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APrEsENTAÇÃo

Informação para a Saúde é um boletim trimestral dirigido a profissionais do 
setor Saúde e destinado à divulgação de artigos publicados em periódicos re-
cém-incorporados ao acervo da biblioteca do Ministério da Saúde, unidade 
vinculada à Coordenação-Geral de Documentação e Informação, da Subse-
cretaria de Assuntos Administrativos, Secretaria-Executiva. São divulgados, 
principalmente, artigos que tratam de planejamento e administração em saú-
de, prestação de serviços de saúde, epidemiologia, prevenção e controle das 
grandes endemias e doenças transmissíveis, aspectos sociais e econômicos da 
saúde, educação em saúde, saúde materno-infantil, saúde mental, ecologia 
humana, recursos humanos em saúde, medicina comunitária, qualidade dos 
serviços de saúde e outros temas relevantes.

Edições Estaduais
A Coordenação-Geral de Documentação e Informação (CGDI) incentiva 
as Secretarias Estaduais de Saúde e outros órgãos ligados à saúde pública a 
promover a publicação de boletins como o Informação para a Saúde em âm-
bito estadual.
Iniciativas como essa já foram tomadas em alguns estados, pois divulgam o 
acervo local e podem abordar temas de interesse específico, aumentando a 
difusão de informações ao mesmo tempo em que acrescentam qualidade aos 
dados divulgados.
Os órgãos de outros estados que desejarem promover a publicação de seus 
boletins poderão entrar em contato com a CGDI.
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ADmiNisTrAÇÃo HosPiTALAr
061
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; AMARAL, Márcia Aparecida do. A 
clínica ampliada e compartilhada, a gestão democrática e redes de atenção 
como referenciais teórico-operacionais para a reforma do hospital. Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 849-859, jul./ago. 2007. Dispo-
nível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/04.pdf>.

Este ensaio utiliza elementos da concepção Paidéia para sugerir diretrizes para 
a reforma do hospital contemporâneo. A concepção Paidéia sugere a reorga-
nização do processo de trabalho com base nos conceitos de clínica ampliada 
e gestão democrática. Em vez de centrar o processo de trabalho em linhas de 
produção, é proposto um modo alternativo para organizar a atenção aos pa-
cientes, um novo artesanato com autonomia profissional e clara definição de 
responsabilidade clínica. É também realizada uma análise das dificuldades e 
das conseqüências da integração do hospital em sistemas públicos de saúde.

ADmiNisTrAÇÃo HosPiTALAr
HosPiTAis uNiVErsiTários
062
MACHADO, Sérgio Pinto; KUCHENbECKER, Ricardo. Desafios e pers-
pectivas futuras dos hospitais universitários no brasil. Ciência & Saúde Cole-
tiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 871-877, jul./ago. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/06.pdf>.

A mudança das instituições hospitalares verificada internacionalmente envolve 
particularmente os Hospitais Universitários (HU). O presente artigo objetiva 
promover uma reflexão acerca de desafios dos HU brasileiros. O texto atém-se à 
análise daqueles hospitais vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior. 
Há substantiva heterogeneidade entre os HU, envolvendo desde os perfis assis-
tenciais, porte e modelos de gestão. No brasil, os HU são agentes nucleares de 
duas políticas de Estado - educação e saúde. É no âmbito dos HU que se mani-
festam os tensionamentos inerentes à complexidade de articulação de tais políti-
cas. Os HU têm sido incitados a oferecer respostas a problemas que transcendem 
sua capacidade. Cabe fortalecer a sustentabilidade organizacional dos HU, in-
cluindo a capacidade de implantação de mecanismos de saneamento financeiro, 
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de indicadores de avaliação e gestão, a incorporação das questões afetas à quali-
dade dos serviços prestados, a transparência e a responsabilidade social. Aos HU 
cabem melhorar as condições de saúde da população. A efetivação desses papéis 
é mais ampla do que conceber os HU somente como instituições prestadoras de 
serviços. O futuro e a afirmação dos HU dependerá da sua capacidade de contri-
buir para ações integradoras nas políticas de Estado para a saúde e educação.

ALEiTAmENTo mATErNo
063
CHAVES, Roberto G.; LAMOUNIER, Joel A.; CESAR, Cibele C. Fato-
res associados com a duração do aleitamento materno. J. Pediatria (Rio de 
J.), Porto Alegre, v. 83, n. 3, p. 241-246, maio/jun. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/jped/v83n3/v83n3a09.pdf>.

OBJETIVOS: Determinar os índices de aleitamento materno exclusivo e 
complementado e identificar variáveis que interferem na prática da amamen-
tação no município de Itaúna (MG). MÉTODOS: Estudo longitudinal reali-
zado com 246 mulheres assistidas na maternidade do Hospital Manoel Gon-
çalves, no município de Itaúna (MG). O acompanhamento das mães e re-
cém-nascidos foi realizado mensalmente nos primeiros 12 meses após o parto 
ou até a interrupção da amamentação. A análise da duração do aleitamento 
materno exclusivo e complementado foi realizada utilizando procedimentos 
de análise de sobrevivência. O efeito das co-variáveis sobre o tempo de aleita-
mento foi avaliado através do modelo de regressão de Cox. RESULTADOS: 
A prevalência de aleitamento materno exclusivo no sexto mês foi de 5,3%, e 
de aleitamento materno aos 12 meses, 33,7%. A mediana de aleitamento ma-
terno exclusivo foi de 40 dias, e a mediana de aleitamento materno, 237 dias. 
A análise multivariada mostrou associação negativa (p < 0,05) entre o tem-
po de aleitamento materno exclusivo e as variáveis: intenção de amamentar 
(< 12 meses), peso do recém-nascido (< 2.500 g) e uso de chupeta. O menor 
tempo de aleitamento materno foi associado (p < 0,05) com idade materna 
(< 20 anos), número de consultas de pré-natal (< 5 e > 9 consultas), uso de 
álcool ou tabaco, tempo da primeira mamada (> 6 horas) e uso de chupeta. 
CONCLUSÕES: Os índices de aleitamento materno no município de Itaú-
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na (MG) estão muito abaixo daqueles preconizados pela Organização Mun-
dial da Saúde. As principais variáveis relacionadas negativamente ao tempo 
de aleitamento materno exclusivo e complementado estão associadas à assis-
tência materno-infantil, sendo, portanto, passíveis de intervenção.

CAusAs DE morTE EViTáVEis morTALiDADE
064
MALTA, Deborah Carvalho; DUARTE, Elisabeth Carmen. Causas de mor-
tes evitáveis por ações efetivas dos serviços de saúde: uma revisão da literatu-
ra. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 765-776, maio/
jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n3/27.pdf>.

Foram revisados os principais artigos que discutem conceitualmente ou em-
piricamente as listas de causas de morte evitáveis (CME) por ações efetivas 
dos serviços de saúde, publicados entre 1975 e 2004. O objetivo foi rever 
o conceito, a idade limite a ser considerada, os usos e tipos de análises e as 
classificações propostas para as CME. Além disso, foram revisadas as listas 
existentes de CME, com especial destaque à mortalidade infantil e perina-
tal. Identificou-se extensa publicação internacional, em contraste com escas-
so número de artigos nacionais. As CME podem ser definidas como aquelas 
que são totalmente ou parcialmente prevenidas pela efetiva ação dos servi-
ços de saúde disponível (ou acessível) em um determinado local e momento 
histórico. Dessa forma, essas causas devem ser revisadas à luz da evolução do 
conhecimento e da tecnologia disponível para a prática da atenção à saúde. 
São discutidos os processos que poderiam apoiar o desenvolvimento de listas 
adequadas para o brasil, incluindo definição das CME, validação e detalha-
mento de quesitos necessários para o aprofundamento do debate. Conclui-se 
que, apesar das dificuldades metodológicas, existe a necessidade de se iniciar 
processos para a definição das listas brasileiras de CME pela ação do Sistema 
Único de Saúde brasileiro.

DENGuE EPiDEmioLoGiA
065
CÂMARA, Fernando Portela et al. Estudo retrospectivo (histórico) da den-
gue no brasil: características regionais e dinâmicas. Revista da Sociedade Bra-
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sileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 40, n. 2, p. 192-196, mar./abr. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v40n2/a09v40n2.pdf>.

A dengue no brasil incide tipicamente nos meses mais quentes do ano, sem 
diferenças qualitativas para as regiões brasileiras, porém, com diferenças 
quantitativas importantes, dividindo o país em dois grupos distintos quanto 
ao número de notificações de casos. O primeiro grupo compreende as regi-
ões Nordeste e Sudeste, que deteve cerca de 86% das notificações, enquanto 
o segundo (regiões Sul, Centro-Oeste e Norte) é responsável por um número 
significativamente menor. Os índices vetoriais estavam associados primaria-
mente ao tamanho das populações, sendo mais freqüentes os índices abaixo 
do valor de risco e ainda assim, nesta condição, ocorreram epidemias. Não foi 
observada correlação positiva entre epidemias e densidades vetoriais.

DirEiTo À sAÚDE: mErCosuL
066
DAL PRA, Keli Regina; MENDES, Jussara Maria Rosa; MIOTO, Regina 
Célia Tamaso. O desafio da integração social no Mercosul: uma discussão so-
bre a cidadania e o direito à saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janei-
ro, v. 23, supl. 2, p. S164-S173, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/csp/v23s2/05.pdf>.

O artigo aborda, mediante revisão teórica, a garantia do direito à saúde e do 
exercício da cidadania na linha das fronteiras do brasil com os países do Mercosul 
(Argentina, Paraguai e Uruguai) tendo em vista o trânsito interfronteiras e a 
demanda gerada pela população fronteiriça ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
O objetivo é discutir a garantia do direito e da cidadania, bem como a livre 
circulação de pessoas e a dimensão da territorialidade, temas correlacionados 
ao trânsito da população fronteiriça nos municípios brasileiros. Identifica-
se a predominância da dimensão econômica no Mercosul em detrimento dos 
avanços regulatórios/legais referentes à dimensão social e à previsão da livre 
circulação de pessoas intrabloco. A análise é realizada por intermédio dos 
elementos da cidadania nacional e do território quando se pensa na extensão 
do direito à saúde à população fronteiriça. Leva-se em consideração a requisição 
de alternativas à extensão dos direitos e do estabelecimento e ampliação das 
políticas sociais públicas em saúde na linha das fronteiras do Mercosul para o 
atendimento da demanda fronteiriça que busca assistência no SUS.
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EDuCAÇÃo mÉDiCA
067
ARTEAGA RODRIGUEZ, Carlos; KOLLING, Marcelo Garcia; MESQUI-
DA, Peri. Educação e saúde: um binômio que merece ser resgatado. Revista 
Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 60-66, jan./abr. 
2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v31n1/09.pdf>.

A especialização tem gerado uma separação entre e educação e saúde, binô-
mio que, na atualidade, se retoma como uma articulação necessária. Daí o 
objetivo de abordar estas categorias. Realizou-se uma pesquisa teórica para 
caracterizar a função da educação para o médico e para a saúde. A educação 
aperfeiçoa no médico sua comunicação, linguagem e autonomia, além de fa-
cilitar seu relacionamento humano e contribuir no processo de conscientiza-
ção das pessoas, resgatando, assim, sua função de educador. Para que as cam-
panhas de promoção e prevenção em saúde tenham êxito, é necessário que 
a população tenha uma instrução que lhe permita compreender e participar 
das mesmas. As escolas precisam incorporar temas como meio ambiente, há-
bitos tóxicos, sexualidade, planejamento familiar, higiene, exercícios físicos, 
alimentação, primeiros socorros e trânsito. As faculdades médicas devem ofe-
recer temas de educação que complementem a formação do egresso, e as es-
colas devem incorporar temas referentes à saúde em busca do bem-estar ple-
no do cidadão. A educação e a saúde são necessidades sociais que devem ser 
garantidas pelas instituições governamentais, e o povo, junto ao seu direito de 
desfrutá-las, tem o dever de contribuir para sua concretização.

EDuCAÇÃo mÉDiCA
ATENÇÃo BásiCA
068
FERREIRA, Ricardo Corrêa; SILVA, Roseli Ferreira da; AGUER, Cristiane 
biscaino. Formação do profissional médico: a aprendizagem na atenção bá-
sica de saúde. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 31, n. 
1, p. 52-59, jan./abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/
v31n1/08.pdf>.

Os processos de formação dos profissionais de saúde vêm passando por trans-
formações. Neste contexto, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) 
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implementou um currículo integrado, utilizando em sua metodologia de en-
sino a diversificação de cenários de aprendizagem. Analisou-se, nesta pesqui-
sa científica, a percepção dos acadêmicos de Medicina das primeira e segunda 
séries sobre as ações em saúde que desenvolvem com a comunidade na Uni-
dade Educacional de Prática Profissional (UPP) no cenário da Atenção básica 
de Saúde (AbS). A abordagem qualitativa foi a opção de análise desta inves-
tigação, que permitiu construir quatro categorias empíricas comuns às duas 
séries: a construção do conhecimento no cotidiano das ações de saúde; a con-
tribuição social do estudante; o aprimoramento das relações e o olhar para as 
diversidades. Além disso, há duas categorias referentes à segunda série: a for-
mação de um novo olhar sobre o SUS; e a ampliação dos cuidados a partir de 
necessidades de saúde. Evidenciam-se, então, percepções comuns entre am-
bas as séries do curso médico em relação à aprendizagem na AbS, mostrando 
a importância que este cenário tem na formação médica diferenciada, nota-
damente na construção de sujeitos críticos e reflexivos, capazes de aprender a 
aprender com a realidade na qual se inserem. 

EPiLEPsiA
ATENÇÃo BásiCA 
rECursos HumANos Em sAÚDE
CAPACiTAÇÃo
069
FERNANDES, Paula T. et al. Capacitações e multiplicadores: uma estraté-
gia para educação de profissionais da área de saúde na epilepsia. Arquivos de 
Neuro-Psiquiatria, São Paulo, v. 65, supl. 1, p. 14-22, jun. 2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/anp/v65s1/a03v65s1.pdf>.

OBJETIVO: Avaliar conhecimentos, atitudes e percepção sobre epilepsia de 
profissionais da saúde do sistema de atenção básica antes e depois de curso de 
capacitação. MÉTODO: Cursos de capacitação foram realizados em três gru-
pos de profissionais de saúde: 1. cursos de capacitação para médicos (241 su-
jeitos); 2. cursos de inserção social para agentes comunitários de saúde (631 
sujeitos); 3. cursos de replicadores para médicos (11 sujeitos). O programa 
de capacitação foi adaptado para as condições de cada local. Para avaliar o 
processo, foram aplicados questionários a respeito do seu conhecimento, sua 
atitude e percepção perante à epilepsia (KAP) antes dos cursos (pré-teste) e 
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após a intervenção (pós-teste). RESULTADOS: A comparação feita a respei-
to do conhecimento com médicos mostrou que os mesmos melhoram seu 
conhecimento com os cursos (pré-teste: nota média=55.8; DP=14,0) vs. pós-
teste: nota média=71,5; DP=12,0; t-test=7,8; p<0,001). O mesmo padrão 
ocorreu com os agentes comunitários de saúde: pré-teste: nota média=22.3; 
DP=12,5) vs. pós-teste: nota média=36,6; DP=12,5; t-test=12,4; p<0,001. 
Com relação a atitudes e percepção, foram observadas melhoras significativas 
depois da realização dos cursos. DISCUSSÃO: Os cursos de capacitação pro-
movem melhoras no conhecimento, atitude e percepção, com baixo custo e 
de maneira efetiva, no sistema básico de saúde. Entretanto, um programa de 
educação continuada deve existir para que consiga corrigir os erros e melho-
rar o tratamento das pessoas com epilepsia.

FiNANCiAmENTo Em sAÚDE
sus
070
CAMPELLI, Magali Geovana Ramlow; CALVO, Maria Cristina M. O cum-
primento da Emenda Constitucional n.º 29 no brasil. Cadernos de Saúde Pú-
blica, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, p. 1613-1623, jul. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n7/12.pdf>.

A aprovação da Emenda Constitucional nº. 29 (EC-29) em 2000 determi-
nou a vinculação de percentuais mínimos de recursos orçamentários que a 
União, Estados, Distrito Federal e municípios seriam obrigados a aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde. O objetivo deste artigo é verificar o cum-
primento da EC-29 no brasil no período de 2000 a 2003. O estudo é des-
critivo utilizando-se dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Or-
çamentos Públicos em Saúde (Siops). Apresenta como resultado uma dívida 
acumulada com o Sistema Único de Saúde de R$ 1,8 bilhão na União e de 
R$ 5,29 bilhões nos Estados. O total de Estados que cumpriram a EC-29 foi 
de 59% em 2000, 33% em 2001, 41% em 2002 e 52% em 2003. Os dados 
do SIOPS mostraram que a média percentual de aplicação de recursos pró-
prios municipais em ações e serviços de saúde era superior ao mínimo exigi-
do de 7% previsto na Constituição Federal. A média percentual de recursos 
próprios aplicados pelos municípios ficou em 13,67% em 2000, 14,82% em 
2001, 16,54% em 2002 e 17,40% em 2003.
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071
CARVALHO, Déa Mara Tarbes de. Financiamento da assistência médico-
hospitalar no brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, 
p. 879-892, jul./ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/
v12n4/07.pdf>.

O presente artigo analisa as características gerais do financiamento do setor 
saúde no brasil e as principais mudanças ocorridas na ultima década no âm-
bito do SUS e da assistência suplementar, abordando as especificidades da 
atenção médico-hospitalar nesses dois segmentos, com ênfase no primeiro, 
em relação ao financiamento e às normas que os regem. O artigo apresenta as 
inovações nas modalidades de remuneração/contratação dos serviços hospita-
lares e outros fatores que vêm induzindo mudanças no perfil da rede assisten-
cial, e finaliza com breves considerações das iniciativas gerenciais e regulató-
rias relacionadas à sustentabilidade financeira do setor.

HomEoPATiA
EDuCAÇÃo mÉDiCA
072
TEIXEIRA, Marcus Zulian. Homeopatia: desinformação e preconceito no 
ensino médico. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 31, 
n. 1, p. 15-20, jan./abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
rbem/v31n1/03.pdf>.

Embora a homeopatia seja uma especialidade médica reconhecida pelo Con-
selho Federal de Medicina desde 1980, com pressupostos científicos estabele-
cidos, aplicação clínica diversa, projetos nas áreas de pesquisa básica e clínica, 
oferecida nos serviços públicos de saúde e com iniciativas de ensino na gra-
duação médica, a desinformação sobre esta peculiar racionalidade se encontra 
arraigada na cultura médica. Este estudo objetivou mensurar a desinforma-
ção quanto aos pressupostos homeopáticos existente entre estudantes de Me-
dicina participantes do 33º Encontro Científico de Estudantes de Medicina 
(São Paulo, 2003). Foi aplicado um questionário auto-responsivo no início 
de uma atividade didática, no qual o conhecimento foi mensurado. Os res-
pondentes consideravam como “prerrogativas da homeopatia”: o tratamento 
natural (18%), o efeito placebo (14%) e o aspecto místico-religioso (4,5%); 
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“indicações do tratamento homeopático” se restringiram às doenças crônicas 
(52%) ou psicossomáticas (18%); “inexistência de fundamentação científica” 
pela pesquisa básica (21%) ou clínica (29%); “morosidade na resposta tera-
pêutica” (57%); e “isenção de efeitos colaterais” no uso inadequado do medi-
camento homeopático (71%). Perante outros aspectos, 43% dos estudantes 
não reconheciam a homeopatia como uma “especialidade médica”; a totalida-
de ignorava que ela estivesse “disponível em serviços públicos de saúde”; 64% 
desconheciam sua “inclusão no currículo de algumas faculdades de Medici-
na”; e todos os alunos se mostraram “bastante interessados em aprendê-la”, 
na forma de disciplina obrigatória (64%) ou optativa (36%). Sugere-se que a 
informação acerca dos aspectos fundamentais da homeopatia seja transmitida 
nos primeiros anos da graduação médica.

ÍNDios
EsTADo NuTriCioNAL
073
MONDINI, Lenise et al. Condições de nutrição em crianças Kamaiurá: 
povo indígena do Alto Xingu, brasil Central. Revista Brasileira de Epidemiolo-
gia, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 39-47, mar. 2007. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/rbepid/v10n1/04.pdf>.

Este estudo teve por objetivo avaliar o estado nutricional, incluindo a preva-
lência de anemia, de crianças Kamaiurá, povo indígena do Alto Xingu, bra-
sil Central. Foram estudadas 112 crianças menores de dez anos de idade em 
2000/2001. O perfil do crescimento infantil foi descrito segundo a distribui-
ção dos índices altura/idade e peso/altura expressos em escore-z da população 
de referência do National Center of Health Statistics - NCHS. Os diagnós-
ticos de déficit de altura e da relação peso/altura e o diagnóstico de obesida-
de corresponderam, respectivamente, aos valores abaixo de -2 escores-z de 
altura/idade e peso/altura e aos valores acima de 2 escores-z de peso/altura. 
O diagnóstico de anemia foi determinado a partir de concentrações de he-
moglobina sérica inferiores a 11 g/dl para crianças entre seis meses e cinco 
anos de idade e inferiores a 11,5 g/dl para as crianças com idade entre cinco e 
dez anos incompletos, conforme recomendação da OMS. Aproximadamen-
te um terço das crianças apresentou déficit de crescimento, enquanto déficit 
de peso/altura e obesidade não foram diagnosticados entre elas. A anemia es-
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teve presente em mais da metade das crianças índias estudadas, 15% delas 
apresentando anemia grave. Há necessidade de implementação de ações que 
visem a melhoria das condições socioambientais, de saúde e nutrição desse 
povo indígena.

iNFECÇÃo HosPiTALAr
ANTiBiÓTiCos
074
COELHO, Júlio Cezar Uili; bARETTA, Giorgio Alfredo Pedroso; OKAWA, 
Luciano. Seleção e uso de antibióticos em infecções intra-abdominais. Arqui-
vos de Gastroenterologia, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 85-90, jan./mar. 2007. Dis-
ponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ag/v44n1/18.pdf>.

RACIONAL: Infecções intra-abdominais são comuns e apresentam elevada 
morbidade e mortalidade e os agentes infecciosos responsáveis por tais afec-
ções são geralmente os da flora gastrointestinal, em especial a E. coli e Bacte-
roides fragilis. OBJETIVO: Apresentar uma revisão da seleção e uso de anti-
bióticos em infecções intra-abdominais. CONCLUSÕES: O uso adequado 
de antibióticos é fundamental para o controle mais rápido da infecção e redu-
zir a possibilidade de falha no tratamento. A terapia antimicrobiana é inicia-
da na suspeita de infecção intra-abdominal e os agentes antibióticos selecio-
nados são utilizados de acordo com os germes mais prováveis de ser encontra-
dos no local da infecção. Além disso, eficácia, custo, segurança e comodidade 
posológica são considerados para uma seleção mais apropriada. Diferentes es-
quemas são utilizados em infecções intra-abdominais comunitárias e hospita-
lares devido à flora mais resistente destas últimas.

iNFormAÇÃo Em sAÚDE
CoNTroLE soCiAL
075
SILVA, Alessandra Ximenes da; CRUZ, Eliane Aparecida; MELO, Verbena. A 
importância estratégica da informação em saúde para o exercício do controle 
social. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 683-688, maio/
jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n3/18.pdf>.
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O artigo trata da nova forma de relacionamento entre Estado e sociedade a 
partir da década de 80, na realidade brasileira. Destacam-se os conselhos de 
saúde que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da 
Política de Saúde. Analisa as Políticas de Informação em saúde para o exercí-
cio do controle social e contribui para ampliar o acesso dos conselhos de saú-
de a essas políticas em seus diferentes níveis de complexidade, à luz do prin-
cípio da integralidade e da atenção à saúde. O Conselho Nacional de Saúde 
tem contribuído nesse processo através de sua Comissão Intersetorial de Co-
municação e Informação em Saúde, que foi reativada em 2005. Para tanto, 
foram realizados Seminários Regionais Descentralizados e um Seminário Na-
cional para discutir a construção do Pacto pela Democratização e Qualida-
de da Comunicação e Informação em Saúde. Foram analisadas as propostas 
apresentadas pelos conselhos de saúde, entre as quais destacam-se: estabelecer 
indicadores para avaliar/acompanhar a qualidade da informação e publicizar 
os direitos dos usuários no SUS.

morTALiDADE iNFANTiL
PoLÍTiCA DE sAÚDE 
076
DUARTE, Cristina Maria Rabelais. Reflexos das políticas de saúde sobre as 
tendências da mortalidade infantil no brasil: revisão da literatura sobre a última 
década. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, p. 1511-1528, 
jul. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n7/02.pdf>.

A mortalidade infantil tem sido considerada um bom indicador das condições 
de vida. É simples de ser calculada e reflete o estado de saúde da parcela mais 
vulnerável da população: os menores de um ano. A divulgação de dados ofi-
ciais que estimaram uma queda de 31% no indicador pareceu surpreendente 
num contexto de deterioração dos níveis de crescimento econômico, renda e 
trabalho e do aumento da taxa de desemprego. Entretanto, a década foi mar-
cada por decisões políticas importantes, especialmente a implantação da Estra-
tégia de Saúde da Família e dos incentivos da NOb-96. Este estudo objetivou 
avaliar como a literatura nacional analisou o comportamento da mortalidade 
infantil na década e sua possível associação com as mudanças na organização e 
financiamento do SUS. Foi realizada uma revisão sistemática de artigos cientí-
ficos publicados entre 1998 e 2006. Concluiu-se que os estudos produzidos até 
o momento não possibilitam avaliar com clareza o possível impacto das altera-
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ções produzidas na organização e financiamento do SUS. Ficou evidente a ne-
cessidade de monitoramento do indicador e a importância dos estudos locais, 
especialmente nos municípios com informações incipientes. 

NuTriÇÃo
PromoÇÃo DA sAÚDE
077
FERREIRA, Vanessa A.; MAGALHÃES, Rosana. Nutrição e promoção da 
saúde: perspectivas atuais. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, 
n. 7, p. 1674-1681, jul. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
csp/v23n7/19.pdf>.

A promoção da saúde tem ao longo dos últimos anos se apresentado como uma 
estratégia promissora para o campo da Saúde Pública. Este estudo propõe ar-
ticular o tema da nutrição no debate contemporâneo da promoção da saúde, 
analisando o papel dos nutricionistas neste processo. Frente ao reconhecimento 
da complexidade do quadro alimentar brasileiro advindo da transição nutricio-
nal em curso no país, a proposta de promoção da saúde aponta perspectivas, 
mas também desafios ao campo da alimentação e nutrição. Em linhas gerais, 
novas exigências relacionadas à formação acadêmica e ao modelo de atenção 
tendem a fortalecer a busca de parcerias, inovação das práticas alimentares à 
educação nutricional voltada à construção da cidadania alimentar.

oBEsiDADE
HosPiTALiZAÇÃo
078
SICHIERI, Rosely; NASCIMENTO, Sileia do; COUTINHO, Walmir. Im-
portância e custo das hospitalizações associadas ao sobrepeso e obesidade no 
brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, p. 1721-1727, 
jul. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n7/25.pdf>.

Os custos de hospitalização associados ao sobrepeso/obesidade e às doenças as-
sociadas no brasil foram estimados utilizando-se os dados das hospitalizações 
de homens e mulheres de 20 a 60 anos do Sistema de Informações Hospitala-
res do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) para o ano de 2001. O SUS cobre 
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mais de 70% das hospitalizações. A fração atribuível a hospitalizações associa-
das com obesidade/sobrepeso ou doenças relacionadas foi estimada com base 
na combinação dos riscos relativos de coortes americanas e européias. O custo 
direto total do sobrepeso/obesidade foi estimado pela soma do risco atribuível à 
população para cada morbidade multiplicada pelo valor de reembolso de cada 
morbidade. O total de custos foi equivalente a 3,02% dos custos totais de hos-
pitalização em homens e 5,83% em mulheres, correspondendo a 6,8 e 9,3% de 
todas as hospitalizações (excluindo gestantes). O excesso de peso no brasil tem 
um impacto nas hospitalizações e nos custos similar ao observado em países de-
senvolvidos. Sendo a transição nutricional um processo em andamento no bra-
sil, o sobrepeso teve maior impacto nos custos do que a obesidade. 

PNEumoNiA
079
DIRETRIZES brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria 
– 2007. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Ribeirão Preto, v. 33, supl. 1, p. S31-S50, 
abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v33s1/02.pdf>.

ProGrAmA sAÚDE DA FAmÍLiA
TrANsTorNos mENTAis
080
bANDEIRA, Marina; FREITAS, Lucas Cordeiro; CARVALHO FILHO, 
João Gualberto Teixeira de. Avaliação da ocorrência de transtornos men-
tais comuns em usuários do Programa de Saúde da Família. Jornal Brasilei-
ro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 56, n. 1, p. 41-47, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v56n1/a10v56n1.pdf>.

OBJETIVO: Avaliar as características dos transtornos mentais comuns em 
usuários do Programa de Saúde da Família (PSF), visando a identificar a ne-
cessidade de atendimento em saúde mental. MÉTODO: Foram entrevistadas 
400 pessoas indicadas por duas equipes do PSF, residentes de um bairro de 
baixo nível socioeconômico de uma cidade do interior de Minas Gerais. En-
trevistadores previamente treinados aplicaram o Questionário de Saúde Men-
tal (QSG), que avalia as características de transtornos mentais comuns não-
psicóticos. RESULTADOS: Obteve-se um índice global elevado (37,8%) de 
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pessoas com perfil sintomático indicativo de transtornos mentais comuns, 
destacando-se os sintomas referentes às Subescalas de Distúrbios do Sono 
(41%) e Desejo de Morte (38,25%) e menores índices nas Subescalas de 
Desconfiança do Próprio Desempenho (27,75%), Distúrbios Psicossomáti-
cos (25,5%) e Estresse Psíquico (22%). Houve taxa significativamente mais 
elevada no escore global para os homens, com 45,1% apresentando perfil 
sintomático, comparativamente a 32,6% das mulheres. Porém, as mulheres 
apresentaram porcentagens mais elevadas de perfil sintomático na subescala 
que se refere ao desejo de morte, 44,1% contra 29,9% dos homens. CON-
CLUSÃO: Os resultados descrevem problemas importantes no estado de saú-
de mental, diferenciados por sexo, em usuários do PSF.

QuALiDADE Dos ALimENTos
081
CANESQUI, Ana Maria. A qualidade dos alimentos: análise de algumas 
categorias da dietética popular. Revista de Nutrição, Campinas, v. 20, n. 2, 
p. 203-216, mar./abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rn/
v20n2/10.pdf>.

O artigo aborda os conhecimentos dietéticos tradicionais expressos nas se-
guintes categorias: “quente/frio”; “forte/fraco” e “reimoso”, que definem a 
qualidade e a propriedade dos alimentos e da comida e os seus efeitos sobre o 
corpo. Vale-se da literatura antropológica nacional e dos estudos qualitativos 
produzidos desde 1975 a 2005. Os estudos antigos são mais abundantes do 
que os atuais e, apesar dessa limitação, o artigo contribui para discutir as dife-
rentes abordagens conceituais usadas pelos autores e demonstra a persistência 
do saber dietético tradicional, que convive com o saber científico da nutrição, 
sendo importante não desprezá-lo nas intervenções nutricionais.

QuALiDADE Dos sErViÇos DE sAÚDE
sErViÇos DE EmErGÊNCiA
082
bITTENCOURT, Roberto José; HORTALE, Virginia Alonso. A qualidade 
nos serviços de emergência de hospitais públicos e algumas considerações so-

rEsumos/BiBLioGrAFiAs



21

Informação para a Saúde

21

bre a conjuntura recente no município do Rio de Janeiro. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 929-934, jul./ago. 2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/11.pdf>.

A busca da qualidade nos serviços de saúde, em especial nos serviços de emer-
gência, é o foco do Programa Qualisus do Ministério da Saúde. Tomando 
como exemplo a crise dos serviços de emergência hospitalar no município do 
Rio de Janeiro, este artigo discute algumas das características estruturantes 
desse programa, com ênfase no aumento da responsabilização e vínculo das 
equipes, na modificação do acolhimento nos serviços de emergência e na in-
tegração e constituição de redes assistenciais. Identifica possibilidades de so-
luções para a crise do sistema de saúde localizadas não somente no âmbito do 
financiamento. Sugere a busca de uma nova identidade, de caráter sistêmico, 
como a redefinição e integração das vocações assistenciais, organização de flu-
xos, repactuando o processo de trabalho dos serviços de saúde, tendo como 
central o usuário.

rECursos HumANos Em sAÚDE
mErCosuL
083
ASSUNÇÃO, Ada Ávila et al. Recursos humanos e trabalho em saúde: os de-
safios de uma agenda de pesquisa. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v. 23, supl. 2, p. S193-S201, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/csp/v23s2/08.pdf>.

Neste artigo são apresentados elementos conceituais considerados chave para 
as políticas dirigidas aos recursos humanos em saúde no contexto latino-ame-
ricano. Foram focalizados os conceitos de integração, enfatizando-se os temas 
integração regional e integração conceitual. São apresentados os conceitos 
sobre recursos humanos e trabalho, para, ao final, serem debatidos os desa-
fios postos diante do objeto de pesquisa compartilhado, tendo como cenário 
o contexto das reformas setoriais em curso na América Latina. Concluindo, 
afirma-se a necessidade, já debatida pelos autores, de se desenvolver um sis-
tema de pesquisa e de tecnologia capaz de sustentar a agenda de intercâmbio 
entre os países membros do Mercosul.
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sANEAmENTo
ProGrAmA sAÚDE DA FAmÍLiA
084
AZEREDO, Catarina Machado et al. Avaliação das condições de habitação e sa-
neamento: a importância da visita domiciliar no contexto do Programa de Saú-
de da Família. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 743-753, 
maio/jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n3/25.pdf>.

O conhecimento das condições do meio pertinente à saúde, como saneamen-
to e moradia, são essenciais no estabelecimento de medidas de promoção da 
qualidade de vida do indivíduo, famílias e comunidades. Objetivou-se ava-
liar, por meio de visitas domiciliares, as condições habitacionais e de sanea-
mento básico das famílias adstritas no PSF de Teixeiras-MG. Tratou-se de es-
tudo observacional transversal, com realização de entrevistas a 10% (n=364) 
das famílias adstritas no PSF, utilizando questionário semi-estruturado. A co-
bertura por rede de abastecimento de água era de 83% dos domicílios da 
zona urbana e 11,7% da zona rural, e a rede pública era o destino final da 
água utilizada em 82,2% dos domicílios da zona urbana e de apenas 10,9% 
da zona rural. Destaca-se distribuição desigual de infra-estrutura e saneamen-
to entre as zonas urbana e rural. A visita domiciliar permitiu um olhar in loco 
da realidade do usuário do PSF e se constitui em importante instrumento na 
Estratégia Saúde da Família, identificando determinantes do processo saúde-
doença percebidos no ambiente em que vivem as famílias e possibilitando 
promoção da saúde por meio da educação em saúde.

sAÚDE suPLEmENTAr
QuALiDADE
085
ESCRIVÃO JÚNIOR, Álvaro; KOYAMA, Marcos Fumio. O relacionamen-
to entre hospitais e operadoras de planos de saúde no âmbito do Programa de 
Qualificação da Saúde Suplementar da ANS. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 903-914, jul./ago. 2007. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/09.pdf>.

No mercado de saúde suplementar brasileiro, o modelo de remuneração 
fee-for-service ainda predomina nas relações entre os hospitais e as 
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operadoras de planos de saúde. Com o advento do Programa de Qualificação 
da Saúde Suplementar (PQSS), uma ótica focada na qualidade da assistência 
prestada ao beneficiário, as operadoras de planos de saúde serão avaliadas 
conforme indicadores de desempenho assistenciais estabelecidos por esse 
programa. O presente estudo discute as implicações desse modelo no 
relacionamento entre operadoras de saúde e hospitais, a partir de consultas 
realizadas com dezoito gestores de operadoras a respeito do uso na gestão 
hospitalar de indicadores de desempenho compatíveis com os adotados 
pelo PQSS. Na percepção dos entrevistados, apenas três hospitais utilizam 
esses tipos de indicadores, sendo que dois deles são hospitais pertencentes a 
operadoras de saúde. O alinhamento de interesses entre a operadora e a sua 
rede credenciada de prestadores, nos moldes propostos pelo PQSS, implicará 
em modificações do modelo de remuneração entre esses players do mercado, 
no sentido da inclusão do desempenho e da qualidade da assistência prestada 
pela rede credenciada ao beneficiário como um dos componentes da valoração 
remunerativa.

sisTEmA ÚNiCo DE sAÚDE
086
TREVISAN, Leonardo Nelmi; JUNQUEIRA, Luciano Antonio Prates. Cons-
truindo o “pacto de gestão” no SUS: da descentralização tutelada à gestão em 
rede. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 893-902, jul./ago. 
2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/08.pdf>.

Observada na distância do tempo, a implantação do SUS enfrenta descom-
passos gerenciais. Primeiro, as pressões, sempre maiores, por reforma do Es-
tado que minimalize custos afetam a proposta de atendimento universal do 
sistema. Depois, a difícil convivência entre o princípio da descentralização 
com o conceito de rede, aqui entendida não só como ligação entre esferas di-
ferenciadas de gestão, mas o modo pelo qual o acesso a um direito é exerci-
do em rede, desde o planejamento. Por outro lado, decisões operacionais so-
bre a saúde foram descentralizadas, mas o repasse das verbas para efetivar tais 
decisões não foi. No aspecto administrativo, a descentralização da gestão de 
saúde sofreu solução de continuidade com a edição da Norma Operacional 
de Assistência à Saúde 01/2001. No aspecto gerencial, a implantação do con-
ceito de rede, a arma mais eficiente para enfrentar a verticalização de estru-
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turas decisórias, enfrenta “gargalos” operacionais e financeiros que impedem 
os diferentes atores das diferentes organizações de falarem a mesma “lingua-
gem”, o meio mais eficaz para gerar “vínculos” interorganizacionais. Porém, 
a efetiva interação de linguagens só será obtida no processo de construção de 
pactos de gestão.

087
SOARES, Adilson. Formação e desafios do sistema de saúde no brasil: uma 
análise de investimentos realizados para ampliação da oferta de serviços. Ca-
dernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, p. 1565-1572, jul. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n7/07.pdf>.

O artigo discute os investimentos realizados pelo governo central brasileiro, 
para ampliação da oferta de serviços no Sistema Único de Saúde, no perío-
do de 1995 a 2001. Apresenta dados que apontam para uma desarticulação 
entre a realização de investimentos para o aumento da oferta de serviços e a 
manutenção e otimização da capacidade instalada; e conclui que existe a ne-
cessidade de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do sistema e a 
realização de novos investimentos levando em consideração a análise da capa-
cidade instalada e as possibilidades financeiras de garantir os recursos de cus-
teio para prestação continuada da oferta adicional de serviços.

sisTEmA ÚNiCo DE sAÚDE
AmAZÔNiA LEGAL
088
VIANA, Ana Luiza d’Ávila et al. Sistema de saúde universal e território: de-
safios de uma política regional para a Amazônia Legal. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 23, supl. 2, p. S117-S131, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v23s2/01.pdf>.

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a política federal de 
saúde para a Amazônia Legal de 2003 a 2005, visando fornecer subsídios 
para o desenvolvimento de políticas regionais na saúde. Tal região é marca-
da por uma dinâmica peculiar, extensa área de fronteira e indicadores sociais 
desfavoráveis. A metodologia envolveu: análise documental e financeira, ob-
servação participante, entrevistas com dirigentes federais de vários ministé-

rEsumos/BiBLioGrAFiAs



25

Informação para a Saúde

25

rios, secretários estaduais e municipais de saúde da Amazônia; caracterização 
de situações geográficas na Amazônia e estudos de campo em 15 municípios. 
Observou-se uma baixa institucionalidade da política de saúde para a Ama-
zônia, no período, por dificuldades estruturais, institucionais e políticas. A 
identificação de seis situações geográficas foi útil para a sistematização de di-
ferenças nos usos do território que repercutem na saúde e devem ser consi-
derados na condução de políticas públicas. Há certo distanciamento entre as 
ações federais e a dinâmica territorial, expressa no descolamento entre a polí-
tica em curso e seu reconhecimento pelos gestores locais. Além da construção 
de uma política regional para a Amazônia, fica evidente a necessidade de po-
líticas diferenciadas dentro da região.

sisTEmA ÚNiCo DE sAÚDE
árEAs DE FroNTEirA
mErCosuL
089
GIOVANELLA, Ligia et al. Saúde nas fronteiras: acesso e demandas de es-
trangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com 
países do Mercosul na perspectiva dos secretários municipais de saúde. Ca-
dernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, supl. 2, p. S251-S266, 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23s2/13.pdf>.

No contexto de formação de mercados comuns, as regiões de fronteira 
adquirem especial atenção, pois antecipam efeitos dos processos de 
integração. Nas fronteiras convivem diferentes sistemas políticos, monetários, 
de segurança e proteção social, e a intensificação de fluxos decorrentes da 
integração gera novos desafios para os sistemas de saúde, exigindo políticas 
específicas direcionadas à garantia do direito à saúde nas regiões fronteiriças. 
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa com o objetivo de analisar 
condições de acesso e demandas por serviços de saúde em cidades fronteiriças 
do Mercosul. Foi realizado inquérito com secretários municipais de saúde 
das 69 localidades brasileiras da linha de fronteira com países do Mercosul 
referentes aos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul. buscou-se identificar ações demandadas pela população 
fronteiriça, mecanismos utilizados para acesso, fluxos entre serviços e 
sistemas, estratégias de resposta e acordos locais. Iniciativas de cooperação 
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entre gestores locais brasileiros e estrangeiros, identificadas em quase metade 
dos municípios, podem orientar a formulação de diretrizes para situações de 
fronteira que possibilitem a melhoria do acesso integral à atenção à saúde.

sisTEmAs DE iNFormAÇÃo HosPiTALAr
HOSPITAIS PÚBLICOS
090
ESCRIVÃO JÚNIOR, Álvaro. Uso da informação na gestão de hospitais pú-
blicos. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 655-666, maio/
jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n3/15.pdf>.

Analisa-se a utilização da informação para a tomada de decisão, segundo a vi-
são dos diretores e dos responsáveis pela área de informações dos 24 hospitais 
públicos estaduais da administração direta da Região Metropolitana de São 
Paulo, assim como alguns aspectos relativos aos sistemas de informação exis-
tentes. Os resultados mostram que esses hospitais produzem um considerável 
volume de dados, embora com lacunas importantes, e que muitos gestores 
desconhecem a existência de tais informações ou não as utilizam adequada-
mente para subsidiar a gestão hospitalar.
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