
Este livro concretiza um dos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher de qualificar a atenção às mulheres nessa fase da vida. O referido manual 
contém diretrizes que orientam os profissionais de saúde para a atenção integral e 
humanizada desse segmento populacional, considerando as diversidades e especifi-
cidades das mulheres brasileiras. Tal publicação aborda princípios fundamentais da 
atenção em saúde, como o acolhimento e a ética nas relações entre profissionais e 
usuárias, os aspectos emocionais e psicológicos, a sexualidade, e as possíveis reper-
cussões clínicas das transformações hormonais que acompanham o climatério e a me-
nopausa. Discute também as medidas preventivas e promotoras da saúde, que incluem 
o estímulo ao autocuidado e a adoção de hábitos de vida saudáveis, que influenciam a 
qualidade de vida e o bem-estar das mulheres nessa fase de suas vidas.
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Manual de Atenção à Saúde da Mulher no Climatério/Menopausa

Sexualidade Masculina, Gênero e Saúde (Romeu Gomes)

Esta obra ancora-se, principalmente, nas experiências de 15 anos de pesquisas do au-
tor sobre as relações entre sexualidade, saúde e doença. Durante esse período, o autor 
procurou não só estudar essas relações por meio da análise das literaturas nacionais e 
internacionais, como também se voltou para a escuta das falas de sujeitos que integra-
ram as pesquisas. Nos últimos 5 anos, o autor ajustou o foco de suas pesquisas para a 
sexualidade masculina em específico, sem entretanto perder a perspectiva relacional de 
gênero. Isso significa, principalmente, que o autor compreende a sexualidade com base 
na contextualização dos modelos de gênero construídos culturalmente nas relações e nas 
instituições sociais. Considerando essa dimensão, o autor possui a premissa de que a se-
xualidade masculina e a feminina se constróem na produção e na reprodução de modelos 
de gêneros.
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Plano de Ação:
Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação da Rubéola no 
Brasil, 2008

Nos últimos 30 anos, o aumento da cobertura vacinal média da população menor de um 
ano, aliado à implementação da atenção à saúde da criança e ao aumento dos serviços 
de atenção básica, permitiu um impacto relevante na redução da mortalidade infantil. 
Reconhecidamente, as doenças imunopreveníveis vêm apresentando redução na sua 
magnitude, mesmo que algumas doenças ainda representem uma carga significativa no 
padrão epidemiológico brasileiro. Com a ampliação progressiva da oferta de imunobio-
lógicos, a vacinação em massa tem-se constituído em importante ação para o controle, 
a eliminação e a erradicação de doenças preveníveis pela vacinação, com vários exem-
plos de sucesso. O referido plano de ação, cujas diretrizes são apresentadas neste livro, 
objetiva subsidiar as esferas de gestão no processo de planejamento, programação e 
avaliação das ações de vacinação contra a rubéola no país.
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Dia do Hospital

Texto adaptado da publicação: “Hospital Municipal de Maracanaú: reflexos das políticas nacionais de saúde em meio século de história” (Maria Abreu Barbosa, coord., et al. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004).

O que o Hospital de Maracanaú, lo-
calizado na cidade de mesmo nome no 
interior do Ceará, fez ao longo de 50 
anos para cumprir seu papel social? A 
pergunta norteadora desta pesquisa 
abriu um leque de informações, histórias 
e emoções engrandecidas pelo relato de 
servidores, aposentados e familiares, ex-
pacientes, ex-diretores e comunidade, 
conseguindo encantar toda a equipe que 
teve o privilégio de resgatar a jornada da 
instituição. O livro que conta a sua histó-
ria não é um relato frio e técnico; resgata 
opiniões emanadas do coração de seus 
profissionais. Tudo isso enriquecido ao 
sabor de uma pitoresca linguagem de 
época, na qual a rica adjetivação deno-
ta o amor à causa. A realização deste 
trabalho assemelhou-se à confecção 
de uma colcha de retalhos, para a qual 
pesquisadores conseguiram juntar peda-
ços por meio de entrevistas, pesquisas 
hemerográficas, relatos e documentos 
oficiais, trazendo a nós, leitores, toda a 
contribuição que a instituição tem oferta-
do à sociedade, apesar de tantas dificul-
dades enfrentadas ao longo de mais de 
meio século. A construção de uma ponte 
que liga o passado ao presente, abrindo 
as portas para o entendimento de muitos 
fatos, é o grande mérito deste trabalho 
de pesquisa, porque nos faz entender a 
grandeza deste hospital e norteia mui-
tos passos para o futuro. Iniciaremos a 
história do hospital falando da tubercu-
lose, a principal razão do surgimento dos 
sanatórios no país. Conseqüentemente, 
enfatizaremos a importância do Servi-
ço Nacional de Tuberculose (SNT) e da 
Campanha Nacional contra a Tuberculo-
se (CNCT), órgãos criados para combater 

esta enfermidade. Apresentaremos, ain-
da, dados que revelam as origens da ins-
tituição. As principais abordagens deste 
capítulo serão apresentadas sob o ponto 
de vista dos pioneiros combatentes da 
tísica no Ceará, ilustres estudiosos que 
abraçaram o combate à referida doença 
com dedicação. Referimo-nos aos funda-
dores do Sanatório de Maracanaú, tes-
temunhas oculares dos fatos ocorridos 
nesta primeira fase, os quais aliaram ao 
estudo uma longa prática, a fim de tornar 
cada vez mais humanizado e eficiente o 
tratamento delicado dos tísicos. Os fatos 
que aqui transcreveremos datam de 1950 
a 1980, período que delimitamos para a 
primeira fase de nossa história. No en-
tanto, quando necessário, faremos refe-
rências a dados que ocorreram em épo-
cas anteriores ,  a fim de prestar informa-
ções que auxiliem o entendimento dos 
leitores sobre o conhecimento da “fase 
sanatorial do Hospital Municipal de Ma-
racanaú”. A tuberculose é uma doença 
infectocontagiosa, causada pelo Micro-
bacterium tuberculosis, de evolução crô-
nica e considerada incurável por muito 
tempo. O seu alto índice de mortalidade 
concedeu-lhe o nome de “Peste Branca”. 
Encontra-se atualmente sob relativo con-
trole, graças à ação bactericida e bacte-
riostática dos quimioterápicos. O agente 
etiológico da tuberculose tornou-se co-
nhecido desde 1882 e foi denominado 
bacilo de Koch, em homenagem ao seu 
descobridor, Robert Koch. Acreditava-se 
que o princípio da cura consistia em pro-
porcionar ao paciente condições favorá-
veis de alimentação e repouso, além de 
uma boa condição climática. Os tísicos 
deveriam ainda manter-se isolados da 

sociedade. Por tal razão, foram constru-
ídos os dispensários, os sanatórios e os 
preventórios. No início do século XX, a 
tuberculose passou a ser uma preocupa-
ção de todas as nações, e novas medi-
das de combate foram descobertas pelos 
cientistas. Na década de 30, surgiu a va-
cina BCG, a baciloscopia, a abreugrafia, 
o pneumotórax, além de diversas formas 
de cirurgias torácicas. Naquela  década, 
o Brasil despertou para a gravidade da 
doença, que se tornara a principal causa 
de mortalidade em muitas capitais bra-
sileiras e um dos mais sérios problemas 
de saúde pública do país. Para combatê-
la, o governo da época criou o Ministé-
rio da Educação e Saúde Pública (1930), 
implantou a especialização acadêmica 
em tisiologia na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro (1930), iniciou a cons-
trução de 12 sanatórios (1937) e criou o 
Serviço Nacional de Tuberculose (1941) 
e a Campanha Nacional Contra a Tu-
berculose (1946). Assim, foi organizado 
o sistema de armamento antituberculo-
so nacional. Fortaleza, em 1938, exibia 
taxa alarmante de mortalidade por essa 
doença (300/100.000 habitantes), só su-
perada pelas diarréias e enterites. Por tal 
razão, o município não poderia ficar fora 
do Plano Nacional, política de estado 
que a clarividência do notável sanitarista 
João de Barros Barreto ajudara a for-
mular para a ampliação do armamento 
antituberculoso no país. Sobre o quadro 
epidemiológico da doença em Fortaleza, 
pesquisadores são unânimes em referir 
o problema como alta prevalência, com 
incidência elevada e mortalidade alar-
mante na época.
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