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RESUMOS

Comunicação e saúde (Inesita Soares de Araújo e Janine Miranda Cardoso)
O presente livro está organizado de modo a introduzir algumas das principais
questões de comunicação e saúde e oferecer outras possibilidades para aprofundamento. Esta publicação apresenta as atuais configurações sobre o tema,
constituído por lutas, políticas, teorias, metodologias e processos de formação,
em diálogo com as políticas públicas. A relação histórica entre comunicação e
saúde suscita uma discussão conceitual sobre a vinculação entre as políticas
e as práticas de comunicação na saúde e as relações de poder. Aborda-se
também nesta obra o papel da linguagem e das teorias sobre a configuração
da realidade na saúde, bem como os principais modelos e as abordagens da
comunicação nas instituições de saúde e suas conseqüências, introduzindo
os fundamentos de novas possibilidades de se pensar e fazer comunicação
referente à área da saúde.

Manual operacional do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado
– SIHD
Este manual traz informações para a utilização do referido sistema, ferramenta
essencial da área da saúde que é decorrente da gradativa descentralização do
processamento do SIH, iniciado em 2004, após a publicação da Portaria MS nº 821.
A implantação do SIHD propiciou à instituição: (1) garantir maior autonomia aos
gestores locais para o processamento das informações relativas a internações
hospitalares; (2) disponibilizar aos gestores estaduais e municipais instrumentos
tecnologicamente atualizados para as atividades de planejamento, acompanhamento, regulação, controle e avaliação; (3) permitir amplo conhecimento
das regras do sistema aos gestores, prestadores e profissionais envolvidos na
prestação de assistência hospitalar aos usuários do SUS, possibilitando interferir
e interpretar o processamento da produção mensal. Entre outras informações,
este manual auxilia o usuário a configurar e instalar o sistema, resolver conflitos
de endereçamento e realizar a manutenção do disco.
Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública
A comemoração dos trinta anos do Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos) no ano de 2006 ensejou a organização deste livro, publicado a fim de contribuir para as reflexões sobre a ciência e a tecnologia em
nosso país, com ênfase no campo da inovação em saúde e da biotecnologia
em particular. A bem-sucedida parceria entre a Casa de Oswaldo Cruz e
Bio-Manguinhos já redeu trabalhos que se tornaram referências importantes
para a comunidade acadêmica. Agora, tal parceria é renovada para tratar
da própria trajetória de Bio-Manguinhos, situando-a no âmbito da política de
ciência e tecnologia, notadamente de imunização e inovação em saúde. Os
textos aqui reunidos apresentam diferentes perspectivas de análise, a fim de
estabelecer conexões entre o contexto institucional e o cenário econômico
e social, nacional e internacional no período que vem da criação de BioManguinhos, em 1976, até os dias atuais.
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2 de Janeiro
Dia do Sanitarista
A contaminação ambiental por metais pesados, com
sua disseminação no solo, na água e na atmosfera, bem como
a conseqüente contaminação de alimentos consumidos pelo
homem, tem sido motivo de crescente preocupação mundial.
Organizações governamentais e não-governamentais, a comunidade científica e os juristas têm se esforçado no sentido de
dimensionar a questão e equacionar as soluções que envolvam
o comportamento desses metais no meio ambiente. Entre os
metais pesados lançados no ambiente, o mercúrio é aquele
com maior potencial toxicológico. No Brasil, a utilização do
mercúrio destacou-se na atividade de extração de ouro em
regiões de garimpo, principalmente na Região Amazônica,
onde o mercúrio é utilizado como substância capaz de captar finas partículas de ouro, sendo lançado na atmosfera,
nos rios e lagos durante
esse processo, provocando contaminação do
ar, do solo, da água e da
cadeia trófica aquática.
Mediante a ingestão de
pescados contaminados
com mercúrio, os seres
humanos são contaminados. Observa-se que essa
atividade garimpeira é
realizada de forma desordenada e com ineficiente
controle ambiental por
parte do Estado, que não
desenvolve a necessária fiscalização, objetivando a preservação do meio ambiente e a saúde da população. Considerando
que uma parcela da população brasileira vive próxima aos rios
e tem a pesca como a sua principal fonte de alimentação e
subsistência, é possível afirmar que, além dos imensuráveis
danos ambientais provocados pela contaminação mercurial
dos rios brasileiros, existem ainda danos causados àquelas
pessoas que, por motivos diversos, se vêem impossibilitadas
de qualquer reação ou possibilidade de prevenção contra os
malefícios desencadeados por esse poluente.
O mercúrio é encontrado na natureza sob a forma
de mercúrio metálico (Hg0), em compostos inorgânicos e em
compostos orgânicos. Foi descoberto pelos fenícios em 700
a.C, havendo sido utilizado a partir dessa época também por
egípcios, gregos e chineses para a extração de ouro. O metilmercúrio, quer na forma de monometilmercúrio (CH3Hg+),
quer na de dimetilmercúrio (CH3HgCH3), é o mais importante

do ponto de vista toxicológico, devido à sua alta toxicidade.
Estudos demonstram a alta prevalência de metilmercúrio nos
organismos aquáticos, o que, em termos de saúde pública,
torna-se altamente relevante. A Food and Agriculture Organization publicou artigo no qual estima que atualmente dez milhões de pessoas pelo mundo estão envolvidas com atividades
de garimpo utilizando o processo de amalgamação. O mercúrio
é muito perigoso quando aquecido, visto que emite gases
altamente tóxicos. Essa característica é de muita importância
não só em termos de poluição ambiental, mas principalmente
em termos de saúde ocupacional entre os garimpeiros e trabalhadores das casas de ouro. É utilizado principalmente como
catalisador na indústria de cloro-soda. Também é usado em
baterias domésticas, em vários tipos de lâmpadas e diversos
materiais elétricos. Também entra como elemento
em instrumentos de medição e calibração como
termômetros, barômetros, manômetros, etc. Na
odontologia, é utilizado
em amálgamas para restaurações. É ainda usado como detonador em
explosivos, na produção
de ácido acético e acetaldeído, na taxidermia, em
fotografia, na pintura e na
produção de seda industrial. Sua utilização na agricultura como fungicida em sementes
de alimentos foi proibida em vários países, inclusive no Brasil.
Deixou também de ser utilizado em camadas de revestimento
de espelhos, na produção de vidros, no tratamento de feltro e
como fungicida em papéis, devido principalmente às questões
de saúde ocupacional. Com a crescente preocupação mundial
relacionada à contaminação mercurial do meio ambiente, há
um esforço generalizado em busca da diminuição de sua emissão antropogênica na atmosfera. Assim, legislações de vários
países têm estabelecido medidas de controle de sua utilização
industrial. Entretanto, sua utilização mundial na atividade mineradora de ouro ainda permanece de forma proporcional à
produção aurífera de cada região, contrapondo-se à tendência
internacional de diminuição das emissões ambientais desse
poluente, sendo considerada pela Organização Mundial da
Saúde como preocupante em países como China, Filipinas,
Tanzânia, Indonésia, Vietnã e Brasil.
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