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Ciências da Saúde

Gestão de Recursos
Humanos da Saúde

Morfologia e Cinesiologia
Edição Revista

Uma Perspectiva da Política de
Saúde Pública de Angola

Aplicada ao Movimento Humano

Os recursos humanos em saúde
têm um papel central na produção
e utilização dos serviços de saúde,
pois a saúde é feita por humanos
para humanos. Daí que o trabalho
que apresentamos aqui é uma
pesquisa aplicada na direção da
gestão de recursos humanos na
área da saúde, de forma que as
infraestruturas em construção e
reabilitação ou em projeto possa
ser apoiada por profissionais à
dimensão dos investimentos nesta
área.
SUMÁRIO: Marco introdutório;
Marco teórico; Marco metodológico; Apresentação e análise dos
resultados; Conclusões; Recomendações.
AUTOR: António Pedro Libra
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,110
ISBN:9788546210015

Medicina

Esta obra tem a pretensão de
alicerçar os conhecimentos em
Morfologia e Cinesiologia Aplicada
ao Movimento Humano aos alunos
dos cursos de Educação Física,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional
e Dança, bem como a outros que
se interessarem. Foi elaborada a
partir das experiências da autora
em aulas de Cinesiologia, Biomecânica Aplicada aos Esportes e
Postura e Equilíbrio Postural.
SUMÁRIO: Célula; Tecidos Conjuntivo e Cartilaginoso; Tecido Ósseo;
Tecido Muscular; Tecido Nervoso.
Anatomia Articular e Sistemas de
Alavancas; Considerações Biomecânicas Musculares;Considerações Biomecânicas Esqueléticas.
AUTOR: Antonia Dalla Pria Bankoff
PÁGINAS: 332
FORMATO: 21x28cm
PUBLICAÇÃO: FEV/18
PESO: 0,800
ISBN:9788546207084
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O Cavalo na Equoterapia
E na Interface Equitação/Reabilitação

Esse é o primeiro livro no Brasil
que trata com propriedade da
participação do cavalo na equoterapia. Outras obras, não menos
importantes, abordam o tema de
maneira superficial e não trazem
a experiência de quem se especializou na área. O crescente
aumento da participação do cavalo
em diversas atividades e terapias
exigiu que uma obra escrita por
um profissional com renomada
expertise na área, esclarecesse
alguns pontos, sustentados pela
ciência e pela técnica.
SUMÁRIO: Meu reino por um cavalo!; O pão nosso de cada dia; Digame como andas e te direi quem
és; “Equoterapia” uma palavra
brasileira; O cavalo no ambiente
terapêutico.
AUTOR: Syllas Jadach Oliveira
Lima
PÁGINAS: 372
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/18
PESO: 0,640
ISBN:9788546211609
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História da Anatomia Através da
Dissecação do Corpo Humano
A história de qualquer ciência remonta suas origens, dificuldades,
insucessos, sucessos e evolução
em sua trajetória e desenvolvimento. A história da Anatomia não
é diferente e, mais ainda, por ser
o pilar do conhecimento básico da
medicina e demais áreas da saúde,
mantendo inclusive sua missão de
mostrar ao mundo científico beleza, mistério e eficiência funcional e
evolutiva do corpo humano.
SUMÁRIO: Primórdios da Anatomia e dissecação do Corpo Humano; O Desbravador da Anatomia
Moderna; Posição Anatômica;
Exumadores Noturnos; Seguidores
de Vesalius; O Cadáver Possibilita
a Medicina; Anfiteatros ou Teatros
Anatômicos; O Estudo do Cadáver
e a Anatomia no Brasil.
AUTOR: Juarez E Silva Chagas
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PESO: 0,265
ISBN:9788546213894
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Saúde Bucal na UTI
Necessidade de Capacitação
Profissional e Implementação

Saúde Bucal na UTI: Necessidade
de capacitação profissional e implementação é um trabalho de caráter interdisciplinar e direcionado
a todos os profissionais da saúde,
estudantes e gestores do contexto
hospitalar, a destacar a Unidade
de Terapia Intensiva. Apresenta
uma ampla análise teórica da
importância da promoção de saúde
bucal como parte integrante e fundamental do paciente crítico.
SUMÁRIO: Odontologia hospitalar
e UTI; Desenvolvimento.

A Responsabilidade Civil
do Cirurgião Dentista
Esta obra apresenta a gênese e
o desenvolvimento histórico da
odontologia brasileira, identificando as suas implicações legais.
Aborda questões jurídicas, explorando, especificamente, o instituto
da responsabilidade civil. Por fim,
examina a figura do cirurgiãodentista como profissional liberal
prestador de serviços aos consumidores. Constitui-se como sendo
um manual de essencial importância para a adequada e segura
atuação de todos os profissionais
odontológicos, na medida em que
traduz, de forma clara e objetiva,
as situações e os efeitos decorrentes das relações jurídicas travadas entre o cirurgião-dentista e o
paciente.
SUMÁRIO: Subsídios para uma
Interpretação da Gênese.

AUTOR: Alexandre Franco Miranda
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,200
ISBN:9788546208548
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AUTOR: Wander Pereira
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,110
ISBN:9788581486482
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Postura Corporal, Equilíbrio
Postural e Disfunção Têmporo
Mandibular
Causas e Consequências, Tratamento e
Exercícios Físicos

Ao ler este livro, o leitor terá conhecimento do que a Disfunção da
Articulação Temporomandibular
(DTM) trará de dano para a pessoa
e poderá constatar como o bom direcionamento do tratamento será
importante na recuperação física e
psicossocial.
SUMÁRIO: Alterações posturais
relacionadas à disfunção da articulação temporomandibular; Considerações Gerais; Considerações
Específicas; Considerações anatômicas e funcionais do crânio, da
coluna vertebral e da Articulação
Temporomandibular e as posturas
corporais.
AUTOR: Renata Cristina Di Grazia
PÁGINAS: 220
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,370
ISBN:9788546202058
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Território e Promoção da Saúde
Perspectivas para a Atenção Primária à
Saúde

A melhor defesa do SUS não é um
discurso bem elaborado, contextualizado nas diretrizes da OMS ou
do Ministério da Saúde, que conforma uma concepção de saúde
que contesta o modelo biomédico
da atenção, predominantemente
individual e voltado quase exclusivamente para ações curativas.
A melhor defesa do SUS é fazê-lo
respeitando os seus princípios fundamentais, dos quais se destaca a
integralidade da assistência, como
está expresso no art. 7° da Lei
8080/1990.
SUMÁRIO: Espaço, território e
lugar; Paradigmas da saúde: entre
o corpo e o território; Riscos, vulnerabilidade social na saúde.

AUTOR: Samuel Do Carmo Lima
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,230
ISBN:9788546205615
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O Viver e o Aprender do Obeso
Bariátrico

A obra direciona um olhar atento
para as especificidades do manejo do paciente bariátrico, englobando aspectos multidimensionais. Percebe-se a importância
das abordagens andragógicas
a partir da ênfase acerca da
participação do paciente como
protagonista no processo de
reestabelecimento e manutenção
da sua saúde.
SUMÁRIO: Prefácio; Introdução;
Obesidade; Cirurgia bariátrica; Ensino na saúde e práticas educativas relacionadas ao tratamento da
obesidade; Um estudo científico;
Resultados e discussão; Considerações finais; Referências.

AUTOR: Geruza Baima De Oliveira
Rodrigues
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546204601
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Roteiros em Ginecologia e Obstetrícia
A obra Roteiros em Ginecologia
e Obstetrícia foi cuidadosamente
pensada como auxiliar do médico
residente. É um guia de consulta
diária organizado de maneira concisa e objetiva, a todos que têm interesse na prática de Obstetrícia e
Ginecologia, sendo preciso, direto
e informativo. A obra é de caráter
prático e conta com sugestões de
prescrições médicas para cada
situação, facilitando a aplicação no
dia a dia do residente.
SUMÁRIO: Protocolo Clínico de
Obstetrícia; Abortamento; Corioamnionite; Descolamento Prematuro de Placenta; Diabetes Gestacional; Gravidez Ectópica;Hemorragia
Pós-Parto; Hiperêmese Gravídica;
Hipertensão na Gestação.
AUTOR: Samuel Hilsdorf Barbanti
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546205622
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Conhecer & Cuidar
A Pesquisa em Situações de Vulnerabilidade nas Etapas da Infância e da Adolescência

Situações de extrema vulnerabilidade são trazidas nas três investigações selecionadas para compor
a edição desse livro, apresentando
algumas estratégias metodológicas inovadoras. Entre os temas
abordados, crianças e adolescentes com HIV/AIDS, crianças e adolescentes com paralisia cerebral,
todas incluindo suas famílias. A
percepção da violência por jovens
universitários na perspectiva da
corporeidade, da vulnerabilidade
e do cuidado foi outro tema de
pesquisa.
SUMÁRIO: A prática formativa na
enfermagem com foco no cuidado;
A construção do conhecimento de
enfermagem com base no cuidado;
Pesquisa em enfermagem.
AUTOR: Vera Regina Waldow
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,260
ISBN:9788546203369

Medicina
comercial@editorialpaco.com.br

E a saúde Seu José?
Vai como Deus quer
Representações Sociais de Saúde e Envelhecimento entre Idosos Espíritas

A relação que idosos espíritas
moradores de Juiz de Fora-MG
estabelecem com o envelhecimento e a forma como lidam com essa
fase da vida são o foco deste livro.
A presente obra trata das implicações da religiosidade nas Representações Sociais de Saúde e
Envelhecimento, o papel do sensocomum nas maneiras de pensar
a saúde e suas repercussões em
grupos etários específicos.
SUMÁRIO: Saúde: contextualizando diferentes ações e concepções;
Envelhecimento no Brasil: panorama geral e representações sociais;
Saúde, religiosidade e envelhecimento: conexões existentes;
Saúde.
AUTOR: Priscylla Lilliam Knopp
Riani
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,160
ISBN:9788581489223
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Um Mergulho na Medicina: A
Saúde Coletiva sob novos olhares
Uma obra com um viés inédito:
seus capítulos foram escritos pelos discentes da primeira turma de
Medicina da Universidade Federal
de Goiás/Regional Jataí. O livro
traz suas impressões sobre Saúde
Coletiva, processo saúde-doença e
relacionamento médico-paciente,
entre outros temas que fazem parte da formação humanista, crítica
e reflexiva proposta para essa
turma de futuros profissionais da
saúde.
SUMÁRIO: A liquidez dos conceitos de saúde e doença; Processo
saúde-doença: da evolução à
determinação; A inversão da relação médico-paciente: quebrando
paradigmas; Políticas de saúde no
Brasil: Evolução histórica, desafios
e perspectivas; SUS.
AUTOR: Edlaine Faria De Moura
Villela
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,290
ISBN:9788581489353
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Ensino de Enfermagem
Docência Universitária E O Princípio Da
Integralidade do SUS

Este livro tem como objetivos conhecer, estudar e analisar o grau
de importância que o enfermeiro
– enquanto docente universitário
– atribui às categorias: formação
profissional, concepção do processo de ensino-aprendizagem, saberes docentes e relações interpessoais. Visa, ainda, compreender as
relações que se estabelece entre
as quatro categorias em estudo
com o princípio de integralidade.
SUMÁRIO: Do enfermeiro-docente
ao docente-enfermeiro: focando a
docência universitária; O princípio
da integralidade do sus: associações pedagógicas necessárias; O
enfermeiro-docente desvelando
conceitos pedagógicos.

AUTOR: Marlucilena Pinheiro Da
Silva
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,280
ISBN:9788581488844
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Atividade Física, Saúde e
Qualidade de Vida
Este livro destaca temáticas como
teorias, modelos e determinantes
da atividade física em adultos;
Saúde e qualidade de vida de
militares; Avaliação da qualidade de vida em crianças: análise
dos instrumentos Kidscreen; O
basquete em cadeira de rodas na
qualidade de vida de pessoas com
lesão medular; Musculação como
elemento importante para saúde
e qualidade de vida de crianças e
adolescentes; Impacto da atividade
física nos indicadores de saúde de
sujeitos adultos.
SUMÁRIO: Teorias, modelos e determinantes da atividade física em
adultos; Saúde e qualidade de vida
de militares: apontamentos atuais;
Avaliação da qualidade de vida em
crianças: Análise dos instrumentos Kidscreen.
AUTOR: Carlos Aparecido Zamai
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,170
ISBN:9788546201952
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Anatomia das veias
gastrocnêmias em Cadáveres
Humanos Adultos
A impressão desta obra é plenamente justificada, diante do exíguo
número de contribuições literárias neste segmento. A mesma
vem contribuir substancialmente,
oferecendo à comunidade científica de estudos em saúde, um novo
conhecimento da classificação
descritiva das veias do gastrocnêmio em redes, facilitando assim
o entendimento dos leitores e
estudiosos.
SUMÁRIO: As Veias Gastrocnêmias; Redes venosas gastrocnêmias; Estrutura do tronco venoso.

AUTOR: José Aderval Aragão
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PESO: 0,160
ISBN:9788581487885
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Atenção Básica à Saúde
Relato de Experiência do Pet-Saúde UFRN/
SMS na USF Santarém

O livro é o relato da experiência
de um grupo tutorial do Programa Pet-Saúde (UFRN/SMS) em
uma Unidade Saúde da Família na
cidade de Natal/RN. O programa
visa à aproximação entre o ensino
em saúde e as comunidades, ao
mesmo tempo que propõe mudanças no paradigma de formação
profissionais da saúde e o fortalecimento da atenção básica.
SUMÁRIO: A Estratégia Saúde da
Família como Modelo de Atenção Básica à Saúde; A Estratégia
Saúde da Família como Cenário
de Prática do Ensino em Saúde: A
Proposta do PET-Saúde; As Realizações do Projeto PET-Saúde/SF –
UFRN/SMS no Período 2010-2012.

AUTOR: Tânia Regina Barbosa De
Oliveira
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,255
ISBN:9788581488141
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Parasitoides de dípteros associados com fezes bovinas nos estados de Goiás e Minas Gerais
No Brasil, há pouco conhecimento sobre os insetos que atacam
dípteros de importância econômica, médica, veterinária e sanitária.
Para avaliação destas espécies, é
necessária a condução de estudos
visando à identificação de espécies encontradas exclusivamente
atacando estes dípteros. Este livro
realiza o levantamento dos parasitoides associados com dípteros
em fezes bovinas, pretendendo
aumentar o conhecimento de Bioecologia desses insetos.
SUMÁRIO: Objetivos; Revisão
Bibliográfica; Material e Métodos;
Resultados.

AUTOR: Carlos Henrique Marchiori
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,125
ISBN:9788581485812
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Doença de Chagas canina do semiárido paraibano

Controle de Helmintos de
Ruminantes no Brasil

Esta obra faz referência a estudos
que norteiam os aspectos clínicos
e epidemiológicos da Doença de
Chagas em cães naturalmente
infectados no semiárido nordestino. Adicionalmente, propõe ao
Programa Nacional de Controle
da Doença de Chagas a operacionalização de ações que venham
a atender aos novos eixos epidemiológicos da doença, enfatizando a importância de se elevar o
canino doméstico a uma variável
a ser considerada tanto entre os
diversos elementos da cadeia de
transmissão peridomiciliar como
nos aspectos clínicos envolvidos
na sua infecção em si.

O Brasil é um dos maiores produtores de ruminantes do mundo, e
as doenças parasitárias são um
dos principais entraves para o aumento de produtividade, sendo os
helmintos o grupo de maior importância. Nesse contexto, o controle
de helmintos de ruminantes é
essencial para a melhoria sanitária do rebanho e em consequência
aumento da produtividade.

SUMÁRIO: A Doença de Chagas;
Identificação de cães naturalmente
infectados; Caracterização clínica
e laboratorial de cães infectados.
AUTOR: Almir Pereira De Souza
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,130
ISBN:9788581487151
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SUMÁRIO: Prejuízos causados
pelas helmintoses em ruminantes;
Resistência anti-helmíntica em
bovinos no Brasil; Resistência anti-helmíntica em ovinos e caprinos;
Diagnóstico da resistência anti-helmíntica em ruminantes com a
utilização de métodos coproparasitológicos; Tratamento seletivo em
pequenos ruminantes.
AUTOR: Livio Martins Costa Junior
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,460
ISBN:9788581489155
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Epidemia, Mídia e História
A Emergência do Virus Rocio

Esta obra retrata um episódio
ocorrido na década de 70 do século
XX, no Vale do Ribeira e litoral sul
do Estado de São Paulo, Brasil.
Sem perder a dimensão científica
do fenômeno, representado por
uma epidemia de encefalite, outros
dados foram compilados para que
pudessem ampliar a visão do fato.
O objetivo foi tecer a trama dessa
ocorrência histórica. O desafio
consistiu exatamente em transitar nas interfaces epidemiologia,
mídia e história para alcançar a
complexidade deste evento de
saúde pública.
SUMÁRIO: Uma Introdução ao Processo Epidêmico; A Importância da
Interdisciplinaridade na Pesquisa;
Um Breve Histórico da Região.
AUTOR: Edlaine Faria De Moura
Villela
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581486444
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Doença de Alzheimer

A regulação na saúde e o fortalecimento do setor privado sob a
orientação do Banco Mundial

Metodologia de Simulação
para a Dinâmica da
Coluna Lombar Humana

Este livro é um importante estudo da Política Pública de Saúde
no Brasil, marcada e permeada
pela ação de dois projetos: um
privatista e outro pautado nos
princípios da Reforma Sanitária. A
obra aborda os conflitos existentes
entre esses projetos e aponta as
ações e estratégias internacionais
e nacionais que têm contribuído
para o favorecimento do projeto
privatista no decorrer da história
da saúde no Brasil.

Proposta de Modelo Biomecânico

O livro coloca a biomecânica
humana, especialmente a coluna
humana, no contexto das ciências
da saúde e da engenharia, trazendo um modelo matemático capaz
de simular lesões nos discos intervertebrais por variação na rigidez
destes e possíveis disfunções de
ocorrência preponderantes em
biomecânica ocupacional.

SUMÁRIO: O Estado Regulador sob
a égide neoliberal, A política de
saúde no Brasil e a sua regulação
na década de 90, Os modelos de
regulação na saúde no contexto
das contrarreformas.

SUMÁRIO: Visão científica,Base
e objetivos da proposta, A coluna lombar humana, Anatomia e
funcionalidade, Aspectos ligados
à saúde, Aspectos terapêuticos e
fisioterapêuticos, Modelos matemáticos existentes.

SUMÁRIO: Aspectos Geriátricos
Relacionados ao Cuidado do Idoso
Portador da Doença de Alzheimer,
A Doença de Alzheimer: Aspectos
Clínicos, Os Cuidados com o Doente de Alzheimer: A Participação do
Terapeuta Ocupacional.

AUTOR: Liliam Dos Reis Souza
Santos
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,285
ISBN: 9788564367968

AUTOR: Luiz Heleno Moreira
Duque
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PESO: 0,190
ISBN: 9788581483771

AUTOR: Érica Lyra
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PESO: 0,220
ISBN:9788563381682
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Um olhar sob o enfoque multidisciplinar

Este livro traz informações indispensáveis aos cuidadores do
paciente da doença de Alzheimer,
ressalta a relevância da abordagem multidisciplinar e informa
sobre ações e serviços voltados a
este âmbito. O conteúdo da obra
proporciona aos leitores uma
expansão de sua visão sobre a doença, minimizando as dificuldades
e o estresse provenientes do cotidiano dos familiares, cuidadores e
profissionais ligados à área.

Medicina
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Risco ergonômico do trabalho
repetitivo
Utilização da estesiometria da mão e força
de preensão manual na prevenção e reabilitação das síndromes compressivas

Este livro tem como foco a pesquisa e análise do ambiente real
de trabalho e proposta de novos
indicadores físicos, na forma de
procedimentos técnicos com o
uso da força de preensão manual
e da estesiometria da mão para o
rastreamento e gestão das síndromes compressivas dos membros
superiores em trabalhadores
submetidos a atividades repetitivas
intensas.
SUMÁRIO: O Contexto da Ergonomia; Aspectos Fisiopatológicos
do Trabalho; Lesões por Esforços
Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(LER/DORT).
AUTOR: Pedro Ferreira Reis
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PESO: 0,190
ISBN:9788581486406
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Dengue na Mídia

Fronteira Brasil/Bolívia

Tudo Aquilo Que Você Não Vê

Adolescentes e Álcool

Com leitura leve e agradável, a
autora traz sentido a fenômenos
antes desconexos e, sem dúvida,
oferece notável contribuição ao
terreno da interdisciplinaridade, que bem caracteriza a saúde
coletiva. É um livro recomendável
a todos profissionais da saúde e da
comunicação, principalmente aos
que lidam com doenças emergentes e reemergentes como a dengue, grande desafio nacional que
se transformou numa endemia de
raízes profundas.

Este livro faz um completo apanhado sobre como acontece o
consumo de bebida alcoólica por
parte de jovens estudantes do
Ensino
Secundário da Cidade de Puerto
Quijarro/Bolívia; bem como
identificar a prevalência de consumo de bebida alcoólica nesse
grupo.
SUMÁRIO: a Fronteira; Bolívia,
Puerto Quijarro e o Álcool; Metodologia; Resultados; Discussão.

SUMÁRIO: Uma introdução ao
processo epidêmico; Embasamento teórico para construção de uma
estratégia de ação; Mídia e Saúde:
informação e comunicação na área
da Saúde Pública.
AUTOR: Edlaine Faria De Moura
Villela
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PESO: 0,300
ISBN:9788546203468

Saúde Pública
comercial@editorialpaco.com.br

AUTOR: Maria Romilda Da Silva
Lopes
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PESO: 0,145
ISBN:9788546201280
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Proteja sua Família das Drogas
A proposta do livro é encarar a
questão das drogas com respeito,
honestidade, bom senso e prudência, para conseguir ajudar famílias
e pessoas que convivem com este
problema social.
SUMÁRIO: Para você que pretende
sair das drogas; Para você que vai
falar com crianças; Para você que
vai falar com adolescentes; Álcool:
“O pai de todas as drogas”; Tabaco:
“O veneno viciante”; Cocaína: “Parecia inofensiva mas te dominou”;
Crack: “Patrocinador da violência
no Brasil”.; Maconha: “Vicia ou
não vicia?”; Drogas de balada:
“Ecstasy, LSD, cristal e lança-perfume”; Medicamentos abusados
pelos pais e filhos.

AUTOR: Luciano Quemello Borges
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,150
ISBN:9788581488929

Saúde Pública

A Trajetória de Mulheres Usuárias
de Álcool e/ou Outras Drogas
Dos Serviços de Atenção e Tratamento à
Comunidade Terapêutica

O livro apresenta pesquisa qualitativa cujo objetivo foi conhecer a
trajetória de usuárias de álcool e/
ou outras drogas, e seus familiares, nos serviços de atenção da
rede pública e/ou privada do Distrito Federal, até chegar a Comunidade Terapêutica, suas expectativas e vivências em cada um dos
serviços. Baseou-se na abordagem
sistêmica; nas políticas públicas
e na literatura específica sobre
comunidade terapêutica.
SUMÁRIO: Objetivos da pesquisa;
Referencial teórico; Método; Resultados; Discussão.

AUTOR: Ana Dóris Da Silva
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,270
ISBN:9788546204717

Saúde Pública
comercial@editorialpaco.com.br

Saúde como Questão de Justiça
Em seu novo livro, Camila De
Mario produz uma consistente
reflexão teórica para afirmar uma
tese fundamental: a saúde é uma
questão de justiça. A partir de
um debate das teorias da justiça
e particularmente de um diálogo
com a obra de John Rawls voltado
para a expansão de sua noção de
Igualdade Equitativa de Oportunidades, a autora argumenta que a
saúde é um bem essencial para a
garantia da justiça.
SUMÁRIO: Teoria Política e a Análise de Políticas Públicas; Justiça
social e o liberalismo igualitário;
Saúde e justiça social; O valor da
saúde; Políticas públicas: uma
questão de justiça; O procedimento
democrático e a justiça social.

AUTOR: Camila Gonçalves De
Mario
PÁGINAS: 392
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,460
ISBN:9788546204137
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Saúde e Meio Ambiente
Esta obra descreve a situação da
Saúde no Brasil e situações do
Meio Ambiente vividas por muitos
povos e aponta como estamos
fragilizados diante das doenças
crônicas não transmissíveis. O
ser humano é igual em qualquer
lugar do mundo e suas emoções
são muitas vezes um reflexo do
Meio Ambiente em que vive e como
resultado ele pode ou não adoecer.
Este é o foco desta grande obra,
os conhecimentos contidos nela
vão ao encontro dos atuais interesses da população. Saúde e o Meio
Ambiente caminham juntos para
que possamos almejar uma boa
qualidade de vida.

Estado Nutricional, Tempo de Tela
e Atividade Física em Escolares
Adolescentes
O livro discute a associação do
estado nutricional com as características demográficas e de estilo
de vida (atividade física e assistir
TV) com os dados de um estudo
populacional entre escolares da
rede pública de ensino fundamental do município de Niterói - RJ. A
conclusão é de que há necessidade
de se criar estratégias sensíveis e
individualizadas para promover a
atividade física e substituir o tempo assistindo TV por um lazer ativo
e que envolvam todos os sujeitos
envolvidos (profissionais de saúde,
professores e pais).

SUMÁRIO: Saúde no Brasil;
Doenças crônicas não transmissíveis; Percepção e interpretação
da natureza, sociedade, saúde e
qualidade de vida.

SUMÁRIO: Dados que justificam
a abordagem da temática; Estado
nutricional (sobrepeso e obesidade) em adolescentes.

AUTOR: Antonia Dalla Pria Bankoff
PÁGINAS: 360
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,410
ISBN:9788581485867

AUTOR: Marcelo Barros De Vasconcellos
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546203413

Saúde Pública

Saúde Pública
comercial@editorialpaco.com.br

Atividade Física, Nutrição e Saúde
Políticas Públicas de Prevenção e Controle
de Obesidade em Adolescente

O livro discute o papel da União,
Estado e Município nas ações centradas nos treze fatores (diretor,
escola pública, pais, programas
do governo, nutricionista, professor de educação física, amigos,
espaço público esportivo, médico,
propaganda, avanços tecnológicos,
segurança pública e psicossocial)
que podem influenciar na prevenção e combate da obesidade em
adolescentes escolares.
SUMÁRIO: História das políticas de
saúde; Obesidade, um problema
de saúde pública; O contexto das
políticas públicas para obesidade;
Pesquisa de campo: a questão da
obesidade na percepção dos diretores escolares de Nit.

AUTOR: Marcelo Barros De Vasconcellos
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PESO: 0,340
ISBN:9788546208449
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Transporte infantil
Guia da cadeirinha

Esta obra possibilita ao leitor
tomar conhecimento da importância em se usar os dispositivos
de retenção infantis (cadeirinhas)
nos automóveis. Adicionalmente,
instrui como utilizar corretamente
tais dispositivos. Explica, usando termos simples, os conceitos
básicos científicos e técnicos
vinculados à proteção das crianças
em automóveis, sempre quando
elas precisam ser transportadas.
Também possibilita ao leitor entender as dificuldades encontradas
para se conceber dispositivos de
retenção.
SUMÁRIO: O que mostram as estatísticas, Por que usar os dispositivos de retenção para crianças,
Qual é o melhor assento para sua
criança.
AUTOR: Maria De Castro Monteiro
Loffredo
PÁGINAS: 64
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/12
PESO: 0,55
ISBN:9788581480473

Saúde Infantil

Emagreça comendo de tudo
reeducação alimentar
Trabalhando o lado psicológico do
sobrepeso e obesidade

Já imaginou se você pudesse
emagrecer comendo tudo que você
gosta, sem precisar de regimes e
privações? Obesidade e sobrepeso
trazem problemas maiores do que
estética, comprometem a saúde.
Mudar essa situação é possível!
Com a leitura deste livro você poderá entender a causa emocional
e psicológica do ganho de peso e
mudar hábitos prejudiciais. Este é
o momento de emagrecer e recuperar a autoestima e a saúde!
SUMÁRIO: Conhecendo os grupos
dos alimentos sugestão alimentar, Reagindo contra a obesidade,
Você está condicionando o comer?,
Elimine o vício de engordar.

AUTOR: Dalton Corrêa Leme
PÁGINAS: 264
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,425
ISBN: 9788563381194

Saúde e Beleza
comercial@editorialpaco.com.br

Fique bem com o seu corpo
e a sua mente
Uma obra voltada para todos
aqueles que desejam desenvolver
hábitos mais saudáveis e melhorar seu estilo de vida por meio
da atividade física. É uma leitura
relevante para os profissionais
das áreas de Educação Física e
Saúde, bem como instrutores e
praticantes de atividades físicas e
esportivas.
SUMÁRIO: Excelência na entrega
do produto; Perguntas mais frequentes referente à saúde, bem-estar e Fitness; Programa ideal
de bem estar e condicionamento
físico; Overtraining e Overuse; Programa de musculação na obtenção de saúde, qualidade de vida e
estética; Aliando uma boa estratégia alimentar a um programa de
atividade física.
AUTOR: Wilmar Dos Santos Villas
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,200
ISBN:9788581488820

Saúde, Fitness e Beleza
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O Método Pilates

Saúde Escolar

Educação grega e jogos olímpicos

Da Teoria à Prática

A Responsabilidade de Ensinar

Período clássico, helenístico e romano

O livro traz um panorama da evolução do método desde sua criação
até os dias atuais e se vale de
aspectos tradicionais e inovadores
para propor uma forma de facilitar
o ensino e a aprendizagem dessa
prática para professores e alunos.
Para isso a obra traz um repertório
ilustrado de exercícios e planos de
aula/sessão que contribuirão para
o exercício do corpo e da mente.

Este livro vem de encontro com
os anseios de toda a Sociedade
sobre temas relevantes e de suma
importância sobre Saúde Escolar.
Discorre-se, aqui, verdadeiras
lições de casa para aqueles profissionais que realmente pensam
em uma futura “Sociedade” mais
digna e menos doente levando em
consideração o contexto Escola/
Saúde/ Aprendizagem.

SUMÁRIO: Aspectos Históricos;
Pilates na reabilitação; Pilates
Fitness; Motricidade e Método
Pilates; Anamnese e Avaliação
Postural; Montagem, organização
e gestão do Estúdio e aula/sessão
de Pilates; Exercícios de solo;
Exercícios com acessórios; Exercícios com aparelhos.

SUMÁRIO: Doenças crônicas não
transmissíveis em crianças e
adolescentes, Obesidade infantil
e alimentação na escola, hábitos
saudáveis na escola: obesidade e
atividade física, Hábitos saudáveis
na escola: obesidade e atividade
física.

O livro faz uma abordagem indispensável na História da educação
grega e seu legado para o estudo
da unidade política e poética de
uma nação. Também aborda a história dos jogos olímpicos apresentando a estrutura e organização
dos jogos. Em síntese apresenta
um legado deixado pelos gregos
em termos de formação educacional e cuidados na realização dos
exercícios físicos entre crianças.

AUTOR: Marcela Rodrigues De
Castro
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PESO: 0,290
ISBN:9788581488912

AUTOR: Carlos Aparecido Zamai
PÁGINAS: 240
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PESO: 0,340
ISBN:9788581480923

Saúde, Fitness e Beleza

Saúde Pública
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: História da Grécia
antiga: introdução ao estudo dos
jogos olímpicos, História dos jogos
olímpicos: período clássico, helenístico e romano, Legado olímpico:
contribuições para os estudos da
educação física.

AUTOR: Alessandro Barreta Garcia
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PESO: 0,130
ISBN:9788581480176
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O corpo entre o riso e o risco

A pedagogia das lutas

Um estudo sobre a escola nacional de circo

Caminhos e possibilidades

O espaço demarcado entre o “riso”
e o “risco” se refere a um campo
empírico de observação, a Escola Nacional de Circo, situada na
cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
Que relações podemos estabelecer
entre os processos de criação e as
práticas educacionais em geral?
Como a Escola Nacional de Circo
pode se constituir em um campo
de observação destas relações?
Quais são os aspectos mais específicos, implicados nestas práticas
educacionais, que nos auxiliam
na compreensão dos problemas
emergentes na escola em nossa
sociedade?

Analisando o processo de ensino e
aprendizagem de algumas modalidades de artes marciais e buscando concepções sobre o conceito
destas práticas nas mais variadas
áreas, este livro corrobora com a
prática pedagógica em diversos
contextos, podendo ser estendidas
inclusive para a compreensão dos
processos de ensino e aprendizagem de outras manifestações
corporais.

SUMÁRIO: Entre o riso e o risco:
um estudo sobre os processos de
subjetivação, “Respeitável Público!
O espetáculo vai começar!”.

SUMÁRIO: Revisão de literatura,
As lutas, A Pedagogia do Esporte, Aulas e entrevistas, Propondo
formas de pedagogizar as lutas,
Por que ensinar as lutas, O que
ensinar das lutas, Como ensinar
as lutas, Como avaliar o ensino
das lutas, Pedagogia das lutas,
para quê?

AUTOR: Fábio Henrique Bartolomeu Angelo
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,215
ISBN:9788581480091

AUTOR: Luiz Gustavo Bonatto
Rufino
PÁGINAS: 164
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/12
PESO: 0,290
ISBN:9788581480244

Educação Física

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

Professor de educação física e a
ditadura militar no Brasil
Comandado ou comandante?

Este livro é uma releitura de parte
da história da Educação Física
escolar desenvolvida no período
da Ditadura Militar, baseando-se
no depoimento de professores que
atuaram em escolas da cidade de
Jundiaí-SP. A obra mostra como as
políticas públicas ou sistemas de
governo não conseguiram determinar a ação dos sujeitos durante
o período e como as propostas
pedagógicas e/ou diretrizes curriculares foram alteradas conforme
seus costumes.
SUMÁRIO: Sobre a Ditadura Militar
no Brasil, A Educação no período
da Ditadura Militar no Brasil: a
história que nos é contada.

AUTOR: Wesley Batista Araújo
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/12
PESO: 0,213
ISBN:9788581480695
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O corpo negado
Desafios para a Educação Física

Este livro traz um estudo sobre
práticas de interdição do corpo
detectadas em aulas de Educação
Física: o corpo negado, ocupandose principalmente dos alunos que
negam o próprio corpo em função
de suas vivências realizadas no
campo da religiosidade, muitos
frequentadores das chamadas
igrejas evangélicas tão presentes
na periferia das grandes cidades.
A obra investiga as práticas de
interdição operadas sobre o corpo,
identificando as marcas das políticas de subjetivação que atravessam os processos educacionais.
SUMÁRIO: A interdição dos corpos
e dos movimentos, O funcionamento do poder, Processos de
subjetivação e processos educacionais.
AUTOR: Márcio Rocha
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,175
ISBN:9788564367456

Educação Física

A educação física no contexto
escolar

Aspectos Multidisciplinares das
Artes Marciais

Interdisciplinando o conhecimento
e construindo os saberes

A obra Aspectos Multidisciplinares
das Artes Marciais reúne diversos
estudos sobre esse tema, em suas
inúmeras dimensões. Ao longo de
dez capítulos, os autores selecionados por Carla Carvalho Iwanaga e Marcelo Moreira Antunes
discorrem sobre a relação das
artes marciais com suas respectivas áreas, que vão desde saúde
até filosofia. Nesse sentido, o livro
é indicado a profissionais e estudantes da área da saúde e demais
interessados em lutas e esportes
de combate.

Este livro explora a Educação
Física no contexto escolar e a sua
relação interdisciplinar no desenvolvimento de ações que contribuam com a melhora na qualidade da
prática. A Educação Física como
centro do trabalho interdisciplinar,
com ações sistemáticas e organizadas, utilizando-se de seus conteúdos e características próprias,
interagindo o corpo com o meio,
colabora facilitando a prática docente das professoras e sustenta
o aprendizado tornando concretos
conceitos, até então, abstratos
como os da matemática.
SUMÁRIO: Contextualização histórica da educação física escolar,
Conhecendo a interdisciplinaridade.
AUTOR: Marcelo José Alves
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,143
ISBN:9788564367319

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: Aspectos Introdutórios
sobre a Relação entre as Artes
Marciais e a Saúde, O Papel das
Artes Marciais em Condições Especiais, Artes Marciais e Alto Rendimento, A Psicologia do Esporte e
as Artes Marciais.
AUTOR: Marcelo Moreira Antunes
PÁGINAS: 172
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PESO: 0,260
ISBN:9788581481050

Educação Física
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Arte marcial na formação do artista da cena
Este livro apresenta uma reflexão
sobre as diferentes formas de
apropriação, pela dança moderna
e pós-moderna do ocidente, de
técnicas e artes corporais originárias de países asiáticos como meio
de treinamento técnico e embasamento estético para processos
criativos em dança. A autora desenvolveu um estudo baseado em
sua vivência com a dança e com as
artes marciais, especulando especificamente sobre como as técnicas de contato presentes nas artes
marciais asiáticas podem ajudar
um bailarino no tocante ao desenvolvimento de improvisações.
SUMÁRIO: Dança e arte marcial
em diálogo: possibilidades de interação; Panorama da dança pósmoderna e relações com o oriente.
AUTOR: Mariana Baruco Machado
Andraus
PÁGINAS: 220
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,280
ISBN:9788581483955

Educação Física

Conhecimento sobre o lazer nos
cursos de Educação Física de
Belém-PA
O lazer e suas múltiplas possibilidades é o tema desse livro, na
sua articulação com a formação
humana dos professores/as de
Educação Física. Nesse caminho
existencial, o autor dialoga com
aspectos que considera indispensáveis na formação para o lazer,
como uma sólida formação teórica, além de uma dimensão crítica
a respeito da mercadorização do
lazer, aliada com a sensibilidade
criativa de uma lógica existencialista de nossas experiências
vividas.
SUMÁRIO: Complexidade, Educação e Lazer; Conhecimento sobre
o Lazer nos Cursos Superiores em
Belém/PA.

AUTOR: Gustavo Maneschy Montenegro
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,175
ISBN:9788581484600

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

Com a nação nas mãos
A história do treinamento de goleiros no
futebol brasileiro

O conteúdo deste livro é riquíssimo. Nele constam relatos autênticos de personagens que construíram um período da história dos
goleiros brasileiros, por sinal um
período de muitas transições. Os
autores da obra nos proporcionam
uma excepcional oportunidade de
refletir e analisar, sob uma nova
perspectiva, o que significa ser
goleiro e o exercício da função de
goleiro.
SUMÁRIO: O Futebol e as suas
Origens; A História do Futebol no
Brasil; O Goleiro de Futebol; O
Treinamento Específico para os
Goleiros no Futebol.

AUTOR: Carlos Rogério Thiengo
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/14
PESO: 0,180
ISBN:9788581485478
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Educação Física e Meio Ambiente
Possibilidades para o Trabalho Escolar

A obra propõe aos professores de
Educação Física no Ensino Fundamental II uma reflexão sobre a
cultura corporal na interface da
educação ambiental. Para isso o
livro traz uma análise histórica da
Educação Física escolar e estratégias didático-pedagógicas para
a disciplina em sua relação com o
tema transversal Meio Ambiente.
SUMÁRIO: “Caminhos da Educação Física escolar no Brasil:
Concepções para uma educação
transformadora; Envolvendo os
Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) com o ensino de
educação física: Meio ambiente e
cultura corporal; Uma proposta de
sistematização para o Ensino
Fundamental II.
AUTOR: Felipe Gustavo Santos
Canciglieri
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,130
ISBN:9788581488448

Educação Física

Universidade, Formação Acadêmica e o Técnico Desportivo de
Voleibol
A presente obra enfrenta uma
das questões mais polêmicas do
campo acadêmico brasileiro: as
relações estabelecidas (ou não)
entre teoria e prática. Não bastasse essa delimitação, ainda observa-se a preocupação, não menos
polêmica, a respeito dos “pesos”
atribuídos na formação de um
profissional do campo esportivo
(especificamente no voleibol).
SUMÁRIO: Revisão da literatura;
Pesquisa de campo; Considerações finais.

AUTOR: Juliana Martins Pereira
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PESO: 0,190
ISBN:9788581488424

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

A formação do jogador de futebol
no Sport Club Internacional
É uma obra que convida aos leitores a pensar na formação do jogador de futebol como um processo
continuado de ensino e aprendizagem que tem como finalidade
promover mudanças integradas
dos comportamentos físicos, táticos, técnicos, cognitivos, sociais,
culturais, afetivos e psicológicos.
SUMÁRIO: Por uma sociologia do
futebol brasileiro; sociologia do
esporte, sociologia do trabalho e
teoria social; profissionalização e
modernização no futebol brasileiro; modernização e futebol científico no sport club internacional; a
formação do jogador de fu tebol no
sport club internacional.

AUTOR: Francisco Xavier Freire
Rodrigues
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,360
ISBN:9788581489124
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Qualidade de Vida, Diversidade,
Sustentabilidade
A Qualidade de Vida e Atividade
Física são assuntos abordados
conjuntamente há muito tempo. Os
benefícios à saúde e à qualidade
de vida são cada vez mais estudados por profissionais de diversas
áreas, não somente ligados à
reabilitação e a atividade física,
mas também por ambientalistas,
educadores e cientistas de diversos campos de estudo.
SUMÁRIO: Atividade Física, Qualidade de Vida, Sustentabilidade
e Meio Ambiente; Exercício Físico
e Saúde no Século XXI; Estresse Oxidativo, Envelhecimento e
Qualidade de Vida; Indicadores de
Qualidade de Vida no Trabalho;
Atividade Física em Pacientes em
Diálise; Prática de Yoga na Melhora da Saúde e Qualidade de Vida.
AUTOR: Carlos Aparecido Zamai
PÁGINAS: 436
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,640
ISBN:9788581488714

Educação Física

Educação Física e Regime Militar
Uma Guerra contra o Marxismo Cultural

Existe uma evidente e perigosa influência do marxismo na educação
física brasileira, e apontar algumas soluções para este estorvo é
um dever cívico. Assim, é urgente a necessidade de esclarecer
que as categorias utilizadas pelo
marxismo, de forma contrária ao
esporte, não encontram justificativa para existir. Logo, mergulhar
em um resgate teórico das aulas
de educação física durante os
anos do ciclo militar é obrigação
de todos aqueles preocupados em
desmistificar o período.
SUMÁRIO: O Marxismo Cultural;
Notas sobre a influência militar na
Educação Física brasileira; A Crítica Marxista ao Desporto Racional:
Apresentando as Categorias.
AUTOR: Alessandro Barreta Garcia
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PESO: 0,150
ISBN:9788581487441

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

Manual de Ginástica Artística
Masculina
Exercícios de Solo

A Ginástica Artística é um dos esportes mais fascinantes nas Olimpíadas e por trás das apresentações existe um árduo trabalho dos
atletas e treinadores, levando-se
aproximadamente 12 anos para
formar um atleta olímpico. Mas,
mesmo sendo uma das modalidades mais importantes, ainda são
poucos os cursos de Educação
Física no Brasil que oferecem boa
formação para trabalhar com a
Ginástica Artística, assim como
são reduzidas as opções quanto
aos materiais, livros ou manuais
de treinamento.
SUMÁRIO: Histórico da Ginástica;
Ações motoras fundamentais,
chamadas (repulsão de pernas ou
sobrepasso).
AUTOR: Leandro Da Silva Mota
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PESO: 0,125
ISBN:9788581484952
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As Virtudes do Esporte na Escola
Esta coletânea de ensaios é
fundamental na medida em que
a Educação Física brasileira se
encontra em uma repetida crise
de identidade. Velhos temas são
frequentemente discutidos, mas
nenhuma proposta é persuasiva o
bastante para fazer parte de um
novo olhar sobre a Educação Física
na escola. É com este espírito que
a presente coleção apresenta-se
como um contraponto.
SUMÁRIO: As virtudes da técnica
na educação física; Iniciação em
judô: considerações acerca do
desenvolvimento motor; Rugby
nas aulas de educação física; O
atletismo nas aulas de educação
física das escolas do município de
Serrolândia-BA.

AUTOR: Alessandro Barreta Garcia
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,170
ISBN:9788581487182

Educação Física

Práticas Corporais, Atividade
Física e Circo
Do Palco de Aberrações à
Espetacularização do Corpo

Este livro traz a história do Circo,
suas transformações e a representação social de seus personagens
– palhaços, acrobatas, funâmbulos
e vendedores de pipoca e algodão
doce –, buscando, com foco nas
práticas corporais, elucidar pelo
viés das Ciências Humanas a “esportivização espetacularizada” das
práticas circenses.
SUMÁRIO: Procedimentos Metodológicos; O Circo e suas Relações com a Educação Física; Que
Subam a Lona para o Espetáculo
do Corpo; Representações Sociais
Por Trás das Cortinas; Em Cena:
Apresentação e Análise dos Dados.

AUTOR: Luiz Eduardo Benini
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,165
ISBN:9788546200580

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

Teoria e Prática do Mini-Handebol
”O mini-handebol é mais que uma
iniciação ao esporte handebol. É
uma prática de reconhecimento
da importância do lúdico, do jogo
infantil, da infância. A ideia de base
dessa prática é a valorização da
vida, que não pode ser reconhecida
em todo o seu valor se a infância
não for preservada.
É orientado para crianças entre 6
até 10 anos, exatamente o período de vida em que se formam os
instrumentos de socialização, tão
ricamente potencializados nos
jogos coletivos.
SUMÁRIO: O que e o mini-handebol? ; A historia do mini-handebol;
Sugestoes de regras e adaptacoes
para o mini-handebol; As principais caracteristicas motoras,
socioafetivas e cognitivas das
criancas de 6 a 10 anos de idade.
AUTOR: Diego Melo De Abreu
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PESO: 0,370
ISBN:9788546206810
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O Lazer na Escuridão

Futsal e a Pedagogia da Iniciação

Futebol Sistêmico

A Busca pela Qualidade de Vida daqueles
que não Enxergam

Uma Proposta de Conteúdos Baseada em
Vivência de Situações-Problema

Conceitos e Metodologias de Treinamento

Um livro que visa analisar o significado do lazer para pessoas com
cegueira adquirida e suas formas
de participação em atividades desta esfera, que remete grande valia
para a área, haja vista a inexistência de uma abordagem como essa
no âmbito da deficiência visual e
tão pouco, nas discussões acerca
do lazer e os benefícios dele para
este público.

Orientado pelas novas tendências
em Pedagogia do Esporte, este
livro apresenta pressupostos teóricos e metodológicos para realizar
um processo inovador de iniciação
ao futsal. O eixo orientador e diferencial da obra está na proposta de
aprendizagem por situações- problemas, valorizando a inteligência
criadora do jogador. Destinada a
todos aqueles que, diretamente ou
indiretamente, estão envolvidos na
pedagogia da iniciação do futsal,
na obra são tecidos de forma harmoniosa os referenciais teóricos e
procedimentais.

SUMÁRIO: O Lazer: alguns apontamentos; Uma Amplitude de Significados: a deficiência; A Deficiência
Visual: delineamentos acerca da
Cegueira; Lazer e Cegueira Adquirida: buscando compreender essa
relação.

AUTOR: Vânia Warwar Archanjo
Moreira
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546204199

Educação Física

Esta obra trata de um tema muito
estudado e utilizado pelos profissionais que estão envolvidos com o
futebol de campo: uma abordagem
sistêmica no treinamento do futebol. O livro apresenta conceitos e
metodologias dos aspectos relacionados ao treinamento de atletas
profissionais: as demandas físicas
e fisiológicas, pedagogia do jogo de
futebol, treinamento dos aspectos
técnicos, táticos e físicos por meio
dos jogos, protocolos de avaliação
física, metodologias do treinamento de força, a componente tática
do jogo de futebol, planilhas de
treinamentos por meio dos jogos.

SUMÁRIO: Modalidade esportiva
coletiva futsal; Fundamentos para
composição dos conteúdos.

SUMÁRIO: Conhecendo o futebol:
demandas físicas e fi siológicas de
uma partida, Pedagogia do esporte: o jogo e o futebol.

AUTOR: João Rufino Da Silva
Junior
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PESO: 0,140
ISBN:9788546205356

AUTOR: Charles Ricardo Lopes
PÁGINAS: 288
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,440
ISBN:9788546206933

Educação Física
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Uma Escola para Todos

Onze

Corpos no Limite

Reflexões e Práticas a Partir da Educação
Física

Futebol e Ciências Humanas

Suplementos Alimentares e Anabolizantes
em Academias de Ginástica

Educar, na contemporaneidade,
significa promover uma educação
que possibilite o desenvolvimento integral do estudante. Nesse
sentido, a escola tem um papel
fundamental, por ser o local em
que se concentram trabalhos que
englobam diferentes linguagens e
diversidade cultural, onde se deve
valorizar e compartilhar as experiências vividas e vivenciadas por
estudantes e professores.
SUMÁRIO: Educação física: uma
perspectiva de trabalho com projetos na prática pedagógica; Projeto
“esporte total”: um instrumento de
conscientização e valorização da
formação integral dos jovens.

AUTOR: Denise Ivana De Paula
Albuquerque
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PESO: 0,220
ISBN:9788546207770

Educação Física

O futebol emprega milhões de
pessoas, movimenta bilhões em
dinheiro e mexe com a paixão
dos torcedores. Apesar da sua
força inegável em todo o planeta,
ditando comportamentos, investimentos e uma vasta produção
de conteúdo, seja jornalística ou
voltada ao entretenimento, as
pesquisas sobre o tema ainda são
vistas com preconceito, mesmo
com os avanços nos últimos anos,
o que abre lacunas na tentativa de
compreender as influências, na
sociedade contemporânea, daquele que é considerado o esporte das
multidões.

Este livro traz um estudo sobre o
cotidiano de usuários de suplementos alimentares e anabolizantes em academias de ginástica e
como estes constroem de forma
plural as noções de risco para
além do referencial biomédico. A
obra aborda os usos de suplementos alimentares e de anabolizantes
na seara do campo da Educação
Física e da Saúde Coletiva para se
pensar a intervenção de sanitaristas e profissionais de saúde em
geral no/com outro.

SUMÁRIO: Futebol, História & Sociedade; Futebol & Trabalho; Futebol & Política; Futebol & Gestão
Pública; Futebol & Comunicação.

SUMÁRIO: Contribuições das ciências sociais para o estudo das academias de ginástica; A produção
de corpos desejáveis; Construção
de uma etnografia sobre os usos
de suplementos alimentares.

AUTOR: Igor Savenhago
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PESO: 0,340
ISBN:9788546205448

AUTOR: Alan Camargo Silva
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PESO: 0,270
ISBN:9788546209514

Educação Física
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Vulnerabilidade no Esporte
Volume 1

Vulnerabilidade no esporte
volume 2

Atividade Física, Saúde e
Qualidade de Vida

A coleção que se inicia neste
volume remete-nos a uma temática que tem sido tratada de forma
colateral e silenciosa no ambiente
da atividade física e esporte. Apesar de algumas dos tópicos que
encontrará neste livro já terem
sido abordados de forma isolada
ou mesmo como um problema/situação do ambiente esportivo, eles
estão apartados de uma questão
que os abarca todos: A VULNERABILIDADE.

Da mesma maneira que o primeiro
volume desta coleção, novos véus
são retirados, novos olhares sobre
questões complexas e prementes
são apresentados ao leitor. Tratar
do doping, da família, da vida dos
atletas longe de suas famílias e
cultura, abordar um personagem
como o arbitro vulnerável a diversas intempéries, da especialização precoce aos efeitos da mídia,
do corpo levado ao limite até os
cuidados no desenvolvimento de
instrumentos psicossociais quem
têm sido utilizados para mensurar
o ambiente esportivo.

Experiências e Relatos

SUMÁRIO: Vulnerabilidade no
esporte; Transição de carreira: o
jovem atleta, o profissional e a volta ao homem “comum”; Lesões no
esporte: da avaliação às consequências; Repercussões encefálicas
da prática esportiva.

AUTOR: Flávio Rebustini
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,220
ISBN:9788546211883

Educação Física

SUMÁRIO: Instrumentos de avaliação de construtos psicossociais:
bases críticas para uma discussão
sobre os riscos relativos à sua
construção.
AUTOR: Flávio Rebustini
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PESO: 0,245
ISBN:9788546212286

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br

S Aborda-se neste o processo de
envelhecimento e o equilíbrio: a
contribuição do exercício físico na
promoção da saúde em idosos;
atividade física, aptidão física e
saúde do adolescente; qualidade
de vida de crianças e adolescentes: comparativo entre gêneros à
luz do instrumento Kidscreen-27;
corpo, saúde e qualidade de vida: a
atividade física como instrumental
na busca pelo inatingível e benefícios de diversas atividades físicas
praticadas em academia.
SUMÁRIO: Qualidade de vida de
crianças e adolescentes: um estudo comparativo entre gêneros à luz
doinstrumento Kidscreen-27.

AUTOR: Carlos Aparecido Zamai
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,125
ISBN:9788546210879
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Educação Física Cultural
Inspiração e Prática Pedagógica

S Na tentativa de desenvolver
ações didáticas a favor das diferenças e sintonizadas com as
demandas da sociedade contemporânea, professores e professoras deixaram-se inspirar pelas
teorias pós-críticas e criaram uma
pedagogia singular. Denominada
Educação Física cultural, culturalmente orientada ou simplesmente
currículo cultural, suas especificidades compreendem princípios
ético-políticos que orientam a
definição das práticas corporais a
serem tematizadas.
SUMÁRIO: Estado da arte; Campos
de inspiração; Definição dos temas
e situações didáticas; Organização
e desenvolvimento das atividades
de ensino; Emergência dos conteúdos.
AUTOR: Marcos Garcia Neira
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,150
ISBN:9788546212675

Educação Física
comercial@editorialpaco.com.br
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JUNG & SAÚDE
Temas Contemporâneos

Este livro demonstra, de forma
prática, clara e objetiva as experiências de psicólogos de diferentes partes do Brasil, em suas
mais variadas formas de atuação,
priorizando aspectos físicos,
psicológicos, sociais, religiosos
e ambientais em várias fases do
desenvolvimento humano. A obra
busca, numa interface entre a
Psicologia Analítica e a área da
Saúde, integrar o consciente e
o inconsciente num estado profundamente interdependente e
recíproco.

ESTIGMA SOCIAL E ISOLAMENTO
COMPULSÓRIO

PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM
SAÚDE

Lepra, saber médico e políticas públicas de
saúde no Brasil

Aprendizado em Serviço

Este livro reflete sobre os mecanismos de controle social e as
políticas sanitaristas de isolamento compulsório dos portadores
de lepra na Colônia do Bonfim,
no Maranhão, e nos permite ter
acesso aos mecanismos de poder
mobilizados por instituições e
agentes, derivados da construção
social do diferente como portador
de atributos negativos, e que justificaram as políticas de confinamento baseadas em argumentos
não exclusivamente médicos, mas
também políticos e ideológicos.

Educação na Saúde, Serviço em
Práticas Integrativas e Promoção
de Saúde compõem um campo
nobre para ecologia de saberes
inerente na formação de leitores competentes, sobretudo em
relação a Saúde Pública. Assim, as
reflexões inseridas neste livro destacam iniciativas de Educação na
Saúde e experiências de Práticas
Integrativas em Serviços de Saúde
adaptadas às novas demandas da
sociedade contemporânea.

SUMÁRIO: A construção do objeto
de estudo: um sem fim de perguntas, uma infinidade de dúvidas na
prática da pesquisa.

SUMÁRIO: 1. Avanços e desafios
na implantação das Práticas Integrativas e Complementares dentro
de uma Escola Médica; 2. Residência multiprofissional em práticas
integrativas e complementares em
saúde e mais temas abordados.

AUTOR: SANDRA FERNANDES DE
AMORIM
PÁGINAS: 348
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PESO: 0,54
ISBN: 9788581484662

AUTOR: CIDINALVA SILVA CÂMARA
NERIS
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,225
ISBN: 9788581485249

AUTOR: GISELE DAMIAN ANTONIO
GOUVEIA
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,21
ISBN: 9788546213535

Ciências da Saúde / Medicina

Ciências da Saúde / Saúde Coletiva

Ciências da Saúde / Saúde Coletiva

SUMÁRIO: Uma Compreensão
Simbólica das Cicatrizes no Corpo;
Interconsulta em Saúde Mental no
Contexto Hospitalar: Uma Análise
à Luz do Mito de Hermes e mais
outros temas abordados.

comercial@editorialpaco.com.br
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ALEMANHA

CONHECIMENTO E CUIDADO

ENCONTROS E DESPEDIDAS

Futebol e Nacionalismo

Desafios e Tendências da Medicina Contemporânea

O acolhimento da morte pelos profissionais
de saúde

A medicina tem sido um campo
de grandes tensões na sociedade
contemporânea. Embora haja um
consenso de que a situação da
saúde de cada povo depende muito
mais da organização da sociedade do que da prática médica e
dos serviços de saúde em geral,
é sobre eles que deságua grande
parte da demanda de atenção e
de cuidado diante do sofrimento
físico, emocional, mental e até
mesmo espiritual.

Em Encontros e Despedidas - o
acolhimento da morte pelos
profissionais de saúde tem como
propósito contribuir para a formação de profissionais de saúde,
preparando-os para cuidar daqueles que estão partindo. Aborda
a percepção da morte em outras
culturas e as dimensões da morte
na sociedade ocidental contemporânea.

A vitória da Alemanha, na Copa do
Mundo Fifa de 2014, despertou um
interesse especial por esse país
que teve possivelmente a história
nacional mais conturbada entre
todos. Desde o fim da Idade Média
que sua população se preocupava
com a formação nacional, em meio
as divergências religiosas, políticas e culturais existentes. Nesse
caldeirão germânico, o nacionalismo se desenvolveu como unidade
autoritária e destruidora.
SUMÁRIO: 1. As copas do mundo
de 1954, 1974, 1990 e 2006; 2. Formação nacional e prática esportiva; 3. A história do nacionalismo
na Alemanha.

AUTOR: LUCAS PEREIRA ANTUNES
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,28
ISBN: 9788546217106

Ciências da Saúde / Educação Física

SUMÁRIO: Capítulo 1: Tensões e
contradições na medicina atual;
Capítulo 2: Dimensões constitutivas da medicina: conhecimento e
cuidado entre outros temas.

AUTOR: ANNA ALICE AMORIM
MENDES
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,5
ISBN: 9788546217663

Ciências da Saúde / Medicina
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SUMÁRIO: Apresentação Introdução Sobre a morte e o morrer
Sobre os cuidados aos que estão
morrendo Contando histórias... ou
Encontros e Despedidas Referências

AUTOR: ANNA ALICE AMORIM
MENDES
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,17
ISBN: 97885446218592
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HOMEOPATIA
NOÇÕES BÁSICAS PARA A GRADUAÇÃO

Em Homeopatia – noções básicas
para a graduação aborda a medicina homeopática desenvolvida
por Samuel Hahnemann, como
alternativa às terapêuticas agressivas da época, que não tinham
qualquer sustentação empírica.
Essa medicina complementar tem
sido usada de forma combatente
às práticas de sangrias, aplicação
de substâncias cáusticas, ingestão
de outras de grande toxicidade,
que provocavam vômitos, diarreia,
sudorese, no intuito de expulsar
a matéria pecans, muitas vezes
levando o paciente à morte, realizadas nos séculos XVIII e XIX.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Capítulo 1: A individualidade como centro da abordagem
homeopática entre outros temas.
AUTOR: ANNA ALICE AMORIM
MENDES
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,265
ISBN: 9788546218615
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ANATOMIA DENTAL E MORFOLOGIA DO SORRISO
Atlas, teoria e exercícios

Anatomia Dental e a Morfologia do
Sorriso concentra suas análises
na composição e na arquitetura do
dente que precisam ser analisadas
individual e cuidadosamente, pois
estão correlacionadas às atribuições desempenhadas pelos dentes, como parte de todo o sistema
estomatognático e da fisiologia
humana.
SUMÁRIO: 1. A importância do estudo da anatomia dental 2. Anatomia dental conceitos 3. Formação
anatômica do dente 4. Estruturas
dentais 5. Funções dos dentes 6.
Dentição 7. Notação dentária 8.
Divisão em terços 9. Morfologia
dental 10. Estruturas dentais

AUTOR: ANDREIA DE OLIVEIRA
SOUZA
PÁGINAS: 80
FORMATO: 21X28CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,15
ISBN: 9788546219933

Ciências da Saúde / Odontologia
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DESAFIOS DA PRÁTICA GERENCIAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
A obra “Desafios da prática gerencial em saúde da família” retrata
as alegrias, angústias e dissabores
da gerência de Unidade da Saúde
da Família pela ótica do enfermeiros, que realizam as atividades de
gerenciar as Unidades de Saúde,
em paralelo à responsabilidade de
atender aos pacientes nos diversos programas de Saúde Pública
(saúde da mulher, adulto, criança e
outros). Esta publicação é destinada a estudantes, pesquisadores
e profissionais interessados em
promover a melhoria da qualidade
do serviço público de saúde.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Capítulo 1: Marco teórico e conceitual

AUTOR: LÍCIA MARQUES VIDAL
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/20
PESO: 0,285
ISBN: 9786586476200
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Esta obra é fruto de uma ação
colaborativa de profissionais e
docentes ligados à saúde pública
brasileira. Seus capítulos refletem
aspectos ligados à sustentabilidade e aos conceitos estruturantes
da promoção da saúde, desenvolve
questões históricas, de educação e
formação na área, a possibilidade
de construção de cidades e ambientes saudáveis, os impactos dos
agrotóxicos e as possibilidades de
sustentabilidade na agricultura e a
segurança alimentar e nutricional.
SUMÁRIO: Apresentação 1.
Promoção da saúde no estado de
Goiás: breve relato de 2012 a 2019
entre outros temas abordados.

AUTOR: FABIANA RIBEIRO SANTANA
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,18
ISBN: 9786586476842
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NO CAMINHO CERTO APÓS UMA
CIRURGIA CARDÍACA
Um guia completo com orientações e recomendações para o pós-operatório

ENVELHECER NO BRASIL
Da pesquisa às políticas públicas

O período pós-operatório é um dos
mais importantes na recuperação
de uma cirurgia cardíaca. Após a
alta hospitalar, já em seu domicílio, surgem situações e dúvidas
que podem comprometer a boa
evolução bem como colocar em
risco a vida dos pacientes. Nesta obra, Dr. Marco Antônio Volpe
utiliza sua experiência para trazer
de forma simples e lúdica as
principais orientações para esse
período.

Esta obra buscou reunir trabalhos
sobre diferentes aspectos de envelhecer no Brasil, apresentando
ações efetivas e que melhoraram
a saúde dos idosos. O objetivo foi
compilar estudos e experiências
sobre os tópicos de Saúde do
Idoso, Políticas Públicas de Saúde
para o idoso, tecnologias para
prevenção e habilitação/reabilitação de quedas para promoção e
a prevenção da saúde, de modo a
entender como proporcionar uma
melhor qualidade de vida e evitar a
sobrecarga no sistema de saúde.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Agora é com você...
Alta hospitalar Voltando ao normal
Suas emoções Seu corpo Visitas
Socialização entre outros temas
abordados

SUMÁRIO: Apresentação 1. A
transição demográfica de Brasil e
Argentina, aproximações e distanciamentos 2. Formação de espaço
dialógico promotor da saúde no
envelhecimento entre outros.

AUTOR: MARCO ANTÔNIO VOLPE
PÁGINAS: 256
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,39
ISBN: 9786586476644

AUTOR: ANA FRANCISCA ROZIN
KLEINER
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,185
ISBN: 9786586476651
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MEDICINA & ARTE: UM ENCONTRO COM A VIDA
Esta obra é uma tentativa de analisar e entender o equilíbrio entre
a arte e a ciência considerando o
âmbito da medicina. nos preceitos
médicos, observando a medicina
como uma arte. Trata-se de uma
autorreflexão, feita através de
textos íntimos de profissionais da
área que trata do “sujeito por trás
do bisturi” que também tem seus
conflitos e dilemas.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Parte I: Versando Parte
II: Proseando Parte III: Vivências
Parte IV: (Re)desenhando Parte V:
Musicando Sobre os autores

AUTOR: EDLAINE FARIA DE MOURA VILLELA
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,34
ISBN: 9786587782829
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CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS
Uma cartografia sobre o tempo de/em
finitude

O livro traz uma narrativa difícil,
porém feita de maneira leve pela
autora, que buscou mostrar os
cuidados clínicos e o dia-dia de
pacientes sobre cuidados oncológicos paliativos em situação
de “finitude”, como caracteriza a
autora. Através de cada relato e
cada história, a obra traça uma
“sinopse poética” cheia de emoção
e cercada da realidade dos cuidados clínicos mais difíceis.
SUMÁRIO: Apresentação Sobre
uma Carta-Prefácio… 1. Tecer 2.
Cartografar 3. Temporalizar 4.
Despedir Referências

AUTOR: LUCIDALVA COSTA DE
FREITAS
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,21
ISBN: 9788546220595
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O JUDÔ NA ESCOLA
A busca do equilíbrio no desenvolvimento
humano

O judô na escola: a busca do equilíbrio no desenvolvimento humano, é um manual que aborda de
maneira clara e detalhada a arte
da luta humana, com um recorte
histórico do judô, focando o desenvolvimento técnico, mas também
o intrapessoal. Nesta obra também é abordada a importância do
ensino de judô nas escolas com a
metodologia de acompanhamento
adequado e conversando sempre
com outras disciplinas e áreas de
conhecimento.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. A atividade física cotidiana e a
interferência direta na evolução
biomorfológica-hominídea 1.1 A
Evolução Humana e o Lutar entre
outros temas abordados.
AUTOR: VALECIO SENNA VASCONCELOS DA SILVA
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,18
ISBN: 9786558403753
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ACUPUNTURA
Uma ciência multiprofissional

Esta obra tem como objetivo
apresentar análises e discussões
desenvolvidas acerca da contribuição da Acupuntura e todos os
benefícios que essa técnica milenar chinesa oferece para a saúde
e cuidado. Ao longo dos capítulos
que constituem essa obra também
são apresentadas experiências clínicas de profissionais que expõem
suas experiências e como o uso
dessa técnica pode ser benéfico
em diversas situações da vida.
SUMÁRIO: Introdução 1. Integração da acupuntura à razão sensível
para o alívio da dor: uma potência
no cotidiano da enfermagem em
cuidados paliativos entre outros
temas abordados

AUTOR: GISELE DAMIAN ANTONIO
GOUVEIA
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,16
ISBN: 9786558402168
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COVID-19, SAÚDE & INTERDISCIPLINARIDADE
O impacto social de uma crise de saúde
pública pode gerar

Covid-19, saúde & interdisciplinaridade: o impacto social que uma
crise de saúde pública pode gerar,
traz uma análise aprofundada
sobre a pandemia, considerando
várias óticas, com o objetivo de
ir além do conhecimento apenas
biológico. O objetivo é observar o
tema considerando os impactos da
pandemia na saúde pública. Essa
é uma obra que busca contribuir
para discussão sobre as lições
tiradas com a pandemia.
SUMÁRIO: Apresentação prefácio
1. A emergência do vírus rocio e do
novo coronavírus: o velho novo de
novo

AUTOR: EDLAINE FARIA DE MOURA VILLELA
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,23
ISBN: 978655840121
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RIZOMA III
Saúde Coletiva & Instituições

O Rizoma III: saúde coletiva e instituições, traz ao leitor um convite
a reflexão sobre saúde coletiva e
saúde afetiva. Tendo como referencial de contexto a pandemia
do COVID 19 de 2020-2021, que
trouxe uma nova visão sobre saúde
e afetividade para o mundo, os
capítulos ao longo da obra trazem
relatos da vivência de profissionais
da área de saúde, arte e educação,
somando a contribuição acadêmica de professores e alunos de pós
graduação de importantes Universidade do país, sobre as possibilidades e mudanças na saúde
coletiva.
SUMÁRIO: Parte 1. Institucionalismo & saúde coletiva entre outros
assuntos abordados
AUTOR: JANDESSON MENDES
COQUEIRO
PÁGINAS: 440
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,78
ISBN: 9786558402855
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ESTUDOS DA OCUPAÇÃO

DESENVOLVIMENTO HUMANO

MULHERES ALCOOLISTAS

Desafios e possibilidades

Intervenções neuromotoras e educacionais

Diálogos com os cuidados de saúde

Estudos da ocupação: desafios e
possibilidades, é uma importante
contribuição para os estudos de
Terapia Ocupacional, considerando
sua diversidade e a interação com
outras áreas. Os capítulos apresentam uma visão ampla sobre a
ciência ocupacional na América
Latina e todos os fatores que constitui, como inclusão e participação.

Desenvolvimento humano: intervenções neuromotoras e educacionais, é uma obra organizada que
busca analisar e discutir questões
inerentes ao desenvolvimento
humano, considerando o processo
de aquisição de habilidades, tanto
neuromotoras como cognitivas,
mas também destacando a importância do ambiente social ao qual o
ser humano é inserido, e o quanto
ele afeta no seu desempenho e na
construção da autonomia. .

Em “Mulheres alcoolistas: diálogos com os cuidados de saúde”
retrata o alcoolismo vivido por
mulheres, baseados em relatos de
histórias de vidas marcadas por
todos os prazeres, frustrações e
consequências que a bebida alcoólica é capaz de provocar. Este livro
te levará a reconhecer o alcoolismo como um objeto social capaz
de gerar significados reificados e
consensuais por sua representação e influência, a partir da representação de mulheres entrando
um pouco em contato com suas
experiências.

SUMÁRIO: ECONÔMICO/POLÍTICO
DA ATUALIDADE E A COVID-19
(DES)CAMINHOS DA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE COVID-19
SOBRE OS AUTORES

AUTOR: ADRIANA MARIA VALLADÃO NOVAIS VAN PETTEN
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,23
ISBN: 978655406662
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SUMÁRIO: Apresentação 1. Educação como emancipação na EJA
prisional: uma análise de situações vivenciadas em sala de aula
entre outros temas abordados

AUTOR: ADALBERTO ROMUALDO
PEREIRA HENRIQUE
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,16
ISBN: 978655840537
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SUMÁRIO: Prefácio Capítulo 1.
Diálogos iniciais Capítulo 2. A
bebida alcoólica e sua conexão
com o feminino entre outros temas
abordados.
AUTOR: SILVIO EDER DIAS DA
SILVA
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,16
ISBN: 9788546220571
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PERCORRENDO TERRITÓRIOS
DA(S) SAÚDE(S) NO BRASIL
Perspectivas contemporâneas

Percorrendo territórios da(s)
Saúde(s) no Brasil: perspectivas
contemporâneas traz uma mistura
de textos que discutem questões
de saúde a partir de diferenciados
pontos de vistas, trazendo conhecimentos das Humanidades para
aprofundar o diálogo sobre questões tão importantes em tempos
de crise sanitária e política.
SUMÁRIO: Percorrendo territórios
da(s) saúde(s) no Brasil: perspectivas contemporâneas
1. Medicalização da vida e processos de subjetivação contemporâneos: lgumas reflexões sobre
narrativas de consumo de psicofármacos no contexto universitário
brasileiro
AUTOR: ESMAEL ALVES DE OLIVEIRA (ORG.)
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/22
PESO: 0,170
ISBN: 9786558407294
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