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O Brasil vem apresentando nas últimas décadas um grande desenvolvimento da 

epidemiologia como importante disciplina norteadora no campo da saúde. A afirmação 

do seu avanço vem sendo expressa pela publicação, ao longo desse período, de vários 

livros por grupos de referência nacional. Cada um, em seu tempo e abordagem temática 

e metodológica, vem sendo incorporado como leitura obrigatória para a formação de um 

grande número de profissionais em todo o País. Como colocado no prefácio, o livro de 

fato representa “um grande esforço coletivo” para tentar compor todos os métodos, 

técnicas e atividades necessários para o profissional que trabalha com os modernos 

conceitos da epidemiologia. 

O livro compõe-se de quatro partes, cada uma coordenada por um dos Editores-

Associados: parte I, coordenada por Diana Maul de Carvalho, inclui seis capítulos sobre 

conceitos básicos da epidemiologia; parte II, coordenada por Kátia Vergetti Bloch, 

composta por nove capítulos sobre diferentes aspectos da pesquisa epidemiológica; 

parte III, sob a coordenação de Ronir Raggio Luiz, inclui sete capítulos sobre aspectos 

da estatística; e parte IV, coordenada por Guilherme Loureiro Werneck, composta por 

dez capítulos com Tópicos Especiais em Epidemiologia. 

Dentro da parte I, o primeiro capítulo representa uma introdução do livro, 

transitando entre o passado, o presente e o futuro da epidemiologia, trazendo a 

possibilidade de situar o leitor no momento atual da disciplina. Os demais capítulos da 

parte I compõem a abordagem aos conceitos básicos da epidemiologia, partindo das 

“Medidas da Freqüência de Doença”, no capítulo 2. Os capítulos 3 e 4 abordam, 

respectivamente, os indicadores de saúde e a distribuição das doenças no tempo e no 

espaço. Partindo da noção de qualidade de vida, alcança-se a definição de indicadores 

de saúde e sua identificação. Ressalto como ponto crítico, entretanto, a não coerência de 

conceitos específicos de taxas e de proporções tratados no capítulo 2 com o que foi 

apresentado no capítulo 3. Já o capítulo 4 trata da distribuição das doenças no espaço e 



no tempo, iniciando a discussão da epidemiologia descritiva. Como processo inovador, 

insere-se o leitor em técnicas de análise espacial em saúde e nos estudos de migrantes. 

O capítulo 5 trata, em grande parte, da abordagem clássica do processo de vigilância 

epidemiológica baseado na notificação de doenças e agravos à saúde, sinalizando para 

outras modalidades vigilância, retomando a noção de informação para a ação. 

A parte II compõe-se pela abordagem da pesquisa epidemiológica e é iniciada 

com o capítulo 7, que trata de seus fundamentos desde a coleta de dados. Por fim, como 

introdução aos capítulos que se seguem, são discutidos de forma mais abrangente os 

aspectos gerais dos diferentes tipos de estudos. O capítulo 8 faz uma excelente revisão 

em relação às medidas de efeito e às medidas de associação em epidemiologia, 

abordando sua aplicação. Os capítulos 9, 10, 11, 12 e 13 abordam de forma mais 

detalhada cada um dos estudos epidemiológicos, permitindo avanço no sentido de uma 

interpretação mais acurada, bem como na possibilidade do desenvolvimento de estudos. 

Finalizando a segunda parte, os capítulos 14 e 15 tratam, respectivamente, da validade 

em estudos epidemiológicos e da inferência causal, trazendo questões metodológicas 

importantes para estruturação e condução de estudos. 

A parte III trata da inserção da estatística em epidemiologia. O capítulo 16 

aborda de uma forma bem prática e detalhada, o processo de análise exploratória de 

dados, inserindo conceitos fundamentais e a noção de escalas, tipos de variáveis e de 

medidas em epidemiologia, integrando formas de apresentação de dados e a questão da 

análise univariada, avançando mais ao final do capítulo na questão da análise bivariada. 

Os capítulos 17 e 18 trabalham, respectivamente, a questão da probabilidade e 

distribuições de probabilidade e de testes diagnósticos. Já os capítulos 19 e 22 integram-

se dentro da proposta do livro ao abordarem, respectivamente, a inferência estatística e a 

associação estatística em epidemiologia. De forma complementar, os capítulos 20 e 21 

abordam a questão da amostragem e do tamanho da amostra em investigações 

epidemiológicas. Ressalta-se o mérito de trabalharem, após a discussão dos tipos e da 

lógica do processo de amostragem e de suas limitações em relação à generalização, com 

a aplicação desses elementos dentro do programa EpiInfo, amplamente utilizado em 

saúde pública. 

A parte final do livro apresenta aspectos também de enorme relevância. Os 

capítulos 23 e 24 abordam a questão dos sistemas de informação em saúde e da 

epidemiologia e serviços de saúde, respectivamente, representando a aplicação da 

epidemiologia na realidade dos serviços. O capítulo 25 insere a temática relacionada à 



epidemiologia e o ambiente. Após uma breve introdução, chega-se à atualidade dos 

desafios no Brasil em termos da construção de ações integradas de Vigilância em Saúde, 

em que a vigilância ambiental passa a ser um dos componentes. O capítulo 26 toma 

como referência a questão do processo produção-saúde e trata da epidemiologia e saúde 

do trabalhador sistematizando a abordagem das condições que abrem espaço para os 

riscos presentes nos processos produtivos. O capítulo seguinte aborda a dinâmica de 

transmissão de doenças infecciosas, partindo da construção de diferentes cenários 

relativos à transmissão da malária. Os capítulos 28 e 29 tratam da análise de sobrevida e 

das técnicas de análise espacial em saúde, respectivamente, permitindo uma abordagem 

mais sistematizada sobre os temas. Já o capítulo 30 aborda os estudos de meta-análise, 

identificando suas origens e usos. O capítulo 31 aborda uma área ainda desconhecida no 

Brasil, a paleoparasitologia e a paleoepidemiologia. Trata-se de uma clara apresentação 

da área pelo grupo de referência no Brasil e no mundo, identificando a sua construção, 

métodos, usos, potencialidades e limitações. O capítulo 32 encerra o livro com a 

regulamentação brasileira em ética em pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e 

no mundo. São discutidos aspectos relativos à bioética e à relação entre “cientificidade e 

eticidade”. 

Como conclusão, a extensa gama de áreas, conteúdos, práticas, métodos e 

técnicas abordados justifica a importância e a abrangência desse livro no sentido de 

reafirmar a complexidade do objeto da epidemiologia. Ao lado do conteúdo atualizado 

que chama ao enfrentamento dos recentes desafios da epidemiologia, o aspecto didático 

torna possível afirmar que essa obra está compondo e comporá a estante daqueles que 

estão às voltas com o estudo do método epidemiológico, seja na academia, seja nos 

serviços de saúde, ao reafirmar o papel da epidemiologia na saúde pública. 
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Apresentação de livros 
 
Labirinto de espelhos - formação da auto-estima na infância e na adolescência 
Simone Gonçalves de Assis 
Joviana Quintes Avanci 
Editora FIOCUZ - Coleção Criança Mulher e Saúde. Fone: (21) 38829039 e 38829041. 
Fax: (21) 38829006. www.fiocruz.br E-mail: editora@fiocruz.br 
 

Esse livro é baseado em pesquisa quanti-qualitativa desenvolvida no município 
de São Gonçalo-Rio de Janeiro com alunos de escolas públicas e privadas. As autoras  
focam  a auto-estima e sua construção fazendo, para isso, uma revisão de sua evolução 
conceitual, contextualizando seu papel na formação das pessoas. Detalham a 
metodologia utilizada na investigação, discutem os resultados apresentados e fazem 
propostas para a promoção da auto-estima.  

A promoção da saúde, cada vez mais, se torna uma estratégia utilizada pelos 
serviços de saúde, em uma articulação intersetorial, buscando a qualidade de vida. A 
discussão contida nesse livro amplia os conhecimentos dos profissionais envolvidos 
com a promoção da saúde, auxiliando a compreensão e a abordagem da criança e 
adolescente como sujeitos com singularidades que podem ser potencializadas.  

Como leitora, consegui vislumbrar caminhos, até certo ponto, simples de serem 
percorridos e, como dito pelas autoras, “Ao pensar estratégias de fortalecimento da 
auto-estima...torna-se fundamental a intervenção da família, dos profissionais de 
educação, de saúde, da mídia, da sociedade civil em prol de uma atitude cuidadosa, 
afetiva e respeitosa com crianças, jovens ou adultos”. (p. 168) 
 
 
Gênero e saúde: Programa Saúde da Família em questão. 

Organizado por Wilza Vilela e Simone Monteiro e editado por ABRASCO- 
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva e UNFPA- Fundo de 
População das Nações Unidas. www.abrasco.org.be e  www.unfpa.org.br 

O livro é resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Coordenadoria da Mulher 
de Recife, Pernambuco, em 2003. Esta pesquisa verificou “em que medida o processo 
de trabalho desenvolvido no Programa Saúde da Família  permitia a visualização e a 
elaboração de respostas para as questões de gênero embutidas nas queixas dos 
usuários , com especial atenção para as questões de violência” (p.11). A publicação 
está dividida em: Parte 1, As políticas de saúde para as mulheres e o Programa Saúde da 
Família; Parte 2, Família, gênero e família;  e Parte 3, Gênero e formação profissional 
em saúde. O livro vem suprir um hiato na formação e educação permanente dos 
profissionais que trabalham no PSF, pois poucas instituições de ensino abordam as 
relações de Gênero, categoria das ciências sociais de  fundamental importância para a 
análise, compreensão  e intervenção no processo saúde /doença na contemporaneidade. 
 
Parto normal ou cesárea? O que toda mulher deve saber (e todo homem também) 
Simone Grilo; Diniz Ana Cristina Duarte 
Editora UNESP, 2004. Fone:  (11) 32427171 Fax: 32427172  
www.editoraunesp.com.br – E.mail: feu@editora.unesp.br 

As autoras pretendem possibilitar à mulher e a sua família uma escolha 
informada sobre a o melhor tipo de parto, disponibilizando informações científicas e 
tendo como referencial a medicina baseada em evidências.  O livro também pode ser 



útil aos profissionais da atenção primária que assistem as mulheres no pré-natal e 
trabalham com promoção da saúde. 
 
 
Câncer -  Direito e Cidadania , de autoria da advogada   Antonieta Barbosa, publicado 
pela Editora ARX. http://www.edarx.com.br/vejamais.aspx?id=438 

Este livro foi publicado originalmente em agosto de 2002 pela editora Bagaço, 
com o ISBN 8574094021. Nele a autora e advogada recifense, que foi vítima dessa 
terrível doença, mostra como encarou o câncer e acabou transformando sua dor em lição 
de cidadania.  

O câncer afeta não só os pacientes, mas também os seus familiares. Além de 
trazer o depoimento da autora face à essa terrível doença, o livro apresenta, de forma 
didática e comentada, as isenções e benefícios aos quais suas vítimas têm direito. 
Em 1998, a autora soube que estava com câncer. Foi submetida a uma mastectomia 
conservadora e aos tratamentos de químio e radioterapia, além de ter enfrentado os mais 
variados problemas burocráticos na busca por seus direitos. Foi então que ela resolveu 
escrever este livro para ajudar outros pacientes que passa 

Antonieta Barbosa é advogada e servidora pública aposentada. 
Sinopse disponível em: 
http://www.siciliano.com.br/livro.asp?tema=2&tipo=2&clsprd=L&id=295416&orn=CL
MV&PARC=EDA#sinopse 
 
Acolher Chapecó: uma experiência de mudança do modelo assistencial, com base 
no processo de trabalho. Organizadores: Túlio Batista Franco, Marco Aurélio de 
Anselma Peres; Marlene Madalena Possan Foschiera, Mirvaine Panizzi 
Editora Hucitec- www.hucitec.com.br 

Uma produção coletiva traduzindo a experiência da mudança de modelo de 
atenção à saúde no município de Chapecó, Santa Catarina. O Acolher Chapecó ousou e 
instituiu o processo de trabalho centrado na necessidade do usuário conseguido por 
meio de diálogo com os profissionais. O leitor poderá visualizar todos os passos na 
construção da atenção centrada no cuidado a partir da reestruturação do processo de 
trabalho. Na apresentação do livro o então prefeito de Chapecó, Pedro Francisco Uczai,  
fala com orgulho: “ Chapecó ousou na construção de políticas sociais que 
revolucionaram o jeito de pensar, agir, sentir e sonhar a saúde pública em nosso 
município”. FRANCO et al, 2004, p. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 


