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NOTAS

A terceira maior causa de be-
nefícios concedidos pela Previdência
Social nos municípios fluminenses de
Itaboraí, Cachoeiras de Macacu e
Guapimirim, segundo os resultados
da dissertação do enfermeiro Rodri-
go Japur, são os transtornos men-
tais. A pesquisa foi apresentada à
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) como trabalho final
do mestrado profissional em vigi-
lância em saúde. Apesar de estar
atrás apenas das causas externas
e doenças osteomusculares, os
transtornos mentais se mostraram
mais incapacitantes que as outras

Dissertação
aponta o perfil do
consumo de crack

Com o objetivo de analisar o atual
problema do consumo da droga, o psi-
cólogo Francisco de Abreu Franco Net-
to apresentou, na Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), a disser-
tação de mestrado O problema do cra-
ck: emergência, respostas e invenções
sobre o uso do crack no Brasil. O autor
defende o fortalecimento e a multipli-
cação dos dispositivos de cuidado no
âmbito do SUS, com o intuito de mini-
mizar danos e riscos do uso prejudicial
da droga. “Buscamos explorar o perfil
dos usuários e os contextos e efeitos
do consumo de crack. Constatamos
que fatores como a ilegalidade da subs-
tância, a marginalização e estigmati-
zação de uma parcela dos usuários e
sua vulnerabilidade social influenciam
profundamente sua saúde. Analisamos,
ainda, as práticas de segregação de
usuários de crack atualmente em vi-
gor, que se contrapõem às práticas de
cuidado, como as estratégias de redu-
ção de danos”, explicou Netto. A pes-
quisa pretendeu problematizar a
associação imediata presente no sen-
so comum entre o crime e o crack, le-
vando em consideração os diferentes
contextos em que a substância é apro-
priada, a diversidade das formas em
que é consumida e comercializada e
os efeitos que produz.

Uma delegação composta por re-
presentantes da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) esteve
reunida com gestores da Fiocruz em
julho para discutir soluções em busca
de melhorias nos sistemas nacionais de
saúde. O encontro foi pautado em te-
máticas como recursos humanos, de-
terminantes sociais da saúde, modelos
para a transferência de tecnologia,
além da atuação da Fiocruz como Cen-
tro Colaborador da OMS em Saúde
Pública e Meio Ambiente. Na abertu-
ra do encontro, o presidente da Fio-
cruz, Paulo Gadelha, propôs novas

Estudo mostra que ansiedade e humor
somam 70% dos transtornos mentais

doenças no que se refere ao afas-
tamento do trabalho. “Quando o
indivíduo se distancia do trabalho
por essa questão, ele proporcional-
mente ficará mais tempo afasta-
do”, resumiu o autor do estudo.
Intitulada Análise da morbidade
por transtornos mentais entre os se-
gurados da previdência social nos
municípios de Itaboraí, Cachoeiras
de Macacu e Guapimirim, a pes-
quisa se insere no rol de atividades
do Plano de Monitoramento Epi-
demiológico da Área de Influência
do Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj).

OMS, Opas e Fiocruz debatem novas
linhas de cooperação

ações conjuntas, com foco no fortale-
cimento dos sistemas nacionais de saú-
de e em diretrizes da cooperação
sul-sul em saúde, entre outros. A dele-
gação da OMS mostrou interesse no
Complexo Industrial da Saúde e na atu-
al política de pesquisa, desenvolvimen-
to tecnológico e de inovação brasileira.
A ideia seria tomá-los como modelo a
ser proposto a outros países. Também
foi sugerido que o Centro Colaborador
da OMS em Saúde Pública e Meio
Ambiente, liderado pela Fiocruz, acom-
panhe e leve para discussão na Opas/
OMS o modelo brasileiro de inovação
integrado ao acesso a medicamentos.

A marginalização dos usuários
influencia a saúde deles

A pesquisa integra
as atividades de
acompanhamento
do Comperj
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Doença de origem de milenar,
relatada em numerosas passagens
bíblicas, a hanseníase ainda acome-
te silenciosamente milhares de pes-
soas no Brasil. Segundo dados do
Ministério da Saúde, cerca de 30
mil novos casos de hanseníase são
identificados todos os anos no país.
Com a proposta de tornar acessível
as práticas comunicativas sobre o
agravo, a Fiocruz lançou o Banco
de Materiais Educativos sobre Han-
seníase. O projeto é fruto da tese A
palavra & as coisas: produção e re-
cepção de materiais educativos so-
bre hanseníase, defendida na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio

Uma pesquisa traçou, pela primei-
ra vez, a tendência e o perfil epidemi-
ológico das mortes provocadas por
agressões feitas com armas considera-
das brancas. Os resultados foram clas-
sificados segundo gênero, faixa etária

Município do Rio de
Janeiro é o mais
suscetível a sofrer
os impactos das
mudanças do clima

No Estado do Rio de Janeiro, as al-
terações climáticas podem ser obser-
vadas, dentre outros aspectos, na
elevação da ocorrência de catástrofes
naturais, como as chuvas mais inten-
sas – que resultam em inundações e
alagamentos – além de problemas de
saúde da população, tais como o cres-
cimento do número de casos de den-
gue e leptospirose, bem como o número
de mortes ocasionadas pela intensifi-
cação destas chuvas. Atentos a essa
realidade, pesquisadores de três uni-
dades da Fundação (o Instituto Oswal-
do Cruz, a Escola Nacional de Saúde
Pública e a Fiocruz Minas), desenvol-
veram o Mapa de vulnerabilidade da
população dos municípios do Estado do
Rio de Janeiro frente às mudanças cli-
máticas. Para o cenário climático mais
pessimista, ou seja, com maiores emis-
sões de gases do efeito estufa, o con-
junto de municípios da Macrorregião
Metropolitana do Rio de Janeiro e o seu
entorno foram identificados como os
mais suscetíveis de sofrer os impactos
do clima. “Em relação aos demais mu-
nicípios, a população da capital está
entre as mais vulneráveis. Isso aconte-
ce em face aos seus elevados  índices
de vulnerabilidade da saúde e do ambi-
ente, quando comparado ao das demais
cidades”, destacou a coordenadora-ge-
ral do projeto, Martha Barata.

Banco de Materiais Educativos sobre
Hanseníase disponibiliza acervo

Arouca (Ensp/Fiocruz). O estudo foi
defendido por Adriana Kelly Santos.
Fazem parte do acervo de acesso
livre folhetos, cartilhas, jogos, peri-
ódicos, cartões postais, dentre ou-
tros materiais desenvolvidos por
instituições governamentais e não-
governamentais para a difusão de
campanhas de saúde pública no
país. Os 276 materiais que com-
põem o banco foram produzidos
entre 1972 e 2009, ano em que a
pesquisadora defendeu a tese. A
pesquisa dos conteúdos pode ser
feita por temas, formatos ou esta-
dos, neste endereço: http://
hanseniase.icict.fiocruz.br/.

e local de ocorrência, em Pernambu-
co. De acordo com o estudo, que teve
como base dados de 2000 a 2010 dis-
poníveis no Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM/Datasus) e re-
ferências demográficas do IBGE, as ar-
mas brancas provocaram 11% do total
de mortes por agressão no estado, fi-
cando atrás das armas de fogo (81%).
Todas as outras causas somadas repre-
sentaram 8%. O estudo foi desenvol-
vido por Renata Fernandez, aluna da
residência multiprofissional em saúde
coletiva da Fiocruz Pernambuco.

Pesquisa traça perfil epidemiológico de
mortes provocadas por armas brancas

Martha Barata apresenta a pesquisa
que reuniu três unidades da Fiocruz

Os materiais foram desenvolvidos por governos e ONGs




