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Inovação em saúde: dilemas
e desafios de uma institui-
ção pública
Nara Azevedo, Carlos
Augusto Grabois Gadelha,
Carlos Fidelis Ponte, Claudia
Trindade, Wanda Hamilton
(organizadores)
424 p. R$ 49

Os 30 anos do Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos (Biomanguinhos) – uni-

dade da Fiocruz que fabrica vacinas e testes para diagnóstico
– são o mote deste livro, que oferece reflexões sobre a ciência
e a tecnologia no país, com ênfase na biotecnologia e na ino-
vação em saúde. Dividida em três partes – História e imuniza-
ção no Brasil; Registros da memória: depoimentos sobre
Biomanguinhos; e Dinâmica industrial e estratégias de inova-
ção em vacinas –, a obra analisa a trajetória e os desafios de
uma instituição que já contribuiu para a erradicação da polio-
mielite, o controle do sarampo e da febre amarela e o enfren-
tamento da meningite, entre outras conquistas.

“Meio quilo de gente”: um estudo
antropológico sobre ultra-som
obstétrico
Lilian Krakowski Chazan
230 p. R$ 30

Sombras cinzentas, indistintas e fu-
gazes, mas visualizadas com um
grande prazer socialmente cons-
truído: assim podem ser descritas
as imagens fetais obtidas por meio

do ultra-som obstétrico. A autora ob-
servou a realização do exame em clínicas particulares do

Rio de Janeiro e analisou como as imagens fetais eram apropriadas
por profissionais da saúde, gestantes e parceiros. Os resultados, apre-
sentados no livro, contribuem para o debate sobre a construção do
feto como pessoa mediada pela tecnologia de imagem.

Provetas e clones: uma antro-
pologia das novas tecnologi-
as reprodutivas
Naara Luna
300 p. R$ 38

“JC é uma menina planejada
nascida nos EUA: os óvulos e o
sêmen para sua concepção vi-
eram de doadores anônimos
e uma ‘barriga de aluguel’ a

gestou. Quando nasceu, o casal que
a planejou havia acabado de se separar. Quem são os

pais de JC?” O exemplo, retirado da introdução do livro, demons-
tra que a inseminação artificial, a fertilização in vitro, a clonagem e
as técnicas correlatas – parte do arsenal médico e científico – pre-
cisam ser analisadas sob um ângulo diferente, o da antropologia.
Nessa perspectiva, as relações de parentesco, a noção de pessoa e
uma série de outras questões são discutidas pela autora.

Políticas públicas no Brasil
Gilberto Hochman, Marta Arretche
e Eduardo Marques (organizadores)
398 p. R$ 51

Doze dos mais significativos arti-
gos apresentados de 2001 a 2006
no Grupo de Trabalho de Políti-
cas Públicas da Associação Naci-
onal de Pesquisa e

Pós-Graduação em Ciências Sociais compõem
este livro, que prima pela diversidade de temáticas e abordagens.
“Deve ser leitura obrigatória para estudantes e profissionais, como
também para o público interessado em conhecer os meandros e
os efeitos da ação governamental”, recomenda a cientista políti-
ca Argelina Cheibub Figueiredo, professora do Instituto Universi-
tário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e pesquisadora do
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

O valor da saúde:
história da Organização
 Pan-Americana da Saúde
Marcus Cueto
241 p. R$ 31

Baseada em fontes publicadas e
inéditas, a obra narra a trajetória
de mais de 100 anos da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde

(Opas), mas não se resume ao estudo de uma
instituição, oferecendo ampla compreensão sobre a histó-

ria social e política do continente. O livro aborda e contextualiza
os progressos e os momentos de crise da Organização, desde o
controle das doenças transmissíveis e das condições sanitárias
dos portos, temas predominantes até os anos 1940, até os desa-
fios contemporâneos, que incluem a epidemia de Aids, as rela-
ções entre saúde e ambiente e a eqüidade.

Uma Ecologia Política dos Riscos:
princípios para integrarmos o
local e o global na promoção
da saúde e da justiça
ambiental
Marcelo Firpo de Souza Porto, Edi-
tora Fiocruz, (21) 3882-9093
248 p. R$ 32

Contribuir para a investigação
e o enfrentamento de proble-

mas de saúde, trabalho e ambiente em contextos
denominados vulneráveis, que marcam a realidade não só
do Brasil, mas também de outros países da América Latina,
África e Ásia: este é o objetivo do livro, que combina aspec-
tos didáticos e teóricos. A obra – que apresenta princípios
básicos para uma compreensão integradora dos riscos – pre-
tende facilitar a mudança dos modelos de desenvolvimento
que prejudicam a saúde das comunidades, dos trabalhado-
res e dos ecossistemas


