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RESUMOS

Organização e Funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS
Os gestores do SUS vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar
as ações e os serviços de saúde. Tais esforços têm contribuído para importantes avanços
registrados pelo SUS nestes 17 anos de sua criação. Entre estes, podemos citar a criação
do Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS), descrito no presente documento. O
PlanejaSUS é uma ferramenta importante para dotar os gestores – de forma oportuna,
segundo as especificidades de cada nível de direção do SUS – do planejamento de que
necessitam para a oferta de ações e serviços capazes de promover, proteger e recuperar a
saúde da população brasileira. O PlanejaSUS confere especial atenção à observância da
diretriz relativa à direção única do SUS em cada esfera de governo e, ao mesmo tempo,
à co-responsabilidade de todos os entes federados para com a saúde da população,
que, como necessidade humana básica, é estratégica para a qualidade de vida e, por
conseqüência, para a felicidade pessoal e coletiva.

Política Nacional de Atenção às Urgências
A Política Nacional de Atenção às Urgências se insere no escopo de ações para a construção
do Sistema Único de Saúde, tendo como diretrizes a universalidade, a integralidade, a
descentralização e a participação social, bem como a humanização a que todo cidadão
tem direito. A implantação da referida política é uma vitória da população brasileira e é
fruto do trabalho conjunto do Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional
de Saúde, com os estados e os municípios. Com a primeira etapa de implantação da
política, 68 milhões de brasileiros passarão a ter acesso ao Serviço de Atendimento
Móvel às Urgências (Samu). A atenção às urgências deve fluir em todos os níveis do SUS,
organizando a assistência desde as unidades básicas, as equipes de saúde da família até
os cuidados pré-hospitalares na convalescença, na recuperação e na reabilitação. Este
livro trata das diretrizes da citada política.

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em DST/HIV/Aids no Brasil
Neste momento de profundas transformações na economia e na sociedade em escala
global, a produção de conhecimento no enfrentamento dos novos desafios da saúde
pública, como a complexidade da epidemia do HIV/aids e a disseminação das doenças
sexualmente transmissíveis (DST), assume importância crucial no cenário internacional.
Esta colaboração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia
visa ao fortalecimento da excelência neste campo e à criação de instrumentos e
estratégias que permitam a implementação de uma efetiva política para a capacitação
nacional no desenvolvimento tecnológico de fármacos e medicamentos, vacinas,
microbicidas, kits para diagnóstico e monitoramento de preservativos. Este livro
objetiva disponibilizar os resultados do esforço do governo brasileiro nesse sentido.
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Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais
A eliminação ou a redução da exposição
às condições de risco e a melhoria dos
ambientes de trabalho para promoção e
proteção da saúde do trabalhador constituem
um desafio que ultrapassa o âmbito de
atuação dos serviços de saúde, exigindo
soluções técnicas, às vezes complexas e de
elevado custo. Em certos casos, medidas
simples e pouco onerosas podem ser
implementadas, com impactos positivos e
protetores para a saúde do trabalhador e o
meio ambiente.
O controle das condições de risco para a
saúde e melhoria dos ambientes de trabalho
envolve as seguintes etapas: (1) identificação
das condições de risco para a saúde presentes
no trabalho; (2) caracterização da exposição
e quantificação das condições de risco; (3)
discussão e definição das alternativas de
eliminação ou controle das condições de
risco; (4) implementação e avaliação das
medidas adotadas.
É muito importante que os trabalhadores
participem de todas as fases desse processo,
pois, como foi assinalado no capítulo
anterior, em muitos casos, a despeito

de toda sofisticação técnica, apenas os
trabalhadores são capazes de informar
sutis diferenças existentes entre o trabalho
prescrito e o trabalho real, que explicam o
adoecimento e o que deve ser modificado
para que se obtenha os resultados desejados.
Na atualidade, a preocupação com o
meio ambiente e a saúde das populações
residentes na área de influência das unidades
produtivas vem fortalecendo o movimento
que busca a mudança de processos de
trabalho potencialmente lesivos para a
saúde das populações e o ambiente, o que
pode ser um aliado importante para a saúde
do trabalhador.
O reconhecimento das condições
de risco no trabalho envolve um conjunto
de procedimentos que visam a definir se
existe ou não um problema para a saúde
do trabalhador e, no caso afirmativo, a
estabelecer sua provável magnitude, a
identificar os agentes potenciais de risco e
as possibilidades de exposição. É uma etapa
fundamental do processo que, apesar de
sujeita às limitações dos recursos disponíveis
e a erros, servirá de base para a decisão

quanto às ações a serem adotadas e para o
estabelecimento de prioridades.
Reconhecer o risco significa identificar,
no ambiente de trabalho, fatores ou
situações com potencial de dano, isto é,
se existe a possibilidade de dano. Avaliar
o risco significa estimar a probabilidade
e a gravidade de que o dano ocorra.
Para reconhecer as condições de risco é
necessário investigar as possibilidades
de geração e dispersão de agentes ou
fatores nocivos associados aos diferentes
processos de trabalho, às operações, às
máquinas e a outros equipamentos, bem
como às diferentes matérias-primas, aos
produtos químicos utilizados, aos eventuais
subprodutos e aos resíduos.
Os possíveis efeitos dos agentes
potencialmente presentes sobre a saúde
devem ser estudados. Assim, o conhecimento
disponível sobre os riscos potenciais que
ocorrem em determinada situação de
trabalho deve ser acompanhado de uma
observação cuidadosa in loco das condições
reais de exposição dos trabalhadores.

Exemplos de agentes químicos e outros contaminantes atmosféricos que podem oferecer risco para a saúde dos
trabalhadores expostos
Formas

Líquida, gasosa
ou de partículas

Poeiras minerais
e vegetais*

Agentes

Situação de produção e/ou utilização

Ácido cianídrico

Galvanoplastia, fumigação.

Ácido sulfídrico

Decomposição de matéria orgânica, indústria de rayon pelo processo viscose.

Arsênio

Refinação do cobre, fabricação e uso de pesticidas, fabricação de vidro, produtos farmacêuticos, preservação da madeira, indústria do couro, etc.

Benzeno

Coquerias, indústria química e petroquímica ou como impureza em certos solventes, etc.

Chumbo

Mineração, refinação, fundição, fabricação de baterias e pilhas, tintas e pigmentos, cerâmica, recuperação de sucata, indústria química, etc.

Mercúrio

Processo cloro-álcali, equipamentos eletrônicos, fabricação de pilhas, indústria farmacêutica, de pesticidas, termômetros, manômetros, barômetros, etc.

Monóxido de carbono

Formado em processos de combustão incompleta, motores de combustão interna, etc.

Solventes (hidrocarbonetos alifáticos,
clorados, aromáticos)

Indústria química, lavanderia com limpeza a seco, desengraxamento de peças, limpeza de metais, etc.

Asbesto (utilizado ou removido)

Mineração, beneficiamento, manufatura de produtos têxteis de amianto e de lonas de freios, cimento-amianto e sua utilização na construção civil, etc.

Sílica livre cristalina

Mineração (de ouro, cobre), pedreiras de granito ou de arenito, fabricação de abrasivos, fundições, construção civil, utilização de jato de areia, etc.

Carvão mineral

Mineração de carvão.

Algodão

Preparação, carda e fiação.

Sisal

Fabricação de cordas.

Poeira de madeira

Serraria, fábricas de móveis e outros artefatos de madeira, construção civil, etc.

EXPEDIENTE

*As poeiras também são agentes químicos, mas são classificadas como um grupo a parte para facilitar a compreensão.
(Trechos retirados da publicação “Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde”, Brasília, Ministério da Saúde, 2001). (Com adaptações).
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