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RESUMOS

Homofobia & Educação: Um Desafio ao Silêncio
Como superar o risco de manutenção de práticas discriminatórias no ambiente escolar,
diante da tendência a banalizar e naturalizar preconceitos relativos à sexualidade? Essa é a
pergunta que sustenta as análises críticas apresentadas neste livro sobre a política educacional voltada para a produção e distribuição dos materiais didático-pedagógicos utilizados
nas escolas públicas do Brasil. A sexualidade, um tabu em sua dimensão de prazer, ganha
espaço de discussão no ambiente escolar de modo restrito, sendo associada linearmente à
reprodução biológica. A consideração mais abrangente dos direitos sexuais como direitos
humanos é uma tarefa sobre a qual vêm se debruçando pesquisadores de diferentes campos
do saber, assim como os movimentos sociais vêm ganhando visibilidade nas denúncias de
violação dos direitos humanos em função da sexualidade e do gênero, e a academia vem
contribuindo para a sistematização dessa situação social.
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
Na elaboração deste novo volume da série Pacto pela Saúde, elaborado pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde, do Ministério da Saúde (MS), foram consideradas as referências
legais sobre a educação na saúde e a Política de Educação Permanente em Saúde. O
artigo 200, da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao Sistema Único
de Saúde (SUS) a competência de ordenar a formação na área da Saúde, no entanto, a
proposta desta publicação não é avaliar as ações das esferas de gestão, nem impor processos, mecanismos e estratégias para o seu desenvolvimento. Seu objetivo é orientar a
construção e o acompanhamento dos Termos de Compromisso de Gestão dos estados,
Distrito Federal e municípios, num processo de cooperação técnica que o MS oferece aos
demais gestores do SUS.

Diretrizes Metodológicas: Elaboração de Pareceres Técnico-Científicos
A utilização de evidência de qualidade nos processos de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(ATS) foi uma das principais recomendações da Oficina de Prioridades de Pesquisa em
Saúde – Editais Temáticos, realizada em 2006. Nessa oficina, identificou-se a necessidade
de elaboração de diretrizes metodológicas para pareceres técnico-científicos, revisões sistemáticas e estudos de avaliação econômica promovidos pelo Ministério da Saúde, para
melhorar a qualidade dos pareceres. Tais pareceres são ferramentas de suporte à gestão e
à decisão, baseadas na mesma racionalidade que envolve uma ATS, contudo com execução
e conteúdo mais simplificado. Esta publicação contribui para a padronização, qualificação e
avaliação dos pareceres elaborados com base em evidências científicas, tanto por consultores externos quanto pelos próprios técnicos do Ministério e das demais esferas do Sistema
Único de Saúde e da saúde suplementar.
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9 DE JUNHO
Dia da Imunização
Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso

IDADE
A partir de 20 anos
2 meses após a 1ª dose
contra difteria e tétano
4 meses após a 1ª dose
contra difteria e tétano
A cada 10 anos, por toda a
vida
60 anos ou mais

• A partir dos 20 anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem
comprovação de vacinação anterior,
seguir o esquema acima. Apresentando
documentação com esquema incompleto,
completar o esquema já iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.
• Adulto/idoso que resida ou que for viajar
para área endêmica (estados: AP, TO,
MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e
DF), área de transição (alguns municípios
dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e
RS) e área de risco potencial (alguns mu-

VACINAS

DOSES

DOENÇAS EVITADAS

dT (Dupla tipo adulto)

1ª dose

Difteria e tétano

Febre amarela

Dose inicial

Febre amarela

SCR (Tríplice viral)

Dose única

Sarampo, caxumba e rubéola

dT (Dupla tipo adulto)

2ª dose

Difteria e tétano

dT (Dupla tipo adulto)

3ª dose

Difteria e tétano

dT (Dupla tipo adulto)

Reforço

Difteria e tétano

Febre amarela

Reforço

Febre amarela

Influenza

Dose anual

Influenza ou gripe

Pneumococo

Dose única

Pneumonia causada pelo
pneumococo

nicípios dos estados: BA, ES e MG). Em
viagem para essas áreas, vacinar dez dias
antes da viagem.

do parto. Em caso de ferimentos graves,
a dose de reforço deverá ser antecipada
para cinco anos após a última dose.

• A vacina tríplice viral – SCR (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser administrada
em mulheres de 12 a 49 anos que não
tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 anos.

• A vacina contra influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de
Vacinação do Idoso.

• Mulher grávida que esteja com a vacina
em dia, mas recebeu sua última dose há
mais de cinco anos, precisa receber uma
dose de reforço. A dose deve ser aplicada
no mínimo 20 dias antes da data provável

• A vacina contra pneumococo é aplicada
durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem
em instituições fechadas, tais como casas
geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos
após a dose inicial.

EXPEDIENTE

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Imunizações. (Créditos: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br/bvs, acesso em 7/7/2009)
O Alerta é uma publicação mensal da Biblioteca do Ministério da Saúde
– Ministério da Saúde/Secretaria-Executiva/Subsecretaria de Assuntos
Administrativos/Coordenação-Geral de Documentação e Informação/
Coordenação de Biblioteca – Esplanada dos Ministérios, Bloco G, CEP:
70058-900 – Brasília/DF – Tels.: (61) 3315-2410/2344 e 3315-2280
– Fax: (61) 3315-2563 – Tiragem: 3.200 exemplares – Produzido pela
EDITORA MS/Coordenação-Geral de Documentação e Informação/
SAA/SE. OS 0604/2009.

Jornalista responsável: Mara Rejane Vieira Soares Pamplona
(1044/06/65/DF) – As publicações divulgadas estão disponíveis na
Biblioteca do MS apenas para consulta. Empréstimos, restritos a
Brasília, somente para servidores do órgão ou por intercâmbio entre
bibliotecas.
Endereços eletrônicos: Biblioteca Vir tual do Ministério da
Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs – Fale conosco: e-mail:
biblioteca@saude.gov.br – Acesse também o Portal da Saúde:
<http://www.saude.gov.br>.
ANOS

