
Esta publicação apresenta os resultados das ações desenvolvidas pelo Departamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saú-
de para enfrentar o desafi o de disponibilizar o conhecimento científi co gerado por meio das pesquisas 
e estudos fi nanciados, tanto na modalidade de fomento nacional, quanto na de fomento descentrali-
zado. O objetivo da pesquisa era colaborar para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
levando conhecimentos científi cos úteis às práticas dos gestores, profi ssionais e usuários do SUS. A 
publicação apresenta indicadores que mostram a evolução do investimento e a distribuição regional 
das pesquisas fi nanciadas e as subagendas de prioridades a que tais pesquisas se referem. Das 314 
pesquisas apresentadas em seminários de avaliação foram selecionadas as dez consideradas mais 
ilustrativas da produção científi ca fomentada pelo Decit. Tais pesquisas estão representadas em 
reportagens que demonstram como os recursos benefi ciam os usuários do SUS e seus profi ssionais 
de saúde, além da maneira como os pesquisadores e professores contribuem para estreitar os laços 
entre o mundo acadêmico e o mundo da gestão.
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Pesquisa para Saúde: contribuição aos 20 anos do SUS

Manual de Adesão ao Tratamento para Pessoas Vivendo com HIV e AIDS

A infecção pelo HIV tem sido considerada de caráter crônico-evolutivo e potencialmente controlá-
vel, desde o surgimento da terapia antirretroviral combinada (TARV) e da disponibilização de mar-
cadores biológicos, como CD4 e carga viral, para o monitoramento de sua progressão. Tais avanços 
tecnológicos contribuíram de forma positiva para a vida das pessoas que vivem e convivem com 
o HIV. Desde então, a adesão ao tratamento se destaca entre os maiores desafi os da atenção a 
essas pessoas, uma vez que demanda de seus usuários mudanças comportamentais, dietéticas, 
o uso de diversos medicamentos por toda a vida, além da necessidade, por parte dos serviços, de 
novos arranjos e a oferta de atividades específi cas em adesão. Neste cenário é que foi proposta 
esta publicação dirigida aos profi ssionais que trabalham com este tema, com o objetivo de que as 
atividades em adesão extrapolem a compreensão focada apenas nos medicamentos e ampliem 
suas ações, de forma compartilhada com os usuários, para fora dos espaços tradicionalmente uti-
lizados. Este manual apresenta, ainda, algumas situações de maior vulnerabilidade para a adesão 
ao tratamento e atividades que possam ser desenvolvidas para minimizar possíveis difi culdades.
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Assédio: Violência e Sofrimento no Ambiente de 
Trabalho – Assédio Moral

O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) 
que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou 
física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Esta publi-
cação, elaborada pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, com 
a colaboração de entidades sindicais, surgiu da necessidade de se combater permanentemente 
todo e qualquer tipo de violência que atente à dignidade dos trabalhadores. Além desta cartilha 
outras ações estão sendo desenvolvidas, concomitantemente, como a implementação de um pro-
jeto institucional que contemple o estabelecimento de um programa permanente de informação 
aos servidores e a elaboração de um protocolo institucional antiassédio a ser pactuado com os 
sindicatos que compõem as Mesas de Negociação Permanente do Ministério da Saúde.

RESUMOS



MONOGRAFIASMONOGRAFIAS

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 15, n. 1, p. 2-4, janeiro 2009

REFERÊNCIAS BIB

AIDS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Manual de adesão ao tratamento para pessoas 
vivendo com HIV e AIDS. Brasília, 2008. 132 p. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Série Manu-
ais; 84). ISBN 978-85-334-0547-9.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Manual de prevenção das DST/HIV/aids em 
comunidades populares. Brasília, 2008. 79 p., il. 
(Série Manuais; 83).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Qualiaids: avaliação e monitoramento da quali-
dade da assistência ambulatorial em Aids no SUS. 
Brasília, 2008. 100 p. (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos). ISBN 978-85-334-1510-2.

ASSÉDIO

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Coorde-
nação de Negociação Permanente. Assédio: violên-
cia e sofrimento no ambiente de trabalho: assédio 
sexual. Brasília, 2008. 35 p. (Série F. Comunicação e 
Educação em Saúde). ISBN 978-85-334-1543-0.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Coorde-
nação de Negociação Permanente. Assédio: violên-
cia e sofrimento no ambiente de trabalho: assédio 
moral. Brasília, 2008. 36 p. (Série F. Comunicação e 
Educação em Saúde). ISBN 978-85-334-1544-7.

HANSENÍASE

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Departamento de Vigilância Epide-
miológica.  Manual de prevenção de incapaci-
dades. Brasília, 2008. 3. ed. rev. 139 p., il. (Série A. 
Normas e Manuais e Técnicos) (Série Cadernos de 
Prevenção e Reabilitação em Hanseníase; 1). ISBN 
978-85-334-1509-6. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Departamento de Vigilância Epide-
miológica. Manual de condutas para tratamento 
de úlceras em hanseníase e diabetes. Brasília, 
2008. 2. ed. rev. 92 p., il. (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos) (Série Cadernos de Prevenção e Reabilita-
ção em Hanseníase; 2). ISBN 978-85-334-1514-0.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigi-
lância em Saúde. Departamento de Vigilância Epi-
demiológica.  Manual de condutas para altera-
ções oculares em hanseníase. Brasília, 2008. 3. 
ed. rev. 91 p., il. (Série A. Normas e Manuais e Téc-
nicos) (Série Cadernos de Prevenção e Reabilitação 
em Hanseníase; 3). ISBN 978-85-334-1516-4.

MEDICAMENTOS

BUSS, Paulo Marchiori (Org.); CARVALHEIRO, José da 
Rocha(org); CASAS, Carmen Phang Romero (org.). Me-
dicamentos no Brasil: inovação e acesso. Rio de Ja-
neiro : Fiocruz, 2008. 437 p. ISBN 978-85-7541-165-0.  

PESQUISA EM SAÚDE

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Ciência e Tecnologia. Seleção de priorida-
des de pesquisa em saúde: guia PPSUS. Brasília, 



PERIÓDICOSPERIÓDICOS

de Ciência e Tecnologia. Prêmio de incentivo em 
ciência e tecnologia para o SUS: edição 20 anos 
do SUS 2008. Brasília, 2008. 155 p. (Série F. Comu-
nicação e Educação em Saúde). ISBN 978-85-334-
1542-3.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Departamento de Vigilância Epide-
miológica. Manual de vigilância e controle da 
peste. Brasília, 2008. 981 p., il. (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos). ISBN 978-85-334-1493-8.

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA = REPORTS IN PU-
BLIC HEALTH. Rio de Janeiro: Fiocruz, v. 24, n. 12, 
dez. 2008. ISSN 0102-311X.

HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE: Manguinhos. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, v.15, n. 4, out./dez. 2008.

PEDIATRIA MODERNA. São Paulo: Moreira Jr., ano 
44, n.6, nov./dez. 2008. ISSN 0031-3920.

RADIS: Comunicação em saúde. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, n. 76, dez. 2008. 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICI-
NA TROPICAL. Uberaba: Sociedade de Medicina 
Tropical, v. 41, n. 6, nov./dez. 2008.

TEXTO E CONTEXTO ENFERMAGEM = TEXT AND 
CONTEXT NURSING = TEXTO E CONTEXTO ENFER-
MERÍA. Florianópolis: Universidade Federal de San-
ta Catarina, v. 17, n. 2. out./dez. 2008.

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 15, n. 1, p. 3-4, janeiro 2009

BIBLIOGRÁFICAS

2008. 73 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
ISBN 978-85-334-0639-1.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Diretoria 
de Gestão e Planejamento. Relatório de gestão 
2007 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Brasília, 2008. 64 p (Série 
C. Projetos, Programas e Relatórios). ISBN 978-85-
334-1540-9.  

SAÚDE PÚBLICA

CUEVAS, Aurora (Org.). Competencias en infor-
mación y salud pública. Brasília: Departamento 
de Ciência da Informação e Documentação, 2008. 
283 p., il. (Série Tempus; 8). ISBN 978-85-61157-
12-8.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. 
More health: a right for everyone: 2008-2011. Bra-
sília, 2008. 100 p., il. (Série C. Projects, Programs 
and Reports). ISBN 978-85-334-0549-3.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Ciência e Tecnologia. Pesquisa para saúde: 
contribuições aos 20 anos do SUS. Brasília, 2008. 
142 p., il. (Série B. Textos Básicos para Saúde). ISBN 
978-85-334-1539-3.

TECNOLOGIA EM SAÚDE

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 



ALERTA
E

X
PE

D
IE

N
T

E

30 de Janeiro
Dia da Não Violência 

Texto adaptado da publicação “Violência Faz Mal à Saúde”, artigo Violência Institucional: O Difícil Diagnóstico de Saúde de suas Vítimas, de Roberto da Silva (Ministério da Saúde, 2005).
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Desvio social e institucionalização são con-
ceitos intimamente relacionados e o segundo 
só pode ser devidamente compreendido em 
função do primeiro. A noção de instituições 
totais adotada neste texto foi formulada por 
Erwing Goffman (1961; 1975; 1988) e está 
descrita no livro Manicômios, Prisões e Con-
ventos. Abrigos, orfanatos, escolas militares, 
quartéis, mosteiros, conventos, institutos 
correcionais e prisões são classifi cados por 
Goffman como instituições da mesma natu-
reza: agem sobre todas as dimensões do ser 
humano, suprimindo sua individualidade em 
favor da coletivização.
A teoria do desvio primário se refere à que-
bra não intencional das convenções sociais, 
ocasionadas por contingências próprias da 
vida, capazes de colocar o indivíduo ou sua 
família em situação fora do modelo padrão 
de organização da família nuclear e em tor-
no do qual se estruturam a legislação, os 
serviços públicos e a legitimação social: or-
fandade, viuvez, velhice, doença, loucura e 
incapacidade. O desvio secundário é aque-
le em que há intencionalidade na violação 
das leis escritas: contravenções penais, 
delitos, infrações e crimes. Para ambos os 
tipos de desvios, a sociedade aceita, cria 
leis, destina recursos fi nanceiros e huma-
nos e cria instituições próprias. Abrigos, 
orfanatos, casas maternais, manicômios, 
leprosários e asilos atendem ao desvio 
primário; polícia, justiça criminal, institutos 
correcionais, unidades de cumprimento de 
medidas socioeducativas (Febens) e pri-
sões atendem ao desvio secundário.
Tanto num caso como noutro, essas são 
entendidas como instituições destinadas a 
atendimentos emergenciais e temporários, 
tendo umas a missão de amparar e prote-
ger e outras a de punir e reabilitar a pessoa 

saúde compreenda a natureza das violên-
cias possíveis de serem cometidas dentro 
desses lugares. Deve iniciar pelas mais 
graves, mais evidentes e de mais fácil iden-
tifi cação, limitando-se, entretanto, apenas 
aos casos passíveis de diagnóstico a partir 
de um olhar cuidadoso e especializado.
Os danos causados pela institucionalização 
à subjetividade, à identidade e à auto-ima-
gem, por si sós, são capazes de colocar o 
indivíduo em posição de inferioridade so-
cial, por causa das difi culdades que terá na 
condução de relações sociais e humanas. 
Um dos biotipos mais freqüentes e resul-
tantes dos processos de internação é o de 
um indivíduo apático, inibido, dependente e 
de poucas iniciativas. Quando a institucio-
nalização é associada com a violência – e 
se dela não resultar a incapacidade perma-
nente –, costuma-se construir um indivíduo 
pronto para reagir a qualquer situação ca-
paz de ameaçá-lo, mesmo que imaginaria-
mente, e sempre disposto a empregar mais 
força e energia física e emocional do que o 
necessário para a resolução de eventuais 
confl itos. A violência da resposta compor-
tamental a possíveis ameaças, por vezes, é 
vista por muitas dessas pessoas como a úni-
ca defesa possível contra violências que elas 
já sofreram e que não querem mais sofrer. 
Adolescentes com histórico infracional que 
aceitam apertar o gatilho de um revólver ao 
menor sinal de reação da vítima; membros de 
facções criminosas que aplicam contra outros 
presos as mesmas técnicas de extorsão e de 
tortura aplicadas pela polícia; trafi cantes que 
matam seus devedores para não darem mau 
exemplo e ex-presidiários que aceitam correr 
todos os riscos para não ter que voltar à pri-
são são exemplos de que a violência institu-
cional gera violência social.

para o convívio social. No caso dos adoles-
centes, a proposta que consta em lei é a de 
socialização.
A fi nalidade precípua de ambos os tipos de 
instituições é irremediavelmente compro-
metida quando estas passam a reproduzir 
internamente os mesmos desvios que de-
veriam combater. É o caso, por exemplo, de 
abrigos que prolongam desnecessariamen-
te a permanência da criança; casas mater-
nais que invadem o direito reprodutivo da 
mulher, esterilizando-as; manicômios que 
enlouquecem seus internos e asilos que 
exploram e maltratam seus idosos. Institu-
tos correcionais, ao invés de unidades de 
cumprimento de medidas socioeducativas, 
transformam adolescentes em perigosos e 
temidos bandidos e prisões que incapaci-
tam adultos para a vida livre e produtiva 
são expressões de uma sociedade doente 
e vingativa. São provas cabais de que tais 
instituições não mais atendem aos inte-
resses e necessidades sociais. Que papel 
pode exercer o profi ssional de saúde na 
prevenção ou no tratamento de pessoas 
submetidas a esses regimes de institucio-
nalização (KIVTKO, 2003)? O profi ssional 
de saúde deve saber que dentro das ins-
tituições totais a violência: (a) faz parte da 
cultura dessas entidades; (b) está presente 
na subjetividade dos agentes; (c) orienta a 
reelaboração de sua identidade institucio-
nal; (d) determina a sua auto-imagem; (e) 
constitui um recurso de sobrevivência.
O uso da violência e a disposição para usá-
la é o principal fator que regula as relações 
das instituições com os internos, dos fun-
cionários com os internos e desses entre 
si, defi nindo o papel e a função que cada 
indivíduo exerce dentro delas.
Será preciso então que o profi ssional de 


