
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/informe33.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 

 

 

Informativo Eletrônico do Conselho Nacional de Saúde - ano 08 – n.º 33 - Brasília, 14 de outubro de 2011 

 

  Home Links Úteis  Fale Conosco  

 

   

Dia Mundial de Lavar as Mãos é comemorado neste 15 de outubro 
 

O simples fato de lavar as mãos corretamente várias vezes ao dia é uma das maneiras mais eficazes de evitar 

vários tipos de doenças contraídas por meio de bactérias, vírus ou fungos. Para chamar a atenção desse simples ato, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a data de 15 de outubro como o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Várias 

ações de conscientização serão realizadas em todo mundo.  

Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 

lançou a campanha de mobilização: “Saúde a gente também aprende na escola. Lave as mãos com água e sabão, 

sempre”. A ideia é que professores e funcionários das escolas brasileiras orientem crianças e adolescentes a lavarem as 

mãos.  

Segundo o conselheiro nacional de saúde e médico infectologista Clóvis Boufleur, é necessário incluir esse gesto 

nos hábitos diários. “Lavar as mãos é um gesto simples e corriqueiro, de alto impacto para a saúde, pois 

interrompemos um ciclo de transmissão de bactérias que produzem doenças. Em nossa experiência, observamos que o 

ato de lavar as mãos ao longo do dia não faz parte da rotina das pessoas. E nós ensinamos pouca às crianças a lavar 

as mãos após usar o banheiro e antes das refeições. Esse hábito de higiene ajuda a prevenir uma série de doenças e 

consequentemente a necessidade de utilizar os serviços de saúde, e em muitos casos as internações”, afirmou. 

As mãos devem ser lavadas com água e sabão principalmente antes e depois das refeições, após o uso do 

banheiro, antes do preparo de alimentos, de pegar em bebês e de coçar os olhos, de mexer com dinheiro e animais, ao 

tossir ou espirrar. 

Prevenção 
 

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontam que todos os anos mais de 3,5 milhões de 

crianças, menores de cinco anos, morrem no mundo vítimas de doenças como diarreia e infecções respiratórias. No 

Brasil, as diarreias estão entre as principais causas de internamento das crianças nessa faixa etária.  

Parte dessas mortes poderia ser evitada caso a higienização das mãos se tornasse um costume afirma Boufleur. 

“O exemplo deve começar em casa, quer dizer, os pais e responsáveis pelas crianças, avós, cuidadores, educadores, 

todos devem adotar essa prática. As crianças são rápidas em aprender novos hábitos e vendo o exemplo dos pais, isso 

se torna uma prática corriqueira”, ressaltou.  

Uma pesquisa do Unicef em áreas rurais de Uganda, na África, mostra que as crianças também podem 

influenciar o comportamento dos pais. No país africano, elas se tornaram agentes de mudança, promovendo os bons 

hábitos dentro de casa. 
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___________________________________________________________________ 

Profissionais da terapia ocupacional celebram dia nacional dedicado a área 
 

Comemora-se hoje, 13 de outubro o Dia Nacional do Terapeuta Ocupacional. A profissão foi 

regulamentada no Brasil há 42 anos pelo Decreto-Lei 938 em 13 de outubro de 1969. Os formados 

nesse curso desenvolvem atividades na saúde, na assistência social, na educação, na cultura, e desenvolvimento 

sustentável de pessoas, grupos, populações e comunidades, tanto urbanas como rurais e tradicionais (indígenas, 

ciganos, nômades), em todos os ciclos de vida. 

Veja mais 

___________________________________________________________________ 

Piauí realiza Conferência de Saúde 
 

Mais de 700 pessoas são esperadas para participar da 6ª Conferência Estadual de Saúde do Piauí (PI), que 

acontece entre os dias 13 e 15 de outubro, na capital Teresina (PI). O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

e ministro, Alexandre Padilha, a presidente do Conselho Estadual e secretária de saúde do Piauí, Lílian Martins, o 

governador do estado, Wilson Martins, entre outros convidados, estarão presentes durante a solenidade de abertura. 

Veja mais 

___________________________________________________________________ 

Conferência Estadual de Pernambuco elege delegados para etapa nacional da 14ª CNS 
 

O encerramento da Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco apresentou à grande plenária o resultado dos 

três dias, mais de 42 horas, de intensos trabalhos por parte dos 1.776 delegados credenciados que participaram da 7ª 

CES. No período de 9 a 11 de outubro, conselheiros de saúde de diversos municípios pernambucanos estiveram 

debruçados sobre temas de interesse para a saúde local e nacional. 

Veja mais 

___________________________________________________________________ 

Câmara apresenta relatório sobre financiamento do SUS 
 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou na tarde desta segunda-feira (10) 

o Seminário Nacional Caminhos para o SUS da Universalidade e da Integralidade. O encontro teve como objetivo 

apresentar o relatório final dos trabalhos realizados pela Subcomissão Especial 

destinada a tratar do Financiamento, Reestruturação da Organização e Funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Veja mais 
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