura respeitar o
sistema de duplo cego, preservando a identidade do autor e do avaliador.
Organizadores da Série: Alcindo Antonio Ferla, Luciano Bezerra Gomes, Túlio
Batista Franco
Situação da série:
•

1 livro publicado em 2020;

•

3 livros publicados em 2019;

•

4 livros publicados em 2018;

•

5 livros publicados em 2017;

•

8 livros publicados em 2016;

•

1 livro publicado em 2014.
75

Publicação de 2020
O Novo Coronavírus e seus desafios para o Sistema Único de
Saúde
Organizadores: Débora Pena Batista e Silva,
José Edmilson Silva Gomes, Samir Gabriel
Vasconcelos Azevedo, Maria Rocineide Ferreira
da Silva e Maria Marlene Marques Ávila
Sobre a obra:
Este livro é fruto de uma produção coletiva
realizada por discentes e docentes da disciplina
“Seminário Temático I – Saúde Coletiva e o SUS”
do Mestrado do Programa de Pós- Graduação em
Saúde Coletiva da Universidade Estadual do
Ceará. Sua motivação foi a necessidade de
aprofundar o conhecimento sobre a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo
em 2020 e cuja ameaça continua, se caracterizando como uma das maiores
pandemias da história da humanidade.
O livro aborda a doença, medidas de prevenção e tratamento (ressaltando que
à época de sua elaboração, cientistas do mundo inteiro estavam a tatear nestes
conhecimentos) reflexões críticas sobre as medidas tomadas por diversos países
e governantes, a repercussão social e os desafios que a pandemia representa
para o Sistema Único de Saúde no Brasil.
Além da contribuição no conhecimento sobre o coronavírus, este livro tem o
mérito de ser uma produção solidaria, compartilhada em todos os sentidos,
realizada sob condições adversas no contexto do distanciamento social imposto
pela pandemia, marcado pela solidariedade e desejo de contribuir com um
conhecimento em construção, diante de um cenário inesperado pela
comunidade científica mundial.
ISBN: 978-65-87180-17-5

DOI: 10.18310/9786587180175

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-novo-coronavirus-eseus-desafios-para-o-sistema-unico-de-saude/
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Publicações de 2019
Vivências do cuidado na rua: produção de vida em territórios
marginais
Organizadores:

Sérgio

Resende

Carvalho,

Henrique Sater de Andrade, Rodrigo Saraiva Cheida
e Cathana Freitas de Oliveira
Sobre a obra:
Este livro versa sobre um encontro
e

a

universidade,

especificamente,

entre a rua
entre

o

Consultório na Rua da cidade de Campinas e o
Coletivo de Pesquisa Conexões, do Departamento
de Saúde Coletiva da Unicamp, cotejado por
encontros semelhantes no Rio de Janeiro e em São
Luís, no Maranhão. Retenho da leitura o tanto que encontros como esses podem
transformar concepções de extensão universitária, de rua, de cuidado, de ação
política. Não há, em nenhum dos textos aqui apresentados, a ideia unidirecional
de que extensão universitária seja levar o conhecimento produzido na
universidade para a população em situação de rua, ou para as equipes que
atuam junto a ela. Depreende-se, de outra via, que saberes são construídos nas
relações com as ruas, com as pessoas que nelas circulam e com a vida que nela
se produz.
ISBN: 978-85-54329-27-3

DOI: 1018310/9788554329273

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/vivencias-do-cuidadona-rua-producao-de-vida-em-territorios-marginais/
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Saúde Mental em Campo: da Lei da Reforma ao cotidiano do
cuidado
Organizadores: Márcio Mariath Belloc, Károl Veiga
Cabral, Ana Carolina Rios Simoni, Paula Emília
Adamy e Simone Alves de Almeida
Sobre a obra:
Os textos que se seguem neste livro apresentam as
múltiplas faces que a saúde mental pode ter, aliada
às demais políticas de saúde e intersetoriais
vigentes. Nosso convite é para que percorram os
artigos da forma como lhes parecer mais útil. Lendo
de cabo a rabo. Saltando nos capítulos que lhes
parecem mais interessantes. Mergulhando na dinâmica de cada uma das muitas
histórias vividas em território durante o período de gestão. Muitas delas
sobrevivem até hoje, pois a mudança no campo da saúde mental não depende
apenas do plano macro, mas também e sobretudo pulsa no cotidiano da vida, se
sustentada no plano micropolítico cuidado. Boa leitura!
ISBN: 978-85-54329-25-9

DOI: 1018310/9788554329259

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/saude-mental-emcampo-da-lei-da-reforma-ao-cotidiano-do-cuidado/
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Saúde Mental na Atenção Básica: o pesquisar como cuidado
Organizadores: Simone Mainieri Paulon e Mário
Francis Petry Londero
Sobre a obra:
Os textos, caleidoscopicamente aqui enlaçados,
tratam de experiências de apoio matricial na RAPS;
discutem práticas de Redução de Danos; trazem
encontros,

por

vezes

surpreendentes,

proporcionados pela Atenção Básica na tarefa,
ainda difícil de ser acolhida, de incorporar a saúde
mental em seu cotidiano; do cuidado na infância e
seu engatinhar ainda tão distante das demandas efetivas de tal população; da
urgência da intersetorialidade; e de pesquisas- intervenções que se propuseram
a analisar as implicações da rede, de maneira coletiva, a fim de seguir na lenta
é imprescindível construção de um mundo que dê acolhida à experiência da
loucura problematizando o fantasma manicomial sempre tão insidioso em suas
formas de atualização.
ISBN: 978-85-54329-21-1

DOI: 10.18310/9788554329211

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/saude-mental-naatencao-basica-o-pesquisador-como-cuidado/
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Publicações de 2018
Educação Permanente em Saúde de Santa Catarina: entre
cenários e práticas
Organizadores: Carine Vendruscolo, Fabiane
Ferraz, Denise Antunes de Azambuja Zocche,
Júlio César Schweickardt, Juliana Vieira de
Araujo Sandri, Fernando de Toledo Barros
Wendhausen, Maria de Fátima de Souza Rovaris,
Fernanda Fabiana Ledra.
Sobre a obra:
O tema deste livro é um só, mas as experiências
relatadas são variadas e riquíssimas, e remetem
às oportunas reflexões que precisamos fazer
sobre o que estamos fazendo neste momento de
crise e ameaça sobre o que considero a maior Reforma do Estado Brasileiro pós
ditadura – o Sistema Único de Saúde como expressão concreta do sonho de
uma sociedade de garantir o direito à saúde para todos os brasileiros. Assim,
avaliar os movimentos desenvolvidos em torno da educação permanente em
saúde – EPS é uma necessidade cada vez mais percebida entre os
protagonistas do esforço para institucionalizar o campo da educação
permanente no centro do debate em torno da defesa da construção também
permanente das políticas sociais e em particular das políticas de saúde com
compromisso com a universalidade, equidade e integralidade em todos os
recantos do nosso país. Apesar de todos os relatos que dão conta das muitas
experiências construídas no âmbito dos serviços, de políticas específicas, em
municípios, categorias profissionais e unidades da federação, neste caso,
representadas pelo estado de Santa Catarina, todas detalhadas nos muitos
capítulos deste livro, a área da educação Permanente em saúde ainda é
considerada pelos gestores como uma iniciativa secundária e periférica dentro
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do contexto do SUS.
ISBN: 978-8554329-06-8

DOI: 10.18310/9788554329068

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-permanenteem-saude-de-santa-catarina-entre-cenarios-e-praticas/
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Frutos dos Movimentos de Educação Permanente em Saúde de
Santa Catarina: caminhos e oportunidades
Organizadores:

Carine

Vendruscolo,

Fabiane

Ferraz, Denise Antunes de Azambuja Zocche, Júlio
César Schweickardt, Juliana Vieira de Araujo Sandri,
Fernando de Toledo Barros Wendhausen, Maria de
Fátima de Souza Rovaris, Fernanda Fabiana Ledra.
Sobre a obra:
O livro retrata o esforço de um coletivo que vem se
dedicando a aplicar os princípios da EPS na
transformação das práticas em saúde no estado, com
competência e sensibilidade, desde 2004 quando a
Política foi criada. O relato histórico do desenvolvimento da PEEPS/SC está
registrado em experiências de Educação Permanente em Saúde, que ocorrem
em algumas regiões do estado, sendo que essas experiências é a expressão da
determinação e dedicação dos atores locais da Política, que mobilizam e
articulam saberes e valores em busca da melhoria da atenção à saúde dos
usuários do Sistema Único de Saúde.
ISBN: 978-85-66659-94-8
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Cartografias na saúde: ensaios da multiplicidade no cuidado
Organizadores:

Hevelyn

Rosa

Machert

da

Conceição, Túlio Batista Franco
Sobre a obra:
Este livro surge da composição de vários atores e
autores que se relacionam com o campo da Saúde
Coletiva. A ideia surgiu no grupo de pesquisa do
Laboratório de Estudos do Trabalho e Subjetividade
em Saúde – LETRASS-UFF/CNPq, alocado no
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da
Universidade Federal Fluminense, a partir de um
desejo de compilar diversas narrativas e perspectivas
de experiências no cotidiano dos serviços e de produção de conhecimento na
saúde. Entendendo a Saúde Coletiva como um campo plural desde seu
nascimento, a obra pretende oferecer ao público também uma pluralidade de
olhares, de escritas e de encontros.
ISBN: 978-85-54329-11-2
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Equidade Étnicorracial no SUS: pesquisas, reflexões e ações em
saúde da população negra e dos povos indígenas
Organizadores: Daniel Canavese, Elaine Oliveira
Soares, Fernanda Bairros, Maurício Polidoro, Rosa
Maris Rosado.
Sobre a obra:
A publicação foi elaborada com o objetivo de criar
subsídios para trabalhadores da saúde que lidam
cotidianamente

com

a

questão

da

equidade

étnicorracial no SUS. Desta forma é composta por
tópicos que abordam as ações desenvolvidas para a
implementação da Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra em Porto Alegre e sobre o panorama dos Povos
Indígenas no Brasil no contexto da política de atenção à saúde dos Povos
Indígenas na capital gaúcha. Além disso, agrega os trabalhados agraciados com
o Prêmio Sony Santos no Simpósio Internacional de Saúde da População Negra,
realizado em novembro de 2016, em Porto Alegre e os textos do Seminário
Povos Indígenas e Saúde: desafios para a equidade no SUS.
ISBN: 978-85-54329-04-4
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Publicações de 2017
Além dos Muros
Organizadores: Márcio Mariath Belloc; Károl Veiga
Cabral; Analice de Lima Palombini; Rafael Woslki
de Oliveira; Stelamaris Glück Tinoco
Sobre a obra:
“Era uma vez um palácio de guardar doidos, as
pessoas que lá entravam dificilmente conseguiam
sair. A vida passava e as pessoas ficavam lá
esperando por um laudo que não chegava nunca,
por uma alta social que nunca acontecia, por uma
oportunidade que nunca viria, parecia até a terra do
Nunca. Uma vida que estava muito longe de ser um
conto de fadas, a vida de um rei ou de uma rainha. Lá o tempo parecia
congelado, os gestos tutelados, os corpos inertes e as pessoas encasteladas e
afastadas do território das cidades. A ausência de políticas públicas de inserção
social impedia que milhares de pessoas no Brasil inteiro pudessem viver nas
cidades: voltar as suas casas, habitar um novo local ou mesmo viver em um
serviço residencial terapêutico. Neste livro vamos encontrar várias histórias de
pessoas anônimas que ousaram travessias, que se experimentaram nestas
muitas formas de conexão que a trama urbana permite quando nela vingam as
políticas públicas de inclusão. Esperamos que este livro aconteça para todos os
leitores. Boa leitura, bons acontecimentos!!! Ele pode ser lido de cabo a rabo, ou
mesmo de forma aleatória, pois cada texto encerra em si uma história. Assim
como as ruas de uma cidade nas quais podemos passear, nos perder e nos
achar.”
ISBN: 978-85-66659-89-4

DOI: 10.18310/9788566659894

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/alem-dos-muros/
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Formação Profissional

em

Saúde

e

Protagonismo

dos estudantes: Percursos na Educação pelo Trabalho
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim e Eliana
Goldfarb Cyrino.
Sobre a obra:
Nessa

publicação

estão

14

capítulos

com

experiências cujo protagonismo é dos estudantes,
na experiência e na análise da mesma, acrescidos
por um capítulo no formato de ensaio teórico feito
pelos organizadores. Os textos foram agrupados
em duas sessões: “Formação e Protagonismo” e
“Presença e Profissionalização”. A leitura dos
capítulos permite perceber e refletir sobre
componentes fundamentais para a composição do perfil e pouco analisados na
formação profissional: sentimentos, percepções, vivências e a interação
propriamente dita com os serviços e territórios.
ISBN: 978-85-66659-65-8

DOI: 10.18310/9788566659658
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Integração entre Universidade e Sistemas Locais de Saúde
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla e Heider
Aurélio Pinto
Sobre a obra:
Nessa

publicação

estão

16

capítulos

com

experiências cuja centralidade é a interação entre
a universidade e os sistemas locais de saúde,
articulando experimentações e memórias da
educação pelo trabalho, acrescidos por um
capítulo no formato de ensaio teórico produzido
pelos organizadores. Os textos foram agrupados
em duas sessões: “Experimentações e percurso
formativo em território” e “Memórias e prática formativa no trabalho”. A leitura
dos textos que compõe a coletânea permite refletir sobre questões práticas da
integração entre as instituições de ensino e os sistemas locais de saúde em
territórios vivos e serviços que operam em redes de atenção, constituindo
visibilidade às inovações forjadas no cotidiano, mas também aos problemas
constituídos pelas características históricas da formação. As temáticas mais
frequentes nos textos, que têm uma diversidade de instituições e localizações,
são aquelas em que se identifica maior dificuldade no cotidiano do trabalho,
como a análise da situação de saúde em territórios de referência, a organização
do trabalho em redes de serviços intermunicipais, o trabalho em pequenos
municípios, a integração da vigilância em saúde nas redes locais, o trabalho
colaborativo multiprofissional, a produção de metodologias de ensino a partir do
território, a ação interdisciplinar e a complexidade da situação de saúde em
territórios concretos, entre outros. Mais do que a denúncia do limite da
racionalidade vigente, os textos apontam caminhos e sistematizam tecnologias
para a mudança no ensino e o desenvolvimento do trabalho na saúde.
ISBN: 978-85-66659-68-9

DOI: 10.18310/9788566659689
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Integrando conhecimentos e práticas em saúde equipes e
usuários interagindo na educação pelo trabalho em territórios
sanitários
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Erica
Rosalba Mallmann Duarte e Alexandre Medeiros
de Figueiredo.
Sobre a obra:
Da presente publicação constam 9 capítulos com
experiências cuja centralidade é a interação de
equipes de saúde e usuários, articulando saberes
e práticas para a educação no trabalho e pelo
trabalho nos territórios de vida e produção de
saúde, acrescidos por um capítulo no formato de
ensaio teórico produzido pelos organizadores. Os textos foram agrupados em
duas sessões: “Formação e campo de práticas” e “Cenários do trabalho e
conhecimentos”. A leitura dos textos que compõem a coletânea permite refletir
sobre questões práticas da integração entre a formação e o trabalho em
territórios vivos e serviços que operam em redes de atenção, constituídos em
interação com movimentos sociais. As temáticas mais frequentes nos textos, que
têm uma diversidade de instituições e localizações, são aquelas em que se
identifica maior dificuldade em abordar com a ação uniprofissional e apenas com
um serviço especializado, como saúde do adolescente, saúde mental, direitos
sexuais e reprodutivos, entre outros. Mais do que a denúncia do limite da
racionalidade vigente, os textos apontam caminhos e sistematizam tecnologias
para a mudança no ensino e o desenvolvimento do trabalho na saúde.
ISBN: 978-85-66659-66-5

DOI: 10.18310/9788566659665

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/integrandoconhecimentos-e-praticas-em-saude-equipes-e-usuarios-interagindo-naeducac%cc%a7a%cc%83o-pelo-trabalho-em-territorios-sanitarios-2/
89

Vivências da formação de profissionais de saúde: Aventuras e
percursos de educação pelo trabalho
Organizadores: Miriam Thais Guterres Dias e
Daniel Canavese
Sobre a obra:
Nesta publicação constam 14 capítulos relatando
experiências conforme percebidas pelos seus
atores, não a partir da formalidade dos currículos,
mas na dobra dos projetos pedagógicos, onde o
controle institucional e a intencionalidade formal
se borram e a aventura de tornar-se profissional
de saúde assume protagonismo. Os textos com
essa abordagem captados no edital foram acrescidos de um ensaio teórico
produzido pelos organizadores, desenvolvendo epistemologicamente um
conjunto de temas transversal aos artigos iniciais.
Os textos foram agrupados em duas sessões: “Percursos formativos em
território’ e “Experiências do trabalho em cena”. A leitura dos capítulos que
compõem a coletânea permite identificar a vitalidade da produção e a
diversidade de percursos formativos, que constituem conhecimento significativo
e a potência emergente da singularização da formação das profissões da saúde,
conforme está indicado nas políticas atuais das áreas da educação e da saúde.
ISBN: 978-85-66659-67-2
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Publicações de 2016
A Educação Permanente em Saúde e as Redes colaborativas:
conexões para a produção de saberes e práticas
Organizadores: Luciano Bezerra Gomes, Mirceli
Goulart Barbosa, Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
Este livro nasce da instigação dos seus autores
sobre os vários modos de a Educação Permanente
se apresentar como um aspecto constitutivo do
trabalho em saúde. Mais ainda, pela constatação
de que sua operação se dá em redes de
cooperação, as quais têm apresentado arranjos
cada vez mais sofisticados. E para além de
desafios organizacionais, esses arranjos demandam formulações no campo da
produção do conhecimento, reconhecendo o plano das complexidades. Os
esforços consolidados nos textos que se seguem tentam contribuir nesse
sentido.
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A Rua em Cena Implantação de Projetos de Redução de Danos
em Barbacena/MG

Organizadores: Marcelo Dalla Vecchia, Filippe
de Mello Lopes e Felipe Augusto Carbonário.
Sobre a obra:
A obra retrata momentos que dizem respeito à
implantação de duas estratégias de Redução de
Danos (RD) relacionados ao uso de álcool e
outras drogas na cidade de Barbacena, mais
especificamente,

dos

Projetos

Escola

de

Redutores de Danos (ERD) e Consultório de Rua
(CR), apoiados pelo Ministério da Saúde (MS).
Para tanto, são contemplados relatos de experiências vivenciadas por
integrantes das equipes gestora e técnica do trabalho que foi realizado desde
fins de 2011 até agosto de 2013.
A publicação é dividida em duas partes: na Parte I, apresentam-se os relatos da
equipe gestora dos Projetos, e na Parte II, os relatos da equipe técnica
responsável pela operacionalização cotidiana deste trabalho. Tanto quanto
possível, os relatos foram mantidos em sua originalidade, estilo e lógica de
argumentação própria dos autores, para possibilitar a sistematização de um
registro que advém do chão da vivência, compondo uma refinadíssima etnografia
mundana. O texto escrito, neste sentido, compõe parte da memória desse
processo, buscando, porém, reverberar seus efeitos para além da dimensão
local que circunscreve as práticas relatadas.
ISBN: 978-85-66659-63-4
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Atenção básica: olhares a partir do programa nacional de
melhoria do acesso e da qualidade – (PMAQ-AB)
Organizadores: Luciano Bezerra Gomes, Mirceli
Goulart Barbosa, Alcindo Antônio Ferla.
Sobre a obra:
O presente livro procura agregar diversas
reflexões sobre o atual momento da atenção
básica (AB) no Sistema Único de Saúde (SUS),
tomando por eixo central a implementação do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), do
Departamento de Atenção Básica do Ministério
da Saúde. Os textos deste livro foram produzidos
a partir do trabalho em rede científica que se interligou para produzir e realizar a
avaliação externa do PMAQ- AB. Essa parceria articulou-se em torno da ideia de
que a construção do conhecimento se dá a partir do diálogo, pela capacidade de
refletir sistematicamente sobre os contextos e pela articulação de diferentes
perspectivas de análise e visões singulares sobre o assunto abordado, ou seja,
a atenção básica à saúde. O conteúdo aqui apresentado refere-se ao 1º e ao 2º
ciclo avaliativo do programa.Nesse sentido, as contribuições realizadas
compõem três partes distintas na organização da coletânea de textos. Trecho da
apresentação dos organizadores.
ISBN: 978-85-66659-61-0
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In-formes da atenção básica: aprendizados de intensidade por
círculos em rede (Prospecção de Modelos Tecnoassistenciais
na Atenção Básica em Saúde) – Volume 1
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim, Juliano
André

Kreutz,

Jaqueline

Dinorá

Paiva

de

Campos, Fernanda Steffen Culau, Laura Anelise
Faccio Wottrich e Lucenira Luciane Kessler
Sobre a obra:
O Núcleo de Educação, Avaliação e Produção
Pedagógica em Saúde (EducaSaúde) e o Grupo
de Pesquisas no Brasil de Educação e Ensino da
Saúde

foram

constituídos

em

2005,

na

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). As atividades de estudo, pesquisa
científica, desenvolvimento científico e tecnológico, assessoramento, extensão
inovadora e redes de conversação do EducaSaúde envolvem a intersecção das
áreas da Educação e da Saúde Coletiva, em particular ocupando-se de temas
relativos à formação de profissionais de saúde, desenvolvimento de
trabalhadores e do trabalho no setor da saúde, metodologias de avaliação
institucional formativa na área da saúde e desenhos tecnoassistenciais
orientados pela integralidade e pelo protagonismo e autonomia dos usuários.
Toda a sua atividade tem fulcro na produção em Educação, por isso sua
referência como Educação em Saúde Coletiva e Formação de Profissionais de
Saúde. O presente livro, uma produção desse coletivo, envolveu o Ministério da
Saúde; a Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia; a Fundação Oswaldo
Cruz – Manaus; a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de
Campinas; e a Universidade Federal Fluminense, além do contato com sistemas
locais de saúde e Instituições de Ensino Superior em 40 municípios brasileiros.
O livro decorre do projeto de Prospecção de Modelos Tecnoassistenciais na
Atenção Básica em Saúde, estipulado entre Ministério da Saúde e EducaSaúde,
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convergindo ao mesmo apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior (Auxílio Financeiro à Projeto de Pesquisa) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Auxílio Financeiro à
Projeto de Desenvolvimento Tecnológico). As pesquisas empreendidas pelo
EducaSaúde inserem-se em um horizonte ético-político de busca do
fortalecimento do Sistema Único de Saúde e de mobilização por “círculos e
redes”. Os conceitos de círculos e redes na pesquisa-ação crítico-colaborativa
em saúde, de escuta pedagógica na construção de projetos de educação
permanente em saúde e de problema educossanitário na identificação de
temáticas ao estudo-ação, assim como a proposta da imagem da mandala para
as redes em saúde, configuram sua particular produção e têm sido objeto de
formulação, discussão e consolidação de seu propósito de conhecimentos e
práticas. Os “círculos e redes” (círculos de cultura, círculos-dobradiça, redes
multissituadas e redes de conversação) abarcam uma construção metodológica
relativa à investigação em saúde como pesquisa-formação e como “intercessão”
educação-saúde relativa à qualidade da atenção e dos processos interativos no
setor da saúde. Admitindo que toda a produção de conhecimento caminha para
uma “forma do conhecimento”, seu regime de verdades e seu domínio de
visibilidades e enunciados, reconhecemos e destacamos a persistência /
insistência de um “fora”, permanentemente interrogando, desacomodando,
amassando a “forma” (um “fora da forma”). Tirando a prova do “formas fora”, o
que a realidade nos indica? Pensar a formação em saúde pelas noções de
integralidade, escuta pedagógica, redes de atenção, alteridade com os usuários
e construção do trabalho / dos trabalhadores diz respeito à produção de saúde,
com adequado perfil de proteção e intervenção, conforme as necessidades da
população.
ISBN: 978-85-66659-58-0
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Intensidade na atenção básica: prospecção de experiências
‘informes’ e pesquisa-formação (Prospecção de Modelos
Tecnoassistenciais na Atenção Básica em Saúde) – Volume 2
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim, Juliano
André Kreutz, Jaqueline Dinorá Paiva de
Campos, Fernanda Steffen Culau, Laura Anelise
Faccio Wottrich e Lucenira Luciane Kessler
Sobre a obra:
O presente livro, uma produção desse coletivo,
envolveu o Ministério da Saúde; a Fundação
Estatal de Saúde da Família da Bahia; a
Fundação

Oswaldo

Universidade

de

Cruz

–

Brasília,

a

Manaus;

a

Universidade

Estadual de Campinas; e a Universidade Federal Fluminense, além do contato
com sistemas locais de saúde e Instituições de Ensino Superior em 40
municípios brasileiros. O livro decorre do projeto de Prospecção de Modelos
Tecnoassistenciais na
Atenção Básica em Saúde, estipulado entre Ministério da Saúde e EducaSaúde,
convergindo ao mesmo apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior (Auxílio Financeiro à Projeto de Pesquisa) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Auxílio Financeiro à
Projeto de Desenvolvimento Tecnológico).
ISBN: 978-85-66659-59-7
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O Pequeno Grupo como um Sistema Complexo: uma Estratégia
Inovadora para Produção de Saúde na Atenção Básica
Organizador: Nedio Seminotti

Sobre a obra:
O texto deste livro é fruto de mais de três décadas
de pesquisa, ensino e extensão sobre pequenos
grupos na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) e, mais recentemente,
de dois anos de pesquisa e intervenção em um
projeto que vem sendo desenvolvido na Atenção
Básica (AB) da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Canoas, RS, com apoio da gestão
deste município e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (RS).
No âmbito desse último projeto, recentemente, desenvolvi um programa de
capacitação para facilitação de grupos de usuários na AB, destinado aos
trabalhadores do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a alguns
estudantes de residência multidisciplinar. Assim, o que relatamos e discutimos
no livro, que tive a satisfação de organizar, um relatório de pesquisa sobre o uso
do protocolo de observação na capacitação de grupos, denominado PluriVox; é
um programa de capacitação para a facilitação de grupos na AB; uma concepção
de grupo do ponto de vista de sistemas complexos, que fundamenta o programa
referido; um relatório de pesquisa, que apresenta o nascedouro da concepção
de capacitação através de um protocolo de observação; e a experiência da
capacitação e da facilitação de grupo, do ponto de vista dos capacitados.
ISBN: 978-85-66659-64-1

DOI: 10.18310/9788566659641

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-pequeno-grupo-comoum-sistema-complexo-uma-estrategia-inovadora-para-producao-de-saude-naatencao-basica-2/
97

Práticas de avaliação em saúde no Brasil – diálogos
Organizadores:

Marco

Akerman

e

Juarez

Pereira Furtado
Sobre a obra: “O presente livro é mais uma
contribuição ao debate da avaliação em saúde no
Brasil.

Dividido

em

duas

partes,

respectivamente

ao

debate

de

voltadas
questões

transversais à área na atualidade e a discussões
de questões da avaliação com base empírica
constituída pelo Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(Pmaq). As interfaces entre os campos científico
e burocrático na constituição do espaço social da avaliação no Brasil e reflexões
entre iniciativas avaliativas em áreas específicas – avaliação econômica,
avaliação em DST- Aids e avaliação tecnológica – são desenvolvidas na primeira
parte, composta por quatro capítulos. Os cinco capítulos da segunda parte
tomam o Pmaq como objeto central de suas reflexões, sendo o último deles a
oferta de subsídios para avaliação sistemática do próprio Pmaq, dirigido a
eventuais meta-avaliações do mesmo. Ao final, contamos com um posfácio,
redigido pelo prof. Oswaldo Tanaka, que cumpre a função de alinhar essa
publicação ao que vimos afirmando: ao indagar sobre para onde caminhamos
com a avaliação no Brasil e apresentar suas concepções, convoca-nos ao
debate em torno das direções para os diversos modos de compreendermos e
efetivarmos avaliações. O que queremos e, sobretudo, de que precisamos para
subsidiar o contínuo processo de civilidade de nosso país, para o qual a
avaliação sistemática pode contribuir, é um debate aberto e que se materializa
também neste livro.” Trecho da apresentação dos organizadores.
ISBN: 978-85-66659-46-7

DOI: 10.18310/9788566659467

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/praticas-de-avaliacaoem-saude-no-brasil-dialogos-2/
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Psicologia e Políticas Públicas na Saúde: Experiências,
Reflexões, Interfaces e Desafios
Organizadores: Amanda Maria de Albuquerque
Vaz, Pérolla Melo Goulart Gomes, Victor Costa
Wichrowski, Larissa Polejack.
Sobre a obra:
Este volume da Série Atenção Básica e Educação
na Saúde foi organizado pelo “Integra: Grupo de
Estudos, Intervenção e Educação em Psicologia,
Cronicidades e Políticas Públicas em Saúde”, que
está vinculado ao Departamento de Psicologia
Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade
de Brasília. O “Integra” se dedica a atuar como espaço de reflexão sobre o papel
da Psicologia como ciência e profissão em integração com outras áreas de saber
e implicada no ensino na saúde, na formulação e
implementação de políticas públicas em saúde. Busca desenvolver pesquisas e
oferta processos formativos, de forma articulada com a rede de saúde, para
estudantes com o objetivo de fortalecer e implementar os princípios e diretrizes
do SUS.
ISBN: 978-85-66659-44-3

DOI: 10.18310/9788566659443

Disponível em:
https://editora.redeunida.org.br/project/psicologia-e-politicas-publicas-na-saudeexperiencias-reflexoes-interfaces-e-desafios/
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Publicação de 2014
Atenção Básica em Produção: Tessituras do Apoio na Gestão
Estadual do SUS
Organizadores: Sandra Maria Sales Fagundes,
Alexandre Sobral Loureiro Amorim, Liane Beatriz
Righi e Ricardo Souza Heinzelmann
Sobre a obra:
A produção de autoria é um dos desafios da
gestão pública e está na dependência de múltiplos
vetores simultâneos. Elementos mesclados e
sinérgicos

que

implicados

em

incluem
seus

os

fazeres,

trabalhadores
o

ambiente

institucional cujas práticas cotidianas propiciam
aprendizagem e constituem coletivos que decidem dar visibilidade a suas
experiências, indagações e elaborações. A obra reúne experiências da gestão
do SUS na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, no período de
2011 a 2014, tecidas pelas mãos de gestores e profissionais, tanto da rede de
atenção e cuidado ao usuário, quanto da rede de apoio e educação permanente
desses trabalhadores. Este livro registra invenções e produções realizadas, a
partir do apoio institucional na Atenção Básica de Saúde, no campo da gestão e
da produção de cuidados com populações invisíveis e/ou estigmatizadas.
Demonstra a consolidação da equipe na condução da atenção básica e registra
em múltiplas experiências as implicações éticas e políticas dos trabalhadores
com um cuidado em liberdade e acolhedor, bem como sua aposta radical na
potência de vida dos humanos. Trechos retirados do Prefácio do livro escrito por
Sandra Maria Sales Fagundes.
Produzido a partir de interação acadêmica UFRGS/Ministério da Saúde.
ISBN: 978-85-66659-33-7

DOI: 10.18310/9788566659337
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-producao-de-autoria- e-umdos-desafios-da-gestao-publica-e-esta-na-dependencia-de-multiplos- vetoressimultaneos-elementos-mesclados-e-sinergicos-que-incluem-os- trabalhadoresimplicados-em-seus-fazer/
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Série Interlocuções
Práticas, Experiências e
Pesquisas em Saúde
(Lançada em 2015)

Descrição da série:
A Série tem como objetivo disseminar experiências, iniciativas no âmbito do
trabalho e pesquisas em saúde, com ênfase na dimensão das práticas que as
compõe. Pretende um diálogo intenso dos saberes produzidos e postos em
circulação com o campo da gestão do trabalho e da educação na saúde no
cotidiano das instituições e dos territórios. Trata-se de conhecimento produzido
em ato por diferentes pessoas, que pede diálogos interdisciplinares e com
campos epistêmicos diversos para desenvolver o trabalho em saúde, seja na
atenção e na gestão, no ensino e na participação em saúde. O desenvolvimento
das práticas e dos saberes aqui é proposto como deslocamento, como
movimento, para qualificar a atuação em redes e serviços, no trabalho e na
gestão, no ensino e na educação na saúde, assim como em diferentes
movimentos sociais. A série pretende compor metaforicamente rodas de
conversa sobre temas relevantes para a produção da saúde em práticas,
experiências e pesquisas, convidando novas interlocuções.
Situação da série:
•

5 ivros publicados em 2022;
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•

7 livros publicados em 2021;

•

3 livros publicados em 2020;

•

2 livros publicados em 2019;

•

1 livro publicado em 2017;

•

3 livros publicados em 2016;

•

3 livros publicados em 2015.
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Publicações 2022
Redecin Brasil: o cuidado na rede de atenção à pessoa com
deficiência nos diferentes Brasis
Organizadores: Kátia Suely Queiroz Silva Ribeiro,
Arthur de Almeida Medeiros e Silvia Lanziotti Azevedo
da Silva
Sobre a obra:
Ao longo de quase cinco anos, pesquisadores de oito
estados brasileiros se debruçaram sobre o processo de
implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência (RCPCD) por meio da condução do projeto
de pesquisa “Avaliação da Rede de Cuidados Integral à Pessoa com Deficiência
no SUS – Redecin Brasil”, aprovado na

Chamada

CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAPES/CGSPD Nº. 35/2018, e este livro é um
dos produtos desse trabalho coletivo e colaborativo.
Esta obra parte do desejo do grupo de pesquisa Redecin Brasil de contribuir para
o debate sobre a RCPCD, bem como de colaborar com os processos formativos
dos profissionais que atuam nessa Rede. Assim, o livro tem como principal
objetivo apresentar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência a partir dos
resultados da pesquisa.
A obra está organizada em três seções. Na primeira seção, busca-se apresentar
uma concepção teórica acerca do tema, apresentando aspectos relacionados ao
resgate histórico, organização da rede, formação de recursos humanos e luta
pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Na segunda seção do
livro é realizada a apresentação desde a construção do projeto Redecin Brasil
aos resultados alcançados na trajetória de condução deste projeto. Na última
seção, dentro do lema “nada sobre nós, sem nós”, o livro traz a visão de pessoas
com deficiência sobre o controle social, o cuidado em saúde e o capacitismo, e
a saúde da mulher com deficiência.
O projeto foi realizado em oito estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato
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Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo, tendo,
assim, representantes das cinco regiões geográficas do país. Considerando as
especificidades da rede em cada território, o livro apresenta alguns resultados
relativos a cada estado, no intuito de dar visibilidade às diferenças e à
diversidade que fazem a realidade dos diferentes Brasis.
A partir dos olhares multifacetados dos atores envolvidos na pesquisa e na
construção dessa obra, esperamos que a leitura possa contribuir com a
ampliação do olhar e do conhecimento de trabalhadores, gestores e
pesquisadores acerca do cuidado à saúde da pessoa com deficiência. E que, de
maneira integrada, todos possamos lutar pela garantia dos direitos das pessoas
com deficiência e pelo financiamento justo e adequado ao SUS, sobretudo para
o fortalecimento e avanço da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
ISBN: 978-85-54329-72-3

DOI: 10.18310/9788554329723

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/redecin-brasil-ocuidado-na-rede-de-atencao-a-pessoa-com-deficiencia-nos-diferentes-brasis/
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Gestão e Práticas em Saúde Coletiva: no contexto da pandemia
de COVID19
Organizadores:

Maria

Angélica

Carvalho

Andrade, Rita de Cássia Duarte Lima, Jeanine
Pacheco Moreira Barbosa, Thiago Dias Sarti, Ana
Claudia Pinheiro Garcia e Eliane de Fátima
Almeida Lima
Sobre a obra:
Este é um livro escrito em meio a um dos
momentos mais desafiadores da história, um
evento que, certamente, deixará marcas em nós e
nas próximas gerações e que, possivelmente,
reconduzirá a forma como organizamos nossas vidas e sociedades. Outros
diriam que é um livro escrito no olho do furacão, cuja visibilidade se torna difícil,
pois, além das emoções que afloram, existem muitos obstáculos carregados pela
força do vento que bloqueiam a visão. Mas será que isso realmente impede
nossa observação?
Lançar um olhar para a pandemia, enquanto a experienciamos, requer um
compartilhamento de olhares, desvelando uma profusão de perspectivas que
podem nos ajudar a clarear, ou melhor, ampliar a visibilidade. Não estamos em
busca de um olhar totalizante ou generalista, muito menos em busca de uma
verdade absoluta sobre um fato ou fenômeno, uma vez que todo conhecimento
é transitório e processual.
Este livro, fruto das reflexões dos mestrandos, doutorandos e pesquisadores do
Núcleo de Pesquisa em Política, Gestão e Avaliação em Saúde Coletiva
(Nupgasc), contextualiza e, mais importante, compartilha um olhar implicado com
a defesa de uma saúde para todos(as) em um país que vitimiza as populações
mais vulneráveis. É um livro em defesa das vidas que são manipuladas,
segregadas ou eliminadas por serem consideradas perigosas ou não se
ajustarem a um mercado cada vez mais corporativo, global e automatizado.
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Que o encontro com estas páginas possa produzir afetos e nos permita aumentar
a potência e a capacidade para existir-resistir-insistir. E que as marcas
resultantes

desse

furacão

nos

permitam

construir

novas

formas

de

sentir/pensar/agir em saúde pública que estejam conectadas a um exercício de
reflexão e esperança.
ISBN: 978-65-87180-84-7

DOI: 10.18310/9786587180847

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/gestao-e-praticas-emsaude-coletiva-no-contexto-da-pandemia-de-covid19/
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Experiências de Trabalho e Cuidado em Saúde na Pandemia de
COVID-19
Organizadores: Túlio Batista Franco
Sobre a obra:
Este livro foi escrito a quente, no calor dos
acontecimentos do período agudo da pandemia de
Covid-19 entre 2020 e 2021. Teve inspiração inicial
na pesquisa realizada no âmbito do Observatório de
Redes de Cuidado sediado no Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Trata
da experiência do trabalho de Agentes Comunitários
de Saúde (ACS’s) em Niterói-RJ durante a crise
sanitária provocada pelo novo coronavírus. Incorpora experiências importantes
de colegas da UFRJ-Macaé, Quissamã, que mostram a enorme capacidade
criativa de trabalhadores e usuáries, comunidades, indígenas e população de
rua. As comunidades em geral mostraram uma grande capacidade criativa.
Outras discussões propostas no livro sempre contextualizadas na pandemia e
experiências de cuidado. Tratamos a pandemia como um dispositivo analítico
sobre a realidade do mundo, e as sociedades atuais. O leitor vai entrar em
contato também com experiências dos povos originários, o pensamento
ancestral do território indígena Guarani em Mato Grosso do Sul (MS) com o povo
Terena, organizadas em torno do Projeto Saúde Mental e Bem-Viver Indígena –
Vitukoti xêti arinéti. Bem como a experiência com indígenas dos Andes
colombianos, da etnia Embera Chamí, retratada aqui na sua luta ontológica para
manter a sua cultura, ritos religiosos.
O cuidado à saúde mental é tratado em um capítulo, o qual reconhece que a
situação neste quesito é tão arrebatadora quanto a própria pandemia de Covid19. Educação Popular atravessa o livro como experiência, e dispositivo de
análise e autoanálise do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, e sua
relação com as comunidades nos territórios.
Este livro é escrito por uma multidão, a contar os autores dos textos, suas
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conexões com os coletivos nas redes de saúde, ruas e praças, territórios
indígenas, ambientes virtuais e presenciais, no Brasil e no exterior. Em todos os
lugares onde é possível realizar o encontro, é possível cuidar, do outro e de si.
O cuidado é como algo que criamos, e ao ver seu resultado, retorna como afeto
positivo, e aumenta a potência de cada um e cada uma. É assim que seguimos
adiante, como coletivos, grupos, povos.
ISBN: 978-85-54329-52-5

DOI: 10.18310/9788554329525

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/experiencias-detrabalho-e-cuidado-em-saude-na-pandemia-de-covid-19/
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A Fiocruz em Mato Grosso do Sul: contribuições para educação,
pesquisa e inovação em saúde
Organizadores: Débora Dupas Gonçalves do
Nascimento, Jislaine de Fátima Guilhermino e Sílvia
Helena Mendonça de Moraes
Sobre a obra:
Há mais de uma década a Fiocruz Mato Grosso do
Sul consolida atividades de educação, pesquisa e
desenvolvimento em áreas temáticas como Meio
Ambiente e Saúde; Biodiversidade e cadeias
produtivas;

Agravos

transmissíveis

e

não

transmissíveis de importância para o Mato Grosso
do Sul e Região Centro-Oeste; Saúde das populações indígenas; Saúde das
populações

em situação de vulnerabilidade; Educação, informação e

comunicação em Saúde, com entregas significativas para a população sul-matogrossense e brasileira.
Este livro busca fazer um registro e disseminar algumas iniciativas e estudos
desenvolvidos por seus pesquisadores e parceiros, nas diversas áreas, em
âmbito local, regional e nacional, em prol do fortalecimento das políticas públicas,
em especial do Sistema Único de Saúde (SUS).
A obra está organizada em 3 partes e os capítulos demonstram as contribuições
e o potencial da Fiocruz Mato Grosso do Sul na produção do conhecimento em
consonância com a sua missão institucional.
ISBN: 978-65-87180-89-2

DOI: 10.18310/9786587180892

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-fiocruz-em-matogrosso-do-sul-contribuicoes-para-educacao-pesquisa-e-inovacao-em-saude/
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Manual de implementação do programa famílias fortes: um guia
para gestores públicos, profissionais e agentes comunitários
Organizadores:

Sheila

Giardini

Murta,

Ingrid

Gomes Abdala, Vanessa Soublin de Vasconcellos,
Mariana Russo Voydeville Damasceno, Viviane
Paula Santos Rocha, Larissa de Almeida NobreSandoval e Maria do Socorro Mendes Gomes
Sobre a obra:
Este manual destina-se a informar

gestores

públicos, profissionais e agentes comunitários
acerca do processo de implementação do Programa
Famílias Fortes, um programa preventivo cuja
finalidade é favorecer a qualidade da relação familiar e prevenir problemas
decorrentes do abuso de substâncias em adolescentes.
A implementação do Programa Famílias Fortes foi iniciada pela Coordenação de
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde em 2013 e,
posteriormente, realizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (SENAD) e operacionalizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Entre
2015 e 2020, a SENAD fomentou um estudo conduzido pela Universidade de
Brasília com o objetivo de avaliar a efetividade, qualidade da implementação e
validade social do Programa Famílias Fortes em quatro estados da região
Nordeste do Brasil, que gerou diversos produtos, dentre os quais o presente
manual.
Assim, as diretrizes para implementação do Programa Famílias Fortes ora
descritas derivam de dados de pesquisa, experiência prática e teoria. São
consideradas barreiras e facilitadores contextuais e providas diretrizes para
gestores, profissionais e agentes comunitários a fim de facilitar a preparação do
contexto para receber o Programa Famílias Fortes e maximizar as chances de
êxito no processo de implementação.
Este manual está organizado em duas partes. A primeira parte é conceitual e
discute o que é prevenção, descreve a prevenção baseada na família e
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apresenta o Programa Famílias Fortes. A segunda parte é prática e descreve
como o Programa Famílias Fortes pode ser implementado, desde sua entrada
no espaço ao qual se destina, passando pela mobilização dos atores
interessados na comunidade, a preparação dos facilitadores, o recrutamento das
famílias, a organização da logística da execução, a execução do Programa
Famílias Fortes propriamente dita, até o planejamento de sua continuidade. A
segunda parte apresenta ainda ferramentas de apoio e leituras sugeridas.
ISBN: 978-85-54329-78-5

DOI: 10.18310/9788554329785

Disponível em:
https://editora.redeunida.org.br/project/manual-de-implementacao-doprograma-familias-fortes-um-guia-para-gestores-publicos-profissionais-eagentes-comunitarios/
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Histórias não registradas em prontuários: sob o olhar dos
usuários
Organizadores: Alessandra Aniceto Ferreira de
Figueirêdo, Mônica Gomes de Andrade e Ramon
Reis dos Santos Ferreira
Sobre a obra:
Esta obra traz o relato de uma experiência
desenvolvida entre os anos de 2020 e 2021,
realizada a partir da discussão da Relação
Médico(a)-Paciente-Usuário(a)

na

disciplina

Propedêutica Médica do curso de Medicina do
Centro Multidisciplinar UFRJ – Macaé, utilizando
para isso uma Metodologia Ativa de Ensino-Aprendizagem (MAEA), construída
a partir da perspectiva biopsicossocial de sujeito e de saúde.
Através de narrativas que foram apresentadas em sessões tutoriais e das
discussões que se desdobraram nessa disciplina, o(a)s discentes criaram
ressonância com histórias reais sobre experiências positivas e negativas de
atendimentos médicos, que o(a)s ajudaram a construir a ideia de médicos e
médicas que ele(a)s gostariam de ser e, sobretudo, daquele(a)s que ele(a)s não
gostariam de ser. Por fim, as narrativas escritas pelo(a)s estudantes deram
origem a uma coletânea, organizada neste livro “Histórias não registradas em
prontuários: sob o olhar dos usuários”.
Não é novidade que a formação médica no Brasil passa por um debate sobre a
necessidade de ultrapassar sua raiz biomédica. Atualmente, diversas faculdades
de medicina vêm propondo reformas em suas matrizes curriculares na tentativa
de formar profissionais alinhados com uma perspectiva biopsicossocial de sujeito
e de saúde, por isso a importância de discutir a relação médico(a)-pacienteusuário(a).
ISBN: 978-85-54329-82-2

DOI: 10.18310/978-8554329822
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/historias-naoregistradas-em-prontuarios-sob-o-olhar-dos-usuarios/
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Publicações 2021
Caminhos da Curadoria em Saúde Ideia SUS Fiocruz: práticas de
saúde fortalecendo o SUS na Paraíba
Organizadores:

Claudia

Beatriz

Le

Cocq

D’Oliveira, Marta Gama de Magalhães, André Luís
Bonifácio de Carvalho, Gabriella Barreto Soares,
Soraya Galdino de Araújo Lucena e Ana Carolline
Carvalho de Melo Santos
Sobre a obra:
O e-book Curadoria em Saúde IdeiaSUS Fiocruz:
práticas de saúde fortalecendo o SUS na Paraíba é fruto
da Cooperação Técnica do Programa IdeiaSUS da
Fiocruz com o Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde da Paraíba (COSEMS-PB), lançado no dia 10 de dezembro, no VI Seminário
Gilson Carvalho do COSEMS-PB. A publicação resulta do trabalho da curadoria em
saúde com nove práticas do estado da Paraíba e contou com a participação como
organizadores de Claudia Beatriz Le Cocq D’ Oliveira e Marta Gama de Magalhães do
IdeiaSUS Fiocruz, André Luis Bonifácio de Carvalho e Gabriela Barrreto Soares da
Universidade Federal da Paraíba e de Soraya Galdino de Araújo Lucena e Ana Carolline
Carvalho de Melo Santos, respectivamente Presidente e Secretária Executiva do
COSEMS Paraíba.
O processo da Curadoria em Saúde foi desencadeado em agosto de 2019 com a
realização da 10ª Roda de Práticas do IdeiaSUS durante o IV Congresso de Secretarias
Municipais de Saúde na comemoração dos 30 anos do COSEMS Paraíba e do SUS.
Participaram dessa agenda as experiências premiadas durante a ” Mostra Paraíba aqui
tem SUS ” realizada em abril de 2019, dos municípios de João Pessoa; Campina
Grande, Rio Tinto, Queimadas, Esperança, Barra de Santana, Santa Luzia e Tenório,
que em conjunto, congregam uma população de 1.353.720 habitantes e o que
corresponde a 34% da população do Estado. Os referidos municípios encontram-se em
06 das 16 regiões de saúde e apresentaram experiências envolvendo diversos temas
ligados à intervenção ambiental, gestão em saúde, tecnologia da informação, atenção
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primária, vigilância em saúde, ações afirmativas, práticas integrativas e de promoção da
saúde. Além disso, a Curadoria em Saúde IdeiaSUS possibilitou o desenvolvimento do
Projeto de Extensão junto aos alunos da graduação da área de saúde da UFPB, como
um rico processo de formação para o SUS.
No seu propósito de fomentar a gestão do conhecimento, a Plataforma IdeiaSUS Fiocruz
desencadeou o processo de Curadoria em Saúde, que se apresenta como o ato de
apoiar e acompanhar práticas de saúde através dos seus gestores e equipes envolvidas,
convidando-as a aderirem a um processo de reflexão crítica sobre o seu trabalho no
cotidiano do SUS municipal.
Viva o SUS!!!!!

ISBN: 978-65-87180-82-3

DOI: 10.18310/9786587180823

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/caminhos-da-curadoriaem-saude-ideia-sus-fiocruz-praticas-de-saude-fortalecendo-o-sus-na-paraiba/
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A experiência brasileira de prevenção escolar e comunitária do
uso de álcool e outras drogas: registro histórico de adaptação,
implementação e avaliação entre os anos de 2013 e 2018
Organizadores: Samia Abreu, Sheila Giardini
Murta, Viviane Paula Rocha e Nádia PinheiroCarozzo
Sobre a obra:
O livro A Experiência Brasileira de Prevenção
Escolar e Comunitária do Uso de Álcool e Outras
Drogas:

Registro

Histórico

de

Adaptação,

Implementação e Avaliação entre os Anos de 2013
a 2018 apresenta um conjunto de ações inovadoras
de prevenção escolar e comunitária de problemas
decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Tratou-se de uma iniciativa da
Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde,
em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
(UNODC), que foi, em seguida, implementada, intersetorialmente, com a
participação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Droga, do Ministério da
Justiça e da Fundação Oswaldo Cruz. Essas ações se deram no âmbito do
“Plano de Ação e Enfrentamento ao Crack”, do qual derivou o “Programa Crack:
é Possível Vencer”, com três eixos norteadores: segurança, cuidado e
prevenção.
Este livro versa sobre o terceiro eixo, prevenção, que foi operacionalizado por
meio da adoção de três programas internacionais baseados em evidência para
implementação em escolas e serviços de proteção social básica: Unplugged, que
se tornou #Tamojunto; GoodBehavior Game, que foi adaptado e tornou-se Jogo
Elos;

e

StrengtheningFamilies,

nomeado,

inicialmente,

de

Programa

Fortalecendo Famílias e, posteriormente, de Programa Famílias Fortes.
Enquanto os dois primeiros foram implementados no contexto escolar, o último
destinava-se a famílias usuárias dos serviços de proteção social básica. O texto
busca retratar as aprendizagens

acumuladas,

relativas à

adaptação,
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implementação, avaliação e fortalecimento dos três programas preventivos
referidos. Esperamos que as lições aprendidas e os processos que as geraram,
descritos neste livro, possam manter viva a memória desses anos de intenso
trabalho, seja nos espaços de formulação de políticas públicas, gestão,
implementação, ensino ou pesquisa.
ISBN: 978-65-87180-52-6

DOI: 10.18310/9786587180526

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-experiencia-brasileira-

de-prevencao-escolar-e-comunitaria-do-uso-de-alcool-e-outras-drogas-registrohistorico-de-adaptacao-implementacao-e-avaliacao-entre-os-anos-de-2013-e2018/
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“O Que De Nós Tornaremos Público”: narrativas brincantes
Organizadores: Adriele F. Baldessim e Sabrina H.
Ferigato
Sobre a obra: Esta é uma criação feita a partir do
mestrado profissional em Políticas e Gestão em Saúde
Coletiva

defendido

em

fevereiro

de

2019

nas

dependências da Faculdade de Ciências Médicas, no
departamento de Saúde Coletiva na UNICAMP –
Campinas – SP .O LIVREto que você tem em mãos é
uma tentATIVA de fazer circular uma nova produção
sobre a infância, entre trabalhadores, investigadores do
cotidiano, equipes, gestores, pesquisadores e curiosos interessados pelo tema
da infância e da adolescência. Interessa essa invenção aos que se referenciam
pelo brincar como algo sério e pelas lembranças de sua infância.
ISBN: 978-65-87180-59-5

DOI: 10.18310/9786587180595

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-que-de-nostornaremos-publico-narrativas-brincantes/
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Hanseníase: Direitos Humanos, Saúde e Cidadania
Organizadores:

Artur

Custódio

Moreira

de

Sousa, Paula Soares Brandão, Nanda Isele Gallas
Duarte
Sobre a obra:
Uma aproximação entre movimento social e
academia para uma abordagem interdisciplinar do
tema da hanseníase, que considere os aspectos
da saúde de forma inter-relacionada com os
direitos humanos e a participação social. Essa é a
proposta que molda a parceria entre o Movimento
de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) e a Editora
Rede Unida, que resulta agora no volume "Hanseníase: Direitos Humanos,
Saúde e Cidadania", uma edição especial dos Cadernos do Morhan em formato
de livro, pela série Interlocuções - Práticas, Experiências e Pesquisas em Saúde,
da

editora.

O livro foi elaborado a partir de uma chamada pública realizada entre final de
2019 e início de 2020. Avaliados pelo Núcleo de Pesquisa do movimento, os
artigos finais somam 19 e envolvem a contribuição de 89 pesquisadores/as,
sendo alguns e algumas voluntários/as de núcleos Morhan espalhados pelo país.
Mais um passo na jornada que o Morhan vem trilhando para se consolidar como
um tradutor das experiências e saberes de base do movimento social em um
amplo

diálogo

com

a

sociedade,

os

governos

e

as

universidades.

A Relatora Especial da ONU para a eliminação da discriminação contra as
pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares, Alice Cruz, assina o
prefácio. A organização é de Artur Custódio, coordenador nacional do Morhan,
Paula Brandão, coordenadora do departamento de pesquisa do movimento, e
Nanda Duarte, coordenadora da comunicação social. O volume, de 516 páginas,
conta ainda com o apoio da Sasakawa Health Foundation.
ISBN: 978-65-87180-23-6

DOI: 10.18310/ 9786587180236
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/parteiras-tradicionaisconhecimentos-compartilhados-praticas-e-cuidado-em-saude/
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Atenção, Educação e Gestão: produções da rede Profsaúde –
Volume 3
Organizadores:

Carla

Pacheco

Teixeira,

Maria

Cristina Rodrigues Guilam, Maria de Fátima Antero
Sousa Machado, Marta Quintanilha Gomes e Patty
Fidelis de Almeida.
Sobre a obra:
Esta obra consolida um primeiro ciclo virtuoso de
trabalhos

acadêmicos,

reflexões

e

proposições

empreendidas por trabalhadores e trabalhadoras do
SUS e da comunidade acadêmica de todas as partes
do país que estão envolvidos na implementação de uma grande rede
representada pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE).
A riqueza das experiências apresentadas nos capítulos reflete os inúmeros
desafios e êxitos, e a diversidade de experiências no contexto da Estratégia
Saúde da Família (ESF) — patrimônio da sociedade brasileira, reconhecida
nacional e internacionalmente como uma das iniciativas mais inovadoras e
importantes do Sistema Único de Saúde (SUS).Ao apresentar tais iniciativas
esperamos que os trabalhos permitam o compartilhamento de experiências e
reforcem o sentido de unidade em torno da defesa do direito à saúde,
humanizado, com qualidade e universal.
ISBN: 978-65-87180-33-5

DOI: 10.18310/9786587180335

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/atencao-educacao-egestao-producoes-da-rede-profsaude-volume-3/
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Narrativas, afetos e saberes coletivos: caminhos do PET-Saúde
Interprofissionalidade do Campus-UFRJ Macaé
Organizadores:

Andressa

Ambrosino

Pinto,

Glaucimara Riguete de Souza Soares, Isabela
Barboza da Silva Tavares Amaral, Karla Santa
Cruz Coelho, Márcia Regina Viana, Naiara
Sperandio, Rita Cristina Azevedo Martins, Sabrina
Nunes Dias da Silva Barbosa e Vivian de Oliveira
Sousa Corrêa
Sobre a obra:
O livro, “Narrativas, afetos e saberes coletivos:
caminhos

do PET-Saúde/Interprofissionalidade

do Campus UFRJ – Macaé”, é fruto do pensamento coletivo do corpo social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé e dos trabalhadores
de saúde de Macaé, cidade do Norte Fluminense. Todos, co-participantes do
Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade. Assim, evidenciamos ser este um
marco histórico local, onde a academia, a gestão e os trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (SUS) se unem para transformar e inovar numa perspectiva
ímpar e complementar às práticas formativas e de cuidados, em prol dos
usuários e voltadas para a potência de vida em cada encontro. Ainda neste
sentido, a edição 2018/2019 do PET-Saúde, trouxe o desafio da implementação
curricular da Educação Interprofissional (EIP), este tema, por sua vez, propõe de
maneira enfática uma maior aproximação entre a academia, profissionais da
saúde e a comunidade, cujos objetivos são ampliar, promover, articular e apoiar
ações interprofissionais voltadas, tanto para as mudanças na formação
acadêmica em saúde, quanto para a integração da tríade “ensino-serviçocomunidade”, articuladas à Educação Permanente em Saúde (EPS). Destarte,
nossa obra traduz a confecção de um leque de experiências e relatos
multidisciplinares e interprofissionais, a partir de narrativas, saberes e afetos
singulares e coletivos, que são desvelados em cada capítulo. O prisma
interprofissional

do PET-Saúde,

reflete

uma

formação

colaborativa

e
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participativa, que é apreendida em todo manuscrito. Pois, “aprendemos juntos,
para trabalhar juntos”.
ISBN: 978-65-87180-35-9

DOI: 10.18310/9786587180359

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/narrativas-afetos-e-saberescoletivos-caminhos-do-pet-saude-interprofissionalidade-do-campus-ufrj-macae/
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Diálogos interprofissionais sobre a formação na saúde:
Catálogo da primeira temporada
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Vera Maria da
Rocha, Francisca Valda da Silva de Oliveira,
Francisca Rego de Araújo, Lorrainy da Cruz Solano e
Sônia Maria Lemos
Sobre a obra:
O Catálogo da primeira temporada do programa
Diálogos interprofissionais sobre a formação na
saúde traz uma sinopse, a apresentação dos
participantes, os links para o canal da TV Rede Unida
onde podem ser acessados na íntegra os programas
da temporada e algumas reflexões sobre a formação interprofissional das
profissões da saúde. A primeira temporada teve como ênfase o ensino em
tempos da pandemia de COVID-19, que mobilizou o debate sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos da saúde, os cenários de aprendizagem,
a integração ensino e território no ensino das profissões, o trabalho em saúde, a
produção de equidade e os efeitos da pandemia na vida, na saúde e no ensino
técnico, de graduação e de pós- graduação. O Programa Diálogos é uma
iniciativa interinstitucional que envolve associações de ensino, instituições de
ensino e pesquisa, movimentos sociais e um conjunto de militantes da área para
discutir temas relacionados à formação em saúde.
ISBN: 978-65-87180-34-2.
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9786587180342
https://editora.redeunida.org.br/project/dialogos-

interprofissionais- sobre-a-formacao-na-saude-catalogo-da-primeira-temporada/
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Publicações de 2020
Atenção, Educação e Gestão: Produções da Rede Profsaúde Volume 1
Organizadores: Carla Pacheco Teixeira, Maria
Cristina Rodrigues Guilam, Maria de Fátima Antero
Sousa Machado, Marta Quintanilha Gomes e Patty
Fidelis de Almeida
Sobre a obra:
A obra apresenta trabalhos desenvolvidos no
Mestrado

Profissional

em

Saúde

da

Família

(PROFSAÚDE), que é uma experiência de formação
em rede nacional coordenada pela Fiocruz. Trata-se
de uma estratégia importante de qualificação dos processos vinculados à
Atenção Primária em consonância com o fortalecimento do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Está organizada em três eixos temáticos – Atenção, Gestão e Educação –
alinhada a proposta pedagógica do curso que propõe, ainda, como princípio na
formação dos profissionais da saúde, a estreita articulação do ensino com o
serviço.
Esta produção tem como objetivo fortalecer a divulgação do conhecimento da
Rede PROFSAÚDE e contribuir para mudanças nas práticas profissionais, de
gestão e na organização das ações e serviços de APS.
ISBN: 978-65-87180-15-1

DOI: 10.18310/9786587180151

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/atencao-educacao-egestao-producoes-da-rede-profsaude/

126

Atenção, Educação e Gestão: Produções da Rede Profsaúde –
Volume 2
Organizadores: Carla Pacheco Teixeira, Maria
Cristina Rodrigues Guilam, Maria de Fátima Antero
Sousa Machado, Marta Quintanilha Gomes e Patty
Fidelis de Almeida
Sobre a obra:
Esta obra é constituída por trabalhos produzidos no
âmbito do Mestrado Profissional em Saúde da Família
(PROFSAÚDE), proposta de formação que ocorre em
uma rede nacional composta por 22 instituições de Ensino Superior das cinco
regiões do país, coordenada pela FIOCRUZ. Trata-se do segundo volume de
manuscritos organizados nos três eixos temáticos – Atenção, Educação e
Gestão – alinhados à proposta pedagógica do curso. A obra tem como objetivo
fortalecer a divulgação do conhecimento produzido pela Rede PROFSAÚDE e
contribuir para mudanças nas práticas profissionais e de gestão da Atenção
Primária à Saúde no SUS. Esperamos que a divulgação dessas experiências de
pesquisa e intervenção possa inspirar outros profissionais e pesquisadores
comprometidos com a defesa da Atenção Primária à Saúde pública, universal e
comprometida com os preceitos democráticos do SUS.
ISBN: 978-65-87180-22-9

DOI: 10.18310/9786587180229

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/atencao-educacao-egestao-producoes-da-rede-profsaude-volume-2/
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Dimensionamento da força de trabalho em saúde: gestão em ato
e territórios em diálogo
Organizadores: Lisiane Bôer Possa, Renata Flores
Trepte, Cristiane Scolari Gosch e Alcindo Antônio
Ferla
Sobre a obra:
Este livro tem o objetivo de colocar em circulação
experiências desenvolvidas há vários anos sobre
planejamento e dimensionamento da força de
trabalho em serviços e sistemas de saúde. O tema da
gestão do trabalho envolve um paradoxo, onde, de
um lado, está associado a uma grande expectativa em termos de resultado nos
sistemas, redes e serviços de saúde, mas normalmente está embasado em
normas e parâmetros que são externos ao contexto em que pretendem aplicação
e, mais do que isso, tem origem em lógicas bem distintas daquelas que
permeiam o trabalho real. Ainda mais está submetido à uma naturalização da
fragmentação técnica e profissional do trabalho, à hierarquização do saber e da
técnica especializada como melhor e mais segura mediação para o cuidado e a
gestão, à desvalorização das condições reais em que o trabalho se realiza. No
entanto, quando se formula os desafios contemporâneos para o trabalho em
saúde têm visibilidade a interprofissionalidade, capacidade de mobilizar
condições e recursos locais, o trabalho colaborativo e em rede, a aprendizagem
no trabalho e pelo trabalho. Organizamos aqui experiências selecionadas a partir
de uma chamada pública que buscaram planejar a força de trabalho com olhares
na modelagem tecnoassistencial dos sistemas locais de saúde.
ISBN: 978-65-87180-11-3

DOI: 1018310/9786587180113

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/dimensionamento-daforca-de-trabalho-em-saude-gestao-em-ato-e-territorios-em-dialogo/
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Publicações de 2019
Acompanhamento

Terapêutico,

Universidade

e

Políticas

Públicas: Rede de Conversações
Organizadores: Analice de Lima Palombini, Vera
Lucia Pasini, Daniel Dall’Igna Ecker, Ana Carolina
Brondani, Sandra Zanatta Guerra.

Sobre a obra:
“Acompanhamento

Terapêutico,

Universidade

e

Políticas Públicas: Rede de Conversações”, traz a
público

experiências

em

Acompanhamento

Terapêutico (AT) que ocorrem junto a cursos
universitários,

como

dispositivo

de

formação

articulado à rede intersetorial de atenção psicossocial.
Os textos presentes no livro são resultado de um trabalho coletivo, com a
participação de cinco projetos que atuam com AT em processos de formação,
na parceria com serviços das políticas públicas. Trazer a público as conversas
produzidas em torno às experiências de AT junto às políticas públicas que esses
projetos desenvolvem desde a universidade tem o intuito de disseminar e ampliar
as redes em torno do dispositivo do AT. Os leitores são convidados a também
fazer laços nesta rede, a aprender com as experiências, a produzir e compartilhar
conhecimento com a população acompanhada pelos projetos. São convidados,
sobretudo, a tomar parte nos movimentos que se fazem no cotidiano das práticas
em saúde mental, por um estado democrático de direito, fundamental para um
cuidado em liberdade, crucial para uma vida cidadã.
ISBN: 978-85-54329-23-5
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9788554329235

https://editora.redeunida.org.br/project/acompanhamento-

terapeutico-universidade-e-politicas-publicas-rede-de-conversacoes/
129

Entre as causas e os efeitos: construção de diagramas dos
problemas de saúde pública
Organizadores: Erika Simone Galvão Pinto e Nilba
Lima De Souza
Sobre a obra: Entre as causas e os efeitos:
construção de diagramas dos problemas de saúde
pública é um produto resultante da disciplina
Enfermagem na Vigilância à Saúde do Programa de
Pós-graduação

em

Enfermagem

(PGENF)

da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os
temas abordados na disciplina referiram-se ao
contexto histórico, político, social, econômico e ambiental da vigilância à saúde,
Vigilância em saúde com risco e promoção em saúde; Sistema de informação
em Saúde e Vigilância em saúde e planejamento, distribuídos em seminários.
Para cada tema foi solicitado que cada grupo de alunos construísse um
seminário e, com base no tema específico de estudo, elencasse uma situação
problema e a representasse por meio do Diagrama de Ishikawa. O objetivo foi
destacar a relação de causa e efeito desta situação problema, inserida no macro
contexto da Vigilância à Saúde. Portanto, todos os capítulos desse livro foram
construídos com base em uma temática e uma situação considerada como
agravo de saúde e que se insere na temática estudada e no contexto da
Vigilância à Saúde.
ISBN: 978-85-54329-24-2

DOI: 10.18310/9788554329242

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/entre-as-causas-e-osefeitos-construcao-de-diagramas-dos-problemas-de-saude-publica/
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Publicação de 2017
Drogas e Direitos Humanos: Reflexões em Tempos de Guerra às
Drogas
Organizadores: Marcelo Dalla Vecchia, Telmo Mota
Ronzani, Fernando Santana de Paiva, Cassia Beatriz
Batista, Pedro Henrique Antunes Costa
Sobre a obra:
Ao final da leitura dos artigos que compõem este livro,
não só aprofundei minha convicção de que a
legalização das drogas ilícitas – e, em especial, a da
maconha – é o melhor caminho para garantir
simultaneamente saúde e segurança pública de
qualidade, o respeito às liberdades individuais e os direitos humanos, como
também ampliei meu repertório de argumentos em favor desse caminho. O Brasil
precisa mudar o paradigma. Hoje o país é um importante corredor do tráfico
internacional, as redes de tráfico operam livremente no país, beneficiadas pela
corrupção policial. Nas comunidades carentes, as crianças, sem educação e sem
perspectiva, veem no tráfico uma forma de mobilidade social. E quem é preso é
sempre aquele jovem que atua no varejo, nunca o grande traficante que alimenta
a corrupção e a violência e leva o dinheiro para os paraísos fiscais. Ou seja, as
políticas atuais jamais surtirão efeito, como hoje não surtem. Se avaliarmos a
eficiência dessas políticas em relação ao dinheiro empregado nelas e os danos
terríveis que causaram, o erro fica evidente.
ISBN: 978-85-66659-76-4

DOI: 10.18310/9788566659764

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/drogas-e-direitos- humanosreflexoes-em-tempos-de-guerra-as-drogas-2/

131

Publicações de 2016
Redes de Atenção: Práticas, experiências e propostas na gestão
da Saúde Coletiva
Organizadores: Alexandre Favero Bulgarelli, Ângela
Maria Antunes Nunes, Cristine Maria Warmiling,
Fernando Neves Hugo, Karla Frichembruder, Vania
Maria Aita de Lemos
Sobre a obra:
Este livro surgiu como uma maneira de tornar pública
as memórias do curso de Especialização em Atenção
Especializada

em

Saúde

da

Faculdade

de

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. O mesmo estrutura-se em três sessões temáticas: Gestão ambiental:
biossegurança e resíduos; Gestão de planejamento e modelos de saúde; e
Gestão da atenção primária à saúde.
Para melhor contextualização do leitor, além de estruturado nestas sessões
temáticas, o livro apresenta um capítulo inicial sobre o curso de especialização
proposto e um capítulo final em que se mostra uma avaliação final do referido
curso. Este livro é indicado para qualquer profissional, estudante e gestor da
saúde que queiram ampliar suas leituras sobre experiências no SUS. O livro foi
pensado e organizado, acreditando-se que tais experiências e conhecimentos
produzidos possam embasar novas práticas assistenciais e de gestão no SUS.
ISBN: 978-85-66659-71-9

DOI: 10.18310/9788566659719

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/redes-de-atencaopraticas-experiencias-e-propostas-na-gestao-da-saude-coletiva/
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Educação Física e Saúde Coletiva: cenários, experiências e
artefatos culturais
Organizadores: Felipe Wachs, Ueberson Ribeiro
Almeida e Fabiana F. de Freitas Brandão
Sobre a obra:
O livro “Educação Física e Saúde Coletiva: cenários,
experiências e artefatos culturais” é fruto do projeto
interinstitucional intitulado “Políticas de formação em
educação

física

e

saúde

coletiva:

atividade

física/práticas corporais no SUS” aprovado no Edital
Pró-Ensino em Saúde da CAPES (Edital n. 24/2010).
Este edital teve como objetivo fomentar a constituição e consolidação de linhas
de pesquisa em nível de pós-graduação implicadas com a formação de
profissionais para o campo da saúde e comprometidas com o Sistema Único de
Saúde.
Intitulamos a segunda unidade de “Educação Física e saúde: experiências,
programas e artefatos culturais” por congregar estudos que “mergulharam” no
contexto vivo das práticas. Os autores conversaram e ouviram os sujeitos,
sentiram os espaços, analisaram gestos, relataram casos e produziram
importantes saberes em diferentes cenários nos quais a intervenção e/ou a
relação da Educação Física com a Saúde Coletiva se manifesta.
ISBN: 978-85-66659-54-2
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9788566659542

https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-fisica-e-

saude-coletiva-cenarios-experiencias-e-artefatos-culturais/

133

Ação Comunitária pela Saúde em Porto Alegre
Organizadores: Camila Giugliani, Cristianne Maria
Famer Rocha, Denise Antunes, Eliane Teixeira
Flores, Katia Cesa, Patricia Genro Robinson
Sobre a obra:
O livro “Ação Comunitária pela Saúde em Porto
Alegre”

traz

os

resultados

de

uma

pesquisa

participativa dedicada a um tema pouco estudado: os
mecanismos de mobilização popular/participação
social. Com a intenção de resgatar, divulgar e
compartilhar histórias que possam contribuir para uma melhor compreensão da
dinâmica da mobilização popular direcionada às questões de saúde, são
apresentados alguns episódios de participação social vividos em Porto Alegre,
nas últimas décadas, em diferentes regiões da cidade.
ISBN: 978-85-66659-72-6

DOI: 10.18310/9788566659726

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/ac%cc%a7a%cc%83ocomunitaria-pela-saude-em-porto-alegre/
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Publicações de 2015
Práticas Corporais no Campo da Saúde: uma política em
formação
Organizadores: Ivan Marcelo Gomes, Alex Branco
Fraga e Yara Maria de Carvalho
Sobre a obra:
A obra apresenta um conjunto de capítulos que
desenvolvem

temas

relativos

às

mudanças

epistêmicas no campo da educação e controle dos
corpos. Traz para o debate um período histórico
marcado pela educação dos corpos que resultou em
um importante veículo de massificação e apresenta
as mudanças na concepção das funções do Estado que intervém além do físico
dos corpos individuais – a educação física a serviço do biopoder. A obra também
discorre sobre as racionalidades que sustentam as práticas corporais e o estilo
de vida saudável e seus diferentes desdobramentos – a biopolítica do século XXI
e seus conceitos correlatos. Traz ao debate a ciência contemporânea que
fundamenta os saberes do campo biomédico e que definem as possibilidades
humanas e a saúde, definindo potencialidades, limites, promessas, “incluindo
aquelas

de

ordem

genética/mental/neuronal,

indicando

os

caminhos

supostamente corretos e verdadeiros”. As práticas corporais e o Sistema Único
de Saúde são apresentados, problematizando a formação do profissional e suas
intervenções.
ISBN: 978-85-666593-7-5

DOI: 10.18310/9788566659375

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/praticas-corporais-nocampo-da-saude-uma-politica-em-formacao-2/
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Caminhos para Análise das Políticas de Saúde
Organizadores: Ruben Araujo de Mattos e Tatiana
Wargas de Faria Baptista
Sobre a obra:
Este livro nasce de uma parceria antiga na discussão
sobre análise de políticas de saúde no Brasil a partir
do debate de uma disciplina realizada na Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz,
numa parceria de três professores e instituições –
Ruben

Mattos

(IMS/UERJ),

Tatiana

Wargas

(ENSP/FIOCRUZ) e Gustavo Matta (EPSJV/FIOCRUZ). Algumas das questões
propostas em que os autores procuram desenvolver respostas: Por que algumas
políticas parecem nunca sair do papel? Por que algumas políticas vingam e
outras não? Por que o que se expressa no discurso de governantes e
representantes das instituições de governo muitas vezes parece estar tão
distante do que é o dia-a-dia da política ou do que se faz no contexto de uma
instituição e das práticas em serviço? Nesse sentido e partir dessas e outras
questões, os autores demonstram desafios no desenvolvimento dos estudos de
análise de política de saúde no Brasil.
ISBN: 978-85-66659-39-9

DOI: 10.18310/9788566659399

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/caminhos-para-analisedas-politicas-de-saude/
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Série Micropolítica do
Trabalho e o Cuidado
em Saúde
(Lançada em 2014)
Descrição da série:
Composta por livros e coletâneas organizadas a partir de resultados de
pesquisas

empíricas

e

teóricas

sobre

temas

relacionados

às

linhas

desenvolvidas nos últimos anos pelo grupo de pesquisa do Programa de Pósgraduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e/ou por pesquisadores do campo das análises
micropolíticas do trabalho e do cuidado em saúde. As publicações são
encaminhadas e submetidas ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA,
sempre acompanhados de pareceres escritos de profissionais de notório saber
na área temática de cada publicação, elaborados de forma anônima. Apresentam
uma ampla gama de conteúdos e apontam para múltiplos campos de
problematização os quais se integram pelo desafio de ofertas conceituais para
pensar o mundo contemporâneo da saúde. Desta forma, as obras desenvolvem
um diálogo entre o campo científico, a partir da produção de saberes e
conhecimento, em especial dos eixos das Ciências Sociais em Saúde e Política,
planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde, com o âmbito de
práticas, analisando e repensando a realização das ações em diferentes
instituições ou órgãos, seja a partir do usuário, seja a partir das próprias relações
de trabalho existentes nos espaços dos serviços. Parte de seus títulos são
escritos em italiano, fruto de convênio internacional entre a Universidade de
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Bologna e universidades brasileiras, como UFRGS, UFF e UFRJ, demonstrando
articulação, grau de internacionalização das pesquisas, em especial no nível de
Pós-graduação em stricto sensu, e a própria interdisciplinaridade intrínseca à
Saúde Coletiva.
Composta por livros e coletâneas organizadas a partir de resultados de
pesquisas

empíricas

e

teóricas

sobre

temas

relacionados

às

linhas

desenvolvidas nos últimos anos pelo grupo de pesquisa do Programa de Pósgraduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e/ou por pesquisadores do campo das análises
micropolíticas do trabalho e do cuidado em saúde. As publicações são
encaminhadas e submetidas ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA,
sempre acompanhados de pareceres escritos de profissionais de notório saber
na área temática de cada publicação, elaborados de forma anônima. Apresentam
uma ampla gama de conteúdos e apontam para múltiplos campos de
problematização os quais se integram pelo desafio de ofertas conceituais para
pensar o mundo contemporâneo da saúde. Desta forma, as obras desenvolvem
um diálogo entre o campo científico, a partir da produção de saberes e
conhecimento, em especial dos eixos das Ciências Sociais em Saúde e Política,
planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde, com o âmbito de
práticas, analisando e repensando a realização das ações em diferentes
instituições ou órgãos, seja a partir do usuário, seja a partir das próprias relações
de trabalho existentes nos espaços dos serviços. Parte de seus títulos são
escritos em italiano, fruto de convênio internacional entre a Universidade de
Bologna e universidades brasileiras, como UFRGS, UFF e UFRJ, demonstrando
articulação, grau de internacionalização das pesquisas, em especial no nível de
Pós-graduação em stricto sensu, e a própria interdisciplinaridade intrínseca à
Saúde Coletiva.
Organizador da série: Emerson Merhy
Situação da série:
●

4 livros publicados em 2022;

●

2 livros publicados em 2021;
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●

1 livro publicado em 2020;

●

1 livro publicado em 2019;

●

1 livro publicado em 2018;

● 2 livros publicados em 2017;
●

4 livros publicados em 2016;

●

2 livros publicados em 2015;

●

7 livros publicados em 2014.
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Publicação de 2022
Incluir para não excluir!
Organizadores: Irene Rizzini e Paulo Silveira
Sobre a Obra:
Dedicamos este livro a todes aqueles que, ao longo
destes últimos anos, têm sido colocados às
margens da sociedade e tiveram seus direitos
usurpados, num sistema que prioriza uns poucos
em detrimento da imensa maioria.
De nossa parte, nos comprometemos a continuar
na luta para que nos orgulhemos de fazer parte da
humanidade.
Desculpem-nos se ainda somos insuficientes para
viabilizar uma humanidade onde todes tenham seus direitos e sua cultura
respeitados e suas vozes escutadas. Mas, pior que a derrota é não lutar!
ISBN: 978-85-54329-83-9

DOI: 10.18310/9788554329839

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/incluir-para-nao-excluir/
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Projeto

terapêutico

como

dispositivo

para

o

cuidado

compartilhado
Organizadores: Helvo Slomp Júnior, Túlio Batista
Franco, Emerson Elias Merhy - Prefácio de Laura
Camargo Macruz Feurwerker
Sobre a obra:
O projeto terapêutico singular, aqui tomado como
uma construção histórica e coletiva e em constante
transformação, é uma caixa de ferramentas muito
utilizada em certos serviços de saúde no SUS,
especialmente na saúde mental e na atenção
básica, mas também em outros cenários de
cuidado. Os autores apresentam este trabalho
como mais uma pequena contribuição para esta construção, obra na qual o que
há de mais autoral, segundo afirmam no prólogo, não é uma nova oferta de
novidades sobre o assunto, mas sim reflexões que, em seu conjunto, resultam
de um esforço de compartilhamento de problematizações de várias de suas
experiências na micropolítica do cuidado em saúde, algumas ainda em
andamento. Ainda, apostam na possibilidade de que este livro possa, como mais
um material entre tantos, operar um outro agenciamento junto ao(a) leitor(a) no
sentido de, cada vez mais, poder aproveitar o projeto terapêutico singular como
como caixa de ferramentas para o cuidado compartilhado em saúde, em
qualquer tempo e cenário.
ISBN: 978-85-54329-77-8

DOI: 10.18310/9788554329778

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/projeto-terapeuticocomo-dispositivo-para-o-cuidado-compartilhado/
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O Cer que precisa ser: os desafios perante as vidas insurgentes
- Livro 2
Débora

Organizadores:

Cristina

Bertussi,

Emerson Elias Merhy, Karla Santa Cruz Coelho,
Mara Lisiane de Moraes dos Santos e Nathália
Silva Fontana Rosa
Sobre a obra:
Esta obra é composta por textos produzidos a partir
dos recolhimentos da pesquisa “Análise da
Implantação da Rede de Cuidados à Saúde da
Pessoa

com

Trabalhadores

Deficiência
e

–

Gestores

os
como

Usuários,
Guias”,

desenvolvida por pesquisadores dos grupos de pesquisa “Observatório de
Políticas de Saúde e Formação em Saúde” e “Micropolítica, Cuidado e Saúde
Coletiva”, das 5 regiões do país, com financiamento do CNPq.
Para essa pesquisa nossa questão central foi: Como acontece a produção do
cuidado às Pessoas com Deficiência no que chamamos de Redes Vivas –
formais, invisíveis e existenciais – nos territórios pesquisados? Essa questão
exigiu um diálogo com múltiplos saberes e experiências, pois coloca na
centralidade a complexa dinâmica do cuidado em saúde das pessoas com
deficiência (PcD) com suas singularidades e multiplicidades existenciais, e todas
as complexidades e modos de vida de cada um que participou dessa pesquisa.
E ainda, compreender de que maneira o CER está inserido e opera nesse
contexto. Para enfrentar esse desafio, assumimos o caminho da cartografia
como uma produção em ato, guiado por quem está no centro desse processo:
as pessoas usuárias cidadãs guias com deficiência, trabalhadores e gestores da
RCPD.
Um dos principais recolhimentos da pesquisa foi o foco do cuidado das PcDs nos
serviços de atenção especializada, sobretudo nos CER, tema que ocupa o
primeiro plano das políticas públicas, das redes formais e invisíveis, das
percepções dos trabalhadores e dos desejos das pessoas usuárias cidadãs.
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Paralelamente a essa perspectiva limitante, restritiva e capacitista, as vidas –
tanto das PcDs como de trabalhadores da(s) RCPD – vazam para outras
dimensões do cuidado buscando mais autonomia e colocando na centralidade
do processo as potências de vida das PcD como corpos políticos e insurgentes
nas suas diferenças, muito além do que o diagnóstico possa sugerir.
Os textos assumem uma atitude crítica no sentido de repensar ou criar
pensamentos para a disruptura de modos de produção de cuidado capturados
pela normalização dos corpos, em direção a um cuidado que enriqueçam e
ampliem os modos de vida e as existências das PcD como vidas insurgentes em
produção.
Os caminhos percorridos na pesquisa com as pessoas usuárias-cidadãs com
PcD nos levam a uma interrogação fundamental: Como podemos dar uma
guinada radical, liberar nossos saberes e fazeres desse lugar de pretensos
produtores de “capacidade de funcionar” e ir para um lugar de produzir, com o
outro, potência de vida na diferença, na inclusão e na capacidade de existir em
mundos contrários aos corpos com deficiência?
A ideia é que esse livro seja um dispositivo para produção de pensamentos no
campo das políticas das existências, que não aqueles capturados pelo
pensamento-representação sobre o cuidado em saúde às pessoas com
deficiência.
Esperamos que os/as leitores/as possam construir, por si, várias possibilidades
de estratégias para dar conta destes desafios. Nossa intenção não é transformar
as pessoas com deficiência em uma identidade única, ou mesmo falar pelas
pessoas com deficiência, analisar e interpretar seus “discursos coletados”
durante a pesquisa. Assim como as/os pesquisadoras/es foram (e continuam
sendo) afetadas/os e agenciadas/os ao longo dessa cartografia, esperamos que
estes textos possam agenciar pensamentos que permitam compreender e
interrogar o que cotidianamente vemos, vivemos e sentimos com nossos corpos
já marcados em relação ao cuidado em saúde às PcD.
ISBN: 978-85-54329-39-6

DOI: 10.18310/9788554329396

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-cer-que-precisa-seros-desafios-perante-asvidas-insurgentes/
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O Cer que precisa ser: os desafios de ser rede viva com o outro
- Livro 1
Organizadores: Débora Cristina Bertussi, Emerson
Elias Merhy, Karla Santa Cruz Coelho, Mara Lisiane
de Moraes dos Santos e Nathália Silva Fontana
Rosa
Sobre a obra:
Esta obra é composta por textos produzidos a partir
dos

recolhimentos

da

pesquisa

“Análise

da

Implantação da Rede de Cuidados à Saúde da
Pessoa

com

Trabalhadores

Deficiência
e

–

Gestores

os
como

Usuários,
Guias”,

desenvolvida por pesquisadores dos grupos de pesquisa “Observatório de
Políticas de Saúde e Formação em Saúde” e “Micropolítica, Cuidado e Saúde
Coletiva”, das 5 regiões do país, com financiamento do CNPq.
A pesquisa buscou compreender, em todos os territórios em que esteve inserida,
como acontece o cuidado às Pessoas com Deficiência (PcD) no que chamamos
de Redes Vivas, com base na Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência
(RCPD). Para isso, era necessário ir muito além de dados oficiais. Colocamos
na centralidade da investigação aqueles que de fato conduzem este processo:
as pessoas usuárias cidadãs guias com deficiência, trabalhadores e gestores da
RCPD. Todos eles com suas vivências, perspectivas e conhecimentos, de
maneira a compor uma multiplicidade de narrativas sobre o tema estudado.
As nossas experiências no campo da pesquisa deram visibilidade tanto para a
rede formalmente instituída, quanto para as redes invisíveis e existenciais que
permanentemente operam o cuidado em saúde das PcD. Ao mesmo tempo em
que a criação e implementação da RCPD no Brasil ampliou a oferta de ações de
cuidado à saúde das PcD, em especial com a aposta nos Centros Especializados
em Reabilitação (CER), ainda existem barreiras e muitos desafios neste cuidado,
principalmente quando essas vidas pedem mais do que procedimentos
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especializados de reabilitação.
Este livro traz textos que tiveram como principal objetivo mapear a implantação
da RCPD nos diferentes lugares pesquisados, a partir do diálogo entre os
diferentes atores que fazem a rede acontecer no seu cotidiano. São textos que
se propõem a ampliar o debate, provocar afecções e provocar novos
pensamentos acerca do cuidado em saúde na RCPD que impactem na
(re)formulação de políticas, no cuidado em saúde e nas existências das PcD.
Os desafios para a implementação da RCPD são muitos, não somente no
aumento da oferta de serviços, tratamentos e procedimentos sobre as
deficiências, mas também no que se refere a uma proposta de mudança do
modelo de atenção às PcD, que historicamente foram contempladas por políticas
públicas restritas, segmentadas e segregadoras, inclusive na saúde.
Nosso desafio é apreender dessa problemática o conjunto de suas implicações
e dar visibilidade e dizibilidade para o que ocorre no cotidiano das múltiplas redes
de cuida-do às pessoas com deficiência que se desenham dinamicamente na
concretude das vidas, e não para o que os CER e a RCPD devem ser ou como
devem operar no campo do ideal. Nos interessa debater o que produz potência
e o que produz barreira nessa rede e nos CER.
A implementação de uma política pública é desafiadora, e não se dá a partir de
sua publicação, mas é um processo que acontece de maneiras diferentes em
lugares com características próprias, por todos os envolvidos.
ISBN: 978-65-87180-99-1

DOI: 10.18310/9786587180991

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-cer-que-precisa-seros-desafios-de-ser-rede-viva-com-o-outro/
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Publicação de 2021
Redes Vivas e Bolhas de Sabão
Organizadora: Emmanuela Amorim
Sobre a obra:
Redes Vivas e Bolhas de Sabão é um escrito
cartográfico de uma pesquisadora brincante em
uma

jornada

de

formação

e

transformação

produzida no encontro com multiplicidades de
viventes na construção de Redes de Cuidado em
Saúde. É uma cartografia fruto de estudos de
doutoramento, mas que vai além desses estudos
pois remete ao modo de existir que começa do fervilhar das artes de quem dá
seus primeiros passos ao som de frevo, maracatu e do carnavalizar nas ruas de
Recife, capital de Pernambuco, no nordeste do Brasil. No decorrer da pesquisa,
no encontro com as pessoas e processos, produziu-se a transformação da
própria pesquisadora e de participantes desse estudo. O que nos uniu nesse
caminho foi o cuidado compartilhado.
Assim, a partir de demandas de uma pesquisa Nacional denominada Rede de
Avaliação Compartilhada – RAC construiu-se uma rede de pessoas em torno do
questionamento sobre o que é essa tal rede de pessoas que potencializam o
cuidado em saúde a pessoas com transtornos mentais. Foi-se então criando
dispositivos como prélúdico para convidar as pessoas a entrarem também nessa
narrativa para o traço da cartografia; também se produziu movimentos em torno
de usuário-guia entre outras ferramentas do método. Construiu-se ainda e
principalmente pactuações e produção de conhecimento com gestores,
trabalhadores e usuários de Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, Equipe
de Saúde da Família – ESF e Equipe de Consultório na Rua e Equipe de
Consultório na Rua. Fomos juntos tecendo narrativas para compreender
processos de cuidado, que vai muito além de descrição de procedimentos
assistenciais, mas expressa afetos articulados ao cuidado e que marcam
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encontros para a produção de vida por ela mesma.
E foi assim, nessas caminhadas em Redes Vivas, que aconteceu o encontro com
Maria e Pedro. Maria, mulher, mãe e cuidadora, que existe no lusco-fusco do
cuidar do outro, e mesmo depois de perder seus filhos pela criminalidade e
adoção, ainda se move para o cuidado enquanto território do existir. E Pedro,
que mesmo parado em um estado de torpor nas esquinas de ruas praieiras,
ensinou-nos a ver o mar de possibilidades em jogadas de xadrez. E foi ele que
nos mobilizou a questionar e produzir cuidados para além dos muros de serviços
de saúde, mas contando com profissionais de saúde e pessoas daquelas
esquinas que iam e vinham em seus movimentos e estavam também olhando
para ele, por ele. Pedro não é pedra parada, mas é aquele que nos questiona a
construir multiplicidades de formas de cuidar em saúde em Redes Vivas, algo
tão delicado e complexo como uma Bolha de Sabão.
Espero, do verbo esperançar, que essa leitura inspire você a continuar a semear
Redes Vivas!
ISBN: 978-65-87180-64-9

DOI: 10.18310/9786587180649

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/redes-vivas-e-bolhasde-sabao/

147

Trabalho, Cuidado e Transição Tecnológica na Saúde: Um Olhar
a partir do Sistema Cartão Nacional de Saúde
Autor: Túlio Batista Franco
Sobre a obra:
Este livro é produto da tese de doutorado do
professor Túlio Batista Franco, (DMPS/UNICAMP,
2003), desenvolvida sob orientação do Professor
Emerson Elias Merhy. É um estudo realizado no
projeto piloto do Cartão Nacional de Saúde (CNS),
até

então,

uma

experiência

pioneira

de

incorporação de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC’s) na saúde, especialmente na
Atenção Básica.
O autor faz um mergulho no complexo mundo do trabalho em saúde, tendo como
foco sua micropolítica, e coloca no centro do debate o cotidiano de trabalhadores
e trabalhadoras, usuários e usuárias, no cuidado em saúde. Busca responder a
instigantes questões como: quais efeitos da incorporação destas tecnologias no
processo de trabalho e cuidado em saúde? até que ponto as mudanças
percebidas representam um processo de reestruturação produtiva ou transição
tecnológica na saúde? _ contribuições para o futuro do SUS?
O “telecuidado” nas suas diversas formas tem sido largamente utilizado como
uma das importantes respostas à pandemia de Covid-19, e certamente haverá
uma continuidade deste processo com fortes impactos no mundo do trabalho e
cuidado em saúde. É na perspectiva de buscar soluções para o futuro da saúde,
que a Editora Rede Unida coloca à disposição do público leitor, mais esta
importante contribuição.
ISBN: 978-65-87180-58-8

DOI: 10.18310/9786587180588

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/trabalho-cuidado-etransicao-tecnologica-na-saude-um-olhar-a-partir-do-sistema-cartao-nacionalde-saude/
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Publicação de 2020
Re-existir na diferença
Organizadores: Emerson Elias Merhy e Ricardo
Luiz Narciso Moebus.
Sobre a obra:
O material que compõe esta coletânea de textos que
foi produzida na ação por dois trabalhadores da
saúde coletiva, e que levam a ideia de clínica a seu
termo. Ricardo Moebus e Emerson Merhy estão na
estrada da VIDA e deste engajamento, resulta uma
produção de alta voltagem crítica ao complexo
médico hospitalar, que se estabeleceu em nosso
mundo de negócios da saúde.
São artigos que circularam em diferentes plataformas nos últimos meses, desde
antes da pandemia que assaltou o planeta e ressalta a abordagem destes
pesquisadores em ação, na medida que fazem clínica numa perspectiva dos
vários coletivos que vivem e Re-Existem na Diferença.
Saúde entendida como Cuidado, reivindicando corpos vivos na Terra viva, toma
a ecologia como guia para entender o equilíbrio necessário, aproxima visões de
povos originários aos cuidados da vida implicada, com o que se entende hoje
por meio ambiente. Meio ambiente e saúde e suas implicações políticas,
debatendo políticas da saúde como controle sobre a produção de vida.
ISBN: 978-65-87180-13-7

DOI: 1018310/9786587180137

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/re-existir-na-diferenca/
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Publicação de 2019
Extermínio dos Excluídos
Organizadores: Neyla Mendes, Emerson Merhy
e Paulo Silveira.
Sobre a obra:
Já não basta excluir é preciso exterminar. Esse
livro, reúne artigos de pesquisadores e de
viventes de diferentes origens, sobre crimes
facilitados e/ou praticados por políticas públicas
ou por agentes de Estados em nome do bem
comum e que afetam o cotidiano de cada um de
nós. Esses crimes bábaros, violentos vão desde o
rapto

de

descendentes

de

famílias

sem

capacidade de reivindicação de seus direitos até a “guerra as drogas”. Somente
para se ter uma ideia da gravidade do tema tratado no livro, de acordo com a
ONU, hoje, em julho de 2019, o tráfico humano já é o terceiro crime mais rentável.
O que essas práticas criminosas têm em comum é o fato de terem como alvo
preferencial integrantes de populações que vivem à margem dos regimes
majoritários e que tentam se impor hegemonicamente. A existência dessas
populações contesta diretamente a hegemonia desses regimes autoritários (por
isso mesmo frágeis) tendo como consequência como única possibilidade de
defesa a violência para calar os que a contestam. Não é fácil, não é simples
tomar conhecimento de tais fatos, mas é fundamental, até mesmo para que
possamos optar se vamos ser dominados por um regime que tem por ideologia
a necropolítica ou por uma política que nos aproxime cada vez mais de um
verdadeiro estado social dedicado ao bem comum.
ISBN: 978-85-54329-30-3

DOI: 1018310/9788554329303

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/exterminio-dos-excluidos/
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Publicação de 2018
Criminalização ou Acolhimento?
Organizadores: Bruce K. Alexander, Emerson
Elias Merhy, Paulo Silveira.
Sobre a obra:
Esse livro é uma coletânea de artigos de autores
de diferentes origens e formações sobre “drogas”
e outros temas relativos a direitos fundamentais
que, devido ao momento que vivemos, se
tornaram imperativos. Sua pretensão é contribuir
com todos aqueles que se interessem pelo tema,
sejam os que buscam revelar algo que ainda não
está nominado através de estudos e pesquisas ou
cidadãos que não tenham nenhuma outra pretensão além de saber mais sobre
o tema para exercer sua cidadania com mais propriedade e ênfase. Sempre que
possível, sua linguagem é coloquial e em cada artigo é fornecido o e-mail dos
autores facilitando a interação entre todos que assim desejarem. Os artigos
produzidos originalmente na língua inglesa foram publicados também em sua
língua original para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. “É preciso
sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de comparar
escrupulosamente nossos sonhos com nossa realidade. Sonhos, acredite neles.”
Lenin
ISBN: 978-85-54329-14-3

DOI: 10.18310/9788554329143

Disponível em:
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Publicações de 2017
Práticas de governo na gestão do SUS poderes, dilemas e
pragmatismos
Organizador: Eduardo Alves Melo.
Sobre a obra:
Eduardo se encontra diante de suas próprias
práticas de governo e formas de exercício de poder.
Neste sentido, seu trabalho dá continuidade a uma
conversa crucial para quem, como nós, se implica
na defesa do SUS e na defesa da vida. Mas sua
análise, suas questões, os dilemas que examina
tem a marca de sua geração e de seu tempo,
renovada por um vocabulário e por aportes teóricos
e conceituais distintos, situada num outro momento da trajetória do SUS. Neste
sentido, ele renova o vocabulário e nos convida a revisitar todo o conjunto mais
amplo de práticas de governo deste movimento que logrou instituir um SUS.
Tarefa particularmente urgente nesses tempos nos quais todo o legado deste
movimento, que une Hésio, Reinaldo, Fiori, Gastão, Emerson, Eduardo e tantos
outros de nós, está a sofrer o impacto das bombas que visam demoli-lo. Penso
que a leitura desse livro se torna ferramenta para as novas viagens que teremos
que fazer.

ISBN: 978-85-66659-77-1

DOI: 10.18310/9788566659771
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Produção de vínculos: A relação entre médicos cubanos e dos
usuários do Sistema Único de Saúde a partir do “Programa Mais
Médicos”
Organizador: Carlos Alberto Severo Garcia Junior.

Sobre a obra:
O autor desse livro não tem nenhuma ingenuidade
em relação a todas essa construção, ao contrário,
opera por dentro dela e vai além, faz e se posiciona
em relação a toda construção sobre o campo
tecnológico da produção da saúde e extrai uma
conversa bem problematizadora sobre isso. Vai
além. Tenta extrair no estudo de experiências
efetivas da produção do cuidado em saúde, em dois
cenários de realização do Programa Mais Médico (PMM), elementos que lhe
permitam fazer leituras bem enriquecedoras sobre esses paradoxos, como
chamo, de se ir além no acontecimento do encontro para o cuidado do enquadre
tecnológico da própria biomedicina e suas estratégias de concretização, em
especial pela presença imperativa que a vida do outro produz aí, também. Trecho
do Prefácio de Emerson Merhy.

ISBN: 978-85-66659-88-7
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Publicação de 2016
A pessoa com deficiência auditiva: os múltiplos olhares da
Família, Saúde e Educação
Organizadores: Jane de Carlos Santana Capelli,
Maria Fernanda Larcher de Almeida, Inês Leoneza
de Souza, Vivian de Oliveira Sousa Corrêa, Juliana
Montani Raimundo, Uliana Pontes Vieira, Angélica
Nakamura, Raquel Miguel Rodrigues e Flavia de
Miranda Fernandes.
Sobre a obra:

A magnitude da deficiência auditiva, no Brasil e no
mundo, vem aumentando na última década, e
inúmeros

esforços

governamentais

e

não

governamentais têm sido voltados à prevenção e
promoção da saúde, reabilitação, tratamento, monitoramento e controle desse
problema. Contudo, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva é
recente, e há poucas publicações nessa área. A publicação deste livro técnicocientífico, é baseada nas experiências e vivências na rede de atenção básica de
saúde e educação, de docentes e discentes de graduação da área de saúde da
UFRJ Campus Macaé e profissionais da área da pessoa com deficiência de
Macaé, bem como as experiências nesse mesmo tema, de docentes de outras
universidades da cidade do Rio de Janeiro. O livro reúne diversos aspectos da
pessoa com deficiência, mais especificamente a auditiva, tendo como aspectos
principais, a família, saúde e educação, e proporcionará aos profissionais de
saúde, acadêmicos de graduação/especialização da área da saúde, familiares e
sociedade em geral, o aprofundamento dos conhecimentos sobre a pessoa com
deficiência, que os auxiliarão em sua prática diária, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida da população envolvida e bem como na viabilização das
diretrizes propostas na Política Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva.
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Agires militantes, produção de territórios e modos de governar.
Conversações sobre o governo de si e dos outros
Organizadores: Kathleen T. Cruz.
Sobre a obra:
Aprender com Kathleen o seu longo agir cartógrafa,
desenhando suas cartografias existenciais, a partir
do registro intensivo dos vários maus encontros no
mundo do trabalho, que coloca a trabalhar o corpo
na sua expressividade, de uma forma que lhe
permitisse linguajar os sofridos efeitos de um modo
de viver, sentido como hostil, foi um privilégio para
mim, que pude acompanhar de modo molecular,
cada reação química desse processo. A potência
narrativa de um corpo sentinte, como o que é dito nesse livro, vai sendo
exercitada a todo momento. A solidão parece ser o único caminho e o sofrer, só
para si, sugere impotência, mas não deixa de agir o abrir-se em multiplicidade
em novos possíveis acontecimentos de si, colocando como possibilidade a
produção de uma narrativa de si que também possa ser uma construção para os
outros. No exercício de si e no jogo das alteridades de si, a autora vai desfiando
pela carne mais vida que lhe permite respirar com os outros sofrimentos, que da
solidão mostram-se potentes armas de produzir novas formas de existir na
experimentação do viver.
Lá, nas mais profundas vivências relatadas aqui, de modo o mais transparente
possível, em um jogo de intensa sinceridade consigo, a autora desse livro, retira
força em si para abrir-se como multiplicidade de viveres a celebrar com os outros,
que a alimentam nas suas diferenças, potência dos modos coletivos de fabricar
mundos que possam afirmar: viva o viver com o outro que é outros modos de
existir, e que me enriquece a partir desses lugares nos nossos encontros.
ISBN: 978-85-66659-52-8
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Políticas E Cuidados Em Saúde Livro 1 – Avaliação
Compartilhada Do Cuidado Em Saúde: Surpreendendo O
Instituído Nas Redes
Organizadores: Emerson Elias Merhy, Rossana
Staevie Baduy, Clarissa Terenzi Seixas, Daniel
Emilio da Silva Almeida e Helvo Slomp Júnior.

Sobre a obra:
O livro “Avaliação compartilhada do cuidado em
saúde” está editado em dois volumes a partir do
estudo de várias situações da produção do cuidado
em saúde, tomando como eixo as formas de
organizar essas práticas no Sistema Único de
Saúde.
Nasceram da escrita de centenas de pessoas, que compuseram o corpo de
pesquisadores pelas várias regiões do Brasil, que compartilharam da aposta de
produção de conhecimento com a ideia que, para avaliar a produção do cuidado
em saúde, era necessário viabilizar a participação de todos os sujeitos
trabalhadores e cidadãos, que compunham os cenários de produção das práticas
de saúde.
Constituímos coletivos, a partir da ideia que no mundo da produção do cuidado
todos são pesquisadores, fazendo ofertas para dezenas de lugares espalhados
pelo país. Formamos grupos de investigação nas regiões: Norte, Nordeste,
Sudeste e Sul.
Em todos essas regiões houve uma mistura, que nesse estudo chamamos de inmundização entre os diversos sujeitos implicados com os focos desse estudo.
Nessa in-mundice, o compartilhamento dos vários mundos que aí se inscrevem
abriu os processos de avaliação da produção do cuidado em saúde para a
dimensão micropolítica dos encontros.
Os textos do volume 1 estão distribuídos segundo o diálogo que fazem com
alguns eixos temáticos, que se misturam e atravessam. A escolha considerou a
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inspiração que o material pode produzir nos leitores, mas abrindo para suas
próprias experimentações, portanto, vazando a própria ordenação proposta.
ISBN: 978-85-629-8719-9

DOI: 10.18310/9788562987199
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Políticas

E

Cuidados

Em

Saúde

Livro

2

–

Avaliação

Compartilhada Do Cuidado Em Saúde: Surpreendendo O
Instituído Nas Redes
Organizadores:

Laura

Camargo

Macruz

Feuerwerker, Débora Cristina Bertussi e Emerson
Elias Merhy.

Sobre a obra:
O livro “Avaliação compartilhada do cuidado em
saúde” está editado em dois volumes a partir do
estudo de várias situações da produção do cuidado
em saúde, tomando como eixo as formas de
organizar essas práticas no Sistema Único de
Saúde.
Nasceram da escrita de centenas de pessoas, que compuseram o corpo de
pesquisadores pelas várias regiões do Brasil, que compartilharam da aposta de
produção de conhecimento com a ideia que, para avaliar a produção do cuidado
em saúde, era necessário viabilizar a participação de todos os sujeitos
trabalhadores e cidadãos, que compunham os cenários de produção das práticas
de saúde.
Constituímos coletivos, a partir da ideia que no mundo da produção do cuidado
todos são pesquisadores, fazendo ofertas para dezenas de lugares espalhados
pelo país. Formamos grupos de investigação nas regiões: Norte, Nordeste,
Sudeste e Sul.
Em todos essas regiões houve uma mistura, que nesse estudo chamamos de inmundização entre os diversos sujeitos implicados com os focos desse estudo.
Nessa in-mundice, o compartilhamento dos vários mundos que aí se inscrevem
abriu os processos de avaliação da produção do cuidado em saúde para a
dimensão micropolítica dos encontros.
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Para o 2, os autores foram convidados a produzir textos mais extensos e com
debates mais desenvolvidos. O centro da produção se mantém: pegar o
instituído de surpresa no que o agir micropolítico dos encontros abre ali na
produção das existências, no campo do cuidado em saúde
ISBN: 978-85-629-8720-5
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Publicações de 2015
O Cuidado e a Educação Popular em Saúde
Organizadores: Luciano Bezerra Gomes.
Sobre a obra:
O campo da saúde, no Brasil, tem apresentado pouca
capacidade de se abrir internamente para um diálogo
profundo. Temos visto isso com receio, pois parece
que perdemos a capacidade de nos renovarmos a
partir das afetações e da abertura para a produção de
transversalidades. É para insistirmos na necessidade
de sairmos de monólogos entre distintas matrizes
discursivas que os autores presentes nesse livro se
mobilizaram para elaborá-lo. Na primeira parte, como disparador dos debates,
teremos a dissertação de mestrado, defendida em 2010, pelo organizador desta
publicação, Luciano Bezerra Gomes. Na segunda parte, encontram-se textos
originais de autores que ofertam relevantes reflexões sobre a temática em
questão. Foram convidados para essa produção: Eymard Vasconcelos, Julio
Alberto Wong Un, Helvo Slomp Júnior, Laura Feuerwerker, Paula Cerqueira,
Débora Bertussi e Emerson Merhy. Trecho da apresentação do organizador.

ISBN: 978-85-66659-40-5

DOI: 10.18310/9788566659405
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Tecnologias leves em saúde: saberes e práticas da residência
multiprofissional na estratégia
Organizadores: Maria Socorro de Araújo Dias,
Márcia Maria Santos da Silva, Francisca Lopes de
Souza, Ana Karina de Sousa Gadelha, Elyudienne
Andressa Silva Alves.
Sobre a obra: O presente livro é resultado de um
trabalho produzido por coletivo(s) que foram se
configurando no trabalho em saúde. O município
de Sobral vem acumulando, ao longo dos tempos,
muitas reflexões sobre esse movimento que tem se
revelado no campo do ensino no trabalho. O que
ensinar? Como Ensinar? Quem são esses sujeitos, que estão nos territórios da
Estratégia Saúde da Família? Que sentidos têm sido produzidos? Muitas
respostas a essas questões, leitores e leitoras deste livro encontrarão. São
trilhas singulares que, com escuta e esforço, foram sendo construídas. Sim, um
outro mundo é Possível! Cada capítulo vai nos revelando que a formação precisa
de diálogos em permanência nos campos da gestão, formação e participação
popular, que a aprendizagem precisa fazer sentido para quem nela está
envolvida e que isso é revelado com a mudança necessária nas práticas que
precisam ser transformadas, a fim de garantir a integralidade da atenção com
respostas às questões que se retratam cotidianamente. Como nos diz Freire,
homens e mulheres aprendem mediatizados pelo mundo, visto que é dele que
se extraem as perguntas com suas situações-limite e várias/diversas respostas,
a partir das potencialidades que existem localmente para superação de muitas
das situações encontradas. (Trechos do prefácio escrito pela Profa. Dra. Maria
Rocineide Ferreira da Silva).
ISBN: 978-85-66659-45-0
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Publicações de 2014
Experiências de Apoio Institucional no SUS: da teoria à prática
Organizadora: Letícia de Moraes Falleiro.
Sobre a obra:
A presente obra é fruto das experiências no Apoio
das equipes de trabalho, as quais têm sido cada
vez mais experimentadas no Sistema Único de
Saúde. A crescente produção teórica sobre Apoio
Institucional e Matricial nos últimos anos tem
demonstrado caminhos factíveis de como e onde
investir energia na gestão das políticas públicas
para a renovação das práticas de saúde. Os
autores acreditam que este livro de experiências de Apoio Institucional e
Matricial da Bahia vem a acrescentar nesse contexto, expressando um pouco da
luta e do trabalho realizado cotidianamente para o fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS).Com linguagem simples e direta, o livro traz diversas
experiências e acontecimentos que nos remetem ao que representa: tornar-se
Apoiador(a) nas organizações de saúde; compor equipes e projetos de Apoio; e
apoiar gestores e trabalhadores no contexto do SUS. São 11 narrativas de
experiências concretas. Os autores são trabalhadores/gestores que trazem, na
linguagem, a emoção de quem vive e repensa sua própria ação e existência no
mundo. São registros de vida intensa no trabalho e acontecimentos que se
passam há anos na Bahia.
ISBN: 978-85-66659-30-6
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Corpos, Gêneros e Sexualidades – Dispositivos de Subjetivação.
Textos Reunidos.
Organizadores: Fátima Lima.

Sobre a obra:
A presente obra reúne quatro textos, apresentados
em diferentes eventos acadêmicos e em diferentes
temporalidades, são eles: “Subversões de Sexo(s)
e Gênero(s): Contraposições ao Biocapitalismo
Contemporâneo ou por uma política das multidões
quer”; “Produções e Experiências Trans-saber,
poder e subversões”; “Manifesto por uma euforia
de gênero”; “A Construção do Dispositivo Trans:
Saberes, Singularidades e Subversões da Norma”. As leituras constituem
potências de desnaturalização dos corpos, gêneros e sexualidades, entendendoos

como

produções

historicamente

construídos

e

em

constantes

transformações, no mesmo tempo e nos mesmos espaços.
ISBN: 978-85-66659-18-4
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Corpos, Gêneros, Sexualidades: Políticas de Subjetivação.
Textos Reunidos. (2º Edição Atualizada e Revisada)

Organizadores: Fátima Lima.
Sobre a obra:
Trata-se da edição revisada, atualizada e ampliada
de seu conteúdo de sua primeira edição. Neste
novo

formato,

a

obra

reúne

seis

textos,

apresentados em diferentes eventos acadêmicos e
em

diferentes

“Subversões

temporalidades,
de

Sexo(s)

e

são

eles:

Gênero(s):

Contraposições ao Biocapitalismo Contemporâneo
ou

por

uma

política

das

multidões

quer”;

“Produções e Experiências Trans-saber, poder e
subversões”; “Manifesto por uma euforia de gênero”; “A Construção do
Dispositivo Trans: Saberes, Singularidades e Subversões da Norma”; “É possível
um Estado que abarque a multidão queer? Breves considerações para
pensarmos a política sexual na biopolítica contemporânea“; “Biotecnologias,
modos de subjetivação e práticas de si nos processos de hormonização entre
homens transexuais.” “ As leituras constituem potências de desnaturalização dos
corpos, gêneros e sexualidades, entendendo-os como produções historicamente
construídos e em constantes transformações, no mesmo tempo e nos mesmos
espaços.
ISBN: 978-85-66659-26-9
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Mais substâncias para o trabalho em saúde com usuários de
drogas
Organizadores:

Tatiana

Ramminger

e

Martinho Silva.
Sobre a obra: Por uma questão de puro afeto,
antes de produzir meu diálogo com o material,
quero só declarar: viva, Tatiana!!! Isso, Tatiana
viva nesse livro. Seu corpo sem órgãos aqui
está de um modo belo e provocador. Sei que
outros aí estão como autores de toda a
produção, mas Tatiana … sim faz falta pelo o
que em potência teria como um de-vir. A força
desse que aqui está é em si muito significativo nesse momento que vivemos, na
sociedade brasileira. Um clima conservador em relação a multiplicidade do modo
de viver por parte de uma grande multidão de brasileiros e brasileiras, que tem
no preconceito contra a diferença do outro buscado agires fascistas anti-vida,
imaginando-se consagrando modos de vidas normais. Vir com essa produção de
conhecimento, nesse livro, traz a ousadia de enfrentar, como resistência
afirmativa, exatamente isso: furar as práticas e estratégia que produzem da
diferença desigualdade, afirmando os muitos repertórios da multiplicidade dos
viveres em nós, todos os seres em produção. Isso nos inscreve no cotidiano do
nosso agir como militantes antifascistas radicais, pois qualquer vida vale a pena
para nós que queremos o que Tatiana sempre quis e lutou até o último minuto
de si. Obrigado Tati por essa oportunidade de conversar contigo. Trechos
retirados da apresentação feita por Emerson Elias Merhy.
ISBN: 978-85-66659-32-0

DOI: 10.18310/9788566659320
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Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação
Organizadora: Laura Feuerwerker.

Sobre a obra:
Esta publicação revisita a produção acadêmica da
autora à luz de suas leituras em Foucault, Deleuze
e Guattari, abordando-os ao tema da micropolítica,
que

analisa

o

processo

de

produção

de

subjetividades a partir das relações de poder,
ponto decisivo para se pensar a gestão, a
produção do cuidado e a formação na área da
saúde. O trabalho foi feito retomando e ampliando o debate teórico-conceitual
suscitado por materiais anteriormente produzidos, explicitamente referenciados,
ampliados e modificados.
ISBN: 978-85-66659-19-1
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O Trágico na Produção do Cuidado – Uma estética da saúde
mental.
Organizador: Ricardo Moebus.
Sobre a obra: A obra descreve o trágico como
modo de abraçar a vida integralmente, em sua
multiplicidade, em sua diversidade, em suas
inumeráveis ofertas de bons encontros, mas
também de maus encontros, de alegrias, mas
também de tristezas, de apogeus e de quedas, com
seus começos, muitas vezes belos, mas também
com seus finais, muitas vezes difíceis. Assumindo
suas dores, e todo o lado sombrio que possa haver,
como parte que não pode ser amputada da aventura de existir, sem que isto a
deixe mutilada e menor. O trágico fala, portanto, de uma aceitação de todas as
dimensões da vida, mas, de forma alguma, de uma aceitação passiva, de
resignação bem comportada.
ISBN: 9978-85-66659-29-0

DOI: 10.18310/9788566659290

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-tragico-na-producaodo- cuidado-uma-estetica-da-saude-mental-1a-edicao-revisada/
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Pesquisadores IN-MUNDO: um estudo da micropolítica da
produção do acesso e barreira em saúde mental
Organizadores: Paula Cerqueira e Emerson Elias
Merhy.
Sobre a obra:
Nesse livro apresentamos como quatro Redes de
Atenção Psicossocial (RAPs), de municípios do
Estado do Rio de Janeiro envolvidos nessa
pesquisa, sustentam a acessibilidade e a produção
do

cuidado

na

atenção

à

crise

em

saúde

mental.Procuramos aqui ir para além de só entender
essa dinâmica do ponto de vista da relação entre
demanda e oferta por serviços de saúde, tentando trazer para a cena do objeto
de estudo a noção de acesso e barreira no plano do cuidado em si.
ISBN: 978-85-66659-20-7

DOI: 10.18310/9788566659207

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/pesquisadores-inmundo-um- estudo-da-micropolitica-da-producao-do-acesso-e-barreira-emsaude-mental/
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Série Saúde & Amazônia
(Lançada em 2015)
Descrição da série:
A Série Saúde & Amazônia é organizada pelo Laboratório de História, Políticas
Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA)/Fiocruz Amazônia e publicada pela
Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA). Os manuscritos compõem as
áreas de antropologia da saúde, gestão e planejamento, vigilância em saúde,
atenção e cuidado em saúde, educação permanente, educação popular,
promoção em saúde, participação e controle social, história da saúde,
movimentos sociais em saúde e outros temas de interesse para a região
Amazônica. Os autores são de diferentes segmentos como estudantes,
gestores, trabalhadores, usuários e movimentos sociais, pesquisadores. A série
tem interesse em contribuir com o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
(SUS). Os livros são organizados a partir de editais públicos e avaliados pelos
pares. A organização dos livros é entendida como um processo de Educação
Permanente e de formação de todos os sujeitos envolvidos na construção das
obras.
Organizadores da Série: Júlio Cesar Schweickardt, Alcindo Antonio Ferla e
Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira

Situação da série:
•

3 livros publicados em 2022;

•

6 livros publicados em 2021;

•

2 livros publicados em 2020;

•

3 livros publicados em 2019;

•

1 livro publicado em 2018;
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•

2 livros publicados 2017;

•

1 livro publicado em 2016;

•

1 livro publicado em 2015.

172

Publicações de 2022
População em situação de rua abordagens interdisciplinares e
perspectivas intersetoriais
Organizadoras: Nilza Rogéria de Andrade Nunes,
Mônica de Castro Maia Senna e Giovanna Bueno
Cinacchi
Sobre a obra:
As abordagens interdisciplinares e perspectivas
intersetoriais são uma grande contribuição para o
enfrentamento

político

e

sociopedagógico

da

presença cada vez maior da população em situação
de rua. As respostas do chamado “poder público”,
além de insuficientes e inadequadas, são sempre
de tutela e não facilitadoras e vivenciais da construção da autonomia. As
chamadas “políticas públicas” são mantenedoras da miséria, das desigualdades
sociais. A população em situação de rua é condenada a viver os efeitos da
política capitalista neoliberal, do descarte. A população em situação de rua é
indesejável e sofre todas as consequências de ações violentas e higienistas
travestidas de discursos pseudo-humanistas e com lógica do desprezo,
preconceito e racismo estrutural. Que o presente, complexo e profundo trabalho
ajuda a aguçar um olhar crítico, histórico e de compromisso. Uma luta desigual,
da qual, muitas vezes, sairemos derrotados. As derrotas e conflitos alimentaram
nossa perseverança na luta contínua e permanente contra toda forma de
opressão. Coniventes com a perversidade não seja nunca a nossa opção ou
posição. Na academia, na convivência nas ruas, praças, vielas, quilombos e
comunidades, unidos na luta pela liberdade a partir dos esquecidos e
abandonados.
ISBN: 978-85-54329-63-1

DOI: 10.18310/9788554329631
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Análise da atenção primária à saúde no Estado do Pará
Organizadores:

Carlos

Leonardo

Figueiredo

Cunha, Eric Campos Alvarenga, Glenda Roberta
Oliveira Naiff Ferreira, Károl Veiga Cabral e Naíza
Nayla Bandeira de Sá - Prefácio de Ligia Giovanella
Sobre a obra:
A Atenção Primária é sabidamente o pilar de todo
sistema de atenção à saúde que aspira à eficiência
e à cobertura universal. No Brasil, o Sistema Único
de Saúde (SUS), embora operando com um padrão
de financiamento ainda restritivo, garante esse
horizonte de trabalho com uma capilaridade, cobertura multidisciplinar e
resultados que o tornam referência para muitas outras nações. Seu
desenvolvimento depende, dentre tantos fatores, de um trabalho contínuo de
diagnóstico da realidade do país, ou mais precisamente das realidades diversas
do país, e da avaliação da execução de seus programas e ações. Neste ponto,
entre outros, o SUS e as Universidades atuam de modo convergente e integrado.
A experiência acumulada do trabalho executado no sistema público de saúde
gera uma agenda de investigações para pesquisadores e a pesquisa científica
realizada no âmbito das instituições acadêmicas torna-se insumo para o
aperfeiçoamento das políticas públicas em diferentes contextos. Este livro
consolida contribuições de estudos da Atenção Básica à Saúde no estado do
Pará, conduzidos no contexto do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) por docentes, discentes e técnicos
(as) da Universidade Federal do Pará (UFPA), participantes do Grupo de Estudo
e Pesquisa em Saúde Coletiva na Amazônia (GEPESCA/UFPA). A realidade
investigada é complexa e diversa, como o território e o perfil populacional
amazônicos e suas correspondentes demandas por serviços de saúde. O retrato
produzido informa sobre as exigências peculiares a que estão expostos os
profissionais da saúde, assim como alguns dos obstáculos frequentes ao
atendimento de qualidade na região.
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Nestes tempos de crise sanitária, humanitária, econômica, social sem
precedentes, com mais de 620 mil mortes por Covid-19 no Brasil, em grande
parte decorrentes da ação de um governo negacionista e neoliberal que
promoveu a disseminação do vírus e da discórdia, debruçar-se sobre estes
resultados de um trabalho dedicado ao fortalecimento do SUS é um alento.
ISBN: 978-85-54329-76-1

DOI: 10.18310/9788554329761

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/analise-da-atencaoprimaria-a-saude-no-estado-do-para/
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Pandemia e transformações sociais na Amazônia: percursos de
uma pesquisa em ato
Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Alcindo
Antônio Ferla, Sônia Maria Lemos, Thalita Renata
Oliveira das Neves Guedes e Ana Elizabeth Sousa
Reis
Sobre a obra:
Este livro compõe a Série Saúde & Amazônia e foi
composto

com

capítulos

produzidos

por

pesquisadores da rede científica que se ocupa da
pesquisa “Prevenção e controle da COVID-19: a
transformação das práticas sociais da população
em territórios de abrangência da Atenção Básica em Saúde no Estado do
Amazonas”. São contribuições teóricas, metodológicas e empíricas que
permitem uma aproximação analítica do contexto do sistema de saúde e das
respostas locais à pandemia. Com os levantamentos iniciais, percebemos que o
exercício de aproximação sucessiva com a realidade dos municípios estudados
se beneficiava muito da pesquisa empírica em materiais provenientes da
“literatura cinza”, principalmente nesses tempos em que as redes sociais
compartilham os mais diferentes discursos, tornando-os visíveis e facilmente
acessáveis. O exercício epistêmico de identificar e analisar informações
disponíveis em documentos e bases de informação de acesso público foi um
enorme aprendizado da pesquisa. Tão habituados aos imaginários hierárquicos
da investigação tradicional, aprendemos que as respostas às perguntas da
pesquisa, muitas vezes, estão ao alcance do olhar que quebra o saber disciplinar
e mergulha na aventura epistêmica de produzir conhecimentos oportunos em
cenários de complexidade, desafio enorme à ciência nesse período de crises.
Os capítulos que compõem o livro destacam a produção de dados em diferentes
fontes documentais e secundárias como estratégia de pesquisa em saúde
coletiva e, ao mesmo tempo, de um movimento ascendente na construção de
modelos de análise, onde a escuta ao contexto local ajusta e torna mais precisa
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a abordagem transversal da pesquisa. Dessa forma, compartilhar esta etapa da
produção também é validar um percurso que foi feito, em grande medida, ao
caminhar pelas etapas iniciais da pesquisa.
ISBN: 978-85-54329-57-0

DOI: 10.18310/9788554329570
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Publicações de 2021
A arte do cuidado em saúde no território líquido: conhecimentos
compartilhados no Baixo Rio Amazonas, AM

Organizadoras: Elaine Pires Soares, Júlio
Cesar Schweikardt, Thalita Renata Oliveira das
Neves Guedes, Ana Elizabeth Sousa Reis e
Joana Maria Borges de Freitas
Sobre a obra:
O título deste livro “A arte do cuidado em saúde
no

território

líquido:

conhecimentos

compartilhados no Baixo Rio Amazonas, AM”
não poderia ser diferente, pois dialoga com a
mundo das artes que fazem parte da vida da
cidade, dialogando com o cuidado em saúde e com o território caracterizado pela
fluidez e pelo líquido. A arte da capa do livro partiu de um edital que buscou
deixar livre a criação sobre o tema do livro. A ilha de Tupinambarana é cercada
por águas que no inverno invadem terrenos e áreas em torno da cidade, criando
novas paisagens e novos caminhos. Também esse livro, quer servir de muitos
caminhos tanto para a pesquisa, como para a gestão e para o trabalho
momentos de reflexão sobre si e sobre o lugar. Nesse meio tempo fomos
atravessados pela pandemia do Convid-19 que mudou radicalmente nossas
visões de mundo e as formas de conviver, viver e pensar os nossos modos de
viver. Escrevemos essas palavras no isolamento social que nos autocolocamos
pelo bem coletivo. Nesse sentido, produzir um livro depois dessa crise sanitária
mundial, nos conecta ainda mais com o nosso lugar e com as responsabilidades
que temos com as pessoas e todas as outras “gentes”. A solidariedade e as
diversas formas de colaboração nos animam para uma aposta na humanidade e
nos projetos de vida.
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Inovações no cotidiano da saúde na Amazônia: encontros do
trabalho com a educação permanente e a humanização
Organizadores: Davi Araújo da Cunha, André
Luiz de Carvalho Braule Pinto, Katty Anne de
Souza Nunes, Gabriel Calazans Baptista, Márcia
Fernanda de Méllo Mendes e Alcindo Antônio
Ferla
Sobre a obra:
Os processos que envolvem trabalho em saúde e
trabalho

educativo

são

indissociáveis.

Perpassando ambos desponta a humanização
como o impulso necessário para que as pessoas
que trabalham na saúde não recebam o reconhecimento merecido somente por
sua técnica e habilitação legal, mas também porque são identificados como
sujeitos que não podem ter sua singularidade obscurecida ou desconsiderada.
A obra que você tem a oportunidade de ter acesso é o fato concreto de que a
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas acredita na criatividade, na
inventividade e na capacidade de superação de obstáculos tão duros como esse
da pandemia da Covid-19 ocorrida no Amazonas, no Brasil e no mundo. Como
servidores incomuns diante da pressão exercida despontam utilizando a escrita
como um farol que aponta o caminho de saída ou nos impulsiona a criar um. De
forma desafiadora e simultânea, alguns servidores impuseram a si mesmos o
desafio de ofertar ao mesmo tempo uma assistência imediata e urgente ao
usuário, a custa de medo, dor e lágrimas e também fazer o registro dessas
experiências que temos a feliz oportunidade de apresentar nessa obra.
O promissor caminhar conjunto entre as políticas de educação permanente em
saúde e a política de humanização na SES-AM são frutos da percepção de que
estamos aprendendo a interagir. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar
e nem tão grande que não possa aprender.
ISBN: 978-65-87180-43-4

DOI: 10.18310/9786587180434
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A Atenção Básica num território em movimento: diálogos
necessários sobre a política

Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Ana
Karla Pimenta Noronha de Almeida, Cleudecir
Siqueira Portela e Izi Caterini Paiva Alves
Martinelli dos Santos
Sobre a obra:
A obra que você tem a oportunidade de ter
acesso foi produzida por servidores da rede de
saúde pública do Amazonas e representa mais
um dos muitos atos realizados em um território
vasto e complexo e em um momento de extrema
dificuldade, durante a maior crise sanitária da história do Amazonas, decorrente
da pandemia de Covid-19.
O convite para a reflexão e a produção do fazer cotidiano rapidamente germinou
em mais de cem servidores, sem abrir mão da assistência nesse período de crise
sanitária, transformando-se numa construção coletiva de conhecimentos. Esse
quantitativo de servidores autores se refere à publicação simultânea pela
SESAM de dois livros: este, voltado para os territórios da Atenção Básica (AB),
e outro para a articulação intrínseca entre as políticas de educação permanente
em saúde e a política de humanização que está em curso no SUS-AM.
A ênfase dada à Atenção Básica (AB) nas ricas narrativas trazem a importância
e o aspecto chave que a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas dá a esse
nível de atenção. O contato direto com a população propiciado pela atenção
básica traz a certeza de que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e
que ninguém é tão grande que não possa aprender, uma vez que a essência do
conhecimento adquirido e aprimorado nesta seara advém o diálogo e dos
encontros entre as pessoas e seus saberes, em todos os tipos de territórios.
Apostamos assim no forte potencial da política da atenção básica para gerar
movimentos que produzam cuidados cada vez mais humanizados.
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ISBN: 978-65-87180-42-7
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Bem viver: Saúde Mental Indígena
Organizadores: Michele Rocha El Kadri, Suzy
Evelyn de Souza e Silva, Alessandra dos Santos
Pereira e Rodrigo Tobias de Sousa Lima
Sobre a obra:
“Se me chamar só para dizer aos parentes que
devem lavar as mãos e usar álcool em gel, eu não
participo.”
“Vocês,

brancos,

só

falam

de

desgraça.

Queremos falar de vida, de alternativas.”
Essas são falas que carregam resistência, mas
também esperança de que uma outra forma de produção de conhecimento e
prática é possível. Foram ditas logo nos primeiros encontros por professores
indígenas convidados a compor equipe para construção do curso Bem-Viver:
Saúde Mental Indígena. A equipe contou com a participação de representantes
de várias etnias junto com professores de diversos campo do conhecimento
como psicologia, antropologia, medicina, ciências sociais e educação.
Desse diálogo intercultural e interdisciplinar em um permanente exercício de
compartilhamento de conhecimentos, mas também de ignorâncias, trazemos
nessa obra uma parte dessa produção e da experiência na elaboração do
material escrito para formação de profissionais da saúde, educação, proteção
social e lideranças comunitárias sobre Atenção Psicossocial em um contexto de
enfrentamento da COVID-19 nos territórios indígenas na Amazônia Brasileira.
ISBN: 978-65-87180-40-3

DOI: 10.18310/9786587180403
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Parteiras Tradicionais: conhecimentos compartilhados, práticas
e cuidado em saúde
Organizadores:

Júlio

Cesar

Schweickardt,

Marília de Jesus da Silva e Sousa, Ana Claudeise
Silva do Nascimento, Maria das Dores Marinho
Gomes e Tabita dos Santos de Moares.
Sobre a obra:
Este

livro

sobre

Parteiras

Tradicionais:conhecimentos

compartilhados,

práticas

a

e

cuidados

com

saúde

foi

cuidadosamente concebido e organizado com o
propósito de contribuir para o reconhecimento
social e político das práticas e dos saberes daquelas (e, daqueles em bem menor
número) que, através de gerações acompanham e assistem as mulheres em
momentos da sua gestação, parição e pós-parto, em especial, àquelas cuja
morada se situa em áreas distantes dos circuitos de atendimento dos serviços
públicos de saúde.
ISBN: 978-65-87180-23-6

DOI: 10.18310/ 9786587180236
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Publicações 2020
Saúde indígena: práticas e saberes por um diálogo intercultural
Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Joana
Maria Borges de Freitas Silva e Bahiyyeh
Ahmadpour.
Sobre a obra:
No

Brasil

convivemos

com

uma

grande

diversidade étnica, linguística, cosmológica, social
e cultural, o que significa dizer também, que são
bem diversos os modos de compreender o corpo,
a saúde, a origem e a causa das doenças, bem
como o tratamento. Neste sentido a coletânea
“Saúde Indígena: práticas e saberes por um
diálogo intercultural” apresenta uma diversidade de estudos, experiências e
práticas de saúde acerca das populações indígenas.
Nesse primeiro volume tivemos uma significativa representação de regiões e de
povos: Kaingang (Estado de SC); os Ticuna (região do Alto Rio Solimões/AM);
os Kyikateje (Estado do PA); os Kaiowa e Guarani (Estado do MS); os TeneteharTembe (Estado do Para); os Karipuna (Estado do AP); etnia Javaé (Estado do
TO); os Pataxós (Estado da BA); Parque Nacional do Xingu. Ainda temos
manuscritos sobre temas do parto e suicídio nos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI) e Estados.
Os textos abordam as práticas das equipes e os saberes dos indígenas sobre
diferentes áreas do cuidado em saúde e perspectivas, contribuindo para a
discussão sobre o modelo de atenção à saúde das populações indígenas. A
compreensão dos saberes e das práticas dos cuidados em saúde indígena são
plurais, diversos e diferentes, pois dependem da cosmologia, dos mitos e das
tradições de cada povo. Assim, temos a tarefa árdua de nos aproximarmos
desses universos simbólicos, crenças e práticas para o exercício de um diálogo
intercultural ou diferenciado, exigindo a construção de caminhos da
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descolonização dos saberes e da promoção de outras formas de poder e de ser.

ISBN: 978-65-87180-10-6

DOI: 10.18310/9786587180106
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Saúde Indígena: educação, gestão e trabalho
Organizadores:

Nicolás

Esteban

Castro

Heufemann, Alcindo Antônio Ferla, Kátia Maria
da Silva Lima, Fabiana Mânica Martins e Sônia
Maria Lemos.
Sobre a obra:
Este

livro

é

formado

por

12

capítulos

selecionados na chamada pública e por um
expressivo grupo de 44 autores com diversas
formações

acadêmicas

e

vinculados

a

instituições de quatro regiões brasileiras, além do
capítulo de apresentação. A temática da saúde
indígena é destacada por diferentes ênfases disciplinares e por diversos
dispositivos temáticos, como se verá adiante.
No seu todo, os capítulos falam da saúde indígena como uma condição
complexa, com determinações diversas daquelas que aprendemos na formação
universitária e técnica dos cursos da área da saúde. São diversidades que fazem
falta no cotidiano, inclusive para superar as adversidades que também estão
presentes de forma permanente.
ISBN: 978-65-87180-14-4

DOI: 10.18310/9786587180144

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/saude-indigenaeducacao-gestao-e-trabalho/
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Publicações de 2019
Atenção básica e formação profissional em saúde: inovações na
Amazônia
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Kátia
Helena Serafina Cruz Schweickardt, Júlio Cesar
Schweickardt e Daniele Noal Gai
Sobre a obra:
Os capítulos desta coletânea falam de encontros.
São quinze textos, com 54 autores que contam de
experiências de conexões entre a educação e a
saúde. Educação e saúde são duas áreas
distintas de conhecimentos, se tomarmos em
conta a árvore de áreas de conhecimento com que
as

organizações

de

ciência

e

tecnologia

classificam as diferentes disciplinas. São duas áreas de práticas, se tomarmos
em conta as políticas públicas e o mundo do trabalho, que margeiam os mais
visíveis campos de ação social, vistos como potências para qualificar a vida e
criar ambientes para a construção de cidadania por uns e como gastos que
oneram o desenvolvimento econômico por outro. A chamada lançada em
meados de 2018, buscou textos com a temática das “Inovações na atenção
básica na Região Amazônica: saberes e práticas para o fortalecimento do SUS”,
para uma coletânea de textos a ser publicada na Série Saúde & Amazônia.
Interessava incorporar na agenda, e no pensamento sobre a temática da atenção
básica, as diversidades e complexidades existentes nos territórios da Região
Amazônica. Solicitava-se manuscritos que tratassem sobre experiências
inovadoras na atenção básica voltadas para os múltiplos territórios na Amazônia,
destacando diferentes dimensões sobre saberes e práticas que organizam o
cuidado na saúde fluvial, ribeirinha, indígena e urbana na região.
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ISBN: 978-85-54329-18-1
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Atenção Básica na Região Amazônica:saberes e práticas para o
fortalecimento do SUS
Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Michele
Rocha El Kadri e Rodrigo Tobias de Sousa Lima
Sobre a obra:
O livro, que aqui apresentamos, é formado por uma
coletânea de textos com relatos das experiências,
pesquisas e ações sobre o que é fazer Atenção
Básica numa região tão singular como Amazônia.
Essa Amazônia que se faz de várias amazônias:
amazônia ribeirinha, amazônia urbana, amazônia
indígena,

amazônia

de

fronteira,

amazônia

quilombola. Assim, essas “amazônias” nos desafiam para abordagens
inovadoras que podem e devem ser atendidas no cotidiano dos serviços de quem
faz saúde no lugar. É nessas diferentes amazônias que temos as diferentes
atenções básicas sendo colocadas na cena do cuidado.
ISBN: 978-85-54329-26-6
Disponível em:

DOI: 10.18310/9788554329266

https://editora.redeunida.org.br/project/atencao-basica-na-

regiao-amazonicasaberes-e-praticas-para-o-fortalecimento-do-sus/
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Educação permanente em saúde em Tefé/AM: qualificação do
trabalho no balanço do banzeiro
Organizadores: Maria Adriana Moreira; Renata
Figueiró; Alcindo Antônio Ferla; Júlio Cesar
Schweickardt
Sobre a obra:
A coletânea que apresentamos foi elaborada por
pesquisadores e pesquisadoras, em sua ampla
maioria integrantes do campo da saúde do
trabalhador, e vêm construindo reflexões sobre
esse campo em um ambiente que experimenta
transformações de forma muito rápida em nome de
um

desenvolvimento

subalterno

pelo

rentismo

e

pelo

processo

de

financeirização, em que o uso da floresta e da terra são utilizados em larga
escala para a reprodução do capital.

ISBN: 978-85-54329-19-8

DOI: 1018310/9788554329198

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-permanenteem-saude-em-tefe-am-qualificacao-do-trabalho-no-balanco-do-banzeiro/
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Publicação de 2018
Trabalho, cuidado e saúde-caminhos dos serviços e da pesquisa
na Amazônia
Organizadores: Eric Alvarenga, Paulo de
Tarso Ribeiro de Oliveira, José Mário Barbosa
de Brito, Laura Nogueira.
Sobre a obra:
Esta coletânea foi elaborada por pesquisadores
e pesquisadoras, em sua ampla maioria
integrantes do campo da saúde do trabalhador,
representantes

de

diversas

instituições:

Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz e a Escola do
Nacional de Saúde Pública, Fundacentro, o
Núcleo

de

Altos

Estudos

Amazônicos,

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto Leônidas e Maria Deane – Fiocruz/AM e Universidade
Federal do Amazonas. Os casos apresentamos integram a reflexão que
pesquisadores e pesquisadoras da Região Norte e Amazônica do Brasil vem
realizando em suas pesquisas e produções acadêmicas, através da trans e
interdisciplinar, onde são desenvolvidos os temas do cuidado, trabalho e saúde.
ISBN: 978-85-54329-03-7

DOI: 10.18310/9788554329037

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/trabalho-cuidado-esaude-caminhos-dos-servicos-e-da-pesquisa-na-amazonia/
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Publicações de 2017
Divulgação e jornalismo científico em saúde e meio ambiente na
Amazônia
Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Renan
Albuquerque, Alcindo Antônio Ferla e Maria
Cristina Soares Guimarães.
Sobre a obra: Esta obra apresenta-se como mais
que

um

dos

bons

frutos

dos

Cursos

de

Especialização realizados pela Fiocruz nos anos
de 2010/2011 e 2013/2014, posto que discute
diferentes formas de divulgar temas científicos e
ainda aponta a complexidade e os matizes do
fazer e comunicar ciência no Bioma Amazônia. A
divulgação da ciência para a sociedade é importante para que ela perceba,
irrefutavelmente, a importância dos investimentos em ciência, tecnologia e
inovação como necessários para mudança de cenários indesejados e para
alavancar o potencial dessa rica região. Potencial cantado em verso e prosa,
mas que só poderá se constituir em riqueza para seu povo por meios não
hegemônicos de produção e formulação de políticas públicas. E isso só é
possível aliando a ciência aos interesses da sociedade, aos saberes e aí o
jornalismo científico robusto é veículo de múltiplas vias: ouvindo, analisando de
forma crítica e transmitindo aos pesquisadores os anseios e necessidades dessa
sociedade; levando a ela tudo aquilo que é produzido pelos pesquisadores, os
limites e as incertezas inerentes à ciência e à inovação; monitorando e avaliando
igualmente ações de governantes e setores políticos e estratégias adotadas para
o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Amazonas.
ISBN: 978-85-66659-84-9

DOI: 10.18310/9788566659849

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/divulgacao-ejornalismo- cientifico-em-saude-e-meio-ambiente-na-amazonia-vol-iii/
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História e Política Pública de Saúde na Amazônia
Organizadores: Júlio Cesar Schweickardt, Alcindo
Antônio Ferla, Rodrigo Tobias de Sousa Lima e
Michele Rocha Kadri.
Sobre a obra:
O estudo da história e suas conexões com a saúde
no campo teórico e empírico da Saúde Coletiva
mobiliza a produção conceitual e metodológica. Os
estudos aqui reunidos pretendem contribuir nesses
dois aspectos. Têm origem num processo de
seleção de manuscritos, que foram submetidos à
avaliação de pares e resulta nos seis capítulos
iniciais, somados a um capítulo final de caráter analítico que busca sistematizar
as contribuições dos textos iniciais. É preciso destacar que há semelhanças e
diferenças importantes entre os manuscritos e os contextos em que foram
produzidos. Se, por um lado, coincidem com um encontro institucional num
programa de formação em pesquisa, por outro são distintos em termos de
vinculação institucional dos autores, principalmente entre diversos serviços de
assistência e instituições de ensino e pesquisa, diversas abordagens
metodológicas, diversos campos empíricos. Essas características ampliam a
relevância da coletânea, que se tornou significativa das abordagens
contemporâneas sobre história e políticas públicas de saúde.
ISBN: 978-85-66659-82-5
Disponível em:

DOI: 10.18310/9788566659825

https://editora.redeunida.org.br/project/historia-e-politica-

publica-de-saude-na-amazonia/
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Publicação de 2016
Educação e Práticas de Saúde na Amazônia: Tecendo Redes de
Cuidado
Organizadores:

Júlio

Cesar

Schweickardt,

Rodrigo Tobias de Sousa Lima, Michele Rocha
Kadri, Alcindo Antônio Ferla, Paulo de Tarso
Ribeiro de Oliveira.
Sobre a obra:
O livro Educação e Práticas de Saúde na
Amazônia: tecendo redes de cuidado, segundo
da Série Saúde & Amazônia traz a discussão
sobre a educação e as práticas de cuidado
realizados nos Estados do Amazonas e do Pará.
Os textos são fruto de diferentes atividades
acadêmicas: Trabalho Conclusão de Curso de especialização e residência;
dissertações de Mestrado e teses de Doutorado.
Os trabalhos foram desenvolvidos em diferentes instituições e Programas de
Pós-Graduação, mostrando o potencial de produção na região. Os estudos e
pesquisas na região na área da saúde coletiva e políticas públicas de saúde tem
crescido devido ao aumento de grupos de pesquisa, às redes de cooperação
com outras instituições e pesquisadores e ao reforço do financiamento através
das Fundações de Amparo à Pesquisa e das iniciativas do governo federal para
fomentar desenvolvimento da ciência nas regiões Norte e Nordeste do país.
Produzido a partir de interação acadêmica Fiocruz/UFRGS/Ministério da Saúde.

ISBN: 978-85-66659-50-4

DOI: 10.18310/9788566659504

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-e-praticasde- saude-na-amazonia-tecendo-redes-de-cuidado-volume-2/
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Publicação de 2015
Educação permanente em gestão regionalizada

da

saúde: Saberes e fazeres no território do Amazonas
Organizadores:

Júlio

Schweickardt,

Rodrigo

Tobias de Sousa Lima, Ricardo Burg Ceccim,
Alcindo Antônio Ferla e Simone Edi Chaves
Sobre a obra:
Esse livro registra parte de uma história: a
formação em gestão regionalizada no Sistema
Único de Saúde no Amazonas. Uma história do
curso e dos desdobramentos do mesmo. A ideia do
curso surgiu da necessidade de aprofundar o
debate, ao mesmo tempo conceitual e operacional,
da

regionalização

do

sistema

de

saúde

considerando um território concreto, mas também muito singular, que é o estado
do Amazonas. Não se tratava de aumentar a expertise de profissionais da gestão
e da atenção para o tema da regionalização; tratava- se de produzir tecnologias
para a solução de problemas do cotidiano, por meio de capacidades
profissionais. Ou seja, o desenvolvimento do trabalho, para qualificar o sistema.
Produzido a partir de interação acadêmica UFRGS/Ministério da Saúde.

ISBN: 978-85-66659-42-9

DOI: 10.18310/9788566659429

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacao-permanenteem-gestao-regionalizada-da-saude-saberes-e-fazeres-no-territorio-doamazonas/
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Série Saúde Coletiva e
Cooperação
Internacional
(Lançada em 2015)
Descrição da série:
As obras publicadas nesta série procuram desenvolver e trazer ao debate temas
ligados aos três eixos da Saúde Coletiva, epidemiologia, ciências sociais em
saúde, planejamento e gestão. Os resultados das pesquisas são frutos de
convênios internacionais com Programas de Pós-Graduação brasileiros com
Centros de Pesquisas e Programas de Pós-Graduação estrangeiros. O objetivo
é trazer não só uma análise comparada de sistemas de saúde, mas um
verdadeiro diálogo entre os mesmos, fortalecendo e demonstrando, também, o
aumento da internacionalização das discussões em Saúde Coletiva e o
crescimento da participação dos pesquisadores brasileiros no âmbito
internacional. As obras são publicadas não só em português, mas também em
espanhol, italiano e inglês, procurando desenvolver edições bilíngues quando
possível, para promover o maior alcance possível dos resultados e fortalecer o
intercâmbio entre pesquisadores e instituições no campo da saúde coletiva. Não
obstante, os originais são submetidos ao Conselho Editorial da Editora Rede
UNIDA, acompanhados de pareceres escritos de profissionais de notório saber
na área temática de cada publicação, cujo processo de avaliação procura
respeitar o sistema de duplo cego, preservando a identidade do autor e do
avaliador.
Organizadores da Série: Alcindo A. Ferla, Argigó Martino, Túlio Batista Franco,
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Maria Augusta Nicoli, Ricardo Burg Ceccim
Situação da série:
●

1 livro publicado em 2022;

●

2 livros publicados em 2020;

●

2 livros publicados em 2019;

●

1 livro publicado em 2018;

●

3 livros publicados em 2016;

●

2 livros publicados em 2015.
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Publicação de 2022
La salute come bene comune: riflessioni sulla pandemia
Título traduzido: A saúde como bem comum: reflexões sobre a pandemia
Organizadores: Clelia D’Apice; Leopoldo Sarli
Sobre a obra:
O conteúdo deste volume é o resultado de uma
conferência internacional realizada remotamente e
organizada pelos autores em maio de 2021 com o
objetivo de trocar experiências relacionadas com as
consequências da pandemia de Covid-19 em todo
o mundo. Através da conferência, quisemos
salientar que a saúde é um direito humano
inalienável, e como tal requer proteção. No seu
discurso de abertura, o Reitor da Universidade de Parma, Paolo Andrei, recordou
que a saúde é tanto um direito como um dever: um direito humano fundamental
que deve ser garantido a cada indivíduo, e o dever de cada indivíduo trabalhar
para o seu reconhecimento e proteção. Um apelo a serem protagonistas activos.
ISBN: 978-85-54329-56-3

DOI: 10.18310/9788554329563

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/la-salute-come-benecomune-riflessioni-sulla-pandemia/
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Publicações de 2020
Cuidados Intermediários e Redes de Atenção à Saúde
Organizadores: Túlio Batista Franco, Paulo
Eduardo Xavier de Mendonça, Mírian Ribeiro
Conceição, Maria Augusta Nicoli e Ivo Quaranta.
Sobre a obra: A sustentabilidade do SUS é
proporcional à sua capacidade de mudar, inovar,
reinventar modos singulares de organização,
funcionamento, especialmente na micropolítica
das práticas no cotidiano. O que as experiências
retratam nesta obra é justamente a prática e
reflexão sobre este cotidiano, o trabalho de cada
dia que realmente sustenta o funcionamento deste
gigante chamado Sistema Único de Saúde.
Este livro traz a experiência no Brasil dos cuidados intermediários, como
dispositivo de cuidado que se situa entre a atenção básica e hospitalar. Mais do
que um lugar, é um fluxo de conexões entre possibilidades de cuidado, no qual
o usuário pode tomar para si os recursos necessários à sua proteção, conforto,
produção de uma vida.
A obra foi produzida a muitas mãos, pessoas da Itália e do Brasil, irmanadas em
um projeto de construção de sistemas de saúde universais, e serviços
acolhedores. Aqui se encontram experiências, formulações teóricas, discussões,
polêmicas e muita vontade. Especialmente de imprimir força instituinte ao SUS,
e aos serviços da Região Emilia-Romagna na Itália, que participaram ativamente
deste esforço, como parceria, companheirismo e solidariedade.
O livro escrito durante o ano de 2019, tem seu lançamento no ápice da pandemia
de Covid-19 no Brasil, maio/junho de 2020. O que se vê aqui em relação à
produção do cuidado, ativação de redes de saúde, e muita generosidade entre
trabalhadores e usuários, serve para este período de
enfrentamento do novo Coronavírus, assim como para o período posterior a este
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surto. Um novo mundo deverá emergir de tanto sofrimento imposto pela
pandemia, e nele, a atividade comunitária, associada à harmonia entre as
pessoas e o ambiente, poderá apontar para possibilidade de um novo mundo.
Nele, supomos relações e práticas em saúde com base na ideia de redes
solidários de produção do cuidado.
ISBN: 978-65-87180-00-7

DOI: 10.18310/9786587180007

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cuidadosintermediarios-e- redes-de-atencao-a-saude/
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“Já viste como chora uma cerejeira?”: Passos para uma
antropologia da esquizofrenia
Organizadores: Ángel Martínez Hernáez.
Sobre a obra:
“Da combinação nem sempre homogênea de
etnografia e teoria surge precisamente este
livro, que está estruturado em quatro capítulos:
“A enfermidade”, “A cidade”, “O confinamento”
e

“A

linguagem”.

(p.16)(…)

Os

dados

etnográficos utilizados para a elaboração deste
livro provém do meu trabalho de campo em
diferentes

instituições

psiquiátricas

de

Barcelona ao longo de três anos (1990-1993).”
(p.18)
“A loucura nos coloca no espelho da nossa própria ignorância. Talvez seja por
isso que às vezes respondemos ante ela com certezas hipertrofiadas. Alguns
veem na loucura cérebros mórbidos. Outros, uma estrutura do sujeito derivada
da forclusão do nome do pai. Alguns veem problemas cognitivos; outros
dinâmicas familiares e vínculos duplos. Na minha perspectiva, tudo isso é tão
válido quanto errado. Válido se serve como uma hipótese que abre caminhos e
tem consciência de sua natureza provisória. Errado quando a teoria prende o
sujeito e sua vida e os subsome em um diagnóstico, em um julgamento e a partir
daí não vemos mais nada, apenas nossas próprias teorias e certezas, apenas
nós mesmos. Não há surpresa ou aprendizado nessa perspectiva e, como disse
Aristóteles, sem surpresa não há conhecimento.” (p.12-13) “(…) a atualidade
desse belíssimo trabalho etnográfico esteja justamente em nos convocar a essa
dimensão do ser-seja. No ser, naquilo que a pessoa é, e que nos convoca a um
olhar atento à singularidade da experiência para além de nossas abordagens
especialistas, e no seja que não a reduz sequer a esta leitura ou tradução da
singularidade, pois nos remete sempre a apontar para uma possibilidade futura
que por ventura seja construída. É, assim, exercitar em ato a liberdade e
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radicalmente dissolver as mortificações para produzir memoriais da vida.” (p.11)
ISBN: 978-65-87180-05-2

DOI: 10.18310/978-65-87180-05-2

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/ja-viste-como-chorauma- cerejeira-passos-para-uma-antropologia-da-esquizofrenia/
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Publicações de 2019
Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud: 37 años
Fortaleciendo la salud pública em Centroamerica
Organizadores:

Miguel

Ángel

Orozco

Valladares e Marcia Yasmina Ibarra Herrera.
Sobre a obra:
Este libro es el resultado de una alianza
institucional del Centro de Investigación y
Estudios en Salud (CIES), de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
(UNAN Managua), con la Associação Brasileira
da Rede Unida, a través de su Editorial. Fue
organizado, editado, diseñado y lanzado en el
contexto del 37 Aniversario del CIES UNAN Managua, una institución académica
siempre comprometida con el desarrollo de recursos humanos a través de la
capacitación de profesionales y líderes comunitarios en salud para Nicaragua y
Centro América, y con el intercambio de conocimientos y tecnología para
fortalecer la salud como un derecho humano. La producción de este libro ha sido
posible gracias al apoyo fundamental de la Organización Panamericana de la
Salud, Organización Mundial de la Salud a través de su Representación en
Nicaragua, lo cual agradezco profundamente. El presente libro llega a las manos
de los lectores con los resultados del análisis y evaluaciones producidas y
compartidas por diferentes actores de esta historia, permitiendo ver un poco más
allá en el futuro.
A medida que las políticas públicas y la salud de las personas y las comunidades
se enfrentan a desafíos cada vez más complejos en el planeta, así también nos
esforzamos cada vez más por desarrollar y proporcionar nuevos niveles de
pensamiento y capacidades humanas para el trabajo dentro de los sistemas y
servicios de salud.
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ISBN: 978-85-54329-31-0

DOI: 1018310/978-85-54329-31-0

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/centro-deinvestigaciones-y- estudios-de-la-salud-37-anos-fortaleciendo-la-salud-publicaem-centroamerica
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Investigación en ciencias de la salud en centroamérica: Estado
del arte, redes internacionales y perspectivas
Organizadores:

Miguel

Ángel

Orozco

Valladares, Marcia Yasmina Ibarra Herrera e
Alcindo Antônio Ferla.
Sobre a obra:
El libro que llega a las manos de los lectores es el
resultado de una asociación institucional del
Centro de Investigación y Estudios en Salud
(CIES), de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua (UNAN Managua), con la
Associação Brasileira da Rede Unida, a través de
su Editor. Fue compuesto y lanzado en el contexto de CIES 37 años, siempre
comprometido con la alta capacitación de recursos humanos en salud para
Centro América. Recoge de esta manera la naturaleza del quehacer y esencia
del CIES desde su mismo inicio y proyectado en su desarrollo: la cooperación,
la solidaridad, las redes, para mejorar la calidad de vida de los centroamericanos.
La satisfacción de ofrecer a la comunidad científica, particularmente a la
comunidad de salud pública, este libro, es doble. En primer lugar, representa la
producción científica desarrollada en las actividades académicas y científicas, a
través de los cursos ofrecidos por el CIES, que incluyen el aprendizaje en
investigación, compartir el conocimiento producido y el compromiso ético y
político con el desarrollo de los sistemas de salud en una perspectiva de
calificación de los derechos humanos y sana convivencia entre personas,
culturas y con su estilo de vida. La motivación central que dinamiza y energiza al
CIES no es la formación académica en sí, ya que traemos en nuestra historia la
doble pertenencia al campo académico, con el desarrollo científico y tecnológico,
y al sistema de salud, con el desarrollo laboral y del campo en sí de los sistemas
de salud. Hay vitalidad en la tensión que se produce diariamente en esta doble
pertenencia y, entre otros aspectos, esta tensión se centra en el conocimiento
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oportuno y aplicado. El alto entrenamiento en salud, que involucra a trabajadores
del sistema de salud de toda América Central y otros lugares, está comprometido
a elevar los niveles de salud y las formas de pensar sobre la salud de las
personas y las comunidades.
ISBN: 978-85-54329-32-7

DOI: 1018310/9788554329327

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/investigacion-enciencias-de- la-salud-en-centroamerica-estado-del-arte-redes-internacionales-yperspectivas/
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Publicação de 2018
Partecipazione socio-sanitaria e welfare di comunità: Esperienze
Italiane
Organizadores:

Gabriel

Calazans

Baptista,

Alcindo Antonio Ferla, Maria Augusta Nicoli,
Vincenza Pellegrino, Frederico Viana Machado.
Sobre a obra:
Questo libro è il risultato della cooperazione
internazionale promossa dal Laboratorio ItaloBrasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in
Salute Collettiva, strumento di lavoro in rete
collettiva tra istituzioni brasiliane e italiane. Per
questo libro, è stato interessante comprendere gli
aspetti presenti nelle esperienze sviluppate nel
Nord Italia, più precisamente dall’Azienda Sociale e Sanitaria della Regione
Emilia Romagna, e dall’Università di Parma, attraverso la metodologia
denominata Community Lab (CL). Consideriamo che le 7 esperienze presentino
caratteristiche innovative nel processo, formulazione, implementazione e analisi
di politiche e azioni partecipative, che possono servire come stimolo per le
pratiche di partecipazione e controllo sociale.
ISBN: 978-85-54329-00-6

DOI: 10.18310/9788566659993

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/partecipazione- sociosanitaria-e-welfare-di-comunita-esperienze- italiane/
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Publicação 2016
O Coletivo na Saúde
Organizador: Cristian Fabiano Guimarães.
Sobre a obra:
Este livro, que é fruto da tese de doutorado do
Cristian, defendida junto ao programa de PósGraduação em Psicologia Social e Institucional
da UFRGS em julho de 2015, tem a intenção
de nos forçar a pensar o coletivo na saúde
coletiva e resulta de uma multiplicidade de
encontros e afetos: encontro com um campo
profissional marcado pela gestão na saúde e
também pela docência nesta área; encontro com
a experiência acadêmica de escrever uma tese; encontro com o Centro de
Saúde Internacional da Universidade de Bolonha na Italia. Estes são apenas
alguns dos encontros deste plano intensivo de onde resulta o presente
trabalho. Muitos outros também se produziram e estão ali compondo a sua
textura.
ISBN: 978-85-66659-57-3

DOI: 10.18310/9788566659573

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-coletivo-na-saude/
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Prassi In Salute Globale: Azioni Condivise Tra Brasile e Italia
Organizadores: Túlio Batista Franco e Ricardo
Burg Ceccim.
Sobre a obra:
Il libro Prassi in Salute Globale, nato dalla
cooperazione tra università e sistemi sanitari in
Brasile e in Italia, apporta differenti esperienze di
ricerca, formazione e contributi tecnici. Il tentativo
è quello di documentare azioni di pensiero, studio
e cooperazione che non si esauriscono in
riflessione teorica e nemmeno rappresentano
soltanto registri di esperienze o di condivisioni.
Pensiero, studio e collaborazione qui risultano in azioni, ovverosia si collocano in
attività: sfidarsi e sfidare gli scambi; smuovere realtà; attivare processi, enunciare
idee e progetti; mobilizzare incontri, discussioni, persone; far emergere le
iniziative. Creazione, innovazione, condivisione, apprendimento collaborativo,
composizione di “comunità di attività”.
ISBN: 978-85-66659-73-3

DOI: 10.18310/9788566659733

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/prassi-in- saluteglobale-azioni-condivise-tra-brasile-e-italia/
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Salute Globale in una prospettiva comparata tra Brasile e Italia
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Angelo
Stefanini, Ardigò Martino.

Sobre a obra:
Ao longo das últimas décadas o interesse em
relação

à

saúde

global

cresceu

progressivamente, gerando muito debate na
arena internacional. Embora não haja produção
teórica significativa em saúde global, ainda não
chegamos a um consenso sobre este campo de
conhecimento compartilhado. (…) Este livro foi
criado com o objetivo de proporcionar um espaço
de diálogo e treinamento em saúde global, para incentivar os profissionais e
estudantes para discutir questões transversais na área da saúde, bem como
oferecer novos meios de trabalho aplicáveis na prática diária de cada situação
local. Envolvido em uma perspectiva pedagógica que se preocupa em estimular
novos encontros e novas experiências esta coleção compõe-se de textos
inéditos que objetivam produzir conhecimento e problematizar a mecânica
mundial para enfraquecer as forças de resistência. Se constitui como resposta
efetiva e consistente ao pensamento constituído pela modernidade à sua
insistência no indivíduo e no Estado-nação, vistos como figuras territoriais e com
identidade bem definida.

ISBN: 978-85-66659-48-1

DOI: 10.18310/9788566659436

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/salute-globale-in-unaprospettiva-comparata-tra-brasile-e-italia/
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Publicações de 2015
Problematizzando Epistemologie In Salute Colettiva Saperi dalla
Cooperazione Brasile e Itália – Volume 1
Organizadores: Emerson Elias Merhy, Angelo
Stefanini e Ardigò Martino.

Sobre a obra:
Trata-se do volume inaugural da coleção
internacional,

fruto

de

pesquisas

epistemológicas entre pesquisadores brasileiros
e italianos sobre diferentes aspectos envolvendo
dois eixos da Saúde Coletiva: Ciências Sociais e
Planejamento e Gestão. As discussões são
resultados da cooperação entre renomados
centros de pesquisas tanto no Brasil quanto na
Itália, que objetivam um repensar sobre a atenção e o cuidado em saúde,
fomentada pelos profissionais, que muitas vezes reproduz o modelo médico
hegemônico de forma passiva, deslegitimando ou desvalorizando outros
conhecimentos em saúde. Os escritos recolhidos neste livro mostram, de
diferentes formas, como profissionais de saúde podem desempenhar esse papel
através de um trabalho de normatização de suas práticas, aceitando-as como
elas aparecem, sem se perguntarem a fundação e significados dessas práticas
e conhecimentos. A pesquisa demonstra um tema transversal e não restrito a um
ou outro território, região ou país, que persiste na necessidade de
“problematização”, portanto.
A obra foi traduzida do italiano, originalmente do volume 1 desta mesma Série,
teve apoio e financiamento do Ministério da Saúde do Brasil, Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
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e Universidade de Bolonha (UNIBO).
ISBN: 978-85-66659-34-4

DOI: 10.18310/9788566659344

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/problematizzandoepistemologie-in-salute-colettiva-saperi-dalla-cooperazione-brasile-e-italiavolume-1/
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Problematizando Epistemologias na Saúde Coletiva Saberes da
Cooperação Brasil e Itália – Volume 2
Organizadores: Emerson Elias Merhy, Angelo
Stefanini e Ardigò Martino.
Sobre a obra:
Trata-se

do

volume

inaugural

da

coleção

internacional, fruto de pesquisas epistemológicas
entre pesquisadores brasileiros e italianos sobre
diferentes aspectos envolvendo dois eixos da
Saúde Coletiva: Ciências Sociais e Planejamento
e Gestão. As discussões são resultados da
cooperação

entre

renomados

centros

de

pesquisas tanto no Brasil quanto na Itália, que objetivam um repensar sobre a
atenção e o cuidado em saúde, fomentada pelos profissionais, que muitas vezes
reproduz o modelo médico hegemônico de forma passiva, deslegitimando ou
desvalorizando outros conhecimentos em saúde. Os escritos recolhidos neste
livro mostram, de diferentes formas, como profissionais de saúde podem
desempenhar esse papel através de um trabalho de normatização de suas
práticas, aceitando-as como elas aparecem, sem se perguntarem a fundação e
significados dessas práticas e conhecimentos. A pesquisa demonstra um tema
transversal e não restrito a um ou outro território, região ou país, que persiste na
necessidade de “problematização”, portanto.
A obra foi traduzida do italiano, originalmente do volume 1 desta mesma Série,
teve apoio e financiamento do Ministério da Saúde do Brasil, Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e Universidade de Bolonha (UNIBO).
ISBN: 978-85-66659-43-6

DOI: 10.18310/9788566659436

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/problematizando-

epistemologias-na-saude-coletiva-saberes-da-cooperacao-brasil-e-italia-voume-2/
216

Série Vivências em
Educação na Saúde
Descrição da série:
Esta série pretende propor como tema a educação na saúde, partindo do
entendimento que ainda há grande distância entre as diretrizes legais para a
educação na saúde e no cotidiano do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um
tema cujo debate contemporâneo tem salientado a construção de novas práticas
acadêmicas e a internalização de novas posturas profissionais, tendo como
objeto as políticas de educação e saúde, com êxito apenas parcial. É sabido que
políticas nacionais de educação na saúde vêm induzindo processos de mudança
na formação dos profissionais da denominada “área da saúde”, no entanto – para
além da carga horária e dos conteúdos obrigatórios – o perfil dos egressos de
cursos superiores (ou não) é o que deve estar no centro da discussão. Por meio
desta série se quer oportunizar espaço de socialização de conhecimento útil à
gestão e às instituições formadoras, mostrando experiências potentes em
educação na saúde.
Organizador da Série: Ricardo Burg Ceccim
Situação da série:
●

2 livros publicados em 2022;

●

6 livros publicados em 2021;

●

5 livros publicados em 2020;

●

3 livros publicados em 2019;

●

3 livros publicados em 2018;
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●

4 livros publicados em 2017;

●

2 livros publicados em 2016

●

1 livro publicado em 2015.
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Publicação de 2022
Em foco a formação interprofissional: experiências dos grupos
PET-Saúde
Organizadores: Maria de Fátima Ferreira Queiróz,
Andréa Perosa Saigh Jurdi, Rosangela Soares
Chriguer e Rafaela Barroso de Sousa Costa
Garbus; Prefácio de Marina Peduzzi
Sobre a obra:
Este livro foi construído com o objetivo de analisar,
discutir e divulgar a atualidade das ações que
contemplam a interprofissionalidade, os avanços e
desafios em construção no âmbito do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde PETSaúde/Interprofissionalidade

–

2018/2021,

desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo nos campus Baixada
Santista e Diadema e na Faculdade de Ciências Médicas de Santos
(FCMS/UNILUS).
O desafio proposto no livro é discutir o referencial que ampara a
interprofissionalidade, sua importância nas abordagens humanizadas em saúde
e as experiências com diferentes grupos populacionais na formação universitária
diferenciada.
O livro abrange ações dos grupos PET amparadas em discussões que
acontecem com diferentes temáticas atuais como a interprofissionalidade na
atuação com população que frequenta a Atenção Básica, a Saúde da Família,
população em situação de rua, população com necessidades especiais no
âmbito da reabilitação, população gestante e população que se utiliza das
práticas integrativas.
Os capítulos do livro abordam as experiências vivas destes grupos PET/Saúde
inseridos em diferentes municípios. Trata-se de realidades territoriais diferentes,
mas com condições comuns no que se refere à desigualdade social, às
necessidades de serviços nos quais os profissionais desenvolvem a escuta e o
cuidado em saúde e necessitam de estruturas adequadas para a gestão em
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saúde.
Neste contexto, a atuação dos grupos PET/Saúde Interprofissionalidade emerge
como um grande desafio ao propor um olhar diferenciado para as relações entre
profissionais no caminho da construção de uma atuação que, além de se pautar
na humanização e integralidade das ações, seja amparada na decisão de
atuação que surge de uma construção comum, ou seja, “inter” profissionais e
entre profissionais. Um compartilhar de conhecimentos que tem potencial de
transformar ações em saúde. Os capítulos do livro emergem de um diálogo
interprofissional entre docentes tutoras (es), preceptoras(es) do PET/Saúde
Interprofissionalidade e estudantes.
ISBN: 978-85-54329-69-3

DOI: 10.18310/9788554329693

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/em-foco-a-formacaointerprofissional-experiencias-dos-grupos-pet-saude/
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Residência multiprofissional em saúde: costurando redes de
cuidado e formação no norte gaúcho
Organizadores: Vanderléia Laodete Pulga, Shana
Ginar da Silva, Fabiana Schneider e Ricardo Burg
Ceccim
Sobre a obra:
Esta obra é uma peça costurada a muitas mãos,
com diferentes cores e tecidos, que foram se
alinhavando na arte de costurar experiências
vivenciadas

no

cotidiano

do

ensino-serviço-

comunidade. A costura como arte que se dá no
cotidiano,

aparentemente

simples

e

manual,

carrega em si a sutileza e os saberes ancestrais das capacidades e habilidades
de criação, de unir peças separadas e diferentes, dando-lhes sentido. Costurar
diferentes pontos das redes intersetoriais de atenção à saúde. As relações entre
as equipes, as formas de gestão e participação, integrar as Instituições nas
ações entre o ensino-serviço-comunidade é o desafio que os processos
cotidianos de produção do cuidado e da formação na saúde enfrentam todos os
dias. Este livro temático traz a experiência pedagógica e política da Residência
Multiprofissional em Saúde, realizada pela Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) e iniciada pelo Grupo Hospitalar Conceição e a Prefeitura Municipal de
Marau-RS. As costuras trazem análises de caráter intersetorial, interprofissional
e interdisciplinar, com transversalidade às grandes áreas de conhecimentos da
saúde, ciências humanas e sociais, em particular o campo da saúde coletiva.
Tece diálogos com o propósito de produzir visibilidade às experiências vividas
no processo formativo e no contato com os territórios, de tal forma que
possibilitem ampliar as reflexões sobre as Residências em Área Profissional da
Saúde em geral e com ênfase na Atenção Básica, em particular. Contribui
também com os estudos sobre a Educação Permanente em Saúde e a
aprendizagem ativa na formação profissional e sobre o desenvolvimento do
trabalho nos sistemas locais de saúde.
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ISBN: 978-85-54329-61-7

DOI: 10.18310/9788554329617

Disponível em:
https://editora.redeunida.org.br/project/residencia-multiprofissional-em-saudecosturando-redes-de-cuidado-e-formacao-no-norte-gaucho/
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Publicação de 2021
Diálogos em quarentena
Organizadores: Carlos Alberto Severo Garcia
Jr., Roger Flores Ceccon e João Matheus Acosta
Dallmann
Sobre a obra:
Em tempos em que o isolamento e a solidão se
constituíram

como

princípios

éticos

para

sobreviver e fazer viver a vida do outro, nada mais
revolucionário do que apostar no diálogo como
ferramenta, quase que artesanal, para produzir
afetos, encontrar saídas e construir um pilar para
segurar o céu que está caindo. São tempos de pandemia. Ora, se não há
encontros de corpos, há de haver encontros reais-virtuais, mediados pela tela,
mas transbordados de intensidades. Não podemos ficar parados. Somos
movimentos. É como colocar a existência em rizoma: é pensar nas coisas e entre
as coisas, e não criar raiz, traçar a linha e não o ponto. Criamos, com o “Diálogos
em quarentena”, não apenas um acúmulo de conhecimentos verbalizados e
transcritos, mas experimentações, linguagens e aproximações. É como Gilles
Deleuze e Claire Parnet tratam a questão no livro Diálogos: não se trata de falar
dos infelizes, de falar em nome das vítimas, dos suplicados e dos oprimidos, mas
de traçar uma linha viva, uma linha quebrada.
“Diálogos em quarentena” foi um ciclo de debates de cunho reflexivo cujo
objetivo era discutir a importância da Saúde Coletiva e da educação para resistir
à pandemia da COVID-19 durante o ano de 2020. Fomentou debates que
abordaram temas relacionados ao contexto epidemiológico, sociológico,
filosófico e psicológico vinculados às medidas de prevenção, sobretudo a
quarentena e o isolamento social. Foram sendo fabricados, a cada encontro,
diálogos tratando de temas distintos com a interlocução entre debatedores de
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diferentes lugares. Foram realizados por intelectuais e professores do campo da
Saúde Coletiva e serviram de aprimoramento para a análise crítica diante dos
efeitos sociais da pandemia. O material foi cuidadosamente transcrito e polido,
lido e relido, no sentido de transpor a linguagem falada para a escrita,
respeitando a fluidez, a estética e a liberdade da boa conversa. Eis que surgiu
este livro.
Podemos dizer que os diálogos em quarentena fizeram emergir um fato
inconteste: vivemos pandemias, no plural, todas elas relacionadas entre si e
vivenciadas de múltiplas maneiras pelos diferentes atores sociais. Ao afirmar
isso, também refletimos sobre a globalização de um vírus que desata nos
variados contextos sociais, culturais e políticos uma série de graves crises.
Portanto, dialogamos com nossos pares sobre os efeitos da COVID-19 para além
da crise sanitária. Nessa interlocução foi fundamental o caráter interdisciplinar
do campo da Saúde Coletiva.
ISBN: 978-65-87180-68-7

DOI: 10.18310/9786587180687

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/dialogos-emquarentena/

224

Vivência integrada na comunidade: experiências de uma escola
médica durante a pandemia da Covid-19
Organizadores: Ana Luiza de Oliveira e Oliveira,
Raquel Littério de Bastos, Diego Bonfada,
Jéssica Farias Dantas Medeiros e Marcelo Viana
da Costa
Sobre a obra:
Este livro traz em cada página trajetórias de
muitos sujeitos de transformação de mundo que
(r)existem no Sertão Potiguar. São flores de
mandacaru

que

floresceram

na

pandemia,

reafirmando a importância de uma universidade
pública socialmente referenciada e comprometida
com a realidade local na qual se insere. “Cumpre seu propósito especial de
retratar as ações da Escola Multicampi de Ciências Médicas, instituição de
ensino superior inserida no interior do nordeste brasileiro e que, diante do grave
cenário que enfrentamos, exerce seu papel social por meio de ações
orquestradas e pensadas em distintas frentes de trabalho. Os relatos e análises
dispostos nesta obra são fruto do trabalho de estudantes, professores,
servidores e trabalhadores de saúde genuinamente inquietos, curiosos e
dispostos a colaborar com as diversas necessidades de saúde surgidas ou
intensificadas pela pandemia da Covid-19.” Diego Bonfada, docente que compõe
a organização do livro.
ISBN: 978-65-87180-53-3

DOI: 10.18310/9786587180533

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/vivencia-integrada-nacomunidade-experiencias-de-uma-escola-medica-durante-a-pandemia-dacovid-19/
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Programa

de

Educação

pelo

Trabalho:

Saúde/Interprofissionalidade IPA/SMS-POA e UFSM-PM
Organizadores: Fernanda Sarturi, Cristiane
Fernanda Gessinger, Ethel Bastos da Silva, Greisse
Viero da Silva Leal e Renyelle Schwantes de Souza
Sobre a obra:
Esse E-book foi uma construção coletiva, dos
Programas de Educação pelo Trabalho (PET) –
Saúde/Interprofissionalidade do Centro Universitário
Metodista IPA/ Secretaria Municipal da Saúde (SMS) –
Porto Alegre/RS e Universidade Federal de Santa Maria – Campus Palmeira das
Missões/RS.
A ideia da escrita colaborativa partiu da identificação entre os projetos 123 e 128
ao longo das webconferências coordenadas pelas apoiadoras do Ministério da
Saúde, Patrícia Rios Poletto e Andrezza Karine Araújo de Medeiros Pereira, que
apresentam essa obra.
Os capítulos abordam as experiências e vivências da educação interprofissional
e das práticas colaborativas de coordenadores, tutores, preceptores e bolsistas
durante a implementação deste Programa que teve como fio condutor mudanças
na formação e no trabalho em saúde para o Sistema Único de Saúde. A prática
da interprofissionalidade ocorre na interlocução entre duas ou mais profissões
da saúde a fim de estimular o trabalho colaborativo – aprendendo com o outro,
sobre o outro e entre si.
Acreditando que esta leitura possa contribuir para a formação de profissionais
da saúde e para qualificar o trabalho em saúde, convidamos você a conhecer os
relatos descritos nesta obra.
ISBN: 978-65-87180-44-1

DOI: 10.18310/9786587180441

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/programa-de-educacao-pelotrabalho-saude-interprofissionalidade-ipa-sms-poa-e-ufsm-pm/
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Movimentos do Desejo no Trabalho em Saúde: Cartografia do
Cotidiano
Organizadores: Eliana Sandri Lira, Izabella
Barison Matos e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
Este livro contempla reflexões de vivências da
produção

da

dissertação

–

mestrado

acadêmico – no Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (PPGCol), da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
apresentada em janeiro de 2020. Acompanha
parte das arguições realizadas, na ocasião,
pelos membros da banca de avaliação, finalizando com uma “réplica” aos
argumentos dos três docentes.
Trata-se de um trabalho de mapeamento da trajetória de um serviço regional de
saúde gaúcho, pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nele se revela
um trânsito entre a arte e a escrita acadêmica que caracteriza a expedição
cartográfica empreendida entre 2011 e 2019. O objetivo foi apresentar a
possibilidade de produzir conhecimentos e aprendizagens em ato, a partir do
mapeamento referido.
Metodologicamente seguiu as pistas da cartografia: o rastreio, o toque, o pouso
e

o

reconhecimento

atento;

assim

descreveram-se

cenas,

fatos

e

acontecimentos daquele período. Foram revelados tensionamentos nos modos
como o trabalho se organiza e nas relações que as pessoas estabelecem entre
si e com o trabalho, traduzidos em pistas que fazem emergir registros autorais
da escuta do cotidiano, tendo como referência o campo de conhecimentos e de
práticas da Saúde Coletiva.
ISBN: 978-65-87180-28-1

DOI: 10.18310/9786587180281

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/movimentos-do-desejono-trabalho-em-saude-cartografia-do-cotidiano/
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Fármacos, Remédios, Medicamentos: o que a educação tem
com isso?
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim e
Cláudia Rodrigues de Freitas
Sobre a obra:
A obra abre o campo “o que a Educação tem
com

isso?”

quando

medicamentalização

envolvida
ou

a

farmaceuticalização,

mas

medicalização

patologização

processos

de

e

também

escolarização

a
a
dos

e

de

aprendizagem, assim como do devir nos
corpos e dos processos subjetivos e de
singularização,

preocupando-nos

com

a

educação, saúde e processos inclusivos, a educação especial de perspectiva
inclusiva, a saúde mental na perspectiva da saúde coletiva e a educação
permanente dos profissionais de saúde e educação. A obra está organizada em
4 eixos de interlocução: “Normalização, medicalização e patologização da vida e
na escola”; “Medicamentos, cuidado e redes de conversa entre educação e
saúde”; “Territórios de escuta, presença e afirmação da vida”; e “Medicalização
e novos cenários à inflexão saúde e educação”, estando composta por 18
capítulos, além do prefácio e posfácio, reunindo 41 autores de diversos pontos
do Brasil. (Ricardo Burg Ceccim; Cláudia Rodrigues de Freitas, Organizadores)
“A medicalização da vida define formas de subjetivação e cria modos de vida e
de existência humana na contemporaneidade. A medicalização reporta à
apropriação da vida pela racionalidade científica ou por uma determinada
racionalidade científica que produz processos de patologização a partir de uma
compreensão biologizante dos fenômenos existenciais. No movimento de
transformação das condições de vida em sintomas, vivemos um adoecimento
individual e coletivo e, principalmente, um apagamento das múltiplas nuances de
existir e de ser humano.” (Fabiane Romano de Souza Bridi, Prefácio)
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“Tornamo-nos pessoas que sentem que, se algo vai mal, há de haver uma
doença localizada em um certo corpo e uma cura assentada em saberes
desenvolvidos em campos científicos. A equação corpo-doença-medicação saiu
do estatuto de uma possibilidade e tornou-se uma forma geral em que muitos
fenômenos devem se encaixar. A força dessa equação opera uma lógica
reducionista presente nas práticas do campo da saúde, da educação e da
assistência social. Rompê-la foi tarefa deste livro que, ao ampliar a análise sobre
a construção das situações problemáticas (...), amplia, também, as formas de
enfrentamento.” (Adriana Marcondes Machado, Posfácio)
ISBN 978-65-87180-29-8.

DOI: 10.18310/9786587180298

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/farmacos-remediosmedicamentos-o-que-a-educacao-tem-com-isso/
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Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos à Saúde: diálogos
de Norte a Sul

Organizadores: Sheila Giardini Murta, Maria
Inês Gandolfo Conceição, Cristineide LeandroFrança, Ronice Franco de Sá, Larissa de
Almeida Nobre-Sandoval e Larissa Polejack.
Sobre a obra:
A obra Promoção da Saúde e Prevenção de
Agravos à Saúde: Diálogos de Norte a Sul é
fruto de um processo de trabalho colaborativo
entre a Associação Brasileira de Pesquisa em
Prevenção e Promoção da Saúde (BRAPEP), a
Associação Brasileira da Rede Unida e o Grupo
Temático de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (GT PS & DS - ABRASCO).
O livro é composto por 16 capítulos organizados em seis seções: Diálogos Interregionais; Diálogos com o Norte; Diálogos com o Nordeste; Diálogos com o
Centro-oeste; Diálogos com o Sudeste e Diálogos com o Sul. É notável, em cada
uma destas seções, a robustez e relevância social das práticas e pesquisas,
fortemente alicerçadas em metodologias qualitativas, articuladas a diferentes
temas transversais e eixos operacionais da promoção da saúde e prevenção de
agravos à saúde, bem como a movimentos e políticas diversas. Dentre os
movimentos, destacam-se o Movimento por Municípios, Cidades e Comunidades
Saudáveis; Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;
e o Movimento das Universidades Promotoras de Saúde. Dentre as políticas,
incluem-se a Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de
Atenção Básica, Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, Política Nacional de Assistência Social, Política Nacional de Educação
Ambiental e Política Nacional de Humanização.
Os textos convidam ao fortalecimento de redes de pesquisadores, gestores,
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profissionais e interessados no campo da promoção da saúde e prevenção de
agravos à saúde. A leitura encoraja, ainda, o investimento na produção,
disseminação e uso do conhecimento em cada um destes campos, mas também
no ponto em que ambos os campos se interligam, se conectam e dialogam.
ISBN:978-65-87180-24-3

DOI: 10.18310/9786587180243

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/promocao-da-saude-eprevencao-de-agravos-a-saude-dialogos-de-norte-a-sul/
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Publicações de 2020
Aprender com a prática e atuar em coletivos: interseções ensino
e trabalho no escopo da saúde

Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Gabriel
Calazans Baptista, Denise Bueno e Júlio Cesar
Schweickardt
Sobre a obra:
O livro que está em sua tela articula o
desenvolvimento

profissional

contínuo

pelos

desafios da ação colaborativa, revelando as linhas
de entrecruzamento ensino e trabalho na saúde,
conforme

a

educacionais

documentação
cooperativos

de
de

contextos
formação

interdisciplinar, de educação em serviço para pessoal do nível superior e técnico,
de estágios de graduação, de residência, de educação profissional e até de
educação popular, além da integração ensino-serviço-comunidade e da
implementação de novas políticas públicas de atenção.
ISBN: 978-65-87180-08-3

DOI: 10.18310/9786587180083

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/aprender-com-a-praticae-atuar-em-coletivos-intersecoes-ensino-e-trabalho-no-escopo-da-saude/
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De casulo a borboleta: a qualificação para o SUS na residência
multiprofissional em saúde da família
Maria

Organizadores:

Alice

Pessanha

de

Carvalho, Mirna Barros Teixeira, Regina Ferro do
Lago, Denise Cavalcante de Barros e Ana Laura
Brandão
Sobre a obra:
Esse livro celebra os 15 anos de existência do
Programa da Residência Multiprofissional em
Saúde da Família da ENSP/FIOCRUZ. Foi escrito
a várias mãos por diversos atores do programa:
coordenadores,

docentes,

preceptores

e

ex-

residentes que tiveram a oportunidade de contar a
história vivida desde o começo dessa formação.
A primeira parte do livro traz o histórico do programa e os conceitos que
fundamentam a iniciativa: os primeiros desafios; as estratégias pedagógicas
empregadas; a nossa metodologia de ensino-aprendizagem, a construção
compartilhada do conhecimento por meio dos espaços coletivos e as trocas de
saberes e práticas. A segunda parte traz a experiência nos campos de prática
relatada por ex-residentes e seus orientadores e se baseia em trabalhos de
conclusão de curso apresentados no programa.
Acreditamos que essa publicação será mais uma contribuição para formar
pessoas críticas e criativas para trabalharem na saúde da família no nosso SUS.
ISBN: 978-65-87180-16-8

DOI: 10.18310/9786587180168

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/de-casulo-a-borboletaa-qualificacao-para-o-sus-na-residencia-multiprofissional-em-saude-da-familia/

233

Narrativas de si: Práticas em Educação e Saúde
Organizadores:

Patrícia

Martins

Goulart

e

Luciane Maria Pezzato
Sobre a Obra: Este livro discorre sobre práticas
em Educação e Saúde, considerando um módulo
de graduação oferecido na Universidade Federal
de São Paulo, no Instituto Saúde e Sociedade. Os
textos exploram conceitos, abordagens e os
sentidos da narrativa se convertendo em material
substantivo para o público acadêmico e leigo,
dado o recurso da escrita de si, como via de
expressão. A proposta se atém à narrativa como dispositivo potente para
descoberta de si e do outro, como também explora os desdobramentos deste
gênero nos modos de escuta e cuidado em saúde. A obra se estrutura em dois
blocos: “Narrativas de Si e do Outro” e “Narrativas de Si Per Si”. No primeiro,
os/as autores/as narram situações com ênfase em experiências em sala de aula
e territórios, enquanto no segundo, a ênfase recai sobre os sentidos de ser
educador/a.
ISBN: 978-85-54329-37-2
Disponível em:

DOI: 10.18310/9788554329372

https://editora.redeunida.org.br/project/narrativas-de-si-

praticas-em-educacao-e-saude/
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Práticas

compartilhadas

e

exigências

de

interação:

envolvimento e trocas em equipe na saúde

Organizadores: Ricardo Burg Ceccim, Gabriel
Calazans Baptista, Alcindo Antônio Ferla e Júlio
Cesar Schweickardt
Sobre a obra:
O livro que está em sua tela trata de práticas
compartilhadas

e

exigências

de

interação:

envolvimento e trocas em equipe na saúde. Está
composto por 10 capítulos, 48 autores e nove
Estados pertencentes à quatro regiões do país. A
obra articula o atuar em parceria no interior das
organizações de saúde, implicando formadores, gestores e trabalhadores.
Aponta a organização de saúde e a instituição formadora em redes de trocas,
consoante a qualificação da atenção/cuidado e da gestão de sistemas e serviços,
atividades de extensão universitária, inclusive a extensão comunitária, a
formação de preceptores e tutores de residência, inclusive a qualificação da
gestão da residência, e o destaque aos grupos tutoriais com o exemplo da
vigilância em saúde.
ISBN: 978-65-87180-07-6

DOI: 10.18310/9786587180076

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/praticascompartilhadas- e-exigencias-de-interacao-envolvimento-e-trocas-em-equipena-saude/
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Quando o ensino da saúde percorre territórios: dez anos da
Coordenadoria de Saúde

Organizadores: Miriam Thais Guterres Días,
Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, Denise
Bueno e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
O livro “Quando o ensino da saúde percorre
territórios: dez anos da Coordenadoria de
Saúde” é formado por reflexões de integração
entre o ensino da saúde e os sistemas e
serviços, no paradigma contemporâneo de
ensino embasado em serviços. O conjunto de
capítulos que compõem esta coletânea foi produzido a partir das atividades de
comemoração de 10 anos da Coordenadoria da Saúde da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS). A CoorSaúde, como é habitual designá-la,
nasceu da ideia de articular os cursos da área da saúde e o Sistema Único de
Saúde (SUS) como campo de aprendizagens, assim como preconizam as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde, as
diretrizes gerais do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para esses cursos e as
demais políticas nacionais de saúde e educação para a formação profissional
em saúde. Nasceu, portanto, da ideia de que é oportuno e necessário
desenvolver políticas institucionais para orientação às mudanças dos diferentes
cursos que têm perspectivas de trabalho no SUS, sobretudo nas universidades
públicas, que mais intensamente articulam o tripé ensino- pesquisa-extensão.
Aprender, no sentido que escolhemos empregar, significa transformar-se e às
instituições. O sentido da aprendizagem não é apenas a incorporação de
conhecimentos e técnicas, mas a produção de novas tecnologias e, também, a
produção de si e do percurso de aprendizagem. Aprender a aprender é a
designação que fazem as DCN dessa aprendizagem, necessária e que aponta
uma mudança pedagógica relevante. Aos capítulos produzidos a partir da
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experiência local e aprovados para a inclusão no livro, foram acrescentados dois
textos de prefácio: um do médico sanitarista brasileiro Emerson Merhy e outro
da psiquiatra e sanitarista italiana Maria Augusta Nicoli. Uma contribuição
importante ao movimento contemporâneo de reorientação da formação dos
profissionais de saúde pela integração com os sistemas de saúde, em particular
às reflexões sobre os caminhos que devem ser percorridos nos territórios
profissionais, epistêmicos, institucionais e geográficos na busca de uma
formação orientada pelas necessidades sociais e de saúde das pessoas e
coletividades.
ISBN: 978-65-87180-09-0

DOI: 10.18310/9786587180090

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/quando-o-ensino-dasaude-percorre-territorios-dez-anos-da-coordenadoria-de-saude/
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Publicações de 2019
Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho: das
intenções à ação em equipes de saúde
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Odete
Messa Torres, Gabriel Calazans Baptista e Júlio
Cesar Schweickardt
Sobre a obra:
A coletânea de textos que compõem este livro foi
organizada a partir de uma chamada pública de
manuscritos, que fez parte de uma pesquisa cujo
objetivo era identificar e sistematizar experiências
cotidianas

sobre a interprofissionalidade na

educação e no trabalho em saúde. A hipótese da
pesquisa de que o cotidiano dos serviços e do
ensino na saúde ultrapassava a abrangência e a magnitude do que está nas
teorias e políticas foi confirmada, sendo que o resultado surpreendeu os
organizadores da chamada. Nestelivro e nos três outros que também derivaram
do mesmo edital, estão os manuscritos que foram aprovados no processo de
avaliação por pares e agrupados pelos organizadores da iniciativa nas temáticas
que emergiram da pesquisa. Aqui estão quatorze capítulos compostos por uma
rede de mais de cinquenta autores e autoras das diversas regiões brasileiras. A
expressão “autorias”, aqui, se refere, ao mesmo tempo, às artesanias da prática
cotidiana e às epistemologias que sistematizam metodologias e tecnologias a
partir dos fazeres. Neste livro, o ponto comum das produções são as equipes de
saúde na sua atuação cotidiana, nos fazeres da gestão e do cuidado, mas
também nas diferentes interfaces com o ensino na saúde, seja na preceptoria e
no protagonismo de estudantes e docentes, seja na atuação como redes de
aprendizagem e produção de interprofissionalidade. O valor epistêmico e político
da coletânea de textos é a afirmação de um modo interprofissional de exercer o
238

trabalho e aprender com o trabalho, não apenas como atributo das práticas, mas
também, e principalmente, como dispositivo para produzir todas as saúdes que
o trabalho em saúde pode fazer num território. Leitura impostergável para todos
e todas que pesquisam o trabalho e o ensino na saúde, assim como para aqueles
que se ocupam da inovação na ciência e na produção ética das vidas.
ISBN: 978-85-54329-28-0
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9788554329280

https://editora.redeunida.org.br/project/ensino-cooperativo-

e- aprendizagem-baseda-no-trabalho-das-intencoes-a-acao-em-equipes-desaude/
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Trabalhar e aprender em conjunto: por uma técnica e ética de
equipe na saúde
Organizadores:

Júlio

Cesar

Schweickardt,

Ricardo Burg Ceccim, Daniele Noal Gai, Denise
Bueno e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
O livro que está em sua tela trata do ensino
cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho:
das intenções à ação em equipes de saúde. A
coletânea contempla 13 capítulos, somando 40
autores em colaboração, abrangendo 4 regiões
geopolíticas nacionais e envolvendo 08 estados
da federação. A obra articula a vivência do exercer o trabalho mediante o
aprender junto, configurando desafios técnicos e éticos à colaboração na prática
das profissões e dos serviços, provendo comunicação acerca do sensível, da
arte, da mediação por afetos e construção coletiva do cuidado, a humanização
da terapêutica, a regulação das práticas de ensino e a educação em saúde, além
do olhar aos agentes comunitários da saúde no tocante ao cuidado em saúde
em face do uso de drogas.
ISBN: 978-85-54329-29-7
Disponível

DOI: 1018310/9788554329297

em: https://editora.redeunida.org.br/project/trabalhar-e-

aprender- em-conjunto-por-uma-tecnica-e-etica-de-equipe-na-saude/
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Vivência integrada na comunidade: impactos na formação
médica
Organizadores: Ana Luiza de Oliveira e Oliveira,
Cristiane Spadacio, Diego Bonfada e Marcelo
Viana da Costa
Sobre a obra:
Este livro é fruto de inúmeros movimentos:
encantamento e desencantamento, construção e
descontrução,

desejos

e

frustrações

e

o

movimento mais potente, o da aposta em um
projeto de sociedade materializado na criação e
implementação de uma escola de medicina no
semiárido, no sertão, na caatinga do Rio Grande
do Norte. Foram agrupados textos produzidos por estudantes do curso de
medicina da EMCM de diferentes períodos. Com diversificadas temáticas, que
vão desde a humanização da medicina até reflexões profundas do ser médico.
Estes textos são a materialização, em certa medida, das vivências de estudantes
durante os módulos VIC. Este livro é portanto, uma parcela do trabalho da EMCM
no interior do Rio Grande do Norte, que diz sobre como as vivências individuais
são capazes de produzir em cada estudante a construção de conhecimentos
através da reflexão crítica e contextualizada, influenciando sua formação como
médico(a) no sertão do Rio Grande do Norte.
ISBN: 978-85-54329-15-0

DOI: 10.18310/9788554329150

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/vivencia-integrada-nacomunidade-impactos-na-formacao-medica/

241

Publicações de 2018
Formação de Formadores para Residências em Saúde: corpo
docente-assistencial em experiência viva
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim, Lenilma
Bento de Araújo Meneses, Valéria Leite Soares,
Adriene Jacinto Pereira, Jordane Reis de
Meneses, Roberta Cláudia dos Santos Rocha e
José da Paz Oliveira Alvarenga
Sobre a obra:
Este livro reúne ensaios críticos sobre a
formação de preceptores e tutores em programas
de residência integrada e multiprofissional em
saúde, tomando por base um projeto em rede do
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, da
Universidade Federal da Paraíba — NESC/UFPB. Escrita a muitas mãos, a obra
oferta documentário e reflexão sobre a experiência de
uma “comunidade de trocas” envolvendo professores universitários, profissionais
da rede de gestão e serviços de saúde e profissionais de saúde residentes. A
experiência surge da identificação de fragilidades na formação dos residentes,
resultantes, entre outros motivos, da baixa qualificação do corpo docenteassistencial para o exercício das funções de preceptoria e tutoria. O livro está
constituído em 12 capítulos, divididos em quatro sessões, as quais oportunizam
uma visão agregada, mas que o leitor pode escolher por onde começar. A
relação que se estabeleceu com os autores, ao longo da elaboração dos
capítulos, constitui singularidade ao livro: por um lado, uma “reunião de textos”
(ou coletânea), por outro, a construção de uma “unidade-livro” (obra por
capítulos).
Mas o livro não acaba em seu conjunto de capítulos, ele existe na medida em
que se encontre com leitores e mobilize caminhos em novas experiências, com
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novos atores e com todos que desejem construir residências integradas e
multiprofissionais em saúde.

ISBN: 978-85-66659-99-3

DOI: 10.18310/9788566659993

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/formacao-deformadores-para-residencias-em-saude-corpo-docente-assistencial-emexperiencia-viva/
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EnSiQlopédia das Residências em Saúde
Organizadores: Ricardo Burg Ceccim, Daniela
Dallegrave, Alexandre Sobral Loureiro Amorim,
Virgínia de Menezes Portes e Belchior Puziol
Amaral.

Sobre a obra:
A EnSiQlopédia

das

Residências

em

Saúde nasce da identificação de necessidade
para um catálogo de termos e nomenclaturas
mais utilizados no campo das Residências em
Área Profissional da Saúde, circunscrevendo-os
no mundo dos significados e, assim, oferecendo suporte aos atores sociais do
cotidiano que tocam realidades, sentindo-as em sua pele. A obra tem inspiração
em Qorpo-Santo, professor e dramaturgo brasileiro dos 1800, cuja confiança em
um “projeto ensiqlopédico”, pretensão universalista de quase tudo abarcar, se
fazia acompanhar da convicção de infinitude, incompletude, inacabamento e
falibilidade. De um lado, a consciência de que é vão o desejo de enquadrar a
realidade na linguagem e, de outro, de que é despropositado oferecer uma
linguagem

que enquadre a realidade. Em 1877, Qorpo-Santo lança

sua Ensiqlopèdia ou Seis Mezes de Huma Enfermidade, reunindo jornalismo,
poemas, receitas, máximas e peças teatrais. A grafia Ensiqlopédia resulta de sua
proposta de uma reforma ortográfica (mais acessível à aprendizaem escolar,
onde escrita e pronúncia fossem mais próximas), de onde resulta, também, seu
nome literário: Qorpo-Santo. Assim, esse “glossário de termos” se faz no espelho
de Qorpo-Santo: transcrever a variedade infinita da diversidade das relações
entre os atores (de governo, do trabalho em serviços sanitários, da docência em
saúde e aprendizes no interior das práticas de atenção ambulatorial e hospitalar),
procurando compreender que essas relações são produtoras de sentidos e não
submetidas a significados. Os textos apresentados nesta obra, arrolados como
verbetes, propõem-se à comunicação, apresentam a multiplicidade de olhares,
ideias, experiências e sentimentos no âmbito da formação em serviço. As
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possibilidades dos diversos cenários das Residências em Saúde permitirão ao
leitor usar dos verbetes conforme seu universo, suas próprias perguntas. Não se
trata, portanto, de uma revisão teórica com conceitos fechados ou únicos, mas,
sim, uma conversa, uma interlocução das múltiplas possibilidades de produção
de sentidos e apoios à realidade. Por isso, os verbetes são convites
e provocações. O prefácio é do Professor Gilles Monceau, Université CergyPontoise.
ISBN: 978-85-66659-98-6

DOI: 10.18310/9788566659986

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/ensiqlopedia-dasresidencias-em-saude/
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Experiências de avizinhamento ensino-serviço-comunidade no
sertão do São Francisco: contações do vivido e refletido
Organizadores: Barbara Eleonora Bezerra
Cabral, Michelly Bezerra dos Santos Rabelo e
Bianca Santos Souto
Sobre a obra:
A obra que temos, esse livro de “contos
nordestinos”, envolve o compartilhamento das
experiências por contar, “documentos” do vivido,
do sentido e do criado. Estão narrados os
lampejos, relatadas as fagulhas, registradas as
centelhas. Dentre estas: muitos sobre o PET –
estuantes, tutores, preceptores e profissionais
egressos; integração ensino-serviço-comunidade; PET – Saúde da família; PET
– Vigilância em Saúde; PET- Saúde Mental, Crack e outras drogas; PET –
Saúde/Redes de Atenção; PET- Saúde/GraduaSUS; Farmácia Viva ; Drogas na
escola; Núcleos de Apoio à Saúde da Família/Atenção Básica(NASF) em saúde
da criança; Medicalização; Racismo institucional; Quilombolas; Saúde Rural;
Saúde do Trabalhador; Atenção Psicossocial; Ofício Docente; Ensino na Saúde
e a lembrança de Carlos Chagas na revisitação aos determinantes de saúde no
Nordeste brasileiro.
ISBN: 978-85-54329-12-9

DOI: 1018310/9788554329129

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/experiencias-deavizinhamento-ensino-servico-comunidade-no-sertao-do-sao-franciscocontacoes-do-vivido-e-refletido/
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Publicações de 2017
Interprofissionalidade e formação na saúde – Vol.06

Organizador: Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Sobre a obra:
Este livro surgiu do desassossego sobre a
formação profissional em saúde, particularmente
sobre as repetidas dificuldades de aproximação
entre os cursos e os tensionamentos com lógica
de

trabalho

uniprofissional

no

interior

dos

sistemas e serviços de saúde. Mas também do
contato com as formulações sobre mudanças na
formação, nos dispositivos de indução às
mudanças, nas iniciativas de Estágios e Vivências na Realidade do SUS (VERSUS) e de Residências em Área Profissional da Saúde (particularmente as
multiprofissionais), bem como na militância de docentes na área de Educação e
Ensino da Saúde. Militância que apontava a estratégia de reconhecimento de
experiências (vivenciar e refletir sobre o vivido) como caminho para produzir
novos percursos, como rizoma que vai se produzindo na combinação de uma
capacidade de resistir e das condições objetivas que encontra para seguir. Este
livro é resultado da busca por sistematizar experiências por meio de atividades
de pesquisa sobre o fazer da formação, em seus diferentes aspectos, e
particularmente nas questões que envolvem a abordagem interprofissional da
educação e do trabalho na saúde. Uma iniciativa conjunta com o Ministério da
Saúde e a Organização Pan- Americana da Saúde permitiu agrupar reflexões
mais dirigidas à produção discursiva já sistematizada sobre a educação
interprofissional, com autores reconhecidos nesse campo. É formado por seis
capítulos com a contribuição de especialistas com produções reconhecidas sob
diversas perspectivas teóricas e empíricas na experiência brasileira das últimas
décadas.
ISBN: 978-85-66659-93-1

DOI: 10.18310/9788566659931
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Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/interprofissionalidade-eformac%cc%a7a%cc%83o-na-saude-vol-06/
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Residências e a Educação e o Ensino da Saúde
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cristianne
Maria Famer Rocha, Ananyr Porto Fajardo,
Daniela Dallegrave, Eloá Rossoni, Vera Lucia
Pasini, Rafaele Garcia Sonaglio
Sobre a obra:
O primeiro compõe a presente coletânea. Com
presença

de

vidas

intensas,

encadeamento

desordenado e afetos com velocidades variáveis:
este livro tem pulsação própria. Reúnem-se aqui
fragmentos de histórias vividas. São histórias do
cotidiano de trabalho, narradas a partir da produção
de aprendizagens experienciadas em programas de Residências em Saúde.
São, ao todo, 18 capítulos envolvendo mais de 70 autores e diversas (locais,
instituições), heterogêneas (composição da base pedagógica e do constructo
epistemológico) e distintas (profissões e arranjos nos serviços) experiências.
ISBN: 978-85-66659-79-5
Disponível

DOI: 10.18310/9788566659795

em: https://editora.redeunida.org.br/project/residencias-e-a-

educacao-e-o-ensino-da-saude/
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Residências em Saúde e o Aprender no Trabalho: Mosaico de
Experiências de Equipes, Serviços e Redes
Organizadores:

Alcindo

Antônio

Ferla,

Cristianne Maria Famer Rocha, Ananyr Porto
Fajardo, Daniela Dallegrave, Eloá Rossoni, Vera
Lucia Pasini, Rafaele Garcia Sonaglio
Sobre a obra:
O mosaico de experiências organizado nessa
coletânea foi composto em três seções. São 4
capítulos

na

seção

“Ser-Estar

Residente:

Mosaico de Sensações”, 11 textos na seção
“Percursos Formativos & Diferentes Cenários” e
3 na seção “Recursos Pedagógicos

& a

Formação em Serviço”. Os autores são residentes, preceptores, tutores,
coordenadores de programa e pesquisadores. Estes autores narram sobre
aquilo que lhes importa, o que lhes toca. A escrita pode ter sido desencadeada
por uma pequena fagulha de curiosidade ou por um problema que parecia sem
solução. O que interessa a todos é dar espaço para a diversidade, para aquilo
que se rearranja na situação de aprendizagem no trabalho em saúde. O que há
de comum entre os diferentes programas de residência em saúde? Como se
produzem trabalhadores que cuidam? Qual é a dose de invenção possível? O
que há de singular em cada processo formativo? Como se aprende com o
trabalho em saúde? Perguntas como essas se engendram nas experiências aqui
relatadas. Sobretudo, se a experiência acolheu o convite, trata-se de uma
aprendizagem que teve significado, por mobilizar atores e por mobilizar sua
capacidade de pensamento.
ISBN: 978-85-66659-75-7

DOI: 10.18310/9788566659757

http://historico.redeunida.org.br/editora/bibliotecaDisponível em:
digital/serie-vivencias-em-educacao-nasaude/residencias_em_saude_aprender_no_trabalho
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Vivências e estágios como dispositivos da aprendizagem:
refletindo sobre o VER-SUS
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Thais
Maranhão, Hêider Aurélio Pinto
Sobre a obra:
Na publicação atual, reunimos os onze textos
aprovados para a publicação e que ainda se
mantinham de acesso restrito. Além deles, um
capítulo inicial, dos organizadores, com uma
análise transversal dos aspectos epistemológicos
e operacionais que atravessam a publicação e
que lhe dão unidade. Aqui interessa refletir, como
já dissemos, sobre a potência do encontro saúde
e educação na produção de conhecimentos significativos, seja para fortalecer as
mudanças necessárias na formação em saúde (aproximação com o cotidiano do
trabalho, formação interprofissional, trabalho colaborativo, Apresentação
compromisso ético e políticos com o SUS) e o desenvolvimento do trabalho
(aprendizagem no/para o trabalho no cotidiano dos serviços, qualificação do
cuidado e da gestão, abertura para o encontro educação e saúde, principalmente
por meio da educação permanente em saúde.
ISBN: 978-85-66659-87-0
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9788566659870

https://editora.redeunida.org.br/project/vivencias-e-

estagios- como-dispositivos-da-aprendizagem-refletindo-sobre-o-ver-sus/
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Publicação de 2016
Percursos

Interprofissionais:

formação

em

serviços

no Programa Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde
Organizadores: Lúcia da Rocha Uchôa- Figueiredo,
Terezinha de Fátima Rodrigues, Ieda Maria Ávila
Vargas Dias

Sobre a obra:
“Este livro trata, sobre o momento em que os
Programas de Residência Multiprofissional em
Saúde

deixam

de

ser

projetos

terminativos,

individuais ou de grupos e passam a ser modelo
prioritário de formação profissional para atuação nos
diferentes níveis de Atenção a Saúde. E também,
sobre as experiências vivenciadas por indivíduos audazes que aceitaram o
desafio de implementar uma estratégia complexa que é a de articular diferentes
saberes e fazeres, até então executados de maneira distinta e individual pelos
profissionais, propor um novo processo de trabalho na Atenção Básica à Saúde
e formar profissionais alinhados com as necessidades do SUS. Assim, de
capítulo em capítulo, o leitor pode acompanhar os incidentes e as soluções
encontradas para superá-los. Os relatos apresentam com simplicidade e riqueza
de detalhes o percurso escolhido para alcançar os objetivos a que se propunham
e se transformam em referência para aqueles que já participam desta
modalidade de formação profissional, bem como para aqueles que querem
propor a criação de um programa nesta área de atuação/especialidade.” Trecho
do Prefacio de Profa Dra Sônia Regina Pereira.
ISBN: 978-85-66659-70-2

DOI: 10.18310/9788566659702

https://editora.redeunida.org.br/project/percursosDisponível
em:
interprofissionais-formacao-em-servicos-no-programa-residenciamultiprofissional-em-atencao-a-saude/
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Residência Integrada em Cenas: Ensaios críticos acerca da
formação do profissional em saúde
Organizadores: Roberto Henrique Amorim de
Medeiros
Sobre a obra:
O trabalho de pesquisa deste livro tem como
cenário um programa de Residência Integrada em
saúde. Os encontros e desencontros no cotidiano
de um Serviço de Saúde da Família e Comunidade,
que atende uma significativa parcela da população
de Porto Alegre, RS, são o substrato para a
reflexão em forma de ensaios que compõem este
livro. Os ensaios procuram dar visibilidade aos
representantes e efeitos dos discursos que organizam a formação em saúde. A
teoria psicanalítica a respeito do discurso universitário auxilia na elaboração do
pensamento crítico acerca da formação proposta para o profissional em saúde.
ISBN: 978-85-66659-51-1
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9788566659511

https://editora.redeunida.org.br/project/residencia-integrada-

em-cenas-ensaios-criticos-acerca-da-formacao-do-profissional-em-saude/
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Publicação de 2015
Função-facilitador(a) nos Estágios e Vivências na Realidade do
Sistema Único de Saúde: Marcas de protagonismo estudantil na
construção de práticas formativas
Organizadora: Thaís Maranhão

Sobre a obra:
Mais do que o texto de uma dissertação de
mestrado com o tema VER-SUS, temos aqui uma
produção acadêmica que marca a história do
Programa. Thaís atravessou o Mestrado com essa
motivação e reverberou a temática do VER-SUS,
da formação profissional e do trabalho no cotidiano
do sistema de saúde nas atividades de ensino e
nos encontros por que passou. Não se trata de um
relato de experiência, senão de uma análise com uma construção epistemológica
interessante. Da experiência e do relato de seus pares, à época, Thaís reflete
sobre a função do facilitador. Para isso, é inevitável, a produção de um território
de formulações que atravessa a Saúde Coletiva e encontra a Educação, mas
também a Sociologia e a Filosofia. Bom, para restringir a descrição às áreas do
conhecimento segundo a árvore do CNPq. Sim, pois se formos além, a poesia e
a literatura comparecem com metáforas significativas e choques no pensamento
que abrem a produção do pensamento ao seu “fora”; aprendizagem pela
inteligência!
ISBN: 978-85-66659-35-1

DOI: 10.18310/9788566659351

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/funcao-facilitadora-nosestagios-e-vivencias-na-realidade-do-sistema-unico-de-saude-marcas-deprotagonismo-estudantil-na-construcao-de-praticas-formativas/
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Série Clássicos da
Saúde Coletiva
Descrição da série:
Congrega edições ou reedições atualizadas e revisadas de obras dos principais
autores e protagonistas do cenário da Saúde Pública no Brasil. Esta coleção
procura resgatar, a partir da releitura de obras históricas, a destacada tradição
brasileira

de

atuação

em

Saúde

Pública,

reconhecida,

inclusive,

internacionalmente. Portanto, não se tratam de simples reimpressões de obras
já publicadas, mas novas edições, com revisão e atualização de conteúdo. Muito
embora temos como marco inicial as discussões da 8ª Conferência em 1986 para
formação do SUS, essa Coleção procura trabalhar as influências e o caminho
percorrido até este momento histórico, em especial sob os eixos das “Ciências
Sociais em Saúde” e “Política, planejamento e gestão de sistemas e serviços de
saúde”, demonstrando os fundamentos da própria formação da Saúde Coletiva
como campo científico. As publicações são analisadas e submetidas ao
Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA, acompanhados de pareceres
escritos de profissionais de notório saber na área temática de cada publicação.
Situação da série:
●

1 livro publicado em 2017;

●

4 livros publicados em 2014.
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Publicação de 2017
Saúde, Sociedade e História
Organizadores: Liliana Santos e José Ricardo
Carvalho de Mesquita Ayres
Sobre a obra:
A obra de Ricardo Bruno Mendes Gonçalves,
assim como sua presença na Saúde Coletiva
Brasileira, inspiram a prática na construção de
processos

de

trabalho

e

investigações

comprometidos com a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira, questionando as
formas hegemônicas de produzir ciência e ação
na área da saúde. Seu pensamento complexo e instigante sobre a saúde
resgatou a teoria do processo de trabalho para a área da saúde e logo incorporou
a questão das necessidades de saúde e da produção de tecnologias, semeando
assim as primeiras ideias que demarcaram a fundação do campo da Saúde
Coletiva no Brasil. Este livro agrega textos significativos de sua obra que
estavam pouco acessíveis, além de contar com comentários de seus principais
interlocutores, dando ao texto um caráter dialógico.
ISBN: 978-85-66659-74-0

DOI: 10.18310/978-85-66659-74-0

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/saude-sociedade-ehistoria-2/
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Publicações de 2014
A Saúde Pública como Política
Organizador: Madel Therezinha Luz
Sobre a obra:
A obra apresenta a questão de homeopatia no
Brasil, tendo como ponto central suas estratégias
de

legitimação

político-

institucional

e

as

respectivas contra-estratégias desenvolvidas pela
medicina ortodoxa para preservar seu domínio na
esfera institucional e o monopólio no exercício da
medicina. O tema e a abordagem da autora
convidam a um contexto estimulante para se
pensar sobre racionalidade, em relação à ciência
oficial e a outros saberes entendidos como concorrentes numa conjuntura de
crise de paradigma da ciência moderna, nomeadamente, da medicina ortodoxa.
ISBN: 978-85-66659-15-3

DOI: 10.18310/9788566659153

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-arte-de-curar-versosa-ciencia-das-doencas-2/
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A Saúde Pública como Política

Organizador: Emerson Elias Merhy

Sobre a obra: O livro foi publicado em 1990,
quando o setor saúde, conforme palavras do
autor (…) “está sendo contemplado por uma das
maiores barbaridades que já se realizou neste
país, com o seu campo de atuação, no âmbito
governamental (…). O veto do Presidente, no
fundo, teve como meta impedir o futuro, e
procurou

manter

“presentificado”

o

nosso

passado conservador, elitizado, mesmo que, com
isso, mutile a imensa maioria dos brasileiros.” O principal objeto do estudo foi a
busca da compreensão desse “mundo”, das decisões e formulações no campo
das ações governamentais em saúde e revelar como a realidade do passado se
faz ainda presente.
ISBN: 978-85-66659-16-0

DOI: 10.18310/9788566659160

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-saude-publica-comopolitica-2/
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Capitalismo e a Saúde Pública
Organizador: Emerson Elias Merhy

Sobre a obra:
Esse livro foi fruto do mestrado do autor, defendido
em 1983, na Faculdade de Medicina da USP. O
cenário do Brasil neste momento, era composto por
muitos engajados na luta social contra a ditadura e
tinham elegido a militância no campo da saúde
pública, em São Paulo, como uma frente de ação
política que apostava que uma nova sociedade era
possível, centrada em práticas sociais organizadas
de modos coletivos e na íntima relação entre as políticas de governo, sua gestão
e os movimentos populares que agitavam o país. A nova reedição desse clássico
contribui para se compreender a importância dos movimentos de luta social
como protagonistas na formação das políticas públicas, por uma sociedade mais
democrática e justa.
ISBN: 978-85-66659-21-4

DOI: 10.18310/9788566659214

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/capitalismo-e-a-saudepublica-2/
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Instituições Médicas no Brasil
Organizador: Madel Therezinha Luz

Sobre a obra: Esta publicação aborda uma
importante e atual temática, a qual retrata que a
questão

institucional

descrevendo

como

vem
a

antes

sociedade

de

tudo,

brasileira

identifica saúde com a presença ou ausência de
doença. Neste cenário, as instituições estatais de
Saúde se constituem como portadoras do
discurso

do

saber

(tecno-científico)

e

simultaneamente como agentes políticos no
controle de doenças coletivas. Está discussão se
constitui com base em duas colunas fundamentais a “dita” exclusividade dos
saberes, face a sociedade, pelas instituições médicas e por outro lado como as
instituições não médicas, vem tendo suas sólidas militâncias históricas ignoradas
e esquecida
ISBN: 978-85-66659-22-1

DOI: 10.18310/9788566659221

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/instituicoes-medicas-nobrasil-2/
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Série Cadernos da
Saúde Coletiva
Descrição da série:
A Série Cadernos da Saúde Coletiva é formada por coletâneas organizadas pela
Coordenadoria da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
CoorSaúde, em articulação com os cursos de graduação da área da saúde,
ciências humanas, exatas, sociais e outras que formam profissionais com
potencial para desenvolver ações junto ao Sistema Único de Saúde – SUS ou
que representam domínios de conhecimento relativos à educação em docência
para a área da Saúde. Os textos são desenvolvidos de forma a dialogar com o
desenvolvimento de saberes do campo científico com o âmbito de práticas, na
integração ensino-serviço, objetivando socializar as vivências percorridas por
estudantes, professores, trabalhadores da saúde e comunidade. Os originais são
encaminhados e submetidos ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA que,
acompanhados de parecer técnico, são analisados quanto à pertinência de sua
publicação.

Situação da série:
●

4 livros publicados em 2016;

●

2 livros publicados em 2015;

●

1 livro publicado em 2014;

●

2 livros publicados em 2013.
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Publicações de 2013
Cadernos da Saúde Coletiva: Inovações na formação de
sanitaristas - Volume 1
Organizadores:

Alcindo

Antônio

Ferla

e

Cristianne Famer Rocha.
Sobre a obra:
O primeiro volume da coleção nos convida ao
diálogo sobre a criação dos cursos de graduação
em Saúde Coletiva enquanto movimento de
amadurecimento da área, provocada por uma
demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). O
acelerado

crescimento

dos

conhecimentos

disponíveis em todas as áreas e o limite do
alcance da especialização como recurso para atribuir núcleos do saber para
diferentes profissões é o marco do processo da nova profissão. Mais do que um
fenômeno do mundo do conhecimento, a avaliação da necessidade de um
profissional que se ocupasse das capacidades que transcendem os núcleos
assistenciais na saúde é fato registrado em diversos documentos e seminários
da área. Esse número do Caderno da Saúde Coletiva, apresenta parte do
aprendizado coletivo sobre o ensinar e como fazê- lo.
ISBN: 978-85-66659-07-8

DOI: 10.18310/9788566659078

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cadernos-da-saudecoletiva- vol-1-inovacao-na-formacao-de-sanitaristas/
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Cadernos da Saúde Coletiva: Integração Ensino-Serviço:
Caminhos possíveis? - Volume 2
Organizadores: Alcindo Ferla, Cristianne Rocha,
Míriam Dias e Liliane Santos.
Sobre a obra:
O segundo volume da coleção, procura focar na
integração ensino-serviço, objetivando socializar
as

vivências

percorridas

por

professores,

trabalhadores

da

comunidade

usuária

dois

em

estudantes,
saúde

e

territórios

assistenciais do sistema municipal de saúde de
Porto Alegre/RS, que constituem-se, de certa
forma, territórios de saúde-escola para iniciativas de ensino e extensão, além de
atividades de pesquisa. Neste cenário, destacam- se duas questões o contexto
atual das políticas de educação e de saúde: a aproximação entre o ensino e o
sistema locorregional de saúde e o relato de experiências, como dispositivo de
compartilhamento do conhecimento.
ISBN: 978-85-66659-13-9

DOI: 10.18310/9788566659139

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cadernos-da-saudecoletiva- vol-2-integracao-ensino-servico-caminhos-possiveis/
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Publicações de 2014
Cadernos da Saúde Coletiva: Fazeres em Saúde Coletiva:
Experiências e reflexões de jovens sanitaristas - Volume 3
Organizadores:

Alcindo

Antônio

Ferla

e

Cristianne Famer Rocha.
Sobre a obra:
A graduação em saúde coletiva é recente e o
desafio dos novos cursos se expande para além
de uma boa formação profissional nesse campo
de conhecimentos, desenvolvendo capacidades
necessárias

para

o

trabalho.

Inclui

a

produção/invenção do próprio campo de trabalho
desse profissional. As novas graduações surgem
da única área de conhecimentos da grande área
da saúde até então sem uma profissão equivalente; surgem também com o
desafio de construir os conceitos do trabalho de um sanitarista da graduação,
que não é idêntico ao conjunto de capacidades desenvolvidas pelos diferentes
cursos de pós-graduação que são oferecidos em diferentes instituições com
conhecimentos e práticas da saúde pública; tampouco de um profissional que
apenas transversaliza as demais profissões de saúde ou mesmo da área da
saúde.
ISBN: 978-85-66659-24-5

DOI: 10.18310/9788566659245

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cadernos-da-saudecoletiva- vol-3-fazeres-em-saude-coletiva-experiencias-e-reflexoes-de-jovenssanitaristas/
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Publicações de 2015
Cadernos da Saúde Coletiva: Redes Vivas de Educação e Saúde:
Relatos e vivências da integração Universidade e Sistema de
Saúde - Volume 4
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Cristianne
Maria Fammer Rocha, Míriam Thaís Guterres Dias
e Liliane Maria dos Santos.
Sobre a obra:
A referida obra é uma coletânea de textos sobre a
integração ensino e sistema local de saúde, que é,
ao mesmo tempo, uma diretriz das políticas da
educação e da saúde para a formação dos
trabalhadores da área e uma estratégia de
qualificação do ensino na saúde. Nesta coletânea,
temos um dossiê de iniciativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) em parceria com o Sistema Único de Saúde de Porto Alegre,
particularmente com as Gerências Distritais Glória/Cruzeiro/Cristal e Centro da
Secretaria Municipal de Saúde. Não apenas de relatos das diferentes
experiências realizadas, mas o esforço de traduzir em textos a intensa reflexão
que se faz sobre elas.

ISBN: 978-85-66659-31-3

DOI: 10.18310/9788566659313

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cadernos-da-saudecoletiva- vol-4-redes-vivas-de-educacao-e-saude-relatos-e-vivencias-daintegracao- universidade-e-sistema-de-saude/
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Cadernos da Saúde Coletiva: A Enfermagem no Sistema Único
de Saúde: Desenvolvendo saberes e fazeres na formação
profissional - Volume 5
Organizadores:

Beatriz

Ferreira

Waldman,

Alcindo Antônio Ferla, Denise Tolfo Silveira, Érica
Rosalba Mallmann Duarte, Marcia Koja Breigeiron
e Luiza Maria Gerhardt.
Sobre a obra:
O compromisso e a responsabilidade dos alunos e
professores

está

registrado

como

um

dos

objetivos que temos na formação profissional:
desenvolver o espírito investigativo do aluno
associado a um olhar crítico, reflexivo das
realidades

em

saúde,

acompanhados

do

desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade de discernimento. Pode- se
comprovar com trabalhos como os desenvolvidos na atenção básica sobre uso
de psicofármacos, consulta de enfermagem, tecnologia em saúde, gestão de
desempenho, cuidados com registros, prontuários, a importância do trabalho em
equipe, do cuidado à criança, à mulher e ao idoso, e a preocupação com a
espiritualidade e com os cuidados paliativos. Esta edição com certeza oferece
ao leitor a oportunidade de conhecer, por meio da variedade de temas, alguns
dos caminhos investigativos evidenciados durante a formação em Enfermagem,
que podem conduzir a ações para intervenção e mudanças na realidade de
saúde de pessoas, comunidades e organizações.
ISBN: 978-85-66659-00-9

DOI: 10.18310/9788566659009

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cadernos-da-saudecoletiva- vol-5-a-enfermagem-no-sistema-unico-de-saude-desenvolvendosaberes-e-fazeres-na-formacao-profissional/
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Publicações de 2016
Ser,

Fazer,

Compor

VER-SUS:

Redes

de

Afetos

e

Conhecimentos - Volume 1 (Edição Temática: VER-SUS)
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Thaís
Maranhão, Cristianne Maria Famer Rocha
Guilherme Pereira Peixoto, Igor Fangueiro da
Silva, Sueli Goi Barrios, Vera Rocha.
Sobre a obra:
A presente obra abriga o trabalho coletivo de
reunir diversas experiências das Vivências e
Estágios na Realidade do Sistema Único de
Saúde do Brasil (VER-SUS/Brasil) em uma
edição temática dos Cadernos da Saúde
Coletiva. A aposta em incentivar diferentes
formatos de produção sobre o VER-SUS teve inspiração no poeta Manoel de
Barros: “Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento
que a coisa produza em nós.” (BARROS, 2006, s/p.). Assim, buscou-se dar
visibilidade às criativas e inovadoras ações no campo da saúde coletiva e/ou
formação de profissionais, em relação à formação, à gestão, à participação e ao
trabalho em saúde, por meio de produções textuais e imagéticas. Neste primeiro
volume da edição temática VER-SUS – Ser, fazer, compor VER-SUS: Redes de
afetos e conhecimentos, os leitores irão encontrar relatos de experiências,
poesias, ensaios visuais, que abordam tópicos sobre metodologias das
vivências, participação de atores, contribuição para a formação profissional, além
de temas que permeiam a construção do Sistema Único de Saúde, a partir de
olhares de versusianos.
ISBN: 978-85-66659-38-2

DOI:10.18310/9788566659382

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/edicao-tematica-ver267

sus-vol-1- ser-fazer-compor-ver-sus-redes-de-afetos-e-conhecimentos/
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Múltiplos cenários do VER-SUS: Vivências e Estágios de Norte a
Sul do Brasil - Volume 2 (Edição Temática: VER-SUS)
Organizadores: Alcindo Antônio Ferla, Thaís
Maranhão, Cristianne Maria Famer Rocha,
Guilherme Pereira Peixoto, Igor Fangueiro da
Silva, Sueli Goi Barrios, Vera Rocha.
Sobre a obra:
Neste segundo volume do Cadernos da Saúde
Coletiva, apresentamos aos leitores, múltiplos
cenários do VER-SUS, narrados a partir de
diferentes perspectivas e formatos e que, juntos,
poderão

contribuir

com

o

propósito

de

conhecermos um pouco mais sobre as histórias,
pontos de vistas, reflexões e sentimentos acerca do VER-SUS em suas
singularidades e potencialidades, em aspectos instituídos e instituintes,
desejosos e desejantes, ocorridos pelo Brasil nesse último período.Pretende-se,
com este segundo volume – Múltiplos cenários do VER-SUS: Vivências e
Estágios de norte a sul do Brasil -abrir, ao campo dos possíveis, diversos relatos
de experiências, com suas histórias, efeitos, construções, elaborados por
centenas de atores que participaram das Vivências no SUS. Ou, quem sabe,
construir dezenas de pontos de vista para potencializarmos ainda mais
produções e efeitos do VER-SUS.

ISBN: 978-85-66659-56-6

DOI: 10.18310/9788566659566

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/edicao-tematica-versus-vol-2- multiplos-cenarios-do-ver-sus-vivencias-e-estagios-de-norte-a-suldo-brasil
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O NASF em cena: tecnologias e ferramentas de trabalho no
cotidiano das equipes - Volume 2 (Edição Temática NASF)
Organizadores: Mara Lisiane de Moraes dos
Santos, Vera Lúcia Kodjaoglanian, Fernando
Pierette Ferrari.
Sobre a obra:
Esta obra é um convite aos profissionais dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família e
Estratégia de Saúde da Família a refletirem
sobre diferentes formas de produzir cuidado
no cotidiano das equipes, utilizando as
tecnologias e as ferramentas de trabalho
propostas para o NASF desde a sua concepção. Não pretende o
aprofundamento teórico ou metodológico acerca do NASF e suas ferramentas,
nem a produção de um material de natureza acadêmica. Em seus cinco capítulos
– que abordam o cuidado em saúde, as possibilidades do fazer no NASF, a
educação popular em saúde e o agir-aprender-interagir do NASF, a construção
das redes de atenção e o planejamento e avaliação das ações de saúde – traz
para a cena situações concretas vivenciadas nos cotidianos dos serviços, e
como as tecnologias e ferramentas de trabalho do NASF podem ser úteis em tais
situações.

ISBN: 978-85-66659-53-5

DOI: 10.18310/9788566659535

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-nasf-em-cenatecnologias- e-ferramentas-de-trabalho-no-cotidiano-das-equipes-edicaotematica-nasf/
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Cadernos da Saúde Coletiva: O Cuidado com Gestantes e
Crianças de zero a cinco anos - Volume 2
Organizadores: João Henrique Lara do Amaral,
Mara Vasconcelos, Maria Inês Barreiros Senna,
Raquel Conceição Ferreira e Viviane Elisângela
Gomes
Sobre a obra:
O livro descreve a realização de uma oficina
multiprofissional

e

interinstitucional,

cujos

resultados do trabalho não só apontam problemas
rotineiros e suas possíveis explicações, como
também modos para seu enfrentamento. A
começar com o preenchimento da Caderneta de
Saúde da Criança, velho e renitente problema dos registros – duplicidade,
precariedade, ausência de informações – que nos aflige a todos sem exceção, é
interessante notar que entre os motivos apresentados, está o distanciamento da
saúde bucal das outras práticas, resultante da desarticulação multiprofissional,
da dinâmica do serviço, do tipo de formação do profissional, do próprio processo
vertical de implantação da caderneta. Quando o problema é a abordagem
integral da saúde bucal, as explicações para as dificuldades caem mais uma vez
sobre a desintegração e sobre o perfil tecnicista e biológico do profissional, que
não consegue sustentar e garantir a durabilidade das práticas coletivas, por um
lado e, por outro, a baixa adesão das gestantes e mães a essas práticas, uma
coisa fomentando a falência da outra. Por fim, outro problema de grande
relevância é o baixo acesso das crianças à consulta odontológica, relacionada a
inúmeros fatores como necessidade de um mínimo de recursos financeiros para
chegar ao serviço, falta de tempo, esquecimento da consulta, pouco valor dado
à saúde, pouca adesão à educação em saúde, vulnerabilidade social, condições
que incidem mais fortemente sobre grupos de alto risco socioeconômico e
acabam por produzir a sobreposição de mais vulnerabilidade. Uma das falas é
exemplar sobre tal situação: “pessoas que mais precisam são as que menos
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acessam os serviços, não é só na saúde bucal, são em todas as áreas.”
ISBN: 978-85-66659-78-8

DOI: 10.18310/9788566659788

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-cuidado-comgestantes-e- criancas-de-zero-a-cinco-anos/
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Série Saúde, Ambiente e
Interdisciplinaridade
Descrição da série: Esta série tem como tema, a educação na saúde, partindo
do entendimento que ainda constata-se grande distância entre as diretrizes
legais para a educação na saúde e o cotidiano do Sistema Único de Saúde.
Trata-se de um tema cujo debate contemporâneo tem salientado a construção
de novas práticas acadêmicas e a internalização de novas posturas profissionais
como objeto das políticas de educação e saúde, com êxito apenas parcial. É
sabido que políticas nacionais de educação na saúde vêm induzindo processos
de mudança na formação dos profissionais da denominada “Área da saúde”, no
entanto – para além da carga horária e dos conteúdos obrigatórios – o perfil dos
egressos de cursos superiores (ou não) é o que deve estar no centro da
discussão. Por meio desta série se quer oportunizar espaço de socialização de
conhecimento útil à gestão e às instituições formadoras, partilhando experiências
potentes em educação na saúde.
Situação das publicações:
●

1 livro publicado em 2021;

●

1 livro publicado em 2016.
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Publicação de 2021
Dossiê: Contra o Pacote do Veneno e em Defesa da Vida!
Organizadores: Karen Friedrich, Murilo Mendonça
Oliveira de Souza, Juliana Acosta Santorum, Amanda
Vieira Leão, Naila Saskia Melo Andrade e Fernando
Ferreira Carneiro
Sobre a obra:
Este livro é composto por documentos que fazem uma
revisão do dossiê científico e técnico contra o Projeto
de Lei do Veneno (PL 6.299/2002) e a favor do Projeto
de Lei que institui a Política Nacional de Redução de
Agrotóxicos (PNARA) da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
e da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) publicado em julho de 2018.
Na edição atual, incluiu um esforço colaborativo das editoras Expressão Popular,
Hucitec, Abrasco e Rede Unida.
Conforme explica Wanderlei Pignati, doutor e pesquisador do NEAST da UFMT,
na apresentação da edição atual, “este novo Dossiê expressa mais um
importante estímulo aos movimentos em defesa da vida e contra o uso e abuso
de agrotóxicos pelo agronegócio ecocida”.
“Ele relata as diversas manobras do Congresso Nacional nas tentativas de
aprovar o “Pacote do Veneno” ou Projeto de Lei n.o 6.299/2002 e analisa e
denuncia as propostas perversas do agronegócio e das indústrias agroquímicas
e seus aliados no Executivo e Legislativo, no sentido de aumentarem ainda mais
a venda e o uso de agrotóxicos, consequentemente, ampliando a intoxicação da
vida (vegetal, animal e ambiental) no território brasileiro”.
“O livro aponta esperanças e alternativas para enfrentar este conluio de morte,
mostrando práticas e trazendo propostas baseadas na produção agroecológica,
de caráter coletivo, democrático, de promoção da vida e produção de alimentos
saudáveis. Estes itens estão contidos na Política Nacional de Redução do Uso
de Agrotóxicos ou PNARA ou Projeto de Lei n.o 6.670/2016, defendido neste
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Dossiê”.
“Espero que este novo grito de alerta nos leve a caminhar para outro modo de
vida, com saúde, democracia, felicidade e poesia, necessários neste momento
de crise sanitária e humanitária e de aprofundamento da colonização do mundo
pelo poder do capital”.
ISBN: 978-65-87180-51-9

DOI: 10.18310/9786587180519

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/dossie-contra-o-pacotedo-veneno-e-em-defesa-da-vida/
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Publicação de 2016
Interiorização da Educação e Repercussão na Formação
Profissional
Organizadores: Izabella Barison Matos e Maria
Conceição Oliveira.
Sobre a obra:
Neste trabalho há 10 manuscritos inéditos, que são
desdobramentos de dissertações de duas turmas
do Programa de Pós- Graduação – Mestrado em
Saúde Coletiva e, também, de artigos originários da
Residência Médica – Medicina de Família e
Comunidade

da

Universidade

do

Planalto

Catarinense (UNIPLAC). Com 56 anos de existência, somente em 1999 foi
reconhecida como Universidade e passou a fazer parte da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), que congrega fundações
criadas por lei municipal, como o caso da UNIPLAC e pelo Estado, como o da
Universidade de Santa Catarina (UDESC).
ISBN: 978-85-66659-55-9

DOI: 10.18310/9788566659559

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/interiorizacao-daeducacao-e- repercussao-na-formacao-profissional-2/
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Série Conhecimento em
movimento
Situação das publicações:
●

1 livro publicado em 2022;

●

1 livro publicado em 2019.
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Publicação de 2022
Organização tecnoassistencial do cuidado à mulher e à criança
recém-nascida no estado do Maranhão
Organizadores:

Lisiane Boer Possa, Cristiane

Scolari Gosch e Alcindo Antônio Ferla
Sobre a obra:
Sobre a obra: Este material foi produzido para a
disciplina Organização tecnoassistencial do cuidado
à mulher e à criança recém-nascida, do curso de
Especialização Materno Infantil da Escola de Saúde
Pública

do

Maranhão.

Ele

compõe

a

Série

Conhecimento em Movimento, uma vez que se trata
de material didático e, no ensino imbricado com a
pesquisa e a extensão, o conhecimento se põe em movimento, atualizando-se
nas dobras sobre o cotidiano. Esperamos que os conceitos-dispositivosferramentas que apresentaremos possam contribuir para a produção de
conhecimento que se dá no e para o cotidiano do trabalho. Desejamos também
que esses possam apoiá-los na produção dos trabalhos de conclusão do curso.
Não terminamos, seguimos sempre porque construir redes e práticas cuidadoras
para as mães e bebês nos territórios é um compromisso ético, político e estético
que se refaz a cada dia nos encontros singulares com cada uma das mulheres,
mas também com cada um dos trabalhadores, gestores e usuários que
compartilham conosco o trabalho de fazer o SUS universal, nossos serviços
acolhedores, nosso trabalho decente, nossa participação democrática, nosso
aprendizado significativo e o cuidado comprometido com a integralidade, a
equidade e o respeito às diferenças. O trabalho vivo em ato, produzido em cada
encontro entre gestores, trabalhadores e usuários, que reconhece as relações,
ou seja, as tecnologias que possibilitam centrar nossos aprendizados e práticas
nas necessidades de saúde individuais e coletivas também é para educação a
possibilidade de uma aprendizagem que, como afirma Paulo Freire, nos
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transforma para que transformemos o mundo.
ISBN: 978-65-87180-98-4

DOI: 10.18310/9786587180984

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/organizacaotecnoassistencial-do-cuidado-a-mulher-e-a-crianca-recem-nascida-no-estadodo-maranhao/
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Série Arte Popular,
Cultura e Poesia
Descrição da série: A Saúde Coletiva, como área de conhecimento, contempla
a saúde como fenômeno social e político. Dentro dessa proposta é que foi
pensado a formação da série Arte Popular, Cultura e Poesia, procurando discutir
a Saúde Coletiva, em especial a partir das Ciências Sociais e Humanas em
Saúde; da Política, Planejamento e Gestão em Saúde; bem com da Educação e
Promoção da Saúde, sob o olhar cultural manifestado pela poesia, fotografia, e
arte popular. Essas manifestações, são formados a partir do âmbito de práticas,
desenvolvidas dentro ou fora das diversas instituições de saúde. Muito embora
não escritas a partir de um discurso científico, não deixam de ser obras
“científicas”, por serem resultantes de pesquisas empíricas, em especial da
educação popular, e de pensamento complexo que muito contribuí para as
discussões e pesquisas nos três eixos da Saúde Coletiva. Por isso, os originais,
para serem publicados nessa série, são encaminhados e submetidos ao
Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA, que, acompanhados de parecer
técnico, no sistema de duplo cego, são analisados quanto a sua pertinência e
publicação.
Situação das publicações:
●

2 livros publicados em 2021;

●

2 livros publicados em 2019;

●

1 livro publicado em 2016;

●

1 livro publicado em 2015;

●

1 livro publicado e 2014.
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Publicação de 2021
Literatura e Saúde Pública: Territórios e cuidado: Gênero,
família, vida e morte – Volume 2
Organizadores:

Frederico

Viana

Machado,

Isabel Cristina de Moura Carvalho e Janaina
Liberali
Sobre a obra:
O livro “Literatura e Saúde Pública” reúne
autoras/es de todo o Brasil em uma coletânea de
rara beleza e que dialogam com os cenários e
temáticas da saúde. O livro é uma parceria entre
a Editora Rede Unida e o Laboratório de Políticas
Públicas,

Ações

Coletivas

e

Saúde

(LAPPACS/UFRGS). São dois volumes compostos por contos, crônicas, poemas
e relatos que discutem a complexidade do ato de cuidar e tensionando, por meio
da escrita criativa, a relação entre ficção e realidade. A imagem de capa e as
ilustrações principais foram criadas por trabalhadoras/es e usuárias/os do CAPS
AD III Amanhecer da cidade de Canoas/RS. O segundo volume foi prefaciado
por Ricardo Braga, que analisa as interrelações entre a saúde e literatura que se
desdobram nos capítulos do livro.
Estas narrativas compõem um mosaico de produções heterogêneas,
relacionando variados períodos históricos, variadas políticas públicas, categorias
sociais diversas, tecnologias e suas incidências sobre os corpos, aprisionando
ou

expandindo

limites.

Foram

abordadas

diferentes

enfermidades,

peregrinações nos sistemas de saúde e pelos territórios diversos e singulares e
as burocracias que desafiam a vida. Foram evocados corpos doentes ou
adoecidos, vulneráveis ou vulnerabilizados, enfrentando kafkianas burocracias
do Estado e também criando alternativas de fuga e de modos de vida,
desbravando a selvageria do capitalismo, desvelando nuances do sistema
sensíveis às fragilidades do corpo e da alma.
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Este volume, “Literatura e Saúde Pública: Territórios e Cuidado: gênero, família,
vida e morte”, leva o leitor diretamente para os cenários do cuidado. As políticas
públicas de saúdedeixam de ser vistas apenas como um conjunto de programas,
protocolos, instituições, redes de atendimento, e ganham carne, corpo, sangue
e suor. Os modos como são afetados, no dia a dia, pacientes e profissionais da
saúde, estão situados na trama dos encontros humanos, onde a vulnerabilidade
de ambos os lados, do paciente e dos profissionais, produz os excessos da
experiência vivida, ultrapassa os protocolos e exige ser dita, escrita, ficcionada,
elaborada.
São produções narrativas que transpõem sintomas individuais e institucionais
em uma miríade de cenários figurados, tão ricos quanto só a arte pode criar para,
ao

mesmo

tempo,

ultrapassar

e

tornar

sustentável

o

vivido.

As

descrições/invenções de realidades matizaram o contato do corpo com a norma,
com o Estado e com as políticas públicas da saúde, abrindo a experiência do
adoecer e do cuidar para novos significados e sensibilidades que a escrita
imaginativa pode produzir.
ISBN: 978-65-87180-62-5

DOI: 10.18310/9786587180625

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/literatura-e-saudepublica-territorios-e-cuidado-genero-familia-vida-e-morte-volume-2/
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Literatura e Saúde Pública: a narrativa entre a intimidade, o
cuidado e a política – Volume 1
Organizadores: Frederico Viana Machado, Isabel
Cristina de Moura Carvalho e Janaina Liberali
Sobre a obra:
O

livro

“Literatura

e

Saúde

Pública”

reúne

autoras/es de todo o Brasil em uma coletânea de
rara beleza e que dialogam com os cenários e
temáticas da saúde. O livro é uma parceria entre a
Editora Rede Unida e o Laboratório de Políticas
Públicas,

Ações

Coletivas

e

Saúde

(LAPPACS/UFRGS). O livro conta com um prefácio
de João Guilherme Dayrell, um dos idealizadores do projeto, que discute com
maestria a densa relação entre a saúde e as políticas públicas. A imagem de
capa e as ilustrações principais foram criadas por trabalhadoras/es e usuárias/os
do CAPS AD III Amanhecer da cidade de Canoas/RS.São dois volumes
compostos por contos, crônicas, poemas e relatos que discutem a complexidade
do ato de cuidar e tensionando, por meio da escrita criativa, a relação entre ficção
e realidade.
Estas narrativas compõem um mosaico de produções heterogêneas,
relacionando variados períodos históricos, variadas políticas públicas, categorias
sociais diversas, tecnologias e suas incidências sobre os corpos, aprisionando
ou

expandindo

limites.

Foram

abordadas

diferentes

enfermidades,

peregrinações nos sistemas de saúde e pelos territórios diversos e singulares e
as burocracias que desafiam a vida. Foram evocados corpos doentes ou
adoecidos, vulneráveis ou vulnerabilizados, enfrentando kafkianas burocracias
do Estado e também criando alternativas de fuga e de modos de vida,
desbravando a selvageria do capitalismo, desvelando nuances do sistema
sensíveis às fragilidades do corpo e da alma.
Este primeiro Volume, intitulado “Literatura e Saúde Pública: A narrativa entre a
intimidade, o cuidado e a política”, se divide em quatro seções. Na primeira,
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“Encontros, saberes e culturas”, os contos se aproximam pelo encontro entre
realidades culturalmente diversas que emergem nas intervenções clínicas.
A segunda sessão, “Temporalidades e Ficcionalidades”, a temática dos
deslocamentos entre passado e futuro é o eixo entre os capítulos. Na terceira,
“Outras razões”, experiências ambientadas em questões e práticas de cuidado
relacionadas à saúde mental abordam isolamentos e outros estigmas.É possível
vislumbrar subjetividades e ambientes moldados pelas formas outras da razão,
através dos olhos dos pacientes e das/os profissionais, que são, de certa forma,
aqueles a quem cabe acompanhar, apoiar, tratar, conter, e suportar o sofrimento
mental.A quarta sessão, “Emergência” traz para o corpo literário do livro uma
narrativa sobre a Pandemia.
“Como pode a literatura e a política servirem de inspiração mútua nos dias de
hoje? O que o tensionamento entre ficção e realidade pode nos fazer apreender
sobre as políticas públicas de saúde?”
ISBN: 978-65-87180-60-1
Disponível

em:

DOI: 10.18310/9786587180601

https://editora.redeunida.org.br/project/literatura-e-saude-

publica-a-narrativa-entre-a-intimidade-o-cuidado-e-a-politica-volume-1/
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Publicação de 2019
Como Pensa a Contra-hegemonia na Área da Saúde
Organizador: Marco Aurelio Da Ros.
Sobre a obra:
Este 1º volume da série Conhecimento em
Movimento , intitulado “Como pensa a contrahegemonia na área da saúde”, parte do princípio
de uma epistemologia que entende que as
“verdades” científicas dependem de um coletivo
de pensamento, em dado momento cultural,
histórico e social, e que convive simultaneamente
com outras “verdades”. Parte-se do pressuposto
que o processo saúde-doença é determinado socialmente (a forma como se
organiza socialmente a produção), que precipita condicionantes como
saneamento, salário, habitação, vivência comunitária, alimentação, lazer,
educação, posse da terra, etc.; que facilitam a emergência de uma doença
biológica. A série tem uma proposta de seis a oito assuntos por volume e é
concebida para ser utilizada desde programa de pós- graduação em saúde,
como também para a graduação e para educação popular. Portanto, buscou-se
uma linguagem acessível. Pretende-se ainda abrir para os próximos números a
contribuição de autores de outras instituições que se identificam com a ideia da
contra-hegemonia.
ISBN: 978-85-54909-17-8

DOI: 10.18310/9788554909178

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/como-pensa-a-contrahegemonia-na-area-da-saude/
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Publicação de 2019
Depois do quase

Organizador: Luciano Bezerra Gomes
Sobre a obra:
O novo livro de poemas de Luciano Bezerra
Gomes, “depois do quase”, foi escrito entre a
campanha para a reeleição de Dilma Rousseff e os
primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. Esse
tempo atravessou o autor em suas experiências
profissionais,

políticas

e

pessoais,

estando

conectado também às suas experimentações
estéticas. Entretanto, o livro extrapola o registro do
conturbado cotidiano brasileiro e busca dar seguimento à construção de um
mundo, ou um modo, poético que o autor vem artesaniando há pouco mais de
duas décadas. Leia, sinta, pense, respire e repasse. A vida, mais que nunca,
exige poesia.

ISBN: 978-85-54329-33-4

DOI: 1018310/9788554329334

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/depois-do-quase/
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Publicação de 2016
História de uma indiazinha guarani-kaiowá e de seu avô na luta
contra a doença e a injustiça
Organizadores:

Stela

Nazareth

Meneghel

Guarani – Kaiowá
Sobre a obra:
“Esta é a história de uma menina guarani-kaiowá
que vive com sua família à beira de uma rodovia
no Mato Grosso do Sul e de seu avô doente de
hanseníase. Ela se destina a jovens que gostam
de ouvir e contar histórias. A ideia surgiu durante
a organização do12º Congresso da Rede UNIDA
e do Seminário Rotas Críticas VII, quando
ficamos sabendo que o Museu do Médico em
Campo Grande estava trabalhando com o tema hanseníase. Criamos, então,
esta história pautada na realidade do povo guarani-kaiowá, que agora estamos
partilhando com você. Ela é dura na medida em que se compromete a mostrar a
luta pela terra e as iniquidades que historicamente os indígenas sofrem no Brasil,
mas pretende alavancar potência para mudar e para o resguardo da memória
coletiva dos povos originários de nossa terra.”
ISBN: 978-85-66659-47-4

DOI: 10.18310/9788566659474

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/historia-de-umaindiazinha-guarani-kaiowa-e-de-seu-avo-na-luta-contra-a-doenca-e-a-injustica2/
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Publicação de 2015
Crônicas de uma Drª Borboleta: (Re) Inventando a Saúde pelo
Afeto
Organizador: Cléo Lima
Sobre a obra:
Este é um livro de causos vividos pela Dra.
Borboleta, apresentados de forma envolvente,
nos convida a vivenciar com ela momentos de
alegria, angustia, tristeza e raiva. Ouvir um relato
dessas vivências, sem saber que elas são de fato
vidas vividas que estão ali em risco permanente,
até parece ser uma historinha meio boba. Mas,
ao ver a força daquilo que efetivamente está
acontecendo, aquele momento do encontro com
o outro na mais lamentável vulnerabilidade e como uma nova força se produz
nesse ato amoroso incondicional, nosso corpo sofre efeitos de que nada daquilo
que está sendo contado é um ato piegas. Fica em nós, na aproximação com
essas histórias de vidas, narrativas de vivências corajosas, as experiências que
elas possam conter, a noção da força da fraqueza e a potência do amor pelo
outro.
ISBN: 978-85-66659-01-6

DOI: 10.18310/9788566659016

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/cronicas-de-uma-draborboleta-re-inventando-a-saude-pelo-afeto/
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Publicações de 2014
Biografia em verso para a Rede UNIDA
Organizadores: Vera Dantas e Edson Oliveira
Sobre a obra: Trata-se de obra coletiva construída
a partir de tecnologia leve trazendo a diversidade das
artes popular nas letras e rimas de cordéis. O projeto
gráfico foi pensado para dar potência aos versos que
desenham a diversidade de personalidades da
nossa cultura brasileira, contando com ilustrações
pensadas e desenhadas de forma exclusiva, dando
vida e contorno aos cordéis que compõem a obra.

ISBN: 978-85-66659-28-3

DOI: 10.18310/9788566659283

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/biografia-em-versopara-a-rede- unida/
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Quase nada é novo
Organizadores: Luciano Bezerra Gomes
Sobre a obra:
A presente obra é fruto de mais de vinte anos de
pesquisas,

experiências

e

vivências

do

autor,

descrevendo um olhar singular, a partir da poesia
como potência, sobre os atravessamentos que
congregam profissional- instituição-ensino: “a poesia
é uma maneira de trabalhar em mim as afetações que
o mundo nos produz. Não consigo escrever um verso
se ele não for mobilizado pelos processos relacionais
em que estou inserido. Não apenas nos aspectos
íntimos, mas também nos sociais, visto que nos constituímos como dobras
singulares do mundo, transversalizadas pelos fluxos mais distintos. Por isso,
sempre pensei que tudo que eu venha a produzir na vida deve ser
compartilhado.”
ISBN: 978-85-66659-25-2

DOI: 10.18310/9788566659252

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/quase-nada-e-novo/
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Série Economia da
Saúde e
Desenvolvimento
Econômico
Está Série é o resultado do trabalho de alunos do curso de Economia da Saúde
e Desenvolvimento Econômico do Curso de Ciências Econômicas, da PósGraduação em Economia e do Curso de Especialização em Gestão Pública da
Saúde promovido pela Faculdade de Odontologia. O ensino da Economia da
Saúde forma profissionais com competências específicas que permitem
compreender a complexidade da área. Trecho da apresentação.
Situação das publicações:
●

1 livro publicado em 2015.

291

Publicação de 2015
Fazeres em saúde coletiva
Organizadores: Janice Dornelles de Castro e
Graça Godinho
Sobre a obra: O campo de conhecimento da
Economia da Saúde foi construído nas últimas
décadas do século passado e surge juntamente
com a intensificação da introdução de novas
tecnologias na área da saúde. Esse fato teve
como consequência o aumento da qualidade e da
expectativa de vida da população, mas os custos
com o provimento desses serviços cresceram de
forma exponencial em todo o mundo. Trouxeram
consigo a discussão sobre os recursos necessários para o financiamento dessas
ações, sobre a eficiência, eficácia e equidade dos diferentes modelos de atenção
de saúde, sobre o papel dos sistemas de saúde para o desenvolvimento e
crescimento econômico, entre outros. No Brasil, avançamos no sentido de
assegurar a saúde como direito de cidadania, mas a dificuldade para assegurar
o financiamento desse direito é evidente. A busca de respostas para essas
questões tem sido um desafio e tem gerado muitas investigações nas
universidades e instituições de pesquisa.

ISBN: 978-85-66659-41-2

DOI: 10.18310/9788566659412

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/fazeres-em-saudecoletiva/
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Série Branco Vivo
Esta série reúne três obras do escritor Antônio Lino produzidas como resultado
de um mergulho na realidade de três comunidades atendidas pelo Programa
Mais Médicos.
Em um ano de andanças pelo país, vivenciando nove cidades em nove estados,
Lino escreveu histórias que revelam, de maneira bonita e profunda, a alma do
encontro entre profissionais de saúde, usuários e comunidades no Programa e
que serão lançadas como livro até o fim de 2016.
Nesta série, três de seus capítulos são antecipados e ganham o formato de
edições de bolso. O autor autorizou a Rede UNIDA, a Fiocruz e a OPAS/OMS a
publicação e distribuição gratuita dessas obras justamente pelo papel que essas
instituições tem no debate, pesquisa, formação e inovação na saúde no Brasil e
na América, e pelo potencial extraordinário da obra de provocar reflexões e
diálogos sobre as concepções e práticas de saúde, sobre as relações entre
profissionais de saúde e pacientes nos encontros e práticas de cuidado.
Como dito no prefácio do Livro, “estas obras não são sobre o Mais Médicos. O
Programa é, no máximo, um pano de fundo (…) No centro do olhar e caneta de
Lino estão as pessoas, suas relações, suas histórias e os lugares onde se
produzem diálogos, afetos e cuidado em saúde.”.
É um livro importante para estudantes, educadores, pesquisadores e
profissionais de saúde, mas, antes de tudo, um livro para quem não é da área
da saúde, mas gosta do Brasil, de suas paisagens e de sua gente.

Situação das publicações:
● 3 livros publicados em 2016.
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Publicações de 2016
A Colônia

Organizador: Antonio Lino.
Sobre a obra:
Nesta história, que se passa em Manaus, Antônio
Lino retrata o preconceito sofrido por quem teve
hanseníase e que carregou não só sequelas da
doença, mas também a chaga simbólica da lepra.
Mas, mais do que isso, a obra nos emociona ao
revelar

com

profundidade

a

experiência,

sentimentos e vida dessas pessoas. Traz ainda
uma

cuidadosa

pesquisa

histórica

que

é

excelente para se entender como as doenças são também produções sociais e
culturais.
Encontramos nessas páginas a admirável resistência e afirmação de vida
cotidiana das pessoas da Colônia, nos emocionamos com a potente e
terapêutica relação que a técnica de enfermagem e médica do Programa Mais
Médicos estabelecem com as pessoas das quais cuidam e temos a oportunidade
não só de aprendermos como ser um profissional de saúde mais humano e
próximo daqueles que cuida, mas de sermos seres humanos melhores.
ISBN: 978-85-912473-5-6

DOI: 10.18310/9788591247356

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-colonia/
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Além-mar

Organizador: Antonio Lino.
Sobre a obra:
Nesta história, que se passa no litoral do Rio
Grande do Norte, Antônio Lino conta a história de
um médico ucraniano corajoso e generoso.
Recém-formado, foi atender as vítimas de
Chernobyl.

Depois

de

alguns

anos

como

refugiado na Europa, e de exercer várias
profissões, volta a ser médico e atua naquele
continente até que, movido por uma crise
econômica e duas paixões, vem ao Brasil atuar no Programa Mais Médicos. O
cotidiano de um médico da estratégia de saúde da família numa pequena
comunidade é revelado com a profundidade e beleza com que Lino nos conta
uma história. Como dito no prefácio do livro: “Lino nos oferece a história de um
médico capaz de nos encher de admiração e carinho, produzindo identidade e
referência também naqueles que são ou pretendem ser profissionais de saúde”.
ISBN: 978-85-912473-6-3

DOI: 10.18310/9788591247363

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-colonia/
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O Médico e a Rezadeira
Organizadores: Antonio Lino.
Sobre a obra:
Nesta história, que se passa no sertão de
Sergipe, Antônio Lino mergulha na história e
alma de uma senhora, matriarca, parteira e líder
espiritual de uma comunidade quilombola, e do
médico cubano que agora assiste a comunidade.
Uma narrativa que mostra a potência da
combinação dos saberes popular, espiritual,
técnico e científico quando isso é feito com
generosidade, humildade, respeito e em prl da
saúde e do bem viver das pessoas. Como dito no prefácio do livro: “A história
que Lino nos traz é uma lição primorosa e emocionante de alteridade, diálogo,
compreensão e composição. Vale para o futuro profissional de saúde, para um
estudante de antropologia, para qualquer profissional ou pessoa que adentra um
mundo diferente do seu, para todos aqueles que querem fazer de si seres
humanos melhores e do mundo um lugar melhor para viver.”
ISBN: 978-85-912473-4-9

DOI:10.18310/9788591247349

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-medico-e-a-rezadeira/
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Série Saúde em imagens
Situação das publicações:
● 1 livro publicado em 2020;
● 2 livros publicados em 2018;
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Publicação de 2020
Antimanual para enfrentar a Covid-19: falando de medos,
angústias e violências
Organizadores: Stela Nazareth Meneghel,
Ana Lucia Gomes, Bruna Pereira Meneghetti,
Karolline da Silva Silveira e Rafael Henrique
Flores Ribeiro.
Sobre a obra:
Um grupo de pessoas se encontra em
plataforma virtual para falar de medos,
angústias

e

violências

em

tempos

de

pandemia. Alunos e ex-alunos da UFRGS,
falando de diferentes lugares, a maioria não
se conhecia. Começam dizendo do porquê de terem vindo. Pedaços de
vida, dores, violências, solidão e morte, o mundo esfrangalhado lá fora.
Alguns vão embora, 13 ficam.
No meio do medo, da angústia e da violência começam a brotar narrativas,
o desejo de contar histórias, divisado por poetas, viajantes, profetas e
loucos, do qual nos fala Walter Benjamin. Desejo que permanece, quer
seja em volta da fogueira, no barraco destelhado, embaixo do viaduto, em
frente à tela do computador. O desejo de se contar vigora mesmo no
espaço virtual e os fluxos de energia pensante driblam o muro e se lançam
no espaço, quebrando as cadeias de ódio emitidas pelas redes de robôs,
pelas máquinas da Matrix.
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Durante três meses, membros e membras deste grupo se reuniram e
debulharam os conceitos, queriam saber mais. Depois, amarraram os
conceitos nas narrativas pessoais e veio a vontade de fazer, de criar algo,
de resistir. Então começou a tarefa grupal, aquela que Pichon-Rivière e
Paulo Freire descobriram que acontece nos grupos humanos, quando se
irmanam para fazer juntos. Em comunhão. A tarefa pode ser muito
simples. Escrever um texto, contar uma história, dar de comer aos que têm
fome, ensinar a ler o mundo, enterrar os mortos, semear o grão, amassar
o pão de cada dia. Os 13 decidiram escrever um antimanual, como se
fosse uma mensagem colocada em uma garrafa e jogada ao mar. Levando
apenas a esperança de ser encontrada.
Apresento, então esta prosaica criação que inventamos, nós – os treze:
Um antimanual para enfrentar a Covid 19 – falando de medos, angústias
e violências. Nele estão mescladas histórias, dores, medos e angústias,
um pouco de arte, um pouco de alegria e uma grande vontade de seguir a
luta
ISBN: 978-65-87180-18-2

DOI: 10.18310/9786587180182

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/antimanual-paraenfrentar-a- covid-19-falando-de-medos-angustias-e-violencias/
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Publicações de 2018
Habitar Invisível
Organizadores: Diogo Vaz.
Sobre a obra:
O livro é parte do trabalho de conclusão de
Residência Integrada Multiprofissional em Saúde
Coletiva

(EducaSaúde/UFRGS).

Propõe

a

reflexão tanto sobre a invisibilidade e a produção
de vulnerabilidade às pessoas em situação de
rua, quanto às possibilidades de produção de
vida e de cuidado na experiência urbana. Tem
como objetivo propor uma narrativa visual que
busca
provocar o olhar reflexivo à experiência urbana, sobre a diversidade de maneiras
de habitar, de se relacionar com a cidade, na perspectiva de que quem habita e
vive na rua se relaciona com o meio urbano de forma diferente de quem apenas
transita por ele.
ISBN: 978-85-54329-02-0

DOI: 10.18310/9788554329020

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/habitar-invisivel/

300

O que pode o corpo – corporografias de resistência
Organizadores: Mayna de Ávila.
Sobre a obra: Este livro apresenta o resultado de
um projeto de criação fotográfica inspirado pela
pergunta de Espinosa “O que pode o corpo?”, onde
foram fotografados acontecimentos cotidianos
relacionados ao corpo e às suas relações com os
espaços públicos do centro da cidade de Porto
Alegre, RS. O corpo arte e os corpos coletivos são
os temas escolhidos para construir uma reflexão
apresentada a partir de um componente textual e
outro visual, oferecendo ao leitor diferentes
linguagens, as dizibilidades e as visualidades das relações entre corpo e cidade
capazes de criar novas corpografias: corpografias de resistência.
ISBN: 978-85-54329-01-3

DOI: 10.18310/9788554329013

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/o-que-pode-o-corpocorporografias-de-resistencia-2/
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Série Outros
Situação das publicações:
● 1 livro publicado em 2022;
● 3 livros publicados em 2018;
● 2 livros publicados em 2017;
● 1 livro publicado em 2016;
● 1 livro publicado em 2015;
● 2 livros publicados em 2014;
● 1 livro publicado em 2013.
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Publicação de 2022
Mulheres e Saúde: as diferentes faces da inserção feminina no
trabalho e na educação em saúde
Organizadores:

Mònica

Padilla,

Cristiane

Goshc, Lisiane Bôer Possa e Alcindo Antônio
Ferla
Sobre a obra:
A pandemia de COVID-19 produziu mudanças
relevantes na vida cotidiana ao redor do mundo
e, dentre essas mudanças, a visibilidade do
trabalho em saúde e da ação das mulheres no
enfrentamento à pandemia, nos serviços e
sistemas de saúde e também, no cotidiano da
vida das famílias e grupos. Desde que foi comemorado pela primeira vez,
retomando a greve nas fábricas de Chicago (EUA) do dia 1º de maio de 1886, o
foco das comemorações do Dia Internacional do Trabalhador é o trabalho que
produz bens de consumo. Nos anos de 2020 e 2021, os aplausos foram para o
trabalho em saúde e sua relevância no enfrentamento à pandemia. De forma
similar, o Dia Internacional das Mulheres, que vem gerando manifestações desde
a jornada pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino, em 1909
em Nova York. Nos anos do enfrentamento à pandemia a visibilidade foi em
relação à saúde das mulheres, sobretudo no trabalho formal e informal.
Inicialmente, a data era itinerante, contudo, o dia 08 de março foi instituído
formalmente pelas Nações Unidas desde 1975.
A participação das mulheres no trabalho em saúde é uma das ênfases da
campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o ano de 2021,
declarado o “Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e Assistência”.
Como homenagem e reconhecimento à relevância dos trabalhadores e
trabalhadoras de saúde, a OMS lançou a campanha “Proteja, Invista, Juntos”. O
slogan da campanha lembra que 70% da força de trabalho em saúde e
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assistência é formada por mulheres e que é necessário investir na igualdade de
gênero nas iniciativas de desenvolvimento dos sistemas e serviços de saúde.
Entre as iniciativas da campanha no Brasil, foi proposto o Livro Azul, como
conceito articulador das estratégias de disseminação de conhecimentos e
informações relativas à contribuição da Agenda Brasil para o Ano Internacional
dos Trabalhadores da Saúde e Assistência e para compartilhar diferentes
abordagens ao tema.
Para essa edição do Livro Azul, produzida com a liderança da OPAS Brasil e,
em particular, da Unidade Técnica de Capacidades Humanas para a Saúde,
mobilizamos a produção de alguns textos de referência, que permitem
compreender e tornar visível as diferentes faces da interface das mulheres na
saúde, sobretudo em tempos de pandemia. Mobilizamos pesquisadoras e
pesquisadores em grupos interinstitucionais em diferentes lugares do país para,
com base na produção de pesquisas, elencar questões que permitam contribuir
com a agenda de reflexões e iniciativas do Ano Internacional e, em especial, das
interfaces das mulheres com a saúde. O resultado superou enormemente a
expectativa inicial e o compartilhamos com todas as pessoas que acessarem a
produção, numa iniciativa de cooperação com a Editora Rede Unida.
ISBN: 978-85-54329-42-6

DOI: 10.18310/9788554329426

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/mulheres-e-saude-asdiferentes-faces-da-insercao-feminina-no-trabalho-e-na-educacao-em-saude/
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Publicações de 2018
Mulheres camponesas semeando agroecologia, colhendo saúde
e autonomia
Organizadores: Vanderléia Laodete Pulga, Michela
Calaça, Catiane Cinelli, Iridiani Graciele Seibert Justina
Inês Cima.

Sobre a obra:
O

livro

“Mulheres

camponesas

semeando

agroecologia, colhendo saúde e autonomia” é
resultado de um trabalho intenso e coletivo, parte de
um

dos

processos

vivenciados

por

mulheres

camponesas do Brasil e de outros países, na parceria
com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
e outras instituições, através da realização do Projeto “Promoção da Autonomia
e Saúde das Mulheres Rurais e a Prática Agroecológica” com apoio e
fortalecimento de processos de promoção da autonomia e saúde das mulheres
rurais por meio da organização produtiva e da agroecologia. Escrito por muitas mãos
de mulheres camponesas e pesquisadoras de diversas regiões do Brasil esse livro
compartilha estudos, experiências, saberes e sabores construídos no cotidiano de vida
no campo, revelando aspectos da diversidade destas práticas e fenômenos. A forma
como o processo foi construído revela a interação dialógica de construção
compartilhada do conhecimento, dos saberes e práticas entre a Universidade Federal
da Fronteira Sul, outras instituições de ensino superior e as organizações de mulheres
camponesas.

ISBN: 978-85-54329-05-1

DOI: 10.18310/9788554329051

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/mulheres-camponesassemeando-agroecologia-colhendo-saude-e-autonomia/
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Caderno de atenção integral à saúde da criança no âmbito da
Fisioterapia

Organizador: Cinthia Rodrigues de Vasconcelos
Sobre a obra:
Publicação em parceria com o CREFITO-1 e a
ABENFISIO, contendo um conjunto de estratégias que
ampliam a forma de atuar da fisioterapia e da terapia
ocupacional

a

partir

da

perspectiva

multi

e

interprofissional, do exercício de práticas intersetoriais,
da mobilização de inúmeros atores para a construção
de um conjunto de intervenções, do investimento na
educação permanente de docentes, discentes e profissionais e, acima de tudo,
do exercício do estímulo da prática profissional em prol de ações que garantam
os direitos da cidadania já estabelecidos na Constituição Federal. A publicação
coloca às claras um dos principais desafios vivenciados no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), que é a garantia de oferta de serviços de saúde em
quantidade, qualidade e localização adequadas, em particular quando se trata
dos serviços de reabilitação. Esta situação ganhou novos tons de gravidade com
o advento da tríplice epidemia causada pelas arboviroses: Dengue, Zika e
Chikugunya, que vem deixando sequelas indeléveis em mulheres e crianças,
principalmente quando a situação se vincula ao Zika Vírus.

ISBN: 978-85-66659-95-5

DOI: 10.18310/66659955

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/caderno-de-atencaointegral-a-saude-da-crianca-no-ambito-da-fisioterapia/

306

Caderno de Atenção Integral à Saúde da Criança no Âmbito da
Terapia Ocupacional
Organizador: Priscilla Viégas Barreto de Oliveira
Sobre a obra:
O livro realizado pelo CREFITO-1 em parceria
com a ABRATO, traz a tona alguns dos principais
entraves vivenciados no SUS, no que se refere
aos serviços de reabilitação. Situação que ficou
ainda mais grave com o advento da tríplice
epidemia causada pelas arboviroses: dengue zika
e chikungunya, especialmente quando a situação
vincula-se ao Zica Vírus. Desta forma, esta
publicação apresenta estratégias que ampliam a
forma de atuar da fisioterapia e da terapia ocupacional a partir da perspectiva
multi e interprofissional, do exercício de práticas intersetoriais, da mobilização de
inúmeros atores para a construção de um
conjunto de intervenções, do investimento na educação permanente de
docentes, discentes e profissionais e, acima de tudo, do exercício do estímulo
da prática profissional em prol de ações que garantam os direitos da cidadania
já estabelecidos na Constituição Federal.
ISBN: 978-85-54329-08-2

DOI: 10.18310/9788554329082

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/caderno-de-atencaointegral-a-saude-da-crianc%cc%a7a-no-a%cc%82mbito-da-terapiaocupacional-2/
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Publicações de 2017
Mosaicos do Viver: ciência e mídia na produção de sentidos
sobre saúde e vida no imaginário contemporâneo
Organizadores:

Madel

Therezinha

Luz,

Anderson dos Santos Machado e Rafael
Dall’alba
Sobre a Obra:
A pesquisa e seus resultados, apresentados por
Madel Luz, Anderson Machado e Rafael
Dall’Alba, nos fazem refletir sobre questões
essenciais que se encontram na relação entre
ciência, tecnologia e sociedade. Ciência e a
tecnologia, além de construção humana são
também, construtores da humanidade e seu
ambiente? Ciência e tecnologia são forças autônomas que determinam os rumos
da sociedade ou podem (e devem) ser pensadas como produção humana e,
como tal, articuladas a interesses hegemônicos na sociedade. A comunicação
pública da ciência e tecnologia pode ajudar no processo de criação de um debate
público que apoie a democratização da ciência, o acesso da população a
informação e conhecimentos e sua capacidade de influenciar nas decisões sobre
o que pesquisar, que tecnologias desenvolver, que conhecimentos são
estratégicos, que políticas públicas devem ser implementadas nessa área?

ISBN: 978-85-66659-81-8

DOI: 10.18310/9788566659818
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A Diversidade e a Livre Expressão Sexual entre as Ruas as
Redes e as Políticas Públicas

Organizadores:

Frederico

Viana

Machado,

Fabiano Barnart, Renan de Mattos.
Sobre a obra:
Livro editado em parceria com o Nuances – Grupo
Pela Livre Expressão Sexual e com o Laboratório
de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde
(LAPPACS/UFRGS).

Reúne

trabalhos

apresentados no seminário de comemoração dos
24 anos do Nuances (“Seminário Internacional –
Êba! Viado na Pista – Nuances 24 anos nas ruas”)
e outros escritos. O livro articula pensamentos e reflexões gestados nas
fronteiras que tensionam e articulam a universidade, os movimentos sociais e as
políticas públicas, sejam estas geridas por setores do Estado ou por
organizações da sociedade civil. Não se trata de discutir a sexualidade
isoladamente, mas de mostrar suas cores, gerações, etnias, gêneros, territórios,
classes sociais e, rompendo com quaisquer segmentações. Os textos registram
o discurso singular dos sujeitos que ocupam o espaço público, produzindo suas
espacialidades individual e coletivamente entre as ruas, as redes e as políticas
públicas.
ISBN: 978-85-66659-91-7

DOI: 10.18310/9788566659917

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-diversidade-e-a-livreexpressao-sexual-entre-as-ruas-as-redes-e-as-politicas-publicas/
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Publicação de 2016
Programa Mais Médicos: a história vivida e contada
Organizador: Cristina Ruas
Sobre a obra:
Por crer na palavra e nos tempos idos em que ela valia
mais do que qualquer moeda convenci-me a percorrer
o país em busca de depoimentos de valor. Na
bagagem, a ferramenta fundamental para realizar
esse exercício: a escuta. Foi assim que aconteceu a
construção desse livro. Cuidar do próximo é o
elemento aglutinador que está no DNA dos sujeitos
ouvidos. Construir soluções para os problemas de
saúde faz parte da vida dos entrevistados, que encontraram no Programa “Mais
Médicos” a oportunidade de ampliar a atenção à saúde da população. São
histórias comoventes e surpreendentes, onde cada entrevistado compartilha de
suas vivências, sentimentos e angustias. O leitor tem também a opção de ouvir
as entrevistas no Youtube (canal “Mais Médicos: A história vivida e contada”).
ISBN: 978-85-66659-49-8

DOI: 10.18310/9788566659498
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Publicação 2015
Epidemiologia: Exercícios Indisciplinados

Organizadora: Stela Nazareth Meneghel
Sobre a Obra:
O

livro

“Epidemiologia

–

exercícios

indisciplinados” é uma obra que objetiva discutir
alguns dos principais temas da epidemiologia no
contexto da saúde coletiva e das políticas públicas
de saúde. Destina-se a estudantes da graduação
dos diferentes cursos do campo da saúde e a
trabalhadores

de

serviços

e

instituições,

motivados pelo estudo da epidemiologia e pela
aplicação de seus métodos. O texto traz o cinema, a arte e a literatura como
coadjuvantes do conhecimento epidemiológico e mistura textos teóricos com
exercícios (indisciplinados) pautados em dados reais, nos sistemas de
informação de saúde do país, mas também em notícias de jornal e da Internet.
Espera-se que possa auxiliar os leitores a problematizar algumas das questões
epidemiológicas do cotidiano dos cursos e serviços, assim como ajudar a
organização de indicadores de saúde, e elaboração de perfis de saúde/doença
e de estudos epidemiológicos, em suma, contribuir para a análise da situação de
saúde da população.

ISBN: 978-85-86225-90-1

DOI: 10.18310/9788586225901
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Publicação de 2014
Girando Vida, Políticas e Existências: reunindo experiências
com leveza e movimento Construção do 11º Congresso
Internacional da Rede UNIDA
Organizadores: Alcindo Antôno Ferla, Janaina
Collar, Dora Lúcia de Oliveira e Vera Rocha
Sobre a obra:
A

publicação

congrega

as

discussões,

aprendizados, imagens, vivencias e depoimentos
dos cinco Encontros Regionais e Oficinas que
aconteceram ao logo de 2013, os quais foram
fundamentais para a construção do 11º Congresso.

ISBN: 978-85-66659-17-7

DOI: 10.18310/9788566659177
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Bulindo com a Universidade: um estudo sobre o trote na
Medicina

Organizadores:

Silmara

Conchao,

Marco

Akerman e Roberta Boaretto
Sobre a obra: A temática abordada demonstra
sinais por todos os lados e incomoda a muita gente,
confirmando que há ruídos, também por todos os
lados. O trote violento permeado por jogos bizarros
e práticas opressoras persiste, apesar deste
incômodo manifestado por docentes, estudantes,
pais e pela mídia.
ISBN: 978-85-66659-14-6

DOI: 10.18310/9788566659146

Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/bulindo-com-auniversidade-um-estudo-sobre-o-trote-na-medicina/
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Publicação de 2013
Evidencias y Narrativas en la atención sanitária
Organizadores: Àngel Martínez-Hernáez,
Lina Masana e Susan M
Sobre a obra: Este livro é resultado da reflexão
coletiva

do

X

Colóquio

REDAM

(Red

de

Antropologia Medica) que teve com título “De la
evidencia a la narrativa en la atención sanitaria:
biopoder y relatos de aflicción”, realizado em junho
de 2013. Tendo como objetivo destacar as
narrativas da ”construcción de la prueba en
biomedicin”, na publicação entendidas como uma
questão estratégica.
ISBN: 978-85-66659-12-2

DOI: 10.18310/9788566659122
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