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RESUMOS

Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-Retroviral em Gestantes
Em 2005, o Ministério da Saúde reuniu o Comitê Assessor para Recomendações
de Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-Retroviral em Gestantes, que revisou as referidas recomendações e as demais condutas relacionadas
à profilaxia da transmissão vertical do HIV. Decorrentes do citado esforço, as
recomendações que estão neste documento foram baseadas no conhecimento
científico disponível e na experiência de especialistas na área, considerando
sempre as condições de implementação das recomendações no SUS. A taxa de
transmissão vertical do HIV, sem qualquer intervenção, situa-se em torno de 25,5%.
Porém, estudos demonstram a redução da transmissão vertical do HIV para níveis
entre zero e 2% por meio de intervenções preventivas, como uso de anti-retrovirais
combinados, o parto por cirurgia cesariana eletiva, o uso de quimioprofilaxia com
o AZT na parturiente e no recém-nascido, além da não-amamentação. Em países
desenvolvidos, a ampla implementação dessas intervenções resultou na redução
significativa da incidência de casos de aids em crianças.

Manual Integrado de Vigilância Epidemiológica do Botulismo
O botulismo é uma doença grave, de alta letalidade, que deve ser considerada
como uma emergência médica e de saúde pública. A suspeita de um caso deve
desencadear a imediata comunicação entre os profissionais da área da assistência e técnicos de vigilância epidemiológica. Para minimizar o risco de morte e as
seqüelas, é essencial que o diagnóstico seja feito rapidamente e que o tratamento
seja instituído precocemente por meio das medidas gerais de urgência. A pronta
investigação epidemiológica é básica para prevenir outros casos porventura
decorrentes da ingestão de uma fonte alimentar comum e que pode estar ainda
disponível para consumo. O botulismo foi primeiramente descrito na Alemanha,
no século XVIII, após um surto associado à ingestão de salsicha de produção
doméstica, de onde se originou o nome da enfermidade (botulus, em latim, significa “salsicha”). Este livro apresenta as principais informações para a Vigilância
Epidemiológica no tocante ao combate ao botulismo.
Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente
O Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer (Inca), vem
desenvolvendo, desde 2004, o fortalecimento da Área de Vigilância do Câncer
Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente, mediante a elaboração e a execução
de projetos para a redução, a eliminação e o controle de agentes cancerígenos
presentes no meio ambiente e nos ambientes de trabalho. Entre os objetivos da
área está o desenvolvimento de modelos para a implementação de ações sistematizadas na prevenção de câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente, como
a elaboração de material educativo, manuais, capacitação de profissionais de
saúde e metodologias de treinamento. Dado o peso do câncer entre as doenças
que mais acometem a população brasileira, foi elaborada pelo Inca esta publicação, que apresenta informações sobre alguns dos principais fatores de risco de
câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente: poeiras (sílica e amianto), agrotóxicos, solventes (benzeno, tolueno e xileno), radiação ionizante e radiação solar.
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EXPEDIENTE

Uma equipe de Saúde foi convidada para participar de uma
rede de instituições cujo objetivo era construir estudos que
ratificassem a inadequação do trabalho infanto-juvenil em
“lixões”. A equipe ficou responsável pela pesquisa dos efeitos dessa atividade de trabalho sobre a saúde de crianças e
adolescentes do lixão de certa região metropolitana. Para tal
fim, um dos primeiros passos foi a articulação com lideranças locais, para a discussão da proposta de pesquisa e de
possível projeto de intervenção. Nesse processo, a equipe
foi convidada para visitar o lixão. Na primeira ida a campo,
a equipe observou como o trabalho se organiza: a rotina
de trabalho começa com a chegada dos caminhões; nesse
momento, indivíduos amontoados – homens, mulheres, crianças, jovens e idosos –, ainda com os veículos em movimento,
dão início à coleta dos materiais. O lixo hospitalar também
é depositado ali e, de vez em quando, alguém se fura com
uma agulha. No local, observou-se também a presença de
urubus, ratos, porcos, cachorros. Havia um cheiro forte de
gás sulfídrico, advindo da decomposição de matéria orgânica
e de resíduos tóxicos de origem química. Todos trabalham
o dia inteiro expostos às intempéries, se alimentando dos
restos encontrados nas pilhas. Mesmo as refeições trazidas
são consumidas no próprio local de trabalho. Conversando
com crianças e adolescentes que lá trabalhavam, a equipe
escutou o seguinte depoimento de uma criança de 9 anos:
“é bom quando vem o caminhão do mercado, porque tem
iogurte”. Grande parte das crianças e dos adolescentes
abordados afirmou gostar de trabalhar no local, principalmente pela possibilidade de encontrar brinquedos, de
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brincar, de ficar próximo à família e de ajudá-la. Por outro
lado, algumas crianças relataram aspectos negativos em
seu trabalho, como a relação difícil entre trabalho e escola,
a ausência de tempo livre e a possibilidade de contrair doenças. Após a realização da pesquisa, com a autorização
dos responsáveis, a equipe apresentou os resultados para
toda a comunidade. Foi importante ressaltar que as questões
identificadas têm uma relação direta com a pobreza em que
vive a comunidade. As lideranças apontaram uma carência
de direitos e uma forte exclusão social, advindas de um processo de trabalho que mantém os trabalhadores nos limites
da sobrevivência. Além disso, as famílias se queixaram da
ausência de escolas, creches e de lazer para seus filhos,
sendo esses motivos relevantes para a ida precoce deles
para o lixão. A partir disso, a equipe de saúde da comunidade foi contatada para incluir as crianças, os adolescentes
e suas famílias nos atendimentos dos programas do SUS.
Os gestores locais se dispuseram a dialogar com o setor
de Educação, para a construção de uma escola e de uma
creche na comunidade. Como solução emergencial, foi feita
a articulação com uma ONG da área de Meio Ambiente, para
intervenção e estudos no local com o objetivo de planejar a
construção de aterros sanitários. A partir da apresentação,
as lideranças se organizaram e resolveram formar uma rede
de apoio a essas famílias, no sentido de construir um projeto
de comunidade saudável.
Texto adaptado do livro: “Módulos de auto-aprendizagem sobre saúde e
segurança no trabalho infantil e juvenil” (Organização Internacional do
Trabalho. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006).
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