
O presente livro traz contribuições importantes e decisivas para a história das 
instituições, das políticas de saúde no Brasil contemporâneo e para a história 
da saúde internacional. Lina Faria apresenta cuidadoso trabalho que trata das 
ações da Fundação Rockefeller no Brasil, em particular sua efetiva articulação 
com os serviços sanitários estaduais, a formação de escolas de saúde pública, 
a organização de serviços de saúde e a formação profissional. O foco do livro 
refere-se às ações implementadas em São Paulo, suas experimentações em 
saúde e suas reformas sanitárias ao longo da primeira metade do século XX. 
Esta obra é mais um avanço na compreensão da complexidade das relações 
entre agências internacionais no campo da ciência, da medicina e da saúde, 

FEVEREIRO/2007 v. 14, n. 02 ISSN 0104-9755

Boletim destinado à divulgação 
das aquisições incorporadas ao 
acervo da Biblioteca do Ministério 
da Saúde.

Saúde e Política: A Fundação Rockefeller e seus parceiros em São Paulo (Lina Faria)

Direitos dos Usuários dos Serviços e das Ações de Saúde no Brasil: 
Legislação Federal Compilada – 1973 a 2006
Este livro tem a finalidade de proporcionar (a profissionais, gestores, 
órgãos de classe, conselheiros, atores dos movimentos sociais, usuários, 
procuradorias, defensorias públicas, promotorias de saúde e instituições 
afins) acesso a textos completos da legislação de interesse, reunida em 
uma única fonte, de modo a facilitar a sua localização e visualização. Este 
primeiro volume reúne a legislação superior de âmbito federal relacionada 
à saúde, ou seja, leis ordinárias, complementares e delegadas, medidas 
provisórias, decretos e resoluções. Tendo em vista a complexidade do 
tema, os autores tiveram a intenção não de torná-lo exaustivo, mas sim 
destacar os assuntos de maior interesse dos usuários.
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Resenha da Luta contra o Câncer no Brasil

Tal publicação constitui um repositório dos principais fatos e ocorrências de 
interesse informativo e educacional no setor da luta contra o câncer no Brasil. 
Precedida de um resumo histórico, esta obra apresenta as iniciativas mais 
importantes de combate à citada enfermidade, em nosso meio, sob as formas 
de noticiário da imprensa leiga, entrevistas, referências, discursos, notas, 
palestras educativas, chamadas radiofônicas, conferências populares, etc. 
Ainda mais, pela matéria que encerra, esta publicação é um documentário dos 
esforços desenvolvidos pelo Serviço Nacional do Câncer em prol da criação 
de um órgão central de combate à citada doença à altura das necessidades 
da população. Que este livro possa servir de fonte de aprendizado para todos 
aqueles que cuidam da assistência aos doentes que, atualmente, morrem à 
mingua de recursos médicos, como procurando na pesquisa a solução do 
problema que tão de perto interessa à nossa gente brasileira e talvez aos 
próprios destinos da humanidade.
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 João, 10 anos, mora na zona rural e cursa a 2ª 
série do ensino fundamental. Trabalha na plantação de 
tomates da família desde os 7 anos, no período em que não 
está na escola. Prepara o solo, aduba, planta as sementes 
e colhe os frutos. Há dois anos vem ajudando seu pai na 
aplicação de agrotóxicos: mistura a solução e a despeja 
em uma lata com uma mangueira, que ele carrega pela 
plantação, pulverizando-a. Ao longo desse período, tem 
notado irritabilidade e fadiga crescentes, dificuldade de 
concentração e memorização na escola e fraqueza mus-
cular progressiva, principalmente nas pernas. Há cerca de 
um ano, quando estava na lavoura aplicando o pesticida, 
apresentou quadro súbito de náuseas, vômitos, dificuldade 
para enxergar, cefaléia, diarréia e tremores no corpo, sendo 
levado para atendimento de urgência no hospital. Durante 
a consulta médica, a mãe relata que o garoto parecia que 
estava ficando “fraco da cabeça” e “doente dos nervos”. 
Ao exame físico, apresentava peso de 23kg, altura de 1,25m, 

ausência de pêlos pubianos e testículos pré-púberes (tanner 
I), alteração do equilíbrio, diminuição dos reflexos nervosos 
e da força muscular bilateralmente em membros inferiores. 
O restante do exame clínico foi normal. Em visita domiciliar, 
a equipe do posto de saúde observou que o irmão mais novo 
de João, aos 8 anos, está na 1ª série do ensino fundamental. 
Já repetiu duas vezes a mesma série e também é pouco 
desenvolvido. A mãe, D. Etelvina, mostra-se orgulhosa, pois 
os filhos são trabalhadores e ajudam o pai na roça. Relata 
que a família, em geral, não é de estudos, mas consegue 
manter uma vida decente com a venda dos produtos do 
roçado. Ela está ansiosa para que seus outros dois filhos 
menores auxiliem o pai na lavoura. Nas roças vizinhas à da 
família de João também se aplicam agrotóxicos. As famílias 
não usam qualquer tipo de proteção contra o veneno. As 
crianças e os adolescentes – apesar do fato de que eles, em 
sua maioria, não aplicam agrotóxicos – puxam a mangueira 
do aplicador e ficam expostos à substância.

Módulos de auto-aprendizagem sobre saúde e segurança no trabalho infantil e juvenil (Organização Internacional do Trabalho. – Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2006).


