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Apresentamos o catálogo da BIBLIOTECA DE 
SAÚDE. Este material contém a descrição de 
todos os projetos integrantes deste acervo. 
Os livros selecionados atuam como ferra-
mentas para informar alunos, educadores, 
famílias e a comunidade em geral.
As obras abordam questões relativas aos 
temas que influenciam diretamente na qua-
lidade de vida dos alunos, colocando-os no 
centro do debate e responsabilizando-os 
por suas ações. Além disso, consideramos 
que o processo educativo vai além da alfa-
betização quando fomenta práticas saudá-
veis que influenciam toda a comunidade.
Dessa forma, a prática da educação em saú-
de preconiza desenvolver nas pessoas juízo 
crítico e capacidade de intervenção sobre 
suas vidas e sobre o ambiente com o qual 
interagem. As informações e orientações 
disponibilizadas nos livros são expressas de 
maneira clara e sem restrições, de forma a 
garantir a boa compreensão pelos leitores 
e o cumprimento dos objetivos e metas de 
cada projeto.

APRESENTAÇÃO



São inúmeras as informações e notícias sobre 
a dengue, a febre zika e a febre chikungunya, 

todas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, personagem que já virou protagonista 

dessa história. A ideia deste livro é passar 
aos alunos informações importantes sobre o 

mosquito, as doenças que ele transmite e, acima 
de tudo, como preveni-las.

64 p.
Autoras:
• Adriana Brunstein

• Tatiana Catelli

COMBATENDO O  
AEDES AEGYPTI

20,5 x 27,5cm

Informativo

Ensino 
Fundamental II

Aluno

ISBN: 978-85-5567-061-9



Material completo sobre a prevenção das 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti. O conteúdo faz um resgate sobre 
as endemias e epidemias, destacando a 
importância da ciência no combate de 

enfermidades.

232 p.
Autoras:
• Adriana Brunstein

• Tatiana Catelli

• Rachel D’Amico  
  Nardelli

COMBATENDO O  
AEDES AEGYPTI

20,5 x 27,5cm

ISBN: 978-65-990-449-0-8

Informativo

Ensino  
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5o ano

Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates proferiu a seguinte frase: “As duas 
grandes habilidades necessárias ao desenvolvimento e à formação do ser 

humano são a arte e o esporte”, dando ênfase à importância da prática 
esportiva para a saúde física, mental e emocional do ser humano. Essa 

filosofia deu origem ao lema: mens sana in corpore sano, que quer dizer, 
“mente sã, corpo são”. Por isso, até os dias de hoje, ao se falar em educação, 
quando se pretende obter, de maneira profunda e eficaz, a transformação 

que o processo educacional propõe, subentende-se que a prática esportiva 
é uma forte aliada e um instrumento educacional inestimável. Este projeto 
nasceu com o propósito de fazer parte do contexto educacional dos alunos 
do Ensino Fundamental I e o faz por meio de propostas de atividades que 
estimulam o movimento do corpo e da mente. Buscamos inserir em suas 

rotinas diárias a preocupação com a saúde e a higiene do corpo como 
fatores primordiais para o bem-estar pessoal e coletivo.

CORPO EM MOVIMENTO
20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental I

Aluno

Autora:
• Patricia Oliva Carbone
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3o ano

4o ano

96 p.
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 96 p. ISBN: 978-85-5567-293-41o ano
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3o ano ISBN: 978-85-5567-295-8

112 p.4o ano ISBN: 978-85-5567-296-5

112 p.5o ano ISBN: 978-85-5567-297-2



O abuso de drogas entre jovens tem sido uma das questões 
que mais afligem a sociedade contemporânea. A prevenção 

prioriza a adesão aos princípios da vida, a formação de valores 
e o conhecimento da natureza, do efeito e das consequências 

das substâncias. O conhecimento, a segurança e a proteção 
são muito importantes quando falamos sobre drogas, já que 
a vivência da adolescência, normalmente, se faz de maneira 

muito conflituosa e as pressões do meio ambiente mostram-se 
uma grande influência no início. O jovem deve contar com 

apoio e escuta para não embarcar nessa.

DROGAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE
20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental I

Aluno
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Esta obra pretende deslindar os mitos e 
questionar os preconceitos relacionados 
ao tema. Para isso, faremos uma análise 

dos contextos históricos e culturais 
e lançaremos um olhar sobre as realidades  
enfrentadas por estes consumidores e as 

políticas públicas vigentes.

Autora:
• Fernanda Egger

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: DROGAS

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Aluno/Educador

20,5 x 27,5cm

424 p.

232 p. ISBN: 978-65-991257-0-6Aluno

Educador ISBN: 978-85-5567-091-6 



A coleção “Esporte e saúde” traz a proposta 
de trabalhar uma unidade por bimestre, 

conteúdos sobre práticas esportivas, 
alimentação e bem-estar, proporcionando 

ao aluno do Ensino Fundamental II e ao 
educador tempo suficiente para a assimilação 

do conteúdo e sua aplicação prática. 

Autores:
• Denis Pierre Araki 

• Patrícia Oliva Carbone

ESPORTE E SAÚDE
20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Aluno
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A obra tem propósito de fazer parte do 
contexto educacional dos alunos, e o faz 

por meio de informações, pesquisas e 
dicas sobre qualidade de vida e diferentes 

modalidades de prática esportiva.

320 p.
Autoras:
• Adriana Brunstein

• Denis Araki

• Patrícia Oliva Carbone 

ESPORTE E SAÚDE

20,5 x 27,5cm

ISBN: 978-85-5567-101-2

Paradidático

Ensino  
Médio

Aluno



A formação do educador deve extrapolar os limites 
das disciplinas regulares para ingressar no mundo da 

informação e da globalização. Um tema tão amplo como 
este possibilita variadas formas de abordagem, podendo 

interligar-se a diversas disciplinas ao mesmo tempo. Nesta 
obra, o educador irá encontrar as principais informações 
a respeito das epidemias e endemias, familiarizar-se com 

os contextos históricos e socioculturais e atualizar-se a 
respeito das novas técnicas.

388 p.
Autoras:
• Isabel D’Amico

• Rachel D’Amico 
   Nardelli

FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
EPIDEMIAS E ENDEMIAS

20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Educador

ISBN: 978-65-990449-2-2



Este material foi idealizado para ser trabalhado em sala 
de aula, trazendo conteúdo aprovado por profissionais 

da área de saúde. É ricamente ilustrado e possui um 
projeto gráfico prático e confortável para consultas 
e pesquisas escolares. Além do conteúdo teórico, é 

possível encontrar sugestões de atividades e ações que 
envolvem os alunos com essa temática e proporciona 

uma verdadeira conscientização.

408 p.

Autoras:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

• Tatiane Catelli

FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Educador

ISBN: 978-85-5567-102-9



Dez por cento da população brasileira 
sofre com o alcoolismo. Os homens estão à 
frente nessa estatística com 70% dos casos, 

enquanto as mulheres correspondem a 
30%. Neste volume trataremos deste tema 
abordando as consequências do abuso do 
álcool e indicando alternativas para lidar 

com o problema.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ALCOOLISMO

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

15,5 x 22,5cm

ISBN: 978-85-69377-32-0



No Brasil, a febre amarela é uma doença controlada, 
mas a dengue continua a fazer vítimas. Todo início 

de ano é igual: mal começam as chuvas de verão e a 
dengue se alastra rapidamente. Os noticiários mostram 
diariamente cidades que vivem epidemias da doença 
em um cenário assustador. Neste volume mostramos 
como as duas doenças surgiram, como elas agem no 

corpo e como podemos colaborar para a sua prevenção.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
DENGUE E FEBRE AMARELA

Informativo

Ensino  
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Aluno, educador  
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15,5 x 22,5cm

ISBN: 978-85-69377-13-9



Embora o sistema imunológico defenda o 
corpo da maioria dos vírus, bactérias e fungos, 

as doenças respiratórias são prevalentes e 
multifatoriais, ou seja, frequentes e possuem 
muitas causas, como, por exemplo, processos 
alérgicos como a asma. Neste volume falamos 

sobre o sistema respiratório, suas principais 
doenças, tratamentos e métodos de prevenção.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

15,5 x 22,5cm

ISBN: 978-85-69377-12-2



Muitos são os agentes que aceleram o 
envelhecimento, como sol, má alimentação, 
sedentarismo, entre outros. O objetivo deste 

volume é indicar os aspectos que configuram o 
processo de envelhecimento na sociedade atual e 

indicar formas de atenuá-lo.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ENVELHECIMENTO

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-35-1



Apesar de serem doenças diferentes, a hipertensão 
e o diabetes frequentemente caminham lado a lado, 

pedindo mais cuidados durante o tratamento. De 
acordo com a pesquisa VIGITEL 2011, realizada pelo 

Ministério da Saúde, aproximadamente 22,7% da 
população brasileira é diagnosticada com hipertensão 

e 5,6% possui diabetes, entre os tipos 1 e 2. Este 
volume tem como objetivo elucidar e precaver a 

população para que esses índices diminuam.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
HIPERTENSÃO E DIABETES

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-29-0



Há alguns anos, receber o diagnóstico de Aids era 
uma sentença de morte. Mas, hoje em dia, é possível 
ser soropositivo e viver com qualidade. Basta tomar 
os medicamentos indicados e seguir corretamente 
as recomendações médicas. Este volume ressalta 

o uso do preservativo como a forma de prevenção 
mais eficaz, mas também fala sobre a importância de 

saber precocemente da doença.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
HIV/AIDS

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-33-7



As Infecções Sexualmente Transmissíveis e as 
hepatites virais estão entre os problemas de 

saúde pública mais comuns no Brasil e em todo 
o mundo. A maioria das pessoas infectadas 

desconhece seu estado de portador e constitui elo 
importante na cadeia de transmissão. Com este 

volume, pretendemos contribuir para uma maior 
conscientização a respeito do tema.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ISTs E HEPATITES

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-34-4



A obesidade é considerada tão grave que a 
Organização Mundial da Saúde passou a aceitá-la 

como um problema de saúde pública tão alarmante 
quanto à desnutrição. Neste volume esclarecemos 

alguns pontos sobre essa doença, oferecendo 
informações preciosas para combatê- la e levar uma 

vida com mais qualidade.

64 p.
Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
OBESIDADE E NUTRIÇÃO

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-26-9



Os primeiros socorros são a resposta rápida e inicial 
a uma emergência médica, por meio da aplicação 

de técnicas simples e eficazes para reduzir a 
gravidade da situação, aumentando as chances de 
sobrevivência de uma vítima e diminuindo o grau 
de sofrimento. Nesta obra ensinaremos as técnicas 
adequadas para serem aplicadas em situações de 

emergência envolvendo acidentes.

64 p.

Autoras:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
PRIMEIROS SOCORROS - ACIDENTES

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-15-3



Os primeiros socorros são a resposta rápida e inicial 
a uma emergência médica, por meio da aplicação de 

técnicas simples e eficazes para reduzir a gravidade da 
situação, aumentando as chances de sobrevivência de 

uma vítima e diminuindo o grau de sofrimento.
Neste volume ensinaremos as técnicas adequadas 
para serem aplicadas em situações de emergência 

envolvendo doenças.

64 p.

Autoras:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
PRIMEIROS SOCORROS - DOENÇAS

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-27-6



Nesta obra, são abordadas as principais questões que 
envolvem o universo da criança, como as chamadas 

“doenças da infância” que são as doenças mais 
frequentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
cuidados e a prevenção com acidentes domésticos, 

obesidade, doenças emocionais e tratamentos.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DA CRIANÇA

15,5 x 22,5cm

Informativo
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ISBN: 978-85-5567-601-7



Nesta obra, procuramos mostrar que a saúde da 
mulher vai muito além das questões de sexualidade 

e maternidade. Engloba temas como métodos 
contraceptivos, prevenção e tratamentos de doenças, 
enfermidades que mais acometem mulheres, direitos 

e violência doméstica.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DA MULHER

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-5567-599-7



Nesta obra, são abordados temas sobre a saúde do 
homem, passando pela saúde sexual, paternidade, 

doenças mais comuns, e também prevenção de 
violências e acidentes.

Saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis, 
enfermidades crônicas e hábitos alimentares são 

alguns temas convocados ao longo do livro.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DO HOMEM

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
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ISBN: 978-85-5567-600-0



Esta obra aborda alguns aspectos da saúde 
do trabalhador, com destaque para a 

qualidade de vida não só no ambiente de 
trabalho mas também no que diz respeito 

à vida social do trabalhador.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DO TRABALHADOR

15,5 x 22,5cm

Informativo
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ISBN: 978-85-5567-602-4



Esta obra destina-se a discutir assuntos 
como o bem-estar emocional, relações 

entre o trabalho e transtornos, principais 
doenças mentais da atualidade e cuidados 

com pessoas próximas que estejam 
passando por situações dessa natureza.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE MENTAL

15,5 x 22,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, educador  
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ISBN: 978-85-5567-603-1



Esta obra destina-se a discutir assuntos 
sobre o vício e a dependência da nicotina, 

os efeitos que o tabaco pode causar, 
como prevenir a iniciação do tabagismo, 

promover a cessação de fumar e proteger 
a população da exposição à fumaça 

ambiental do tabaco.

64 p.
Autoras:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
TABAGISMO

15,5 x 22,5cm

Informativo
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Aluno, educador  
e comunidade

ISBN: 978-85-69377-28-3



Esta obra traz explicações sobre como 
as células funcionam no corpo humano, 

mostra as características que diferenciam 
os diversos tipos de câncer, seus sintomas 
e tratamentos. Informa como prevenir, por 
meio da alimentação e de exames para um 

diagnóstico precoce.

64 p.
Autoras:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
TIPOS DE CÂNCER
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ISBN: 978-85-69377-14-6



Nesta obra, abordamos as principais 
doenças e as vacinas que devem ser 

administradas, a história da vacina no 
Brasil e o impacto dos movimentos 

antivacina no aumento da mortalidade e 
no ressurgimento de doenças consideradas  

erradicadas, ou perto da erradicação.

64 p.
Autor:
• Daniel Machado Sousa

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
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Uma das formas mais eficientes de promover a saúde e incentivar 
a prática de hábitos saudáveis é por meio da educação e, neste 

contexto, a escola é um dos alicerces da formação humana, pois ela 
pode funcionar como um ponto de encontro a todos, e servir de palco 
para mudanças na forma de se pensar e construir a saúde. O livro do 

aluno para crianças do Ensino Fundamental apresenta um texto leve e 
didático, aliado a atividades para fixação do conteúdo e de práticas de 
higiene. O conteúdo da obra pretende apresentar ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, contribuindo para o desenvolvimento 
integral da criança.

136 p.
Autora:
• Leila Maria Claudino Lage

LIGA DA SAÚDE
20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental I

Aluno

ISBN: 978-85-5567-248-4



Trazer para a consciência dos jovens a necessidade de se estar atento 
às diferentes zonas de risco quando o assunto é sexualidade, um tema 

superimportante, sobretudo quando se trata de alunos do Ensino Médio. 
Este livro propõe um diálogo direto e didático com o público 

adolescente, com o propósito de esclarecer dúvidas comuns, porém 
nem sempre claras na vivência social de cada um deles, e debater 

conflitos. A gravidez na adolescência, por exemplo,  é um tema que 
necessita ser acolhido e discutido na escola, ambiente em comum entre 
os adolescentes. O livro surge, nesse contexto, como material de apoio 

aos educadores para  o trabalho coletivo em sala de aula.

128 p.
Autora:
• Luana Vignon

O JOVEM: COMPORTAMENTO, 
VIVÊNCIA E GRAVIDEZ  
NA ADOLESCÊNCIA

20,5 x 27,5cm

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Educador

ISBN: 978-85-5567-134-0



O livro Saúde na escola pretende transmitir 
informações variadas com embasamento 
científico e teórico para ilustrar situações 

e esclarecer as possíveis dúvidas daqueles 
que estão passando por uma profunda fase 

de transformação, os adolescentes.

232 p.
Autora:
• Juliana Coelho

SAÚDE NA ESCOLA
20,5 x 27,5cm

Informativo

Ensino Médio

Aluno

ISBN: 978-85-5567-281-1



Esta obra fornece informações importantes 
sobre o Aedes aegypti, as doenças que ele 
transmite e, acima de tudo, como preveni-
las. Tudo sobre a prevenção e o tratamento 

da dengue, da febre zika e da febre 
chikungunya.

104 p.
Autora:
• Thais Nacif

TODOS CONTRA O 
AEDES AEGYPTI!

20,5 x 27,5cm

Informativo

Ensino  
Fundamental I

Aluno

ISBN: 978-85-5567-060-2



Material informativo sobre a 
pandemia do novo coronavírus, 

causador da COVID-19. Destinado a 
toda a população,  

inclui orientações sobre higiene e 
isolamento social.

16 p.
Autora:
• Luana Vignon

TODOS CONTRA O  
CORONAVÍRUS

13,5 x 20,5cm

Informativo

Ensino  
Médio

Educador

ISBN: 978-65-990449-3-9



Praticamente todas as crianças possuem um animal de estimação, 
além disso, existem diversos outros animais com os quais elas têm 

algum tipo de contato em zonas rurais e urbanas. Temas como posse 
responsável, cuidados e direitos dos animais são abordados nessa obra 

com a intenção de aproximar a criança desse universo e muni-las dos 
conhecimentos necessários para que possam cuidar dos seus pets e 

tomar as precauções necessárias com animais ferozes e peçonhentos. 
Esta obra permite trabalhar temas transversais (saúde, ética, meio 

ambiente) e abrange todas as disciplinas regulares por meio de 
atividades e conteúdo interdisciplinar.

Autores:
• Mayre Vigna

• Renato Saliba

VIVENDO E CONVIVENDO COM OS ANIMAIS

Paradidático

Ensino 
Fundamental I

Aluno/Família
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