
Este trabalho é fruto de quatro anos de viagens pelas fronteiras do Brasil e pode 
ser visto como parte de uma pesquisa mais ampla sobre a Amazônia iniciada 
em 1997. Sua leitura propicia, pelo menos, duas fortes emoções: espanto com 
a monumentalidade da pesquisa e revolta com os efeitos da violência sobre os 
habitantes das regiões fronteiriças. Tomamos contato, ainda, com uma realidade 
complexa e carente, antes de tudo, de entendimento e atenção da nossa sociedade 
e do governo brasileiro. O foco sobre as redes sociais existentes nas fronteiras 
e a interiorização da epidemia de aids no Brasil só faz aumentar a importância 
desta obra, cuja maior contribuição é explorar as relações entre o contexto de 
violência que envolve as populações estudadas e as diferentes iniciativas de 
educação em saúde e de prevenção relacionadas ao vírus HIV. Entre outros te-
mas, tal obra ainda trata de comportamentos e situações de risco, como o uso de 
drogas injetáveis e a prática de sexo desprotegido, que potencializam os efeitos 
negativos da violência sobre a saúde das populações estudadas.
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Violência e Direitos Humanos nas Fronteiras do Brasil

Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV: Pediatria
A necessidade de rever e sistematizar questões complexas e controversas no 
âmbito da terapêutica anti-retroviral em crianças levou o Programa Nacional de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, do Ministério da Saúde, a constituir 
grupos de trabalho para discussão e elaboração de documentos que refletissem o 
consenso nacional sobre o tema. A partir de 1998, os avanços importantes no cui-
dado das crianças expostas e infectadas foram incorporados aos novos Guias de 
Tratamento da Infecção pelo HIV em Crianças, publicados em 1998, 1999, 2000, 2001 
e 2004. O objetivo fundamental do presente texto é servir como Guia Terapêutico, 
priorizando esquemas que possibilitem um maior número de trocas possíveis de 
medicamentos indicados para os casos relatados aqui, sem prejuízo da resposta 
clínica e imunológica, com utilização racional dos recursos terapêuticos e redução 
do risco de efeitos adversos. Não obstante, recomenda-se que o médico consulte 
outras fontes para a compreensão de todos os aspectos envolvidos nos cuidados 
necessários às crianças infectadas pelo HIV.
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Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS: Manual de Orientações Técnicas
Este manual apresenta, de forma sintética, a descrição dos aspectos fundamen-
tais e relevantes do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) do Ministério 
da Saúde e os módulos que constituem o referido sistema: cadastro, orçamento, 
produção, diferença de pagamento, crédito e operador. Dessa forma, busca-
se com esta obra oferecer subsídios aos gestores do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para uma realização mais eficaz dos processos de planejamento, progra-
mação, regulação, avaliação, controle e auditoria da atenção ambulatorial do 
SUS. Entre os instrumentos necessários à gerência eficaz das organizações, a 
informação é um insumo de grande importância, na medida em que é adequado 
para fortalecer o processo de tomada de decisões dos gestores públicos. O 
SIA foi implantado na década de 90 para realizar o registro dos atendimentos 
realizados em âmbito laboratorial. Ao longo dos anos, o Sistema de Informações 
Ambulatoriais vem sendo aprimorado para que efetivamente sirva de ferra-
menta essencial e decisiva para um melhor desempenho da área ambulatorial.
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Texto adaptado do livro “Notificação de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania 
em saúde (Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2002).

A violência contra crianças e adolescentes é uma realidade 
dolorosa, responsável por altas taxas de mortalidade e de 
morbidade nessa faixa etária, o que exige uma resposta séria 
e urgente da sociedade. Os serviços de saúde não podem 
deixar de enfrentar, ao lado de outros setores governamen-
tais e não-governamentais, esse grave problema, que hoje 
faz parte das agendas de saúde pública de vários países. As 
experiências vividas na infância e na adolescência, positivas 
ou desfavoráveis, refletem-se na personalidade adulta. As 
dificuldades inevitáveis se tornam mais brandas quando 
enfrentadas com afeto e solidariedade. A violência gera 
sentimentos como o desamparo, o medo, a culpa ou a raiva, 
que, não podendo ser manifestados, se transformam em 
comportamentos distorcidos, perpetuando-se por gerações 
seguidas. Lamentavelmente, cresce o número de crianças 
e adolescentes que chegam à rede pública de saúde e 
às clínicas particulares como vítimas de maus-tratos, de 
abusos físicos, sexuais e psicológicos ou de abandono e 
negligência. Os profissionais de saúde, preocupados com 
a garantia dos direitos das crianças e adolescentes e com-
prometidos com a promoção da saúde da população, muitas 
vezes sentem dúvidas quanto às maneiras mais corretas de 
agir. O estabelecimento de normas técnicas e de rotinas de 
procedimento para orientação desses profissionais tornou-
se, portanto, uma demanda para apoiá-los no diagnóstico, 
no registro e na notificação desses casos de violência, 
como medidas iniciais para um atendimento de proteção 
às vítimas e de apoio a suas famílias. Essa frente de ação 
do setor saúde, que para alguns é ainda novidade, é muito 
importante porque os problemas de violência de qualquer 
espécie, tradicionalmente, foram deixados à consideração 
apenas da justiça e da segurança pública. O que, na prática, 
sempre coube ao campo da saúde é dar jeito nos estragos 
causados pelas lesões e pelos traumas provocados pelos 
pais, irmãos ou por outros agentes, quando chegam aos am-
bulatórios e hospitais. Mas sua ação geralmente se limitou 
a cuidar dos problemas físicos. Ao tratar a violência como 
um problema de saúde, o setor cria uma nova pauta interna 

de questões que são, ao mesmo tempo, ricas, necessárias 
e inquietantes, pois passa a reconhecer que esse fenômeno 
não é uma doença do agressor, nem uma doença da vítima, 
mas um sério problema social que causa agravos à saúde. 
Essas distinções exigem uma abordagem diferenciada que 
inclui conhecimentos já consolidados em outras áreas, 
sobretudo, no campo social. E também dilui a clássica 
divisão entre clínica e saúde pública porque demanda uma 
forma de intervenção que junte as duas. De um lado, uma 
menina ou um menino que demanda os serviços deve ter 
seus problemas físicos (lesões e traumas) ou emocionais 
(derivações intrapsíquicas) atendidos por meio das técnicas 
terapêuticas convencionais. De outro, é importante incluir, 
nesse trabalho, as ações de prevenção e de promoção pró-
prias da saúde coletiva. Nesse último caso, são fundamentais 
os procedimentos de identificação e controle de situações 
de risco, de acompanhamento de grupos mais vulneráveis 
e de articulação e diálogo com os familiares, com serviços 
públicos e com organizações não-governamentais que 
atuam na implementação de políticas sociais inclusivas e 
protetivas. A primeira pergunta que ocorre quando se coloca 
esse novo problema dentro das preocupações do setor é a 
seguinte: como atuar diante dos maus-tratos sem se limitar 
ao tratamento médico dos traumas e das lesões resultantes 
desses problemas? Reconhecendo os problemas de escas-
sez de tempo, de pessoas, e desejando levar a sério essa 
questão tão importante, vem logo uma segunda pergunta: 
como articular interprofissionalmente um grupo que possa 
alimentar os conhecimentos da equipe, especializar-se mais 
na capacidade diagnóstica, e acompanhar os desdobra-
mentos em relação às crianças e aos adolescentes vítimas? 
Pois o mais comum de acontecer é que, uma vez deixado o 
local de atendimentos a seus agravos visíveis, os meninos 
e as meninas voltam aos ambientes onde se reproduzem os 
mesmos comportamentos e as mesmas relações. 
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