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ArtigosFeliz 2007

A implementação do Programa Saúde da Família
no cenário local
Este trabalho busca discutir a implementação do
Programa Saúde da Família (PSF) nos municípios
de Camaragibe, Aracaju, São Gonçalo e Distrito
Federal, de forma a identificar as possíveis interfaces
entre a conformação do programa e as diferentes
estruturas de incentivo, resolubilidade do sistema
local de saúde, experiências de participação social
e mecanismos de accountability constituídos. O
estudo demonstrou que aspectos relacionados à
constituição do sistema local de saúde em termos
da oferta quantitativa e qualitativa dos serviços,
capacitação técnico-gerencial no âmbito das
Secretarias Municipais de Saúde, investimento nos
outros níveis de atenção e a tradição política local
são variáveis cruciais para a compreensão da
diversidade de experiências de implementação do
PSF.
Autores: Rosana Magalhaes e Mônica de Castro
Maia Senna.
Revista: Cad. Saúde Pública, dez. 2006, vol.22,
no.12, pp.2549-2559.

Mais um ano se inicia, e para inaugurá-lo, eis a edição
de janeiro de 2007 do Boletim GTVISA-ABRASCO.
Nesta edição, o leitor encontrará mais uma série de
resumos de artigos das principais revistas nacionais
do país. A atenção é focada para o Programa de Saú-
de da Família, dada toda a relevância do tema em
nossos dias - o estudo foi conduzido em alguns muni-
cípios do Brasil.
Uma pesquisa sobre a saúde bucal em uma clínica
universitária de ortodontia também poderá ser avalia-
do pelo leitor. Ademais, dando continuidade aos estu-
dos relacionados à questão dos medicamentos no país,
divulgamos mais um trabalho sobre este tema de na-
tureza nacional. Por fim, duas pesquisas, uma relaci-
onando as desigualdades sociais às doenças crônicas,
e a outra tratando da questão da clonagem, porém
vista sob a ótica cinematográfica, também poderão
ser encontradas nesta edição.
Esperamos que todos tenham tido uma passagem de
ano agradável, repleta de paz, harmonia e prosperida-
de! Uma ótima entrada de 2007.

Artigos

A ortodontia nas políticas públicas de saúde
bucal: um exemplo de eqüidade na
Universidade Federal de Juiz de Fora
Devido à grande prevalência das más-oclusões, à
grande transformação epidemiológica por que passa
a saúde bucal, com o forte declínio das cáries, e
sob a referência dos princípios constitucionais de
integralidade e eqüidade, tornou-se necessário
viabilizar a incorporação de procedimentos
ortodônticos pelo setor público de saúde. Uma das
sugestões neste sentido seria a utilização dos
serviços prestados nas universidades públicas, que
além de formar recursos humanos, podem abrir
espaço para uma política social paralela. Este artigo
apresenta o exemplo da clínica de ortodontia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que, por
ser um pólo de referência regional em atenção à
saúde bucal, vem participando das ações públicas
de saúde bucal, através dos serviços prestados à
população. Expõe as diferentes faces das más-
oclusões dentárias, que afetam as pessoas nos
âmbitos social, psicológico e biológico, e faz uma
leitura histórica da saúde bucal no Brasil com um
recorte para a assistência ortodôntica, que, por real
importância e por direitos constitucionais, deveria
figurar entre os procedimentos cobertos pelo SUS.
Idealiza-se um sistema de triagem para esses casos,
abrangendo critérios econômico, biológico e
psiscossocial, que aproxime a assistência à saúde
bucal da eqüidade.
Autores: Sérgio Murta Maciel e George Edward
Machado Kornis.
Revista: Physis: Revista de Saúde Coletiva, jan./
jul. 2006, vol.16, no.1, pp.59-81.

Eventos toxicológicos relacionados a
medicamentos no Estado de São Paulo
OBJETIVO: Analisar as características
epidemiológicas dos eventos toxicológicos
relacionados a medicamentos. MÉTODOS:
Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo
de série de casos. Utilizando a categoria “evento
toxicológico relacionado a medicamentos”,
analisaram-se 6.673 casos registrados em centros
de assistência toxicológica do Estado de São
Paulo, no ano de 1998. As variáveis estudadas
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compreenderam características dos eventos, das
pessoas afetadas, dos agentes tóxicos e das
circunstâncias envolvidas. A análise dos agentes
tóxicos considerou três níveis de desagregação:
grupos terapêuticos, princípios ativos e nomes
comerciais. RESULTADOS: Os medicamentos
ocuparam o primeiro lugar entre todos os tipos de
agentes tóxicos registrados pelos centros. Os
eventos toxicológicos relacionados a medicamentos
caracterizaram-se por serem registrados por
telefone (78,5%), a partir de hospitais (86,6%);
originaram-se de exposições agudas, pela via oral
(90,2%), ocorridas em residência (85,7%) de área
urbana (95%). Houve predomínio do sexo feminino
(59%) e maior concentração na primeira década
de vida (49,4%), sobretudo aos dois e três anos
de idade. Os princípios ativos mais freqüentemente
encontrados foram: fenobarbital, diazepam,
haloperidol, carbamazepina e bromazepam. As
principais circunstâncias foram as acidentais
(38,8%) e tentativas de suicídio (36,5%). Entre os
princípios ativos relacionados predominaram os dos
grupos terapêuticos psiquiatria, analgesia/anestesia
e respiratório. CONCLUSÕES: Aponta-se a
necessidade de cumprimento da legislação quanto
à venda de medicamentos sob receituário médico
e de construção da toxicovigilância conforme
diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Autores: Eliane Gandolfi e Maria da Graça Garcia
Andrade.
Revista: Rev. Saúde Pública, dez. 2006, vol.40,
no.6, pp.1056-1064.

Desigualdades sociais na prevalência de
doenças crônicas no Brasil, PNAD-2003
Os inquéritos de saúde de base populacional
constituem o principal instrumento utilizado para
conhecer a prevalência de doenças crônicas, de
restrições de atividades e de uso de serviços de
saúde. Com base nos dados da PNAD-2003,
foram estimadas as prevalências das 12 doenças
crônicas pesquisadas, segundo sexo, idade, cor,
escolaridade, macrorregião de residência e situação
urbana ou rural do domicílio. Foram analisados a
presença de limitações e o uso de serviços de saúde
segundo a presença de doença crônica. Utilizando
regressão de Poisson, foram estimadas as razões
de prevalências ajustadas por idade, sexo,
macrorregião de residência e tipo de respondente.
A prevalência de pelo menos uma doença crônica

aumentou com a idade, foi maior entre mulheres,
indígenas, pessoas com menor escolaridade, cidadãos
detentores de plano de saúde, migrantes de outros
estados, residentes em áreas urbanas e moradores
da região Sul. A presença de doença crônica provocou
aumento de limitação de atividades e da demanda por
serviços de saúde. As condições mais prevalentes
foram: doença de coluna, hipertensão, artrite e
depressão. Foi detectada significativa desigualdade
social no padrão das doenças crônicas, segundo
gênero, cor/raça, nível de escolaridade, região de
residência e situação do domicílio.
Autores: Marilisa Berti de Azevedo Barros, Chester
Luiz Galvão César, Luana Carandina e Graciella Dalla
Torre.
Revista: Ciênc. saúde coletiva, out./dez. 2006, vol.11,
no.4, pp.911-926.

A clonagem vai ao cinema
Pesquisa de opinião pública conduzida pela
Biotechnology Australia mostra que o cinema é uma
das maiores fontes de informação sobre clonagem
humana. Tradicionalmente, o conhecimento de
tecnologias emergentes se dá através dos meios de
comunicação, mas a clonagem humana, sendo tão
amplamente difundida pela popular cultura
cinematográfica, é definida por Hollywood de forma
faz eficaz do que pelos noticiários ou publicações
científicas. Mas como é que as questões sociais e
científicas da clonagem são retratadas em sucessos
de bilheteria como A Ilha, Multiplicidade, Guerra nas
Estrelas: Ataque dos Clones e Parque dos
Dinossauros? Esses filmes tiveram grande alcance e
influência inquestionável e, portanto, merecem uma
análise mais detalhada. O presente estudo examina
33 filmes sobre clonagem humana feitos entre 1971 e
2005 e classifica os filmes por gênero e potencial de
influência. No entanto, em vez de simplesmente avaliar
a qualidade da ciência retratada, o estudo compara
as mensagens-chave desses filmes com a opinião
pública frente a clonagem, a fim de examinar
correlações.
Autor: Craig Cormick.
Revista: Hist. cienc. saude-Manguinhos, out. 2006,
vol.13 supl, pp.181-212.

Expediente
Publicação mensal eletrônica do Boletim do GTVISA -
ABRASCO
Comissão colegiada do GTVISA: Diana Carmem de Oliveira,
Andre Gemal, Maria Cristina Marques, Marisa Carvalho e Vera
Maria Bacelar
Coordenação editorial: profa. Maria Cristina Marques e Paula
Kanikadan
Informações: paulak@usp.br
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Consulta Pública nº 94, de 29/12/2006
Proposta de Regulamento Técnico para o
ingrediente ativo P07 - PICLORAM, contido na
Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos
de Agrotóxicos, domissanitários e Preservantes de
Madeira (prazo aberto de 30 dias para sugestões
a contar da data de publicação).

Consulta Pública nº 93, de 29/12/2006
Proposta de Regulamento Técnico para o
ingrediente ativo M35 -
METILCICLOPROPENO, contido na Relação
de Monografias dos Ingredientes Ativos de
Agrotóxicos, domissanitários e Preservantes de
Madeira (prazo aberto de 15 dias para sugestões
a contar da data de publicação).

Consulta Pública nº 92, de 18/12/2006
Proposta de Resolução que dispõe sobre a
certificação compulsória dos equipamentos
elétricos sob regime de vigilância sanitária (prazo
aberto de 30 dias para sugestões a contar da data
de publicação).

Consulta Pública nº 91, de 14/12/2006
Proposta de Regulamento Técnico, para o
ingrediente ativo M34 - METCONAZOL, contido
na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos
de Agrotóxicos, domissanitários e Preservantes de
Madeira (prazo aberto de 30 dias para sugestões
a contar da data de publicação).

Consulta Pública nº 89, de 12/12/2006
Proposta de Resolução que dispõe sobre o
aperfeiçoamento a do controle e fiscalização de
substâncias psicotrópicas anorexígenas (prazo
aberto de 60 dias para sugestões a contar da data
de publicação).

Consulta Pública nº 88, de 6/12/2006
Proposta de Regulamento Técnico, para o
ingrediente ativo C59 - BETA-CIPERMETRINA,
contido na Relação de Monografias dos
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos,
domissanitários e Preservantes de Madeira.

Eventos

43º Congresso Nacional da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical
11 a 15 de março de 2007
Campos do Jordão - São Paulo - SP
Informações: www.perfectaeventos.com.br/
det.php?&ima=images/21site.jpg&id=21

4º Congresso Internacional de Gestão da
Tecnologia e Sistemas de Informação
30 de maio a 01 de junho de 2007
Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo
Informações: www.tecsi.fea.usp.br/eventos/
contecsi2007/port

19º Conferência Mundial de UIPES de
Promoção de Saúde e Educação para a Saúde
10 a 15 de junho de 2007
Comitê Científico Internacional da 19ª Conferência
Mundial Local: Vancouver (Canadá)
Informações: www.iuhpeconference.org/en/
index.htm

IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde
XIV Congresso da Associação Internacional
de Políticas de Saúde
X Congresso Latino-Americano de Medicina
Social
“Eqüidade, Ética e Direito à Saúde: Desafios à
Saúde Coletiva na Mundialização”
13 a 18 de julho de 2007
Hotel Pestana - Salvador - Bahia
Informações: www.congressosalvador2007.com.br

Consultas Públicas

Para acesso a outras Consultas Públicas:
www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm
.

Livros sobre Vigilância Sanitária:

Gestão e Vigilância Sanitária: novos modos
de pensar e de fazer, organizado por

Marismary Horsth de Seta, Vera Lúcia Edais
Pepe e Gisele O’dwyer de Oliveira.

Vigilância Sanitária - Teoria e Prática - Da
Gestão ao Risco Sanitário, sob organização
de Maria Cristina da Costa Marques, Marisa

Lima Carvalho, Dalma da Silveira, Paulo
Carrara de Castro e Nelson Ibañez.


