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RESUMOS

Guia Prático do Cuidador
Diante da situação atual de envelhecimento demográfico, aumento da expectativa de
vida e crescimento da violência, algumas demandas são colocadas para a família, a
sociedade e o poder público no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida às
pessoas que possuem alguma incapacidade. Assim, a presença do cuidador nos lares
tem sido mais freqüente, havendo a necessidade de orientá-lo para o cuidado. Cabe
ressaltar que o cuidado no domicílio proporciona o convívio familiar, diminui o tempo
de internação hospitalar e, dessa forma, reduz as complicações decorrentes de longas
internações hospitalares. A elaboração deste guia se destina a orientar cuidadores na
atenção à saúde das pessoas de qualquer idade, acamadas ou com limitações físicas,
que necessitam de cuidados especiais. Além disso, objetiva esclarecer, de forma simples e ilustrativa, os pontos mais comuns do cuidado em domicílio, auxiliando o cuidador
a ajudar a pessoa cuidada, com o estímulo ao envolvimento da família, da equipe de
saúde e da comunidade nos cuidados.

Comunicação da Informação em Saúde: Aspectos de Qualidade, volume 4
No momento em que o processo de descentralização da gestão do sistema de saúde no Brasil
é discutido, verifica-se que os estudos sobre informação e comunicação são estratégicos,
essenciais. Algumas questões, como nossa grandeza territorial e diversidade cultural, se confrontam com as políticas de informação em saúde e seus movimentos. Nessa perspectiva, o
papel do comunicador é determinante. Nesta obra é apresentado o trabalho de especialistas
que lidam com a tarefa de informar e comunicar na saúde com o viés da pesquisa. São experiências relevantes, que merecem ser divulgadas para promover reflexões sobre o campo do
jornalismo científico, entre outros temas. De igual forma, entre os objetivos desta publicação
encontra-se a possibilidade de se discutir em âmbito institucional tanto a comunicação da
informação formal (comunicação científica entre pares e especialistas, programas editoriais
e recursos) quanto a comunicação informal (comunicação comunitária e informação utilizada
nas campanhas aplicadas à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades).

Curso Impactos da Violência na Saúde: Unidade II: Atenção a Pessoas
em Situação de Violência sob as Perspectivas do Ciclo de Vida e das
Vulnerabilidades
Esta publicação objetiva fornecer subsídios para que profissionais de saúde e de áreas
coligadas e afins possam atuar com pessoas de diferentes ciclos de vida e situações de
vulnerabilidade à violência. Pretende-se, com isso, dar uma visão ampliada das possibilidades de ação nos vários níveis de atenção do setor Saúde frente à violência: atendimento, prevenção, reabilitação e promoção de atitudes saudáveis. Os módulos deste
trabalho congregam casos clínicos, textos teóricos, bibliografias suplementares, temas
para reflexão e exercícios de avaliação. Além disso, dão um destaque maior à violência
cometida nas relações interpessoais, especialmente na família. Mas também abordam
a violência estabelecida nas instituições e na sociedade em geral. Cientes de que não
conseguiriam abordar todo o leque de grupos vulneráveis à violência que demandam
atenção dos serviços de saúde, os autores do presente livro selecionaram grupos que
representam um conjunto significativo de problemas presentes em nossa sociedade.
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ALERTA

24 DE AGOSTO
Dia da Infância
Maus-tratos é um termo bastante difundido para se referir à violência cometida
contra crianças e adolescentes no âmbito familiar, no âmbito institucional mais
amplo ou pela sociedade. Essa noção não
é muito precisa e tem sido criticada por
vários estudiosos, porque ela faz supor
que aos “maus-tratos” se oporiam “bonstratos”. Portanto, carrega uma conotação
apenas moral, quando a violência contra
meninos e meninas é um problema social
muito sério, com uma carga cultural fortíssima, sobretudo em dois sentidos: que
esses seres em formação seriam propriedade de seus pais e que para educá-los
seria preciso puni-los quando erram ou se
insubordinam. Por causa do uso corrente
e mais abrangente, o termo “maus-tratos”
será usado neste manual como sinônimo
da violência social contra meninos e meninas no interior das famílias ou fora delas.
A violência social é um fenômeno complexo. Para se ater ao escopo pretendido,
não se fará aqui uma discussão substantiva sobre o tema, mas apenas se apresentará sua definição, por ser o parâmetro
com o qual o setor Saúde passou a atuar
desde que foi divulgado, como documento oficial do Ministério da Saúde, o texto
denominado Política Nacional de Redução
da Morbimortalidade por Acidentes e
Violências. “Os acidentes e as violências
resultam de ações ou omissões humanas
e de condicionantes técnicos e sociais.
Ao considerar que se trata de fenômeno
de conceituação complexa, polissêmica
e controversa, este documento assume
como violência o evento representado por
ação ou omissão realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e
espirituais a si próprio ou aos outros”. A

violência intrafamiliar e institucional sempre afetou a saúde e a qualidade de vida
de milhares de crianças e jovens no Brasil.
Em nosso país, formas agressivas e cruéis
de se relacionar são freqüentemente usadas por pais, educadores e responsáveis
por abrigos ou internatos, como estratégias para educar e para corrigir erros de
comportamento de crianças e adolescentes. Mas está reconhecido cientificamente que essa mentalidade e esse tipo de
atuação, além de contraproducentes, são
nocivos. Bater, ferir, violar, menosprezar,
negligenciar e abusar são verbos que não
devem ser usados no trato da infância e da
adolescência por vários motivos: a) muitos
estudos mostram que a violência, da qual
a pessoa é vítima nos primeiros anos de
vida, deixa seqüelas por toda a existência;
b) a criança e o jovem não são objeto ou
propriedade dos pais ou de qualquer adulto, mas sim sujeitos de direitos especiais
reconhecidos pela Constituição Brasileira
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); c) essa violência, que ocorre
silenciosamente dentro das famílias e na
sociedade como se fosse um fenômeno
banal, é potencializadora da violência
social em geral; d) as pessoas vítimas
de violência na infância podem repeti-la
quando se tornam adultas, especialmente com seus próprios filhos ou com outras
crianças e adolescentes com os quais se
relacionam socialmente. Enfim, quando a
violência é uma forma de relação que se
estabelece no interior das famílias ou na
convivência social, é preciso denunciá-la
e “desnaturalizá-la”, tratando-a como um
problema a ser resolvido, buscando formas
“civilizadas” de trabalhar com os conflitos.
Nunca é demais lembrar que os conflitos
são normais e até desejáveis na socieda-

de, pois indicam a pluralidade de visões,
desejos e projetos. O mal, portanto, não
está em expressá-los, mas em suprimir
a oportunidade do debate, do diálogo e
do exercício da tolerância. No caso das
crianças e dos adolescentes, geralmente
os pais, responsáveis e adultos tendem
a acabar com as divergências de idéias
e de comportamentos e com o conflito de
gerações por meio da dominação adultocêntrica, da imposição de sua vontade, ou
por meio de ações e gestos violentos. Ao
profissional de saúde é importante saber
também que não é só a violência intrafamiliar que afeta os meninos e as meninas,
pois a violência social é muito mais ampla.
Por exemplo, uma das suas manifestações
mais perversas se dá na institucionalização, em cujo âmbito o afeto, o carinho e
o respeito à sua vontade são substituídos
pelo regulamento disciplinar, pelo tratamento massivo e, às vezes, pela repressão ou até pela tortura. Outro exemplo é
o problema do trabalho infantil, proibido
por lei, e o do adolescente sob a condição
de aprendiz. Em especial, preocupa a situação do trabalho doméstico, que retira
muitas crianças da escola, diminuindo
suas expectativas sociais. Hoje, as violências e os acidentes juntos constituem
a segunda causa de óbitos no quadro da
mortalidade geral brasileira. Inclusive nas
idades de 1 a 9 anos, 25% das mortes são
devidas a essas causas. E de 5 a 19 anos
é a primeira causa entre todas as mortes
ocorridas nessas faixas etárias. Ou seja,
a gravidade desse problema atinge toda
a infância e adolescência. E as lesões e
os traumas físicos, sexuais e emocionais
que sofrem, embora nem sempre sejam
fatais, deixam seqüelas em seus corpos e
em suas mentes por toda a vida.
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