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O livro, lançado recentemente pela
Fiocruz, foi editado originalmente em Paris, em
1844, e traduzido nos anos 1990 por Renato
Aguiar. A publicação, impulsionada pelas comemorações do Ano da França no Brasil, em
2009, trata do estado da arte da situação médica brasileira, trazendo ampla descrição institucional, social, topográfica e bibliográfica.

A Biometeorologia por muito tempo foi
considerada algo secundário e assim andado ao
largo da mídia, apesar de seus estudos estarem
concentrado na descrição e compreensão dos
impactos do tempo e o clima em seres humanos e suas atividades. Como enfrentamos um
problema comum: fornecer respostas a sociedade em como se adaptar ou lidar com a mudança do clima. Assim, como a adaptação é um
tema transversal, seus estudos têm claramente
algo a contribuir à grande agenda mundial de
mitigar os impactos da mudança do clima.

Os editores responsáveis e autores
convidam o leitor a participar do fértil diálogo
que este domínio de Clio mantém com áreas
vizinhas das ciências humanas e com diferentes
ciências da natureza, cada vez mais sensíveis à
reflexão historiográfica. José Francisco Xavier
Sigaud fixa assim as regras do jogo na introdução de seu livro.
Tratar-se-á aqui, diz ele, tão somente
do clima e da medicina. E, no entanto, trata-se
de muitas outras coisas, todas apaixonantes,
todas pertinentes. Do clima, certamente, posto
que este compõe o título desta obra enorme;
das doenças, evidentes; da estatística (á qual
voltaremos)
O livro Do clima e das doenças do
Brasil tem 424 páginas e custa R$ 70,00 na
Livraria Cultura.
Mais informações em
http://www.livrariacultura.com.br.

Nesta obra, os trabalhos estão concentrados em dois grandes campos. No campo
de estudo humano, ressaltam temas sobre
conforto térmico e ergonômico em ambientes
de trabalho externos. No campo dos estudos de
Ecossistemas, o foco está na resposta da natureza frente às mudanças climáticas.
Os estudos remontam desde a era glacial e a colonização na época, até pesquisas
sobre a mitigação do calor em ilhas urbanas.
Alguns Biometeorologistas ainda indicam soluções viáveis para melhor preparar-se para lidar
com as anomalias do tempo e do clima.
O livro tem 284 páginas e custa US$
137,00 na Amazon.com.
Mais informações em:
http://www. springer.com
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