
O resgate dessa história objetiva registrar sua memória, clareando 
o caminho percorrido pela creche em meio a tropeços, lutas e, so-
bretudo, glórias. Verifica-se que a creche responde com qualidade 
aos anseios da família do MS ao colocar à sua disposição um be-
nefício muito importante para a socialização da criança nessa eta-
pa educacional, em ambiente propício para a ampliação dos seus 
conhecimentos de forma saudável. A creche representa um ganho 
extraordinário para todos, especialmente para os pais, que podem 
trabalhar perto de onde seus filhos estão sendo cuidados e educa-
dos, podendo também visitá-los diariamente nos horários definidos 
pela instituição; especialmente também para as mães, que podem 
inclusive continuar amamentando suas crianças, seguindo o programa de amamentação orientado pelo MS; e, por fim, ganho 
sobretudo para as crianças, que se sentem mais confortadas e próximas das pessoas que amam.

junho/2008 v. 14, n. 06 ISSn 0104-9755

Boletim destinado à divulgação 
das aquisições incorporadas ao 
acervo da Biblioteca do Ministério 
da Saúde.

Creche Narizinho: sua história

Dengue: manual de enfermagem: adulto e criança

Esta publicação cumpre o papel de informar e atualizar os conhecimentos dos profissionais 
de enfermagem para a melhoria da qualidade da assistência integral prestada ao paciente 
com dengue. Assim, procura prevenir a ocorrência e formas graves e, conseqüentemente, 
reduzir a letalidade da enfermidade, o principal objetivo do Programa Nacional de Controle 
da Dengue. A citada doença representa uma das grandes preocupações do Ministério da 
Saúde, sobretudo devido à quantidade de casos notificados todos os anos. Por abranger 
quase a totalidade do território nacional, há risco potencial de que ocorram novas epidemias 
associadas à circulação do sorotipo DEN-3 e a possibilidade da entrada do DEN-4, único 
sorotipo que ainda não teve disseminação no país. A publicação deste manual concretiza 
também mais uma iniciativa institucional voltada para dotar o SUS de respostas mais ade-
quadas a esse grande desafio da saúde pública, o combate à dengue.
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Caderno de Informação: Sangue e Hemoderivados: Rede Física, Produ-
ção, Gastos Públicos com Hemoterapia e Consumo de Hemoderivados
As atividades de qualificar e aperfeiçoar a gestão pública na área de sangue e he-
moderivados são necessidades constantes do processo de construção do SUS. Nesse 
contexto, é essencial a utilização de informações para apoiar o planejamento, o monito-
ramento e a avaliação das ações, bem como a tomada de decisões e o aprimoramento 
do controle social no SUS. Para isso, o Ministério da Saúde apresenta nesta publicação 
dados sobre a rede física, a produção, os gastos públicos com hemoterapia e o con-
sumo de hemoderivados, no Brasil, referentes ao período de 2004 a 2006. Espera-se 
que esta primeira edição sirva de instrumento para apoiar os gestores da Hemorrede 
Pública, além de contribuir para o planejamento das ações para a promoção do acesso 
à assistência hematológica e hemoterápica e a segurança transfusional para toda a 
população brasileira.
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Uma das coisas mais importantes na 
ação educativa em saúde é o envol-
vimento de várias pessoas. A escola 
que interage com a comunidade tem 
maiores chances de encontrar soluções 
para os problemas. Às vezes, é difícil 
mudar a prática, mas é importante sen-
sibilizar as pessoas, pois todos podem 
trazer contribuições. O que motiva a 
participação, o ponto de partida, é a 
discussão coletiva dos problemas e das 
contradições existentes na realidade. 
Como cada problema puxa um tipo de 
solução, para cada solução devemos 
procurar os melhores caminhos, pois 
– além do compromisso individual – é 
importante mobilizar as diversas orga-
nizações presentes em nossa realida-
de. Para fortalecer ou transformar a 
escola em um espaço de produção de 
saúde, precisamos de pessoas com 
experiência em diversas áreas do co-
nhecimento. Além dos próprios profis-
sionais de saúde, tais como os agentes 
de saúde, existem muitas raizeiras, 
parteiras e benzedeiras que exercem 
uma missão importante na saúde das 
populações. Nesse processo educativo 
há lugar para todos. Diferentes profis-
sionais podem ajudar na sensibilização 
das populações e na reflexão sobre 
nossa realidade. Quando a escola se 
transforma em um espaço de produção 
de saúde, muitas atividades podem ser 
desencadeadas pela comunidade esco-
lar, tais como: aulas interdisciplinares, 
visitas às comunidades, palestras, es-
tudos, seminários, entre outras. Podem 
ser atividades educativas que abordem 
temas como saúde, cidadania e SUS, 
hábitos e alimentação saudáveis. Além 

disso, pode-se atuar junto aos conse-
lhos locais e municipais de saúde, sem-
pre planejando coletivamente. Com a 
necessidade de divulgação das ações, 
bem como dos conhecimentos sobre 
saúde, o Ministério da Saúde vem pro-
duzindo materiais para contribuir nas 
reflexões e no desenvolvimento dessas 
atividades. À medida que a escola vai 
se transformando em um espaço de 
produção de saúde, nasce a necessi-
dade de divulgação das ações e dos 
conhecimentos que produzimos sobre a 
saúde. Torna-se crescente o desejo de 
que outras comunidades também se or-
ganizem, planejem ações e possam tro-
car experiências e conhecimentos umas 
com as outras. Nesse caso, é possível 
criar na escola informativos, fôlderes, 
histórias em quadrinhos, cartilhas, mu-
rais, revistas e tantos outros materiais 
educativos, para que todos participem 
da sua elaboração, levando e trocando 
mensagens de saúde para a comuni-
dade e outros lugares. A produção do 
material educativo na escola pode ser 
feita de várias maneiras. A escola da 
comunidade deve participar ativamen-
te, sugerindo o tipo de desenho, dando 
idéias, discutindo cada frase, o sentido 
das palavras e o impacto desse mate-
rial na vida das pessoas da localidade. 
Em outras escolas, essa produção rece-
be a ajuda de técnicos de comunicação. 
Eles fazem tudo junto, pois é a comu-
nidade que conhece a realidade e que 
passa para esses profissionais as in-
formações já discutidas. O mais impor-
tante é que o material educativo reflita 
a realidade cultural da comunidade. É 
preciso que ele tenha o jeito de ser da 
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Texto adaptado da publicação: “A educação que produz saúde” (Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005).

comunidade, que ajude as pessoas a 
questionar e a compreender melhor a 
sua realidade. Uma coisa importante é 
garantir o registro das atividades reali-
zadas na escola. Quando começamos a 
elaborar o roteiro para a produção de 
um material educativo, temos de lançar 
mão do registro, para que não esque-
çamos das falas mais significativas do 
processo. Passo a passo, a produção do 
material educativo vai sendo discutida 
com todos os participantes do grupo. 
Por exemplo, o grupo vai decidir se o 
tipo de desenho tem relação com a sua 
realidade e se ajuda a compreendê-la 
melhor. Uma vez que forem decididos 
o tamanho e a quantidade de páginas 
que o material educativo vai ter, é pos-
sível fazer o esboço inicial. Isso ajuda 
a rever cada parte do material até que 
ele chegue à sua versão final. A utili-
zação do material educativo em grupos 
pode servir como ponto de partida para 
a discussão. As inúmeras questões que 
ele levanta vão sendo aprofundadas 
pelo próprio grupo e serão comentadas 
por todas as pessoas que receberem 
e tiverem acesso ao material produzi-
do. É importante fazer registros e ob-
servações escritas sobre o processo 
de utilização dos materiais didáticos, 
dos depoimentos e das conversas que 
eles foram capazes de gerar. Isso vai 
servir para avaliá-los e para que aos 
poucos eles sejam aperfeiçoados. 
Nessa avaliação, o que interessa é o 
processo, pois é ele que vai ajudar os 
participantes a entender, compreender, 
interpretar e explicar o que acontece no 
próprio grupo e em cada um dos grupos  
educativos.


