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40 anos do Programa Nacional de Imunizações: 
o desafio da equidade

Editorial

doi: 10.5123/S1679-49742013000200001

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 40 anos, com uma trajetória invejável em termos 
de inovação tecnológica, desenvolvimento de autonomia nacional, e particularmente por haver logrado 
atingir e manter altos níveis de cobertura populacional. Para nós brasileiros atuantes na saúde pública, é 

impossível deixar de sentir um enorme orgulho pelo que este programa representou e continua representando 
para nossa população. 

Nos últimos anos, tenho participado ativamente da monitoração do progresso de distintos países que buscam 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em especial no que se refere à mortalidade de 
crianças menores de cinco anos. Sem dúvida alguma, o Brasil tem sido internacionalmente reconhecido como 
um dos melhores exemplos de sucesso. A meta de redução em dois terços da mortalidade de menores de cinco 
anos, entre 1990 e 2015, foi alcançada três a quatro anos antes do prazo estipulado pelas Nações Unidas e com-
pactuado por 190 países.1 Fazemos parte do seleto grupo de países de renda média ou baixa que efetivamente 
conseguirá alcançar a meta global. 

Como parte das várias estratégias que contribuíram para colocar nosso país nesta posição invejável, o PNI 
logrou alcançar altas coberturas populacionais em todas as regiões do país, o que levou a um efetivo controle 
de várias doenças imunopreveníveis.2 Neste editorial, no entanto, não pretendo me ater aos sucessos alcançados, 
mas refletir sobre o que o estudo das desigualdades sociais em cobertura vacinal pode indicar sobre os futuros 
desafios a serem enfrentados pelo PNI. 

Nossas desigualdades sociais em cobertura vacinal, historicamente presentes, já haviam sido consideravelmente 
reduzidas por ocasião da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 1996. Reanálises recentes desse 
banco de dados, realizadas com metodologia padronizada pelo Centro de Equidade em Saúde da Universidade 
Federal de Pelotas – UFPel (www.equidade.org) para o Observatório Global de Saúde da Organização Mundial da 
Saúde (www.who.int/gho/), estimaram os percentuais de crianças de 12-23 meses que haviam recebido todas as 
doses de vacinas recomendadas para o primeiro ano de vida. Em 1996, estes percentuais eram de 57% no quintil 
mais pobre da população, crescendo para 74%, 85% e 83% no segundo, terceiro e quarto quintis, e caindo no-
vamente para 74% no quintil mais rico.  Cabe notar que o indicador utilizado – se a criança havia recebido todas 
as doses preconizadas – é altamente exigente, e que coberturas com antígenos específicos tendem a ser muito 
maiores, em alguns casos, praticamente universais.

Mas como vêm evoluindo estas desigualdades desde a PNDS de 1996? Infelizmente, os dados de cobertura 
vacinal da pesquisa nacional de 2006 não puderam ser aproveitados, mas uma ampla pesquisa realizada nas 
capitais estaduais em 2007-2008 mostrou um padrão algo distinto em termos de desigualdades.3 O percentual de 
crianças com  vacinas completas aos 18 meses variou de 79% no quintil mais rico de setores censitários a 82% 
no quintil mais pobre, com valores mais elevados (87%, 85% e 84%) nos três quintis intermediários. As mais 
baixas coberturas ocorrem entre famílias mais ricas vivendo em bairros ricos.3   

Esta tendência recente é motivo de preocupação, pois reflete o que já vinha sendo observado em países ricos. 
No Reino Unido e nos Estados Unidos, onde as doenças imunopreveníveis apresentavam baixa incidência por 
algumas décadas, preocupações descabidas com os riscos associados à vacinação contribuíram para reduzir as 
taxas de cobertura, particularmente entre as famílias onde os pais apresentavam maior escolaridade.3 

Há alguns anos, propusemos a existência de uma “hipótese da equidade inversa”: indivíduos mais ricos tende-
riam a ser os primeiros a adotar novas tecnologias em saúde, e isso consequentemente levaria a um aumento nas 
desigualdades, pelo menos em curto prazo.4 Posteriormente, ficou evidente que isso também se aplica a tecnologias 
que, embora sejam prejudiciais, são percebidas como benéficas pela população mais privilegiada. Um exemplo 
notório é a taxa de cesarianas no Brasil, que atinge mais de 80% no quintil superior de riqueza.5 

Um grupo de pesquisadores ingleses,6 lançou mão de nossa hipótese para propor que a recusa em vacinar 
crianças seguiria um padrão paradoxalmente similar: uma vez que as vacinas são – equivocadamente – percebidas 
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como nocivas, as coberturas cairiam entre os mais ricos, o que levaria portanto a uma redução nas desigualdades 
de cobertura e, em alguns casos, a uma inversão em seu gradiente social. 

Os motivos para a redução da cobertura vacinal em crianças de famílias ricas são complexos, e sem dúvida 
passam por sua percepção da qualidade dos serviços públicos, pela noção equivocada de que doenças imunopre-
veníveis não representariam uma ameaça para esse grupo social, e possivelmente por recomendações de médicos 
privados.3 Minha maior preocupação, como epidemiologista e sanitarista, é que um grupo social que tende a ditar 
padrões de comportamento, e a ser emulado pelo resto da sociedade, venha a prejudicar este esforço de décadas 
que transformou o Brasil em um dos líderes mundiais em cobertura vacinal.

Em sua quinta década, o PNI sem dúvida terá de enfrentar novos desafios. Estes incluem não apenas alcançar a 
autossuficiência na produção de um número cada vez maior de vacinas  atualmente desenvolvidas e testadas, mas 
também garantir que o aumento de cobertura com a concomitante redução nas desigualdades sociais, alcançadas 
com tanto esforço nas últimas quatro décadas, não sejam ameaçadas pelas tendências acima descritas.  Engajar as 
famílias de nível social mais elevado, assim como o setor privado, será fundamental para enfrentar este desafio.

Cesar G. Victora
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
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Resumo
Objetivo: descrever a magnitude e tendências temporais da taxa de mortalidade por homicídios em pessoas de 10 a 

24 anos de idade do sexo masculino (TMH) segundo características dos municípios dos Estados do Paraná e Santa Cata-
rina, de 2001 a 2010. Métodos: foi realizado estudo ecológico descritivo; as TMH foram calculadas pelas médias móveis 
trienais, e suas variações analisadas segundo características geográficas, demográficas e socioeconômicas dos municípios. 
Resultados: merecem destaque as maiores magnitudes das TMH nos municípios do Paraná, de regiões que fazem fronteira 
com o Paraguai, de maior porte e maior crescimento populacional, mais urbanizados, com maior média de moradores por 
domicílio e maior desigualdade de renda; TMH marcadamente baixas são descritas para os municípios com indicadores 
socioeconômicos muito favoráveis. Conclusão: os resultados apontam para a determinação social da violência e podem 
orientar estudos analíticos futuros. 

Palavras-chave: Homicídio; Taxa de Mortalidade; Adolescentes; Condições Sociais; Estudos Ecológicos.

Abstract
Objective: the aim of this study was to describe the extent and temporal trends of the homicide mortality rate 

(HMR) in male individuals aged 10-24 according to characteristics of municipalities in the states of Parana and Santa 
Catarina between 2001 and 2010. Methods: a descriptive ecological study was carried out. HMR was calculated using 
3-year moving average method and its variations analyzed according to geographic, demographic and socioeconomic 
characteristics of municipalities. Results: special attention must be given to significant HMR in the municipalities of 
Parana, in regions bordering Paraguay, as well as those with larger and faster growing population, more urbanized, 
higher average household size and greater income inequality. A significantly low HMR prevails in municipalities with 
very favorable socioeconomic indicators. Conclusion: the results point to social determinants of violence and may 
guide analytical studies in the future.

Key words: Homicide; Mortality Rate; Adolescents; Social Conditions; Ecologic Studies.
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Introdução

A violência acompanha a humanidade em toda a 
sua história. Apesar de, por si, não ser propriamente 
uma questão de saúde, constitui-se em um problema 
para a área por afetar a saúde individual e coletiva e 
exigir, para seu enfrentamento, ações de prevenção e 
tratamento que demandam políticas, práticas e serviços 
peculiares ao setor.1 

Podemos observar o impacto da violência no setor 
Saúde sob vários aspectos, como sua influência nos 
indicadores de saúde, especialmente de mortalidade. A 
morte é a face mais visível da repercussão da violência 
em uma sociedade. Conhecer melhor sua magnitude, 
os territórios onde o problema é mais relevante e suas 
tendências ao longo do tempo, pode ajudar na identi-
ficação de populações mais vulneráveis e subsidiar a 
avaliação de intervenções realizadas, direcionando as 
ações e contribuindo para que estas sejam mais efetivas.2

Segundo o ‘Relatório Mundial sobre Violência em 
Saúde’ da Organização Mundial da Saúde (OMS),3 
ocorreu mais de 1,6 milhão de mortes por violência 
no ano 2000, aproximadamente metade delas por 
suicídios, um terço por homicídios e um quinto por 
conflitos armados. Diferentemente da maioria dos 
países de outras regiões do mundo, embora de forma 
similar a outros países da América Latina, no Brasil, 
a maioria dos óbitos relacionados à violência foram 
ocasionados por acidentes de transporte e homicídios.4 

Esse fenômeno afeta os municípios brasileiros de 
forma bastante desigual, associado a características 
demográficas como porte populacional e urbanização, 
e a variáveis socioeconômicas.5-8 O aumento das taxas 
de mortalidade por homicídios tem sido descrito es-
pecialmente em adolescentes e adultos jovens do sexo 
masculino.9 Para Souza,10 é na adolescência que “os 
jovens se abrem para o mundo”, tornando-se mais 
suscetíveis aos riscos da violência por viverem tensões 
e ansiedades geradas em um momento de conformação 
da própria identidade, a qual, quando ameaçada, por 
vezes assume comportamentos reafirmadores, viris e 
agressivos. Assim, esses jovens podem se transformar 

tanto em agentes (agressores) como em alvos (vítimas) 
da violência. Observa-se, a partir da adolescência e 
em adultos jovens, um aumento dos indicadores de 
violência em todos os extratos sociais.10

Nos Estados do Paraná e Santa Catarina, também 
se verifica, a partir das informações do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM),11 elevação nas taxas de mortalidade por 
homicídios, porém com repercussão diferenciada. Em 
2010, o Paraná apresentou a maior taxa de mortalidade 
por homicídios (incluindo as intervenções legais e 
operações de guerra) da região Sul e a 10ª maior taxa 
do país: 34,33 óbitos por 100 mil habitantes. Já Santa 
Catarina apresentou a menor taxa do país e da região: 
13,17 homicídios por 100 mil habitantes. A situação 
é semelhante quando consideramos a população de 
adolescentes e jovens de 10 a 24 anos nos dois Estados: 
o Paraná apresenta a 9ª maior taxa do país e a mais 
elevada da região Sul, de 90,32 homicídios por 100 
mil habitantes da faixa etária; e Santa Catarina, uma 
das três menores taxas do país e menor da região, 
de 29,1 óbitos por 100 mil adolescentes e jovens.11,12

Também os municípios localizados nesses dois Esta-
dos, independentemente da proximidade geográfica ou 
porte populacional semelhante, apresentam taxas de 
mortalidade por homicídios bastante diversas entre si.

O presente estudo descreveu (i) a magnitude e 
tendências temporais da mortalidade por homicídios 
em adolescentes e jovens do sexo masculino e (ii) a 
distribuição dessas taxas segundo características demo-
gráficas e socioeconômicas, em municípios dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina, no período de 2001 a 2010.

Métodos

Trata-se de um estudo ecológico descritivo misto, de 
múltiplos grupos e de séries temporais,13 que aborda a 
magnitude e distribuição do risco de morte muito pre-
coce por homicídios em adolescentes e jovens do sexo 
masculino, de 10 a 24 anos de idade, em municípios 
selecionados dos Estados do Paraná e Santa Catarina, 
região Sul do Brasil, no período de 2001 a 2010.

Em 2010, segundo o censo da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Paraná 
contava com uma população de 10.444.526 habitantes 
[dos quais 5.130.994 (49,13%) do sexo masculino], 
e Santa Catarina, 6.248.436 habitantes (3.100.360 ho-
mens, 49,56% da população do Estado). Na população 

O aumento das taxas de mortalidade 
por homicídios tem sido descrito 
especialmente em adolescentes 
e adultos jovens do sexo masculino.
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paranaense, 2.739.034 (26,22%) eram adolescentes e 
jovens de 10 a 24 anos, dos quais 1.353.981 (50,57%) 
do sexo masculino. Entre os catarinenses, 1.630.627 
(26,10%) se encontravam nessa faixa etária, sendo 
828.434 deles homens (50,80%).12 

O Estado do Paraná apresenta, em relação a Santa 
Catarina, menor renda média per capita (870,59 e 
967,45 reais, respectivamente), maior percentual 
de pessoas em situação de extrema pobreza – renda 
inferior a ¼ de salário mínimo (7,27% e 4,71%, 
respectivamente) –, maior percentual da população 
acima de 15 anos analfabeta (6,13% e 4,00%, respec-
tivamente) e maior desigualdade de renda (índices de 
Gini de 0,54 e 0,49, respectivamente).14

Foram eleitos para o estudo todos os municípios 
dos Estados do Paraná e Santa Catarina, exceto os 
municípios com menos de 5 mil habitantes no ano de 
2010 e aqueles com 20% ou mais de óbitos por causas 
externas com intenção indeterminada na população 
masculina de 10 a 24 anos no triênio 2009-2011. São 
justificativas para esses dois critérios de exclusão, 
respectivamente, a excessiva instabilidade das taxas 
estimadas, devida aos pequenos denominadores, e a 
questionável qualidade da informação sobre a causa 
básica dos óbitos por causas externas.

A taxa de mortalidade por homicídios específica para a 
faixa etária de estudo (10 a 24 anos de idade) em homens 
foi calculada para o período de 2000 a 2011. Os nume-
radores foram originados dos dados de mortalidade do 
SIM11 para o período de 2000 a 2011. Os denominadores 
foram originados das informações dos Censos Populacio-
nais do IBGE,12 estimados para os anos intercensitários. 
De 2001 a 2009, foi realizada a interpolação dos dados 
utilizando-se as populações dos Censos de 2000 e de 
2010, com auxílio da planilha AGEINT desenvolvida pelo 
Bureau of the Census, dos Estados Unidos da América.15 
Para o ano de 2011, foi utilizada uma projeção do IBGE 
disponibilizada no sítio eletrônico do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), do Ministério da Saúde.12

Para a seleção dos homicídios como causas de morte, 
foram identificados os seguintes agrupamentos da Déci-
ma Revisão da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10):16 
Agressões (X85 a Y09) e lesões resultantes de intervenções 
legais (Y35). Os municípios de análise desses eventos 
constituíram-se dos municípios de residência das vítimas.

Com o intuito de conferir maior estabilidade às 
taxas, foram calculadas médias móveis trienais, cujo 

numerador foi a soma dos óbitos por homicídios no 
ano de referência com os óbitos dos anos subsequente 
e antecedente. No denominador, foram somadas as 
populações estimadas para os mesmos três anos, por 
100 mil habitantes. A mesma metodologia foi utilizada 
para todos os grupamentos etários analisados, a saber: 
10 a 24; 10 a 14; 15 a 19; e 20 a 24 anos de idade.

As outras variáveis de estudo referem-se ao ano de 
2010 e são listadas a seguir:
i) Características geográficas

Unidade da Federação do município (Paraná; Santa 
Catarina); fronteira (refere à situação de fronteira da 
Região de Saúde à qual o município pertence), assim 
categorizada: sem fronteira; fronteira com o Paraguai 
– incluindo a Região da Tríplice Fronteira e fronteira 
somente com a Argentina.
ii) Indicadores demográficos

Porte populacional; razão de crescimento popula-
cional (refere o crescimento da população de 2010 em 
relação à população de 2000); proporção da popula-
ção residente em área urbana; média de moradores 
por domicílio; razão de sexos (percentual derivado 
da divisão da população masculina pela população 
feminina); proporção da população de cor preta (em 
relação à população geral); e proporção da população 
de cor parda (em relação à população geral).
iii) Indicadores de desigualdade social 
  (medidas relativas)

Índice de Gini (indicador do grau de concentração 
da distribuição de renda domiciliar per capita de uma 
determinada população em um determinado espaço 
geográfico17); razão de renda 20/20 (razão entre a renda 
dos 20% mais ricos – quinto superior da distribuição 
de renda – e os 20% mais pobres – quinto inferior da 
distribuição de renda, em um espaço geográfico17); 
razão de renda da população de cor branca em relação 
à população de cor parda; razão de renda da população 
de cor branca em relação à população de cor preta. Estes 
dois últimos indicadores referem-se à razão entre as 
médias do rendimento mensal total nominal das pessoas 
de 10 anos ou mais de idade residentes em domicílios 
particulares permanentes, por cor ou raça.18

iv) Indicadores socioeconômicos 
 (medidas absolutas)

Taxa de analfabetismo em crianças com 10 anos; 
taxa de analfabetismo em adolescentes e jovens com 
15 a 24 anos; taxa de desemprego na população com 
16 anos ou mais; renda média per capita; proporção 
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da população com baixa renda domiciliar per capita 
(inferior a ¼ de salário mínimo); proporção de crian-
ças em situação domiciliar de baixa renda per capita 
(inferior a ¼ de salário mínimo).

Todos os indicadores demográficos, de desigual-
dades sociais e socioeconômicos são provenientes 
do Censo Populacional de 2010, realizado pelo IBGE. 
Esses indicadores foram obtidos a partir de publicação 
do IBGE,18 do sítio eletrônico do Datasus12 e de dados 
fornecidos pelo Núcleo de Informações Sociais do 
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea) 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República. As características geográficas dos muni-
cípios foram obtidas no sítio eletrônico do Datasus.12

Todas as variáveis contínuas foram categorizadas com 
base em seus “quartis aproximados”, exceto as variáveis 
‘porte populacional’, ‘renda per capita’ e ‘razão de 
sexos’. Para a variável ‘porte populacional’, foi adaptada 
a categorização utilizada pelo IBGE: (i) pequeno porte 1 
= municípios com até 20.000 habitantes; (ii) pequeno 
porte 2 = municípios com 20.001 a 50.000 habitantes; 
(iii) médio porte = municípios com 50.001 a 100.000 
habitantes; e (iv) grande porte = municípios com mais 
de 100.000 habitantes. Para a variável ‘renda per capi-
ta’, foi considerado o valor do salário mínimo vigente 
em julho de 2010 (R$510,00), sendo estabelecidos os 
pontos de corte em 1, 1,25 e 1,5 salários mínimos per 
capita. Devido à pequena variabilidade, o indicador 
‘razão de sexos’ foi categorizado em apenas três grupos: 
(i) menor que 97%; (ii) 97 a 103%; e maior que 103%.

A distribuição das taxas de mortalidade por homi-
cídios em adolescentes e jovens do sexo masculino 
no período de 2001 a 2010 foi descrita por meio das 
medianas (Q2) e quartis (Q1 e Q3) das médias móveis 
trienais, para os municípios selecionados.

Foram ainda descritas as diferenças das medianas 
das taxas de mortalidade para os anos de 2001 (média 
de 2000 a 2002) e 2010 (média de 2009 a 2011) e suas 
variações percentuais, segundo faixas etárias específicas 
(10-14; 15-19; e 20-24 anos) e características do municí-
pio: localização geográfica, indicadores demográficos, de 
desigualdade social e de condições socioeconômicas. Essa 
medida foi considerada como uma aproximação do ex-
cesso absoluto de risco entre os grupos sob comparação.

A distribuição geográfica dos indicadores de mor-
talidade foi analisada a partir de malha cartográfica 
municipal e estadual, obtida no sítio eletrônico do 
IBGE. Nessa etapa, as categorias utilizadas foram 

obtidas a partir de quartis da taxa de homicídios em 
adolescentes e jovens do sexo masculino para o ano de 
2010: 1ª categoria (zero); 2ª categoria (> 0 a <6,7); 
3ª categoria (6,7 a <18,2) e 4ª categoria: (≥18,2).

Para esta análise, utilizou-se o software STATATM 
versão 12, da StataCorp (College Station, Texas, EUA).19

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade de Brasília em 14 de agosto 
de 2012, sob o registro de no 092/12.

Resultados

Dos 692 municípios dos dois Estados, foram analisa-
dos 477: 297 (74%) do Paraná e 180 (61%) de Santa 
Catarina. Entre os municípios selecionados para o estudo, 
quase 70% eram de pequeno porte (menos que 20 mil ha-
bitantes), pouco mais de 18% tinham de 20 a 50 mil hab., 
cerca de 6% tinham entre 50 e 100 mil hab. e outros 6%, 
mais que 100 mil habitantes. O conjunto dos municípios 
estudados representa mais de 95% do total da população 
dos dois Estados (cerca de 96% da população do Paraná 
e 93% da população de Santa Catarina).

No Paraná, de 2001 a 2006, verificou-se um au-
mento das medianas das taxas de mortalidade por 
homicídios em homens de 10 a 24 anos de idade nos 
municípios selecionados (Figura 1). Em 2006, esse 
aumento chegou a 25% em relação ao ano anterior. As 
medianas tendem a se estabilizar entre 2006 e 2009, 
com discreta queda em 2010 (-6,3%).

Em Santa Catarina, as medianas das taxas de 
mortalidade por homicídios na população de estudo 
mantiveram-se com valor zero em todo o período 
analisado. Contudo, os valores referentes ao terceiro 
quartil do indicador aumentaram até o ano de 2006, 
apresentando discreta oscilação desde então, embora 
sempre muito inferiores aos dos municípios do Paraná.

Nas duas Unidades da Federação, observa-se grande 
número de municípios sem notificação de homicídios 
na população de estudo, particularmente na idade de 
10 a 14 anos (Tabela 1). O Estado do Paraná apre-
senta importante aumento dos valores das medianas 
das taxas para as demais faixas etárias, entre 2001 
e 2010, enquanto para Santa Catarina, esses valores 
permanecem inalterados. Já os valores equivalentes 
ao terceiro quartil apresentam elevação em ambas UF, 
para as faixas etárias de 15 a 19 e 20 a 24 anos, sendo 
mais elevados no Paraná.
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Em relação à localização geográfica (Tabela 2), o 
Paraná apresentou os maiores valores medianos das 
taxas de mortalidade, assim como o maior aumento 
desse indicador entre 2001 e 2010. Houve aumento 
da mediana das taxas nos municípios localizados fora 
da região de fronteira; e naqueles municípios frontei-
riços com o Paraguai, observou-se maior incremento 
nas medianas de 2001 para 2010 (aumento de 301%, 
sobre valores que já se apresentavam altos), em com-
paração com as demais regiões.

Em relação ao porte (Tabela 2), as taxas medianas 
tendem a aumentar segundo o porte municipal. Não 
obstante, municípios situados na faixa de 50 a 100 
mil habitantes tiveram maior aumento proporcional, 
enquanto na mediana, não houve eventos na faixa de 
menor porte populacional.

Ainda na Tabela 2, verifica-se que os municípios com 
maiores proporções de mulheres em sua população 
(razão inferior a 97) apresentaram maior mediana 
(14,01) e aumento mais expressivo (81,89%) no pe-
ríodo. Os municípios com maior média de moradores 
por domicílio apresentaram, também, maiores medianas 

das médias trienais das taxas. O mesmo ocorreu para os 
municípios com as maiores proporções da população 
de cor preta e de cor parda. Neste último indicador, a 
mediana dos municípios categorizados com 31% ou 
mais de população parda foi de 13,6 em 2010 (variação 
de 132% no decorrer do período de estudo).

Quanto aos indicadores de desigualdade social 
(Tabela 3), nota-se, em relação ao índice de Gini e à 
razão de renda 20/20, que os grupos de municípios 
onde a desigualdade é maior apresentam maiores me-
dianas das médias trienais das taxas de homicídios. Ao 
se avaliar a razão de renda da população branca – em 
relação à população preta e à população parda –, não 
se nota grande diferença entre as medianas das diver-
sas categorias. A exceção está no grupo de municípios 
categorizados como de menor desigualdade (razão 
menor que 1,3) entre a renda da população branca 
e a da população parda, em que a mediana foi bem 
menor que as demais em 2010, sem grande diferença, 
porém, no 3º quartil. Em todas as categorias desses 
quatro indicadores, observou-se aumento relevante 
das medianas entre 2001 e 2010.

Figura 1  − Distribuição das taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, em municípios selecionados dos Estados do 
Paraná e Santa Catarina, 2001-2010
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Na avaliação dos indicadores socioeconômicos 
(Tabela 3), verifica-se que para a maioria (taxa 
de analfabetismo em crianças de 10 anos; taxa de 
desemprego; proporção da população com baixa 
renda domiciliar per capita; proporção de crianças 
com baixa renda domiciliar per capita), existe uma 
diferença mais significativa da primeira categoria em 
relação às demais. Para as categorias dessas variáveis 
que agregam os municípios com melhores indicadores 
(menor analfabetismo; menor desemprego; menor 
percentual de pessoas e de crianças em situação de 
pobreza, com renda inferior a ¼ de salário mínimo), 
as medianas das médias móveis de mortalidade por ho-
micídios em homens de 10 a 24 anos de idade tiveram 
valor zero, tanto em 2001 como em 2010. As diferenças 
entre as demais categorias destes indicadores foram 
menos expressivas. Em todas estas outras categorias 
e para todas as variáveis citadas, ocorreu importante 
incremento das medianas das taxas médias trienais de 
mortalidade em 2010 em relação a 2001. Para a taxa 
de analfabetismo em adolescentes e jovens de 15 a 24 
anos (Tabela 3), percebe-se, tanto em 2001 como em 
2010, maiores valores das medianas das taxas médias 
de mortalidade por homicídios na segunda (analfabe-
tismo: 1 a <1,5%) e na quarta categorias (mais de 2% 
de analfabetos) dessa variável. Os municípios das duas 
categorias de menor renda média per capita apresen-

taram medianas com taxas médias bem maiores que as 
demais em 2010, com importante aumento em todos 
os grupos em relação a 2001 (Tabela 3).

A Figura 2 mostra o incremento da taxa de mor-
talidade média entre os períodos estudados. Esse 
incremento foi mais intenso no Paraná, especialmente 
na região oeste do Estado, na fronteira com o Para-
guai, nos municípios próximos às rodovias que ligam 
essa fronteira à região Sudeste do país e entre os dois 
maiores municípios paranaenses – a capital do Estado, 
Curitiba; e Londrina –, bem como nas Regiões Metro-
politanas dessas cidades. Em Santa Catarina, o maior 
incremento da taxa de mortalidade média observa-se 
no entorno da capital, Florianópolis, e na região da foz 
do Rio Itajaí. As categorias foram obtidas a partir de 
quartis da taxa de homicídios em adolescentes e jovens 
do sexo masculino, para o ano de 2010.

Discussão

A magnitude do risco de morrer por homicídios em 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 
anos foi bastante superior e com maior tendência de 
crescimento nos municípios selecionados do Estado 
do Paraná, em relação aos de Santa Catarina, no pe-
ríodo avaliado. A tendência de elevação das taxas de 
mortalidade por homicídios, tanto na população geral 

Tabela 1 − Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) segundo faixas etárias 
de adolescentes e jovens do sexo masculino, em municípios selecionados dos Estados do Paraná e 
Santa Catarina, 2001 e 2010

Faixa etária em anos (n)
Taxa de mortalidade média Diferença entre

medianas b

(%)
2001 2010

Mediana Quartis a Mediana Quartis a

Ambos os Estados (n=477)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 17,80) 0,00 (0,00 a 37,03) 0
20-24 0,00 (0,00 a 36,65) 20,50 (0,00 a 59,56) (c)
10-24 0,00 (0,00 a 11,06) 6,73 (0,00 a 18,17) (c)

Paraná (n=297)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 24,70) 21,68 (0,00 a 52,39) (c)
20-24 19,17 (0,00 a 46,75) 38,26 (0,00 a 76,88) 99,58
10-24 5,89 (0,00 a 13,73) 11,56 (0,00 a 22,90) 96,26

Santa Catarina (n=180)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 4,48) 0,00 (0,00 a 16,04) 0
20-24 0,00 (0,00 a 20,67) 0,00 (0,00 a 27,52) 0
10-24 0,00 (0,00 a 6,22) 0,00 (0,00 a 8,65) 0

a) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

b) Diferença entre 2001 e 2010

c) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Tabela 2 − Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre adolescentes 
e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, segundo localização geográfica e indicadores 
demográficos, em municípios selecionados dos Estados do Paraná e Santa Catarina, 2001 e 2010

Variável a (n)

Taxa de mortalidade média 
Diferença entre 

medianas c

(%)
2001 2010 

Mediana Quartis b Mediana Quartis b

Localização geográfica
Unidade da Federação

Paraná (n=297) 5,89 (0,00 a 13,73) 11,56 (0,00 a 22,90) 96,26
Santa Catarina (n=180) 0,00 (0,00 a 6,22) 0,00 (0,00 a 8,65) 0,00

Região de fronteira
Fora de região de fronteira (n=420) 0,00 (0,00 a 11,20) 6,77 (0,00 a 18,11) (e)
Fronteira com a Argentina (n=36) 0,00 (0,00 a 7,65) 0,00 (0,00 a 7,98) 0,00
Fronteira com o Paraguai d (n=21) 6,02 (0,00 a 14,58) 24,16 (13,40 a 44,41) 301,33

Indicadores demográficos
Porte populacional (habitantes)

5.000 a 20.000 (n=330) 0,00 (0,00 a 9,31) 0,00 (0,00 a 14,58) 0,00
20.001 a 50.000 (n=88) 7,13 (1,30 a 13,14) 11,27 (5,03 a 21,14) 58,06
50.001 a 100.000 (n=29) 6,33 (3,95 a 12,87) 13,22 (7,10 a 23,92) 108,85
Superior a 100.000 (n=30) 10,47 (5,14 a 20,40) 16,42 (12,46 a 37,67) 56,83

Razão de crescimento populacional
< -1,5% (n=119) 0,00 (0,00 a 11,04) 0,00 (0,00 a 19,16) 0,00
-1,5 - <6,0% (n=123) 0,00 (0,00 a 9,80) 0,00 (0,00 a 15,40) 0,00
6,0 - <14,5% (n=119) 3,95 (0,00 a 10,94) 8,53 (0,00 a 16,49) 115,95
14,5% e mais (n=116) 3,42 (0,00 a 12,87) 8,19 (0,00 a 21,10) 139,47

Proporção da população residente em área urbana
< 57% (n=119) 0,00 (0,00 a 8,85) 0,00 (0,00 a 16,49) 0,00
57 - <74% (n=120) 0,00 (0,00 a 10,20) 0,00 (0,00 a 12,44) 0,00
74 - <88% (n=123) 0,00 (0,00 a 11,18) 7,08 (0,00 a 17,06) (e)
88% e mais (n=115) 7,07 (1,54 a 12,87) 14,01 (6,16 a 23,92) 98,16

Razão de sexos
< 97 (n=83) 7,62 (2,77 a 14,67) 13,86 (7,06 a 23,04) 81,89
97 - <103 (n=281) 0,00 (0,00 a 11,22) 4,18 (0,00 a 17,01) (e)
103 e mais (n=113) 0,00 (0,00 a 7,31) 0,00 (0,00 a 14,91) 0,00

Média de moradores por domicílio
< 3 (n=50) 0,00 (0,00 a 11,26) 0,00 (0,00 a 13,86) 0,00
3 - <3,2 (n=234) 0,00 (0,00 a 10,01) 7,85 (0,00 a 18,25) (e)
3,2 - <3,3 (n=114) 0,00 (0,00 a 9,79) 1,30 (0,00 a 18,32) (e)
3,3 e mais (n=79) 7,57 (0,00 a 19,18) 10,92 (0,00 a 20,66) 44,25

Proporção de população de cor preta
<1,7% (n=114) 0,00 (0,00 a 6,25) 0,00 (0,00 a 7,10) 0,00
1,7 - <2,7% (n=131) 2,29 (0,00 a 12,99) 6,73 (0,00 a 17,38) 193,89
2,7 - <3,8% (n=121) 5,89 (0,00 a 13,56) 12,38 (0,00 a 24,15) 110,19
3,8% e mais (n=111) 2,56 (0,00 a 11,26) 10,66 (0,00 a 20,86) 316,41

Proporção de população de cor parda
<13% (n=123) 0,00 (0,00 a 4,56) 0,00 (0,00 a 7,95) 0,00
13 - < 24% (n=119) 4,52 (0,00 a 11,24) 6,69 (0,00 a 15,82) 48,01
24 - <31% (n=109) 5,89 (0,00 a 13,42) 11,10 (0,00 a 25,66) 88,46
31% e mais (n=126) 5,85 (0,00 a 13,73) 13,57 (0,00 a 22,50) 131,97

a) As categorias das variáveis contínuas referem-se a quartis aproximados (exceto porte populacional e razão de sexos)

b) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

c) Diferença entre 2001 e 2010

d) Incluindo a Região da Tríplice Fronteira (com o Paraguai e a Argentina)

e) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Tabela 3 −  Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) em adolescentes 
e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, segundo indicadores de desigualdade social e 
socioeconômicos, em municípios selecionados do Paraná e Santa Catarina, 2001 e 2010

Variável a (n)
Taxa de mortalidade média Diferença entre 

medianas c

(%)
2001 2010

Mediana Quartis b Mediana Quartis b

Indicadores de desigualdade social
Índice de Gini

<0,43 (n=119) 0,00 (0,00 a 4,57) 0,00 (0,00 a 18,23) 0,00
0,43 a <0,47 (n=124) 0,00 (0,00 a 10,25) 5,03 (0,00 a 15,89) (d)
0,47 a <0,5 (n=99) 7,20 (0,00 a 12,09) 8,98 (0,00 a 17,43) 24,72
0,50 e mais (n=135) 6,11 (0,00 a 15,37) 10,04 (0,00 a 18,68) 64,32

Razão de renda 20/20
<9,5 (n=121) 0,00 (0,00 a 4,97) 0,00 (0,00 a 17,05) 0,00
9,5 - <11,5 (n=115) 0,00 (0,00 a 8,76) 4,21 (0,00 a 19,02) (d)
11,5 - <16 (n=121) 7,20 (0,00 a 12,51) 9,52 (0,00 a 20,21) 32,22
16 e mais (n=120) 5,53 (0,00 a 15,60) 9,34 (0,00 a 17,65) 68,90

Razão de renda da população branca em relação à população preta
<1,3 (n=121) 2,56 (0,00 a 12,67) 6,76 (0,00 a 20,66) 164,06
1,3 - <1,4 (n=93) 0,00 (0,00 a 9,29) 6,85 (0,00 a 17,05) (d)
1,4 - <1,5 (n=102) 3,21 (0,00 a 11,26) 6,18 (0,00 a 14,70) 92,52
1,5 e mais (n=161) 0,00    (0,00 a 10,44) 7,08 (0,00 a 17,06) (d)

Razão de renda da população branca em relação à população parda
<1,3 (n=118) 0,00 (0,00 a 9,31) 0,6 (0,00 a 18,70) (d)
1,3 - <1,4 (n=123) 1,90 (0,00 a 12,51) 6,28 (0,00 a 16,38) 230,53
1,4 - <1,5 (n=111) 0,00 (0,00 a 9,63) 7,36 (0,00 a 18,66) (d)
1,5 e mais (n=125) 4,81 (0,00 a 12,08) 8,21 (0,00 a 18,26) 70,69

Indicadores socioeconômicos
Taxa de analfabetismo em crianças de 10 anos

<1% (n=100) 0,00 (0,00 a 9,71) 0,00 (0,00 a 15,89) 0,00
1 – < 1,5% (n=100) 2,53 (0,00 a 10,01) 7,90 (0,00 a 17,06) 212,25
1,5 - 2,5% (n=152) 3,84 (0,00 a 11,29) 8,61 (0,00 a 21,00) 124,22
2,5 e mais (n=125) 0,00 (0,00 a 11,75) 6,43 (0,00 a 17,38) (d)

Taxa de analfabetismo em adolescentes e adultos jovens de 15 a 24 anos
<1% (n=210 0,00 (0,00 a 9,30) 4,19 (0,00 a 15,40) (d)
1 a <1,5% (n=167) 4,56 (0,00 a 12,81) 8,98 (0,00 a 21,04 ) 96,93
1,5 a <2% (n=64) 0,00 (0,00 a 9,95) 6,44 (0,00 a 19,37) (d)
2% e mais (n=36) 8,38 (0,00 a 16,10) 12,06 (0,00 a 19,32) 43,91

Taxa de desemprego
<2,5% (n=116) 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 7,72) 0,00
2,5 - <4% (n=141) 2,27 (0,00 a 11,70) 7,20 (0,00 a 18,58) 217,18
4 - <5,0% (n=96) 7,52 (0,00 a 13,92) 11,32 (0,00 a 20,90) 50,53
5,0% e mais (n=124) 6,03 (0,00 a 12,36) 10,43 (0,00 a 22,55) 72,97

Renda média per capita (R$) de 1 SM, 1,25 SM e 1,5 SM
<510,00 (n=137) 0,00 (0,00 a 12,87) 9,55 (0,00 a 19,70) (d)
510,00 - <637,50 (n=168) 4,64 (0,00 a 13,21) 8,26 (0,00 a 18,47) 78,02
637,50 - <765,00 (n=120) 0,00 (0,00 a 7,29) 3,67 (0,00 a 15,38) (d)
765 e mais (n=52) 3,05 (0,00 a 10,13) 5,61 (0,00 a 14,35) 83,93

Proporção da população com baixa renda domiciliar per capita inferior a ¼ de salário mínimo)
<4% (n=120) 0,00 (0,00 a 7,87) 0,00 (0,00 a 13,86) 0,00
4 - 7,0% (n=116) 0,00 (0,00 a 8,09) 6,25 (0,00 a 18,26) (d)
7,0 - <11,5% (n=125) 6,18 (0,00 a 11,74) 10,69 (0,00 a 21,39) 72,98
11,5% e mais (n=116) 6,01 (0,00 a 15,20) 8,42 (0,00 a 17,66) 40,10

Proporção de crianças em situação domiciliar de baixa renda per capita (inferior a ¼ de salário mínimo)
<6,5% (n=117) 0,00 (0,00 a 7,18) 0,00 (0,00 a 12,96) 0,00
6,5 - <12% (n=124) 2,30 (0,00 a 9,99) 6,26 (0,00 a 20,92) 172,17
12 - <18% (n=114) 4,30 (0,00 a 11,18) 9,93 (0,00 a 19,02) 130,93
18% e mais (n=122) 5,32 (0,00 a 14,30) 8,13 (0,00 a 17,43) 52,85

a) As categorias das variáveis continuas referem-se a quartis aproximados (exceto porte populacional e renda per capita)

b) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

c) Diferença entre 2001 e 2010

d) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Figura 2 −  Distribuição das taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, em municípios dos Estados do Paraná e Santa 
Catarina, 2001 e 2010
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como entre homens de 15 a 24 anos de idade, já foi 
relatada em diversos estudos, seja sobre o Brasil,6,20,21 
seja sobre o Estado do Paraná.7,21 Da mesma maneira, 
já foi descrita a maior magnitude dessas taxas nesse 
Estado, quando comparado aos Estados vizinhos,7,21 
esperando-se que tal situação se repita ao se estudar 
os respectivos municípios.

A mortalidade muito mais elevada entre os adolescen-
tes e jovens de 15 a 19 e 20 a 24 anos, em relação aos 
de 10 a 14, pode ser creditada ao fato de nos primeiros 
ocorrerem, com mais intensidade, comportamentos de 
maior exposição a situações de risco e experimentação. 
Outras condições, como viver em comunidades pobres e 
ou estigmatizadas, sem acesso ao consumo e a serviços 
públicos e sob efeito de desigualdades sociais,6-8 podem 
influenciar tal situação de maior vulnerabilidade às 
causas de morte precoces e violentas.

Cabe discutir, portanto, características e indicado-
res possíveis de explicar os diferentes riscos observa-
dos nos municípios estudados.

Verificou-se maior risco e grande incremento das 
taxas entre os municípios de Regiões de Saúde que 
fazem fronteira com o Paraguai, e menor risco nas 
regiões de fronteira exclusivamente com a Argentina, 

em relação aos municípios de outras áreas. Essa situa-
ção poderia ser explicada pela – já descrita em outros 
estudos – relação entre a violência e questões como 
o tráfico de drogas, contrabando de armas e outros 
produtos na região de fronteira com o Paraguai,7,22 a 
que se somam fatores relevantes como a desigualda-
de social, menor desenvolvimento, falta de políticas 
governamentais especificas para a região e questões 
diplomáticas peculiares a esses territórios.7

A descrição espacial do risco de morte por homicídios 
demonstra maior vulnerabilidade nos municípios pró-
ximos às rodovias que ligam a fronteira com o Paraguai 
ao Sudeste do país e àquelas que ligam as maiores áreas 
metropolitanas do Paraná: Curitiba-PR e Londrina-PR. 
Andrade e colaboradores,7 ao descreverem maiores taxas 
nos municípios próximos às vias que ligam a fronteira 
com o Paraguai à região Sudeste do país, consideram 
que possivelmente, o problema das áreas de fronteira 
estaria repercutindo na interiorização das atividades 
ilícitas (especialmente o tráfico de drogas e de armas) 
e da violência. Tanto a fronteira com o Paraguai como as 
rodovias citadas localizam-se em território paranaense, 
uma peculiaridade que ajudaria a explicar as diferenças 
entre os municípios deste Estado e os de Santa Catarina.

Nereu Henrique Mansano e colaboradores

Quilômetros
0 45 90 180 270 360

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):203-214, abr-jun 2013



212

Neste estudo, também se verificou maior risco entre 
os grupos de municípios de maior porte, maior cresci-
mento populacional e mais urbanizados. Diversos estu-
dos têm relacionado esses indicadores demográficos às 
taxas de homicídio,5-8 com destaque para a urbanização 
sem controle, caracterizada pelo crescimento rápido da 
população e inchaço das periferias urbanas, associada 
a uma menor ou ausente presença do Estado como 
provedor de políticas públicas, proteção e serviços.5-7

Observou-se maior magnitude e crescimento das 
medianas das taxas de morte por homicídios entre 
os municípios com maior densidade intradomiciliar. 
Esse achado poderia estar relacionado a uma transição 
demográfica mais tardia e a piores condições socioe-
conômicas nesses municípios. O mesmo foi observado 
por Peres e colaboradores23 no município de São 
Paulo-SP. Por sua vez, Sousa24 encontrou relação inver-
sa entre esse indicador e as taxas de mortalidade por 
homicídios entre os municípios do Estado da Bahia. 
Especificidades dos territórios e a complexidade do 
fenômeno estudado podem explicar tais discrepâncias.

As maiores medianas observadas nos municípios 
com maior proporção de mulheres na população 
pode estar associada à distribuição da variável ‘razão 
de sexos’ segundo características dos municípios es-
tudados, como, por exemplo, o porte populacional, o 
que merece estudos futuros.

O risco mais elevado de morte por homicídios entre 
a população de estudo nos municípios com maior pro-
porção de população negra (pretos e pardos) tem sido 
interpretado como uma proxis de outros indicadores 
sociais e econômicos. Deve-se considerar, porém, 
conforme alerta Araújo,25 que a questão racial no Bra-
sil, por si, determinaria desigualdades sociais: a forma 
preconceituosa e discriminatória, com que a sociedade 
trata seus segmentos, gera desigualdades econômicas e 
sociais e, consequentemente, uma posição de desvan-
tagem desses grupos, com menor percepção de valor e 
maior exposição a riscos entre grupos discriminados. 
Nesse sentido, podemos citar estudo de Soares Filho,26  

que observou, no período de 2000 a 2009, uma dimi-
nuição da mortalidade por homicídios na população 
branca brasileira (atribuída ao possível impacto da 
implantação do Estatuto do Desarmamento), enquanto 
entre os negros do país, verificou-se o contrário. O mes-
mo comportamento foi verificado tanto na população 
com 0 a 7 anos de estudo como naquela com maior 
escolaridade, com 8 anos de estudo ou mais.

Os grupos de municípios mais desiguais quanto à 
renda (com maior índice de Gini e proporção de renda 
dos 20% mais ricos em relação aos 20% mais po-
bres) apresentaram taxas mais elevadas de morte por 
homicídios. Para a maioria dos indicadores sociais, 
evidenciou-se menor risco nos grupos de municípios 
em situação mais favorável: baixo desemprego, me-
nor analfabetismo, menor parcela da população e de 
crianças em situação de extrema pobreza. Vale destacar 
que esses agregados de municípios apresentaram me-
dianas com valores zero (ou próximos) para o risco 
de homicídios na população de estudo.

A desigualdade social vem sendo apontada em 
diversos estudos como relacionada a maiores taxas de 
homicídios.5,7,8,27 Estes achados estariam associados, 
segundo Barata e Ribeiro,5 às “contradições da organi-
zação social capitalista”, que mediante “processos de 
exploração, opressão e alienação”, levam a iniqüidades 
sociais que podem ser percebidas como ilegítimas ou 
injustas, reforçando diferenças étnicas, de classe e de gê-
nero geradoras de conflitos capazes de levar à violência.

Diferentes resultados vêm sendo encontrados em 
estudos diversos, demonstrando associação das taxas 
de mortalidade por homicídios com indicadores re-
lacionados à pobreza absoluta. Alguns desses estudos 
têm apontado associação linear entre maior pobreza 
absoluta e maior risco de morte por homicídios;27 po-
rém, a maioria dos autores concorda que “as desigual-
dades sociais parecem ter papel mais relevante que 
a pobreza em termos absolutos nas explicações do 
risco de morte por violência.”5,7,8,27 Além disso, existe 
a necessidade de se avaliar outros aspectos, como a 
urbanização, o crescimento populacional exagerado 
e o domínio pelo tráfico de drogas.5,28

Vale destacar que Sousa,24 ao estudar a mortalidade 
por homicídios de jovens de 15 a 24 anos em municípios 
baianos, encontrou uma relação inversa, observando 
menor risco de morte por homicídios em municípios 
com maior pobreza. A complexa relação entre risco de 
morte violenta e indicadores de renda absoluta e relativa 
em municípios brasileiros (particularmente no Paraná 
e Santa Catarina) merece estudos com abordagens 
analíticas, não exploradas nesta descrição.

Outrossim, cabe considerar as limitações inerentes à 
utilização, neste estudo, de dados secundários agregados, 
bem como possíveis erros relacionados à qualidade das 
informações municipais. Entretanto, o Paraná e Santa 
Catarina são Estados que apresentam informações de 
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mortalidade de excelente qualidade, permitindo acurácia 
adequada em seu uso para estudos epidemiológicos: em 
2010, ambos apresentaram boas coberturas de óbitos 
informados ao SIM, em relação aos estimados pelo IBGE 
(respectivamente, 99,1% e 98,4%), baixos percentuais de 
óbitos por causas mal definidas (respectivamente, 5,1% 
e 5,3%) e de óbitos por causas externas com intenção 
indeterminada (respectivamente, 3,1% e 2,3%).11 Vale 
ressaltar que a alta qualidade dos dados estaduais não 
se apresenta, como se poderia esperar, homogênea 
entre todos os municípios. Ainda que um dos critérios 
de exclusão de municípios utilizado pretendesse superar 
tal limitação, certa heterogeneidade na qualidade dos 
dados não pode ser de todo descartada. Poderiam ser 
consideradas, ainda, limitações quanto à variabilidade 
das informações relacionada aos pequenos números – 
embora minimizadas com a utilização de médias móveis 
trienais e a exclusão dos municípios muito pequenos.

Cabe lembrar a necessidade de dados adicionais 
desagregados em base municipal, para identificar ou-
tros possíveis fatores capazes de influenciar o impacto 
da violência na mortalidade de jovens e adolescentes. 
Não foi possível identificar, por exemplo, estatísticas 
de apreensão de drogas e armas ou informações sobre 
políticas públicas para seu enfrentamento.

Concluindo, evidenciou-se que ocorre maior risco 
de morte por homicídios em homens de 10 a 24 anos 
nos municípios do Estado do Paraná em relação aos 
de Santa Catarina. As taxas são também mais elevadas 
em municípios de regiões que fazem fronteira com 
o Paraguai, municípios de maior porte, mais urba-
nizados, com maior crescimento na última década 
e maior média de moradores por domicílio. Além 
disso, aqueles com maior proporção de mulheres e 
maior proporção de pretos e pardos em sua popula-
ção, tenderam também a apresentar maiores taxas. 
Observou-se ainda maior mortalidade por homicídios 
em municípios com maior desigualdade de renda e 

taxas marcadamente baixas nos grupos de municípios 
com indicadores socioeconômicos muito favoráveis.

Não obstante, apresentou-se aqui um estudo des-
critivo, ecológico, de caráter exploratório, sem que se 
pudesse confirmar a existência de associação entre as 
variáveis descritas, menos ainda indicar associações 
no nível individual, devendo-se avaliar seus resultados 
com a devida cautela. Por este motivo, esses achados 
serão complementados por estudo analítico a ser 
apresentado em futuro artigo.

Além de servir ao desenvolvimento de outras pes-
quisas sobre o tema, especialmente nos dois Estados 
analisados, os autores esperam que os achados deste 
estudo possam orientar a adoção de políticas públicas 
intersetoriais para a prevenção e enfrentamento da 
violência que envolve jovens e adolescentes no Brasil.
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Resumo
Objetivo: descrever a mortalidade por causas externas no município de Pelotas-RS e no Estado do Rio Grande do Sul 

entre 1996 e 2009, e investigar sua tendência temporal. Métodos: realizou-se estudo ecológico com dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM); as taxas de mortalidade foram calculadas por biênios e analisadas mediante regressão 
de Poisson. Resultados: as taxas de mortalidade foram maiores entre homens e maiores de 39 anos de idade; em Pelotas-RS, 
foram observadas diminuições significativas nas taxas de mortalidade por acidentes de transporte terrestre em homens até 
39 anos e aumento de 11% na taxa homicídios em homens de 15-39 anos; no Rio Grande do Sul, as taxas de mortalidade por 
outras causas externas diminuíram 11% e os homicídios aumentaram 6% em homens de 15-39 anos, no período. Conclusão: 
as taxas de mortalidade por causas externas seguem constantes; o problema é prioritário e exige esforços na articulação de 
políticas sociais. 

Palavras-chave: Mortalidade; Violência; Coeficiente de Mortalidade; Causas Externas; Estudos de Séries Temporais.

Abstract
Objective: to describe mortality from external causes in Pelotas-RS city and Rio Grande do Sul (RS) state between 

1996 and 2009 and investigate its time trend. Methods: We conducted an ecological study of Mortality Information 
System data. Mortality rates were calculated by biennia and analyzed using Poisson regression. Results: mortality rates 
were higher among men and among those over 39 years. In Pelotas there were significant reductions in mortality rates 
from road traffic accidents in men up to 39 years whilst homicide rates increased by 11% in men aged 15-39 years. In 
Rio Grande do Sul state mortality rates from other external causes decreased by 11% in the period whilst homicides 
increased by 6% in men aged 15-39 years. Conclusion: mortality rates from external causes maintain constant. This 
problem is a priority and requires efforts in the articulation of social policies.

Key words: Mortality; Violence; Mortality Rate; External Causes; Time Series Studies.
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Introdução

De acordo com dados da Organização Mundial da 
Saúde, as causas externas de mortalidade estão entre os 
principais motivos de óbito no mundo, principalmente 
na faixa etária dos 15 aos 44 anos.1,2 Lesões resultantes 
das causas externas levam a óbito cerca de 5,8 milhões 
de pessoas em todo o mundo, anualmente, sendo 
responsáveis por 10% da mortalidade mundial no 
ano de 2004, e para cada morte, estimam-se dezenas 
de hospitalizações, centenas de visitas a unidades de 
pronto atendimento e milhares de consultas médicas.3 

No Brasil, em 2010, as causas externas de morbi-
dade e mortalidade foram o terceiro maior motivo de 
óbito da população total. Entretanto, quando se res-
tringe a análise ao grupo de pessoas na faixa etária de 
10 a 39 anos, as causas externas ocuparam o primeiro 
lugar nas causas de morte.4 No mesmo ano, as causas 
externas ocuparam o quarto lugar entre todos os mo-
tivos de óbito no Estado do Rio Grande do Sul (RS).5 

Entre os eventos ditos acidentais, destacam-se 
os acidentes de transporte terrestre, quedas, afoga-
mentos, envenenamentos e queimaduras. Segundo 
estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para o ano 2004, os acidentes de transporte terrestre 
foram responsáveis por aproximadamente 1.275 
milhões de mortes e mais 50 milhões de feridos em 
todo mundo. As quedas vitimaram 424 mil pessoas 
ao ano, acometendo principalmente a população 
idosa. Afogamentos e submersões causaram 388 mil 
mortes anuais, atingindo principalmente crianças. Os 
envenenamentos acidentais levaram a óbito 346 mil 
pessoas afetando, principalmente, jovens adultos. Já 
as queimaduras vitimaram principalmente as crianças 
menores de cinco anos e os idosos, sendo responsáveis 
por 310 mil mortes no mundo.6 

Assim como as causas acidentais de morbimorta-
lidade, a violência apresenta-se sob diversas manifes-
tações, destacando-se os homicídios e suicídios. As 
taxas de homicídios são três vezes maiores em homens 

do que em mulheres e acometem principalmente os 
adultos jovens. Os suicídios ocorrem mais nos homens 
e aumentam com a idade, em ambos os sexos, tendo 
sido responsáveis por 844 mil mortes em todo o 
mundo no ano de 2004.6

Frente a tal impacto, percebe-se que o enfrentamen-
to do problema representado pelas causas externas é 
multideterminado e deve envolver políticas e ações 
intersetoriais, que alterem e melhorem as condições 
de vida da população.7 Conhecer a magnitude, ca-
racterização e tendências da mortalidade por causas 
externas pode proporcionar informações valiosas 
sobre a necessidade, a orientação e o desenvolvimento 
de políticas que visem reduzir e prevenir esses agravos. 
Além disso, permite avaliar ações de saúde e seus 
impactos produzidos.5 

O presente estudo tem por objetivo descrever a 
mortalidade por causas externas em Pelotas-RS e no 
Estado do Rio Grande do Sul, e investigar sua tendência 
temporal no município e no Estado, no período de 
1996 a 2009.

Métodos

Foi realizado um estudo ecológico a fim de avaliar a 
evolução das taxas de mortalidade por causas externas, 
em ambos os sexos, no município de Pelotas-RS e no Es-
tado do Rio Grande do Sul, no período de 1996 a 2009. 

Foram utilizados dados secundários do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM) – cuja fonte é 
a declaração de óbito – referentes aos anos de 1996 
a 2009, conforme local de residência. Os grupos 
específicos de causas de morte por causas externas 
foram categorizados conforme a Décima Revisão da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Foram 
utilizados quatro agrupamentos de causas:

Acidentes de transporte terrestre
• Pedestres (V01-V09), ciclista (V10-V19) motocicle-

tas (V20-V39), ocupantes de veículos (V40-V79) e 
outros acidentes de transporte terrestre (V80-V89);
Suicídios

•  Lesões autoprovocadas voluntariamente (X60-X84);
Homicídios

•  Agressões (X85-Y09), intervenções legais e opera-
ções de guerra (Y35-Y36); Em intervenções legais 
(Y35), são incluídos traumatismos infligidos por 
agentes da Lei no comprimento de suas obrigações; 

As causas externas de mortalidade 
estão entre os principais motivos 
de óbito no mundo, principalmente 
na faixa etária dos 15 
aos 44 anos.

Evolução da mortalidade por causas externas
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Outras causas externas
• Demais acidentes (V90-V99, W20-X59), outras 

causas externas de traumatismos acidentais (W00-
X59), eventos cuja intenção é indeterminada (Y10-
Y34), demais causas externas (Y40-Y98).
Também foi analisado todo o conjunto de causas 

externas (V01-Y98).
Os dados censitários e as estimativas populacionais 

elaboradas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), necessários para a elaboração 
das taxas, estão disponíveis no sítio eletrônico do De-
partamento de Informática de Sistema Único de Saúde 
(Datasus), segundo faixa etária e sexo, desde 1979. 

Foram analisadas três faixas etárias (<15 anos; 
15 a 39 anos; >39 anos). Optou-se pelo uso dessas 
faixas etárias porque na análise inicial dos dados do 
Rio Grande do Sul, constatou-se que, entre todos os 
motivos de óbito, as causas externas foram a terceira 
causa de morte em menores de 15 anos, superadas 
pelas afecções de período perinatal e malformações 
congênitas. O mesmo comportamento foi observado 
em maiores de 39 anos, nos quais as causas externas 
ocupam a sétima posição entre as causas de mortalida-
de para essa faixa etária. Nos adultos jovens de 15 a 39 
anos, as causas externas ocupam a primeira posição.5

Com os dados extraídos do SIM, foram elaboradas 
planilhas pelo programa Microsoft Excel®. Posterior-
mente, os dados foram analisados utilizando-se o pro-
grama Stata 11.1. A análise foi estratificada de acordo 
com o sexo, pois as taxas de mortalidade por causas 
externas nos homens são maiores do que nas mulheres.8

A fim de estabilizar as taxas de mortalidade, estas 
foram agrupadas em biênios (1996-1997, 1998-
1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-
2007, 2008-2009), de acordo com os grupos etários 
e o sexo.9 As taxas foram calculadas utilizando-se 
a seguinte fórmula: total de mortes por grupo de 
causas, por faixa etária e sexo no biênio / total da 
população por faixa etária e sexo no biênio x 100 
mil habitantes.

A análise dos dados foi feita com uso de regressão 
de Poisson, com variância robusta. O coeficiente da 
regressão de Poisson mostrou a variação dos coefi-
cientes por causas externas ao longo do período.9 Os 
resultados foram considerados significativos a partir 
do valor de p<0,05.

Todos os dados fazem parte de bases nacionais de 
informações em saúde, de acesso público pelo sítio 

eletrônico do Datasus. Essas bases omitem dados que 
permitem a identificação dos sujeitos. O estudo segue 
as recomendações éticas da Resolução CNS no 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado em reu-
nião do Comitê de Ética em Pesquisa  da Universidade 
Federal de Pelotas realizada no dia 29 de novembro de 
2009, mediante Ofício no 121/09, não havendo conflito 
de interesses por parte dos autores.

Resultados

No período analisado, o número de óbitos por 
causas externas em Pelotas-RS variou de 152 (1998) 
a 229 (2007), com média de 184,4 óbitos por ano. 
No Rio Grande do Sul, o número de óbitos por essas 
causas variou de 6.422 (1999) a 7.397 (2007), com 
média anual de 6.894,5 óbitos.

Em Pelotas-RS, as causas externas de morte varia-
ram de acordo com o grupo etário e o sexo. Entre 1996 
e 2009, a taxa de mortalidade por causas externas foi 
maior entre os homens do que entre as mulheres. As 
taxas mais elevadas foram observadas no grupo de 
idade maior de 39 anos, em ambos os sexos. Deve-
se ressaltar que a maior taxa total foi observada em 
homens de 15 a 39 anos, no biênio 1996-1997: 146,6 
por 100 mil habitantes.

Na faixa etária dos menores de 15 anos, em ambos 
os sexos, a principais causas de óbitos foram aquelas 
classificadas como outras causas externas, seguidas 
pelos acidentes de trânsito (Figura 1). Em todo o pe-
ríodo, foram observadas diminuições estatisticamente 
significativas nos óbitos por outras causas externas 
no sexo feminino, em que o coeficiente de regressão 
mostrou queda de 16%. Também foi constatada dimi-
nuição da ordem de 18% nos acidentes de transporte 
terrestre no sexo masculino, durante o período. Ainda 
entre o sexo masculino, foi constatado diminuição do 
coeficiente de regressão de 11% para o total de causas 
externas (Tabela 1).

Particularmente, os acidentes de transporte terres-
tre foram a principal causa de morte entre os homens 
de 15 a 39 anos no primeiro (65 óbitos por 100 mil 
hab.), terceiro (44,2 por 100 mil hab.), quarto (36,5 
por 100 mil hab.), quinto (32,5 por 100 mil hab.) e 
sexto biênios (32 por 100 mil hab.); e os homicídios 
vitimando homens assumiram o primeiro lugar no 
segundo (27,5 por 100 mil hab.) e no sétimo biênios 
(59,5 por 100 mil hab.). Já entre as mulheres, os 
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Masculino Feminino

Figura 1 − Taxa de mortalidade por grupos de causas externas segundo sexo e idade, no município de Pelotas-RS, 
1996 a 2009
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Tabela 1 − Regressão de Poisson por grupos de causas externas de acordo com sexo e faixa etária, município de 
Pelotas, 1996 a 2009

Grupo etário (em anos) Sexo Coeficiente IC
95%

Valor P
Tr

ân
si

to

<15 M -0,18 -0,32  -0,04 0,01
F -0,02 -0,18  0,21 0,85

15-39 M -0,08 -0,14  -0,02 <0,01
F -0,02 -0,17  0,13 0,83

>39 M -0,02 -0,07  0,03 0,43
F -0,08 -0,18  0,02 0,12

Ou
tr

os

<15 M -0,09 -0,20  0,01 0,08
F -0,16 -0,29  -0,02 0,02

15-39 M -0,12 -0,21  -0,05 <0,01
F 0,05 -0,18  0,30 0,66

>39 M 0,06 0,00  0,12 0,04
F 0,11 0,03  0,21 0,01

Su
ic

íd
io

<15 M 1,12 -0,37  2,61 0,14
F 0,66 -0,69  2,01 0,34

15-39 M 0,03 -0,06  0,12 0,50
F -0,16 -0,40  0,08 0,18

>39 M 0,00 -0,07  0,08 0,93
F -0,01 -0,17  0,14 0,86

Ho
m

ic
íd

io

<15 M - 0,16 -0,57  0,25 0,45
F 0,35 -0,15  0,86 0,17

15-39 M 0,11 0,04  0,18 <0,01
F -0,06 -0,28  0,16 0,57

>39 M -0,03 -0,12  0,60 0,54
F -0,04 -0,30  0,21 0,75

To
ta

l

<15 M -0,11 -0,19  -0,03 <0,01
F -0,07 -0,17  0,04 0,22

15-39 M -0,02 -0,05  0,02 0,33
F -0,04 -0,14  0,06 0,42

>39 M 0,00 -0,03  0,04 0,72
F 0,02 -0,04  0,08 0,52

M: Masculino

F: Feminino

acidentes de transporte terrestre foram a principal 
causa de morte, exceto no segundo e quarto biênios, 
sendo que a maior taxa foi de 10,1 óbitos por 100 mil 
habitantes no biênio 1996-1997 (Figura 1). No sexo 
masculino, constatou-se diminuição estatisticamente 
significativa dos óbitos por acidentes de transporte 
terrestre e por outras causas externas: os coeficientes 
de regressão mostraram quedas de 8% e 12%, respec-
tivamente. Por sua vez, os homicídios apresentaram 
aumento estatisticamente significativo, elevando-se 
em 11% no período. O coeficiente de regressão do 
total de óbitos em ambos os sexos diminuiu, embora 
não alcançasse significância estatística no período 
estudado (Tabela 1).

Nos homens maiores de 39 anos de idade, os 
acidentes de transporte terrestre foram a principal 
causa de morte, sendo as maiores taxas observadas 
no biênio 2000-2001, quando chegaram a 58,4 óbitos 
por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, observou-se 
alternância do primeiro lugar entre os acidentes de 

transporte terrestre e o grupo de outras causas exter-
nas (Figura 1). Na análise por causas e para o total 
de óbitos, em ambos os sexos, não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas (Tabela 1).

No Rio Grande do Sul, também foi encontrado 
maior número de mortes por causas externas em 
homens, quando comparados com as mulheres, em 
todos os períodos estudados. As taxas mais elevadas 
foram observadas no grupo maior de 39 anos, em 
ambos os sexos. 

Na faixa etária dos menores de 15 anos, em ambos 
os sexos, o grupo de outras causas externas destacou-
se, seguido pelos acidentes de transporte terrestre. As 
maiores taxas foram verificadas no biênio 1996-1997, 
alcançando valores de 9,5 óbitos por 100 mil habitan-
tes e 5,2 por 100 mil habitantes entre os indivíduos do 
sexo masculino e do sexo feminino, respectivamente 
(Figura 2). No período analisado, não foram encon-
tradas diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos de causas (Tabela 2).
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Para o grupo etário dos 15 aos 39 anos, a causa 
mais frequente de óbitos entre os homens constituiu-se 
dos homicídios. A maior taxa de óbitos por homicídios 
foi encontrada no último biênio, com 70,6 óbitos por 
100 mil habitantes. Já entre as mulheres, os acidentes 
de transporte terrestre foram a principal causa de 
morte, sendo sua maior taxa de 10,7 óbitos por 100 
mil habitantes no primeiro biênio (Figura 2). Nos 
homens, o grupo de outras causas externas apresentou 
uma redução de 11% no período; já a mortalidade por 
homicídios no sexo masculino aumentou em 6%. Na 
análise do total de óbitos em ambos os sexos, foram 
encontrados coeficientes de regressão negativos, 
embora sem diferenças estatisticamente significativas.

 Nos maiores de 39 anos, os grupos de outras 
causas externas e os acidentes de transporte terrestre 
alternaram-se como a principal causa de morte por 
causas externas entre os homens: a maior taxa ob-
servada para os acidentes de transporte terrestre foi 
de 46,4 óbitos por 100 mil habitantes, no primeiro 

biênio (Figura 2). Já entre as mulheres, os acidentes 
de transporte terrestre destacaram-se no primeiro 
biênio, sendo ultrapassados pelo grupo de outras 
causas externas. A maior taxa no grupo de outras 
causas externas atingiu 19,8 óbitos por 100 mil ha-
bitantes e foi observada no último biênio. Na análise 
por causas e no total de óbitos, na mesma faixa etária 
acima dos 39 anos, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas apesar de as mulheres 
apresentarem coeficiente positivo.

Discussão

As taxas de mortalidade por causas externas em 
Pelotas-RS, quando estratificadas por sexo e grupo etá-
rio, mostraram variações estatisticamente significativas 
em alguns grupos, como diminuição dos acidentes de 
transporte terrestre em homens de zero a 39 anos de 
idade, diminuição no grupo de outras causas externas 
em menores de 15 anos e aumento dos homicídios em 

Evolução da mortalidade por causas externas

Tabela 2  − Regressão de Poisson por grupos de causas externas de acordo com sexo e faixa etária, Estado do Rio 
Grande do Sul, 1996 a 2009

Grupo etário (em anos) Sexo Coeficiente IC
95%

Valor P

Tr
ân

si
to

<15 M -0,10 -0,24  0,05 0,18
F -0,11 -0,31  0,08 0,26

15-39 M -0,03 -0,09  0,03 0,34
F -0,05 -0,18  0,09 0,48

>39 M -0,02 -0,08  0,04 0,46
F -0,04 -0,15  0,07 0,47

Ou
tr

os

<15 M -0,09 -0,20  0,14 0,08
F -0,08 -0,22  0,06 0,27

15-39 M -0,11 -0,19  -0,04 <0,01
F -0,15 -0,34  0,05 0,14

>39 M 0,02 -0,07  0,04 0,55
F 0,07 -0,03  0,16 0,16

Su
ic

íd
io

<15 M -0,04 -0,57  0,48 0,87
F -0,08 -0,74  0,59 0,82

15-39 M -0,01 -0,11  0,08 0,75
F -0,05 -0,24  0,14 0,61

>39 M -0,01 -0,08  0,05 0,73
F -0,02 -0,17  0,13 0,77

Ho
m

ic
íd

io

<15 M 0,06 -0,20  0,33 0,63
F -0,04 -0,38  0,30 0,81

15-39 M 0,06 0,01  0,11 0,01
F 0,01 -0,12  0,17 0,91

>39 M 0,00 -0,07  0,08 0,89
F -0,01 -0,21  0,19 0,91

To
ta

l

<15 M -0,08 -0,16  0,00 0,05
F -0,09 -0,19  0,02 0,12

15-39 M -0,01 -0,04  0,02 0,69
F -0,05 -0,13  0,03 0,22

>39 M -0,01 -0,04  0,02 0,40
F 0,01 -0,05  0,07 0,71

M: Masculino

F: Feminino
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Masculino Feminino

Figura 2  − Taxa de mortalidade por grupos de causas externas segundo sexo e idade, no Estado do Rio Grande do 
Sul, 1996 a 2009
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homens de 15-39 anos. Para o Rio Grande do Sul, a sé-
rie temporal mostrou-se constante e somente o grupo 
de outras causas externas apresentou queda nas taxas 
de mortalidade em mulheres de 15-39 anos; da mesma 
forma que em Pelotas-RS, os homicídios aumentaram 
entre homens de 15-39 anos. Quando analisados os 
totais de mortes em Pelotas-RS e no Rio Grande do Sul, 
encontraram-se coeficientes de regressão negativos 
exceto nas mulheres maiores de 39 anos, embora sem 
significância estatística.

As causas externas de óbito sempre aparecem com 
destaque no grupo mais jovem, enquanto no grupo 
mais idoso as causas externas são superadas por outros 
grupos de doenças como as do aparelho circulatório 
e as neoplasias. Entretanto, deve-se destacar que o 
segmento acima de 39 anos, tanto em Pelotas-RS como 
no Rio Grande do Sul, apresentou as maiores taxas de 
mortalidade por causas externas.

Ao se analisar a mortalidade proporcional em capi-
tais brasileiras, entre 1930 e 2005, Barreto e Carmo10 
revelaram que os óbitos por causas externas, após 
aumentarem nas décadas de 1980 e 1990, retornaram 
lentamente a níveis próximos a 1980. No Brasil, os 
óbitos por homicídios seguiram a mesma tendência: a 
taxa de mortalidade elevou-se desde a década de 1980, 
atingiu um pico em 2001 (31,8 por 100 mil hab.) e 
começou a apresentar redução em 2003 dessa taxa; 
no ano de 2007, seus níveis haviam retornado ao que 
eram em 1991 (26,8 por 100 mil hab.).10

Em Pelotas-RS, a taxa de homicídios aumentou entre 
os homens de 15-39 anos. Diversos estudos têm apon-
tado a ocorrência de violências como reflexo de baixas 
condições socioeconômicas, da vulnerabilidade social, 
de baixa escolaridade e de desorganização urbana.11-13 
Há também estudos associando homicídios, tráfico de 
drogas e posse ilegal de armas.14,15 Marinho de Souza e 
colaboradores16 encontraram uma redução na mortali-
dade por arma de fogo após a introdução de Legislação 
de controle específica. Um estudo transversal de base 
populacional realizado em Pelotas-RS demonstrou que 
72,3% da população ganhava menos de três salários 
mínimos por mês,17 revelando um elevado percentual 
de pessoas com baixa renda e um cenário de tensão 
social propício para o aumento dos homicídios.

Os acidentes de transporte terrestre representavam 
quase 30% dos óbitos por causas externas no Brasil no 
ano de 2007.18 De acordo com dados do Departamento 
Estadual de Transito do Rio Grande do Sul (Detran/

RS), o número de veículos automotores circulando no 
período de 2004 a 2009 aumentou 36% no Estado e 
39% em Pelotas-RS.19 Inicialmente, poder-se-ía supor 
que as taxas de mortalidade se elevariam. No estudo 
aqui apresentado, apesar de os acidentes de transporte 
terrestre terem se mostrado como as principais causas 
de óbito por causas externas, ao se analisar os óbitos por 
acidentes de transporte terrestre em Pelotas-RS e no Rio 
Grande do Sul, verificaram-se coeficientes de regressão 
negativos para todas as faixas etárias. Em Pelotas-RS, 
particularmente, houve um decréscimo estatisticamente 
significativo em homens de idade inferior a 39 anos. 

No Brasil como um todo, apesar de o número de ve-
ículos automotores praticamente duplicar entre 1998 e 
2007, as taxas de óbito caíram de 23,9 para 23,5 por 100 
mil habitantes no mesmo período,8 o que pode indicar 
uma mudança de comportamento no trânsito. Duarte 
e colaboradores20 também relataram a diminuição dos 
óbitos por acidentes de transporte terrestre, apontando 
como razão dessa diminuição a introdução do novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro e alterações da letalidade das 
lesões em conseqüência do aprimoramento de serviços 
de saúde de algumas capitais, no resgate e atendimento 
dos acidentados adequadamente. 

Quanto aos óbitos por suicídio, as menores taxas 
de mortalidade observadas entre as mulheres podem 
estar associadas a fatores socioculturais, como a baixa 
prevalência de alcoolismo, a religiosidade, as atitudes 
flexíveis em relação às aptidões sociais e ao desem-
penho de papéis durante a vida.21 Meneghel e colabo-
radores,22 ao analisarem as taxas de suicídio no Rio 
Grande do Sul, encontraram tendências ascendentes 
entre homens e levemente descendentes em mulheres. 
O presente estudo encontrou as mesmas tendências 
para os maiores de 15 anos de idade em Pelotas-RS, 
enquanto no conjunto do Estado, os coeficientes de 
regressão foram negativos em todas as faixas etárias.

Este estudo também encontrou que o grupo de outras 
causas externas, que engloba os acidentes – quedas, enve-
nenamentos, afogamentos e queimaduras –, eventos cuja 
intenção é indeterminada e as demais causas constituem 
a principal causa de óbitos em menores de 15 anos de 
idade. Esta faixa etária encontra-se predisposta a acidentes 
devido ao rápido crescimento e desenvolvimento, vulne-
rabilidade e imaturidade das crianças e adolescentes.23 
O sexo masculino é o mais acometido nessa idade, o que 
pode ser justificado pelos diferentes comportamentos 
de cada sexo e pela educação diferenciada, em que os 
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meninos desenvolvem atividades mais vigorosas.24 Em 
Pelotas-RS e no Rio Grande do Sul, os óbitos classificados 
como decorrentes de outras causas externas tiveram um 
coeficiente de regressão negativo em menores de 15 anos, 
em ambos os sexos, sendo que em Pelotas-RS esse de-
créscimo foi estatisticamente significativo. Um dos fatores 
associados a essa diminuição pode ser explicado pelas 
campanhas que visam à prevenção desse agravo. Estudos 
sobre a morbimortalidade nessa faixa etária apontam para 
a necessidade de investimentos em prevenção e no papel 
das equipes da Atenção Básica na promoção da saúde, a 
fim de evitar qualquer tipo de acidente.23-25 

Como limitação deste estudo, vale ressaltar que 
pesquisas ecológicas não permitem revelar fatores 
etiológicos. Também se pode mencionar, entre as 
limitações encontradas por estes autores, o próprio 
uso de dados secundários e o período de tempo da 
análise selecionado: embora os dados sobre mortali-
dade estivessem disponíveis no SIM desde 1979, eles 
estavam codificados pela CID-9 até 1995, e a partir de 
1996, pela CID-10. Outrossim, em uma análise preli-
minar, quando se observa o estudo da mortalidade por 
causas externas desde 1979, constata-se uma queda 
abrupta na maioria das causas em 1996, possivelmente 
resultante da mudança de classificação promovida.

Mesmo com essa limitação, o Sistema de In-
formações sobre Mortalidade – SIM – vem sendo 
aprimorado e largamente utilizado para construção 
de indicadores epidemiológicos.26 Os dados vitais, 
conjuntamente a outros sistemas de informações de 
morbidade, constituem fonte valiosa de conhecimento 
do perfil epidemiológico de uma área,  além de subsi-
diar inúmeras análises epidemiológicas.27

Deve-se apontar também, como limitações do 
estudo, o ponto de corte de maiores de 39 anos de 
idade, incluindo adultos e idosos, bem como o grupo 

de outras causas externas. Optou-se pela categoria de 
maiores de 39 anos porque até essa idade, as princi-
pais causas de óbitos no município de Pelotas-RS e no 
Estado do Rio Grande do Sul são as causas externas. Os 
óbitos incluídos em outras causas externas são muito 
heterogêneos e isoladamente apresentaram baixa 
magnitude em Pelotas-RS, se assim agrupados; e a 
criação de uma categoria para os idosos, assim como 
a apresentação de cada causa específica, prejudicaria 
a visualização gráfica dos resultados.

Na analise detalhada de mortalidade por causas 
externas de acordo com o sexo, local e período, 
verificou-se aumento das mortes com significância 
estatística em Pelotas-RS e no Rio Grande do Sul apenas 
para o grupo dos homicídios em homens de 15-39 
anos. Evidentemente, os óbitos por causas externas 
continuam a ser um dos principais problemas de Saúde 
Pública por sua transcendência e impacto nos anos de 
vida perdidos, tanto no município de Pelotas-RS como 
no Estado do Rio Grande do Sul.

Entre suas principais conclusões, este estudo mostrou 
que, apesar do aparente aumento das taxas de mortali-
dade por causas externas – tantas vezes alardeado pelos 
meios de comunicação –, essas taxas estabilizaram-se 
no período estudado, o que, por sua vez, exige esforços 
na articulação de políticas sociais em todos os níveis de 
gestão, visando à prevenção desses óbitos.
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Resumo
Objetivo: descrever as internações por causas externas no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, no 

período de 2008 a 2010. Métodos: estudo descritivo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS); calcularam-se as taxas de internações hospitalares segundo causas, faixa etária, sexo e a razão masculino/
feminino. Resultados: a primeira causa de internação hospitalar para ambos os sexos, em todas as faixas etárias, foram 
outras causas externas de lesões acidentais (36,9/10 mil habitantes); entre os agravos que compõem esse grupo, as quedas 
foram os mais prevalentes, seguidas dos acidentes de transporte (8,2/10 mil habitantes). Conclusão: os principais agravos 
foram as quedas, acidentes de transportes e agressões; as informações de morbidade hospitalar, apesar de restritas, são de 
extrema importância para o diagnóstico situacional e possibilitam a definição de ações para prevenção das causas externas.
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Abstract
Objective: to describe hospital admissions owing to external causes in Belo Horizonte between 2008 and 2010. 

Methods: Data were extracted from the Unified Health System (SUS) Hospital Information System. We calculated hospital 
admission rates by cause, age group, sex and male/female ratio. Results: the primary cause of hospital admissions in 
both sexes and by age group was other external causes of accidental injuries (36.9/10,000 inhabitants). Falls were the 
most prevalent complaint among this group, followed by road traffic accidents (8.2/10,000 inhabitants). Conclusion: 
the results highlighted falls, road traffic accidents and assaults as the main complaints. Despite being limited, hospital 
morbidity information is of extreme importance for situational diagnosis and enables the definition of actions to 
prevent external causes.

Key words: Morbidity; External Causes; Accidental Falls; Accidents, Traffic; Epidemiology, Descriptive.

doi: 10.5123/S1679-49742013000200004

* Manuscrito redigido com base na Monografia de Especialização em Saúde Coletiva de Luiza Oliveira Lignani, apresentada à Escola 
de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, defendida em dezembro de 2011.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):225-234, abr-jun 2013



226 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):225-234, abr-jun 2013

Morbidade por causas externas em Belo Horizonte-MG

Introdução

As causas externas de morbidade e mortalidade en-
globam as lesões decorrentes dos acidentes de trânsito, 
afogamentos, envenenamentos, quedas, assim como 
as violências que incluem as agressões, homicídios, 
suicídios e abusos sexuais. Segundo informações do 
Ministério da Saúde,em 2009, a mortalidade por cau-
sas externas constituiu a terceira causa mais frequente 
de óbito no Brasil.1

No ano de 2007, a Organização Mundial da Saúde 
– OMS – divulgou que 9% da mortalidade mundial é 
devida a causas externas e que para cada óbito por 
causas externas, ocorrem dezenas de hospitalizações, 
centenas de atendimentos de emergência e milhares de 
consultas ambulatoriais decorrentes desses eventos.2 
No Brasil, as internações hospitalares por acidentes e 
violência apresentaram aumento no período de 2000 
a 2010, com destaque para as lesões causadas por 
quedas e acidentes de trânsito.3 Os custos gerados para 
o sistema de saúde pelas causas externas abrangem 
desde gastos hospitalares até gastos com reabilitação: 
no Brasil,em 2004, o custo total de atendimento às 
vítimas por causas externas pelo sistema público de 
saúde foi de R$2,2 bilhões, ou seja, 4% dos gastos 
totais com Saúde Pública naquele ano.4 Essas vítimas 
podem necessitar de internações prolongadas e apre-
sentar sequelas altamente incapacitantes, com grande 
impacto negativo na qualidade de vida, na realização 
de suas atividades cotidianas, na produção econômica 
e no convívio social.5-6

A redução da morbimortalidade por causas externas 
depende de ações multidisciplinares e intersetoriais. É 
necessária uma melhor compreensão do problema por 
meio de informações completas e fidedignas sobre os 
traumas e lesões fatais e não fatais,7-10 uma vez que os 
dados de morbidade e mortalidade refletem perfis epi-
demiológicos diferentes. A utilização conjunta dessas 
informações permite um delineamento mais específico 

do perfil epidemiológico das causas externas.9-11 Dessa 
maneira, o banco de dados do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)
pode ser utilizado como fonte de informações sobre 
a morbidade por causas externas, embora não sejam 
adicionadas nesse sistema as internações em serviços 
privados de saúde.

São de fundamental importância os estudos de 
morbidade hospitalar por causas externas para com-
preender a extensão e gravidade do problema, apri-
morar a vigilância desses agravos e apoiar a tomada 
de decisões dos gestores no sentido de implementar 
medidas que minimizem e previnam a morbidade por 
causas externas. O presente estudo tem como objetivo 
descrever as internações hospitalares por causas 
externas no município de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, no período de 2008 a 2010.

Métodos

Este é um estudo descritivo das taxas de internações 
hospitalares por causas externas em Belo Horizonte-
MG, no período de 2008 a 2010.

A população de estudo refere-se às internações 
por causas externas ocorridas no período de 2008 
a 2010, contidas no SIH/SUS e disponibilizadas pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (Datasus).As informações sobre morbidade 
hospitalar, disponíveis no Datasus, são provenientes 
das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) 
preenchidas nos hospitais públicos e consolidadas 
pelas Secretarias de Saúde municipais e dos Estados.12

As categorias denominadas no Datasus como grande 
grupo de causas externas estão classificadas no Capítulo 
XX da 10ª Revisão da Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID-10) e descrevem as circunstâncias das causas 
externas que levaram à lesão.13 O agrupamento ‘S-T Cau-
sas externas não classificadas’ encontra-se classificado 
no Datasus de acordo com o Capítulo XIX da CID-10.13

As internações por causas externas utilizadas neste 
estudo foram as que apresentaram maiores números 
absolutos. Elas estão agrupadas conforme descrito a 
seguir: V01-V99 Acidentes de transporte; W00-X59 
Outras causas externas de lesões acidentais; X60-X84 
Lesões autoprovocadas voluntariamente; X85-Y09 
Agressões; e Y10-Y34 Eventos cuja intenção é inde-
terminada.

No Brasil, as internações hospitalares 
por acidentes e violência 
apresentaram aumento no período 
de 2000 a 2010, com destaque para 
as lesões causadas por quedas e 
acidentes de trânsito.
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Os dados populacionais utilizados foram as estima-
tivas (2008 e 2009) e os dados censitários (2010) da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), disponíveis no sítio eletrônico do Datasus.

Para o agrupamento ‘Outras causas externas de 
lesões acidentais’, foram selecionados os seguintes 
eventos: W00-W19 Quedas; W20-W49 Exposição a 
forças mecânicas inanimadas; W85-W99 Exposição 
a corrente elétrica, radiação, pressão e temperaturas 
extremas; e X58-X59 Exposição acidental a outros 
fatores não especificados. Já para o agrupamento 
‘Acidentes de transporte’, os eventos incluídos foram: 
V01-V09 Pedestre traumatizado;V10-V19 Ciclista 
traumatizado; V20-V29 Motociclista traumatizado; e 
V40-V49 Ocupante de automóvel traumatizado. Os 
eventos escolhidos foram os que demonstraram os 
maiores números absolutos no período estudado. Os 
grupos etários de interesse foram: zero a nove anos 
(crianças); 10 a 19 anos (adolescentes); 20 a 39 anos 
(adultos jovens); 40 a 59 anos (adultos); e 60 anos 
e mais(idosos).

A taxa de internação hospitalar por causas externas 
segundo sexo e faixa etária foi calculada para 10 mil 
habitantes e considerou, como numerador, o número 
de internações dos eventos estudados segundo o local 
de residência, e como denominador, a população de 
referência. Para a análise da distribuição dos eventos 
entre os sexos, a razão de morbidade masculino/
feminino foi calculada a partir das taxas específicas 
por grupo de causas externas.

Para o processamento e análise dos dados, cons-
truíram-se planilhas sobre o software Microsoft Excel 
Office, versão 2007.

Uma vez que se baseou em um banco de dados 
de domínio público, sem dados de identificação, o 
estudo foi dispensado de apreciação por Comitê de 
Ética e Pesquisa.

Resultados

No período de 2008 a 2010, os acidentes de trans-
porte (8,2/10 mil habitantes) e as agressões (4,0/10 
mil habitantes) ocuparam o segundo e o terceiro luga-
res, respectivamente, entre as internações hospitalares 
por causas externas. Outras causas externas de lesões 
acidentais, com taxa de 36,9/10 mil habitantes, foram 
o principal motivo de morbidade hospitalar e corres-
ponderam a dois terços da taxa de internação total por 
causas externas. Verificaram-se pequenas oscilações 
nas taxas de internação; à exceção das causas externas 
não classificadas,que apresentaram uma redução de 
4,2 internações em 2009 para 0,2 internações em 
2010, por 10 mil habitantes, enquanto os eventos cuja 
intenção é indeterminada apresentaram um aumento 
de 1,9 para 4,1 por 10 mil habitantes, nos anos em 
questão (Tabela 1).

As maiores taxas de internação hospitalar, em 
ambos os sexos e em todas as faixas etárias, foram ob-
servadas no grupo referente a ‘Outras causas externas 
de lesões acidentais’, ao apresentarem um aumento 
crescente na medida em que os anos de vida avançam, 
com maiores valores na faixa etária dos 60 anos e mais 
(58,8/10 mil hab.) (Tabela 2).

Os acidentes de transporte foram a segunda cau-
sa de internação em ambos os sexos; a maior taxa 
encontrada, referente a esses acidentes, ocorreu na 

Tabela 1  − Número e taxa de internação por causas externas no município de Belo Horizonte-MG. 
 Brasil, 2008 a 2010

 

Causas Externas
2008 2009 2010

Média
n taxa n taxa n taxa

TOTAL 13.126 53,9 14.474 59,0 14.429 60,7 57,9

Outras causas externas de lesões acidentais 8.337 34,2 8.891 36,3 9.560 40,3 36,9

Acidentes de transporte 1.801 7,4 1.996 8,1 2.143 9,0 8,2

Agressões 841 3,5 1.032 4,2 998 4,2 4,0

Eventos cuja Intenção é indeterminada 316 1,3 470 1,9 979 4,1 2,4

Causas externas não classificadas 619 2,5 1030 4,2 57 0,2 2,3

Lesões autoprovocadas voluntariamente 506 2,1 328 1,3 304 1,3 1,6

Taxa calculada para 10000 habitantes       

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)
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faixa etária de 20 a 39 anos (12,4/10 mil hab.). Entre 
as mulheres, as taxas de internação por acidentes de 
transporte variaram pouco, de acordo com a faixa 
etária, revelando-se maiores para as mulheres acima 
de 60 anos (4,0/10 mil hab.). Nos casos das agres-
sões e das lesões autoprovocadas, as maiores taxas 
para ambos os sexos foram observadas no estrato de 

20 a 39 anos de idade (6,2/10 mil hab.) Os eventos 
cuja intenção é indeterminada para ambos os sexos, 
envolvendo indivíduos acima de 40 anos, apresentaram 
taxas de 3,1 para a faixa etária de 40 a 59 anos e 3,5 
internações por 10 mil habitantes para os indivíduos 
com 60 anos ou mais. As maiores taxas referentes às 
causas externas não classificadas foram de 7,1 inter-

Morbidade por causas externas em Belo Horizonte-MG

Tabela 2  − Número e taxa de internação hospitalar por causas externas, faixa etária (em anos) e sexo no 
município de Belo Horizonte-MG. Brasil, 2008 a 2010

Causas Externas
0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos e mais

n taxa n taxa n taxa n taxa n taxa

V01 - V99 Acidentes de transporte

Total 272 2,8 724 6,6 3.162 12,4 1.483 7,2 499 5,8

Masculino 182 3,7 568 10,3 2.697 21,9 993 12,4 292 8,6

Feminino 90 2,1 156 2,8 465 3,5 490 3,0 207 4,0

M/F  1,8  3,7  6,3  4,1  2,2

W00 - X59 Outras causas externas de lesões acidentais

Total 1.935 20,0 2.709 24,6 9.370 36,7 7.719 43,4 5.055 58,8

Masculino 1.246 25,4 2.132 38,8 7.461 60,7 5.232 65,1 2.166 63,7

Feminino 689 14,5 577 10,4 1.909 14,4 2.487 25,5 2.889 55,7

M/F  1,8  3,7  4,2  2,6  1,1

X60 - X84 Lesões autoprovocadas voluntariamente

Total 6 0,1 129 1,2 626 2,4 323 1,8 53 0,6

Masculino 4 0,1 36 0,7 317 2,6 172 2,1 22 0,7

Feminino 2 0,1 93 1,7 309 2,3 151 1,6 31 0,6

M/F  1,0  0,4  1,1  1,3  1,2

X85 - Y09 Agressões

Total 73 0,8 426 3,9 1.576 6,2 577 3,2 219 2,5

Masculino 49 1,0 369 6,7 1.356 11,0 460 5,7 137 4,0

Feminino 24 0,5 57 1,0 220 1,7 117 1,2 82 1,6

M/F  2,0  6,7  6,5  4,8  2,5

Y10 - Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada

Total 24 0,3 155 1,4 733 2,9 644 3,1 304 3,5

Masculino 13 0,3 120 2,2 576 4,7 391 4,9 123 3,6

Feminino 11 0,2 35 0,6 157 1,2 253 1,6 181 3,5

M/F  1,5  3,7  3,9  3,1  1,0

S-T Causas externas não classificadas

Total 59 0,6 127 1,2 418 1,6 494 2,8 608 7,1

Masculino 41 0,8 98 1,8 316 2,6 295 3,7 215 6,3

Feminino 18 0,4 29 0,5 102 0,8 199 2,0 393 7,6

M/F  2,0  3,6  3,3  1,9  0,8

Nota: taxa calculada para 10 mil habitantes                  

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)   
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nações por 10 mil habitantes, para ambos os sexos e 
na faixa etária dos 60 anos e mais (Tabela 2).

O risco de internação por causas externas foi predo-
minantemente maior entre os homens, em quase todas 
as faixas etárias – exceto para aqueles com 60 anos e 
mais –, em relação às ‘Outras causas externas de lesões 
acidentais’, aos ‘Eventos cuja intenção é indetermina-
da’ e às ‘Causas externas não classificadas’. Nas lesões 
autoprovocadas, o risco de internação foi semelhante 
entre homens mulheres de todas as faixas etárias – à 
exceção da faixa etária de 10 a 19 anos, em que esse 
risco foi maior para o sexo feminino (Tabela 2).

Entre as outras causas externas de lesões acidentais, 
destacaram-se as quedas como principal evento de 
morbidade hospitalar, para ambos os sexos e todas as 
idades. As internações por quedas, no sexo masculino, 
apresentaram um aumento contínuo à medida que 
avançava a idade. No sexo feminino, observou-se um 
aumento contínuo de internações por esse motivo até 
os 39 anos (7,7/10 mil hab.); a partir dessa idade, as 

taxas duplicam na faixa de 40 a 59 (17,4/10 mil hab.) 
e quadruplicam entre as mulheres com 60 e mais anos 
de idade (36,7/10 mil hab.).

A internação por exposição acidental a outros fato-
res não especificados – segunda causa de internação– 
apresentou, para ambos os sexos, um crescimento 
contínuo, acompanhando o avanço da idade, e maior 
incidência aos 60 anos ou mais (16,7/10 mil hab.). As 
taxas de internação pela exposição à corrente elétrica 
e pela exposição a forças mecânicas inanimadas apre-
sentaram maior incidência nos homens, em todas as 
faixas etárias. O maior risco de internação por todas 
as causas ocorreu entre os homens;exceto nas quedas 
aos 60 ou mais anos de idade. Em relação à exposição 
a outros fatores não especificados, destacou-se um 
risco maior para os homens entre os 20 e os 39 anos 
de idade. As internações referentes à exposição a forças 
mecânicas inanimadas e à exposição à corrente elétrica 
apresentaram um risco maior para o sexo masculino, 
nas faixas etárias de 20 a 59 anos (Tabela 3).
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Tabela 3  − Número e taxa de internação hospitalar por outras causas externas de lesões acidentais, segundo 
faixa etária (em anos) e sexo em Belo Horizonte-MG. Brasil, 2008 a 2010

Outras Causas Externas 
de Lesões Acidentais

0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos e mais

n taxa n taxa n taxa n taxa n taxa

W00 - W19  Quedas

Total 913 9,4 1.380 12,5 4.954 19,4 4.715 26,5 3.135 36,5

Masculino 593 12,1 1.081 19,7 3.934 32,0 3.017 37,6 1.229 36,1

Feminino 320 4,6 299 5,4 1.020 7,7 1.698 17,4 1.906 36,7

M/F  2,6  3,6  4,2  2,2  1,0

W20 - W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas

Total 173 1,8 121 1,1 390 1,5 253 1,4 67 2,0

Masculino 102 2,1 95 1,7 327 2,7 217 2,7 49 1,4

Feminino 71 1,5 26 0,5 63 0,5 36 0,4 18 0,3

M/F  1,4  3,4  5,4  6,8  4,7

W85 -W99 Exposição a corrente elétrica, radiação, pressão e temperaturas extremas

Total 161 1,7 241 2,2 856 3,3 718 4,0 477 5,6

Masculino 95 1,9 184 3,3 658 5,4 528 6,6 239 7,0

Feminino 66 1,6 57 1,0 198 1,5 190 1,9 238 4,6

M/F  1,2  3,3  3,6  3,5  1,5

X58 - X59 Exposição acidental a outros fatores não especificados

Total 375 3,9 854 7,7 2.836 11,1 1.852 10,4 1.286 16,7

Masculino 260 5,3 699 12,7 2.357 18,9 1.350 16,8 604 17,8

Feminino 115 2,4 155 6,1 509 3,8 502 5,1 682 13,1

M/F  2,2  2,1  5,0  3,3  1,4

Nota: taxa calculada para 10 mil                 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)
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Quanto às internações por acidentes de transporte 
em ambos os sexos, destacaram-se os motociclistas 
como principais vítimas, na faixa etária de 20 a 39 anos 
(6,7/10 mil hab.), seguidos dos pedestres com 60 e 
mais anos de idade (3,7/10 mil hab.), dos ciclistas na 
faixa de 10 a 19 anos (1,7/10 mil hab.) e dos ocupantes 
de automóvel na idade de 20 a 39 anos (1,2/10 mil 
hab.). Os motociclistas foram as principais vítimas 
entre os homens, com maior incidência entre os 20 
e os 39 anos de idade (12,7/10 mil hab.), seguidos 
pelos pedestres, também do sexo masculino, na faixa 
de 40 a 59 anos (4,2/10 mil hab.). O maior risco de 
internação ocorreu entre o sexo masculino, na faixa 
etária de 20 a 39 anos: cerca de onze vezes maior para 
os motociclistas e dez vezes maior para os ciclistas, 
embora na faixa de 40 a 59 anos de idade, esse risco 
foi nove vezes maior para os motociclistas do sexo 
masculino (Tabela 4).

Discussão

No período de 2008 a 2010, observou-se um 
aumento progressivo na morbidade hospitalar por 
causas externas em Belo Horizonte-MG, com destaque 
para outras causas de lesões acidentais,incluindo as 
quedas e os acidentes de transporte. Estes resultados 
aproximam-se do observado em estudo sobre a morbi-
dade por causas externas realizado no Brasil em 2010, 
que menciona as quedas e os acidentes de transporte 
como as principais causas de internação.3

‘Outras causas de lesões acidentais’ são a principal 
causa de morbidade por causas externas em ambos 
os sexos e em todas as idades no município de Belo 
Horizonte-MG, destacando-se as quedas. Este achado 
é semelhante aos resultados de estudos realizados no 
Brasil e nas capitais do país.10,11,14 Malta e colaborado-
res15 demonstraram que em serviços de emergência, os 

Tabela 4  − Número e taxa de internação hospitalar por acidentes de transporte, faixa etária (em anos) e sexo 
em Belo Horizonte-MG. Brasil, 2008 a 2010

Acidentes de transporte
0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos e mais

n taxa n taxa n taxa n taxa n taxa

V01 - V09 Pedestre traumatizado

Total 154 1,6 153 1,4 425 1,7 462 2,6 319 3,7

Masculino 101 2,1 109 2,0 332 2,7 337 4,2 186 2,9

Feminino 53 1,1 44 0,8 93 0,7 135 1,4 133 2,6

M/F  1,9  2,5  3,9  3,0  1,1

V10 - V19 Ciclista traumatizado

Total 38 0,4 124 1,1 135 0,5 66 0,4 14 0,4

Masculino 30 0,6 113 2,1 124 1,0 65 0,8 11 0,3

Feminino 8 0,2  0,2 11 0,1 1 0,0 3 0,1

M/F  3,0  10,5  10,0   3,0

V20 - V29 Motociclista traumatizado

Total 9 0,1 280 2,5 1.703 6,7 342 1,9 43 0,5

Masculino 7 0,1 236 4,3 1.561 12,7 303 3,8 27 0,8

Feminino 2 0,0 44 0,8 142 1,1 39 0,4 16 0,3

M/F   5,4  11,5  9,5  2,7

V40 - V49 Ocupante de automóvel traumatizado

Total 33 0,3 62 0,6 305 1,2 150 0,8 34 0,4

Masculino 19 0,4 41 0,7 226 1,8 103 1,3 19 0,6

Feminino 14 0,3 21 0,4 79 0,6 47 0,5 15 0,3

M/F  1,3  1,8  3,0  2,6  2,0

Taxa calculada para 10000 habitantes                

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS)
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atendimentos às vítimas de quedas são mais frequentes 
no sexo masculino e na faixa etária de zero a 19 anos; e 
que as quedas em crianças ocorrem preferencialmente 
na residência, em adolescentes na escola e em jovens 
na prática esportiva, enquanto nos adultos, as quedas 
estão associadas ao local de trabalho. O uso do álcool 
nas seis horas anteriores ao evento foi declarado por 
6,3% da população estudada e 4,1 vezes maior entre 
os homens.15

Observou-se em Belo Horizonte-MG, entre 2008 
a 2010, que as taxas de internação por quedas au-
mentaram gradativamente com o avançar da idade, 
especialmente acima dos 60 anos, em ambos os sexos. 
Entre os idosos, as altas taxas das internações por 
quedas podem estar associadas ao ambiente domés-
tico e urbano, aos efeitos dos medicamentos e a um 
perfil demográfico revelador do envelhecimento po-
pulacional. Os processos do envelhecimento envolvem 
perda gradativa da força muscular, do equilíbrio e da 
acuidade visual, de maneira similar entre os sexos,15-16 
o que justifica a razão de risco masculino/feminino 
ser igual a um. Contudo, os dados demonstraram 
um incremento cerca de duas vezes maior na taxa de 
internação de mulheres a partir dos 60 anos de idade, 
quando comparadas àquelas do grupo etário de 40 a 
59 anos, fato possivelmente relacionado à fragilidade 
óssea resultante da osteoporose na mulher.17

Estudos específicos de causas de morbidade por 
faixas etárias também apontaram as quedas como 
principal motivo de procura por serviços hospita-
lares de urgência e emergência entre as crianças e 
adolescentes, adultos jovens e idosos, especialmente 
do sexo masculino.15-20 Estes resultados podem ser 
um indicativo da necessidade de implementar ações 
de promoção da saúde e prevenção de acidentes nos 
serviços da Atenção Primária à Saúde, especialmente 
entre os idosos.

Da mesma maneira que se observou neste estudo, 
os acidentes de transporte são descritos na litera-
tura como a segunda maior causa de internações 
hospitalares,em ambos os sexos e em todas as ida-
des.9,10,15 No Brasil, a probabilidade de internação por 
lesões decorrentes de acidentes de transporte aumen-
tou em 8,7% entre os anos 2000 e 2010, enquanto 
o risco de internação por acidente de motocicleta 
triplicou; entretanto, para os pedestres e ocupantes 
de outros veículos, houve uma redução do índice de 
internações no mesmo período.3 Estudo realizado na 

cidade de Londrina, estado do Paraná, revelou que 
os motociclistas foram o principal tipo de vítima, e as 
faixas etárias mais atingidas, dos 15 aos 19 anos e dos 
20 aos 24 anos.7 Em Cuiabá, estado do Mato Grosso, a 
maior parte dos acidentes com motociclista envolveu 
pessoas de 20 a 29 anos de idade.9 No que concerne 
à população idosa, os pedestres traumatizados foram 
as principais vítimas.16 Outra pesquisa demonstrou que 
entre menores de 15 anos de idade, os acidentes com 
ciclistas predominaram.19

Marín-León e colaboradores21 relataram que o au-
mento da frota de motociclistas em Campinas, estado 
de São Paulo, está associado com os altos índices de 
acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de veículo, 
principalmente entre jovens. No presente estudo, as 
maiores taxas de internação foram atribuídas a aci-
dentes com motocicletas envolvendo adolescentes e 
adultos jovens. Se apenas os brasileiros maiores de 18 
anos de idade podem adquirir a carteira nacional de 
habilitação, o fato de as taxas de internação hospitalar 
entre os 10 e os 19 anos de idade serem tão altas alerta 
tanto para a necessidade de fiscalização pública pelos 
órgãos competentes, bem como de uma efetiva educa-
ção para o trânsito. Estudos mais específicos sobre a 
ocorrência desse agravo nessa faixa etária poderiam 
contribuir para uma maior elucidação do problema e 
proposição de medidas de intervenção.

Também é importante analisar a rede viária de um 
município, além de considerar que o perfil da vítima 
está relacionado com o meio de transporte utilizado. 
Por exemplo, ciclistas na idade entre 10 e 39 anos 
são responsáveis pela maior taxa de internação 
hospitalar no município de Pouso Alegre, no sul do 
estado de Minas Gerais, por se tratar de uma cidade 
cujo relevo plano facilita a utilização da bicicleta 
como meio de locomoção;22 o que não se observa em 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, de geografia 
bastante acidentada. Moysés23 ressalta a necessidade 
de investimentos nas formas coletivas de transporte 
e mobilidade e nas estruturas constitutivas de nossas 
cidades, além de medidas de combate à impunidade 
no trânsito e de educação social, para redução dos 
acidentes de transporte.

As agressões foram descritas na literatura como a 
principal causa de mortalidade por causas externas 
nas capitais brasileiras. Particularmente em Belo 
Horizonte-MG, citada por apresentar alta taxa de 
mortalidade por homicídios, a ocorrência de agressões 
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apresentou valores intermediários, comparativamente 
às demais capitais. O presente estudo mostrou taxas 
maiores para a capital mineira, comparativamente às 
taxas de internação por agressão no Brasil, o que in-
dica a necessidade de incluir esse agravo nas políticas 
intersetoriais de prevenção do município, voltadas 
principalmente à faixa etária de 20 a 39 anos.8 No 
conjunto do país, as taxas de internação por agressão 
têm-se mantido estáveis, com maior incidência no sexo 
masculino, entre jovens e adultos: cerca de 2,1 por 10 
mil habitantes, segundo dados de 2006.3

Em Belo Horizonte-MG, no período de 2008 a 2010, 
a taxa de internação por acidentes e violência foi maior 
entre os homens;à exceção de lesões autoprovocadas 
voluntariamente, para as quais as taxas de internação 
hospitalar foram duas vezes maiores entre as mulheres 
apenas na faixa etária de 10 a 19 anos. Esta predo-
minância também foi demonstrada por outro estudo 
realizado em Minas Gerais, no período de 1998 a 2003, 
que encontrou a autointoxicação como o meio mais 
utilizado para provocação dessas lesões.24

No que se refere aos indicadores de internação 
descritos em outros estudos, é notável uma variação 
na razão masculino/feminino de 2/1 até 5/1. Essa 
predominância de homens envolvidos em acidentes e 
violência está relacionada, principalmente, ao aspecto 
comportamental e cultural: os homens se expõem 
mais a situações de risco no domicílio, no trabalho, 
na comunidade e no trânsito.7-11,14-15,25

Segundo os resultados deste estudo, é possível 
que a redução das causas externas não classificadas, 
observada no ano de 2010, esteja associada com o 
aumento da notificação de eventos cuja intenção é 
indeterminada. Esse fenômeno pode ser explicado pela 
possibilidade de atribuição do código Y10-Y34 – Even-
tos cuja intenção é indeterminada –, mesmo quando as 
circunstâncias geradoras da lesão ou envenenamento 
não foram descritas no laudo médico, conforme de-
monstrado por Tomimatsu e colaboradores.26

A crescente utilização do código Y10-Y34 reflete um 
melhor preenchimento da Autorização de Internação 
Hospitalar – AIH –, embora a intencionalidade do 
evento não seja evidenciada. O uso de uma codifica-
ção não explicativa da intenção do evento é comum 
em situações de violência, pois as vítimas tendem a 
encobrir o agressor, especialmente quando se trata 
de violência infantil e violência contra a mulher. O 
mesmo acontece em relação às situações de auto-

extermínio.26 A utilização de uma classificação que 
não esclarece a intencionalidade do evento fornece 
informações incompletas, ainda que associadas a um 
bom preenchimento da AIH.11,26 Assim, o aumento da 
taxa geral de eventos cuja intenção é indeterminada, 
observado em 2010, poderia ser atribuído, também, 
ao subregistro de situações de violência.27

Uma das limitações deste estudo encontra-se no uso 
do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde para estimar a morbidade. O SIH/SUS 
inclui apenas os atendimentos realizados em instituições 
hospitalares públicas e não os casos de acidentes e 
violência atendidos exclusivamente nas emergências ou 
nos prontos-socorros. Nestes locais, embora a violência 
e os acidentes tenham maior impacto, na maioria dos 
casos não ocorrem internações.8 Ademais, podem haver 
falhas no preenchimento da AIH, geralmente atribuídas à 
baixa valorização e utilização da informação produzida, 
treinamento insuficiente dos profissionais para seu pre-
enchimento, assim como dos técnicos administrativos 
na alimentação do banco de dados; além de registros 
incompletos no prontuário clínico, em que não são 
descritas as circunstâncias que geraram a lesão.27

As internações por quedas, acidentes de transporte 
e agressões merecem o desenvolvimento de ações 
de promoção da saúde e prevenção desses agravos, 
no município de Belo Horizonte-MG. Também é 
importante investir no treinamento e qualificação 
dos profissionais que preenchem as Autorizações de 
Internação Hospitalar, com o objetivo de melhorar o 
banco de dados do SIH/SUS de informações de saúde.
Indicadores efetivos da qualidade do preenchimento 
das AIH consistiriam no monitoramento – e conse-
quente redução – das notificações de internações por 
eventos cuja intenção é indeterminada, causas externas 
não classificadas e outras lesões acidentais não espe-
cificadas, o que implicaria aumento das notificações 
referentes às internações codificadas por fatores 
determinantes da circunstância da lesão.
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Resumo
Objetivo: estimar os anos potenciais de vida perdidos (APVP) por acidentes de transporte no Estado de Pernambuco, 

Brasil. Métodos: foi realizado estudo descritivo, incluindo os óbitos por acidentes de transporte terrestre (ATT) de residentes 
em Pernambuco, registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) em 2007; foram calculados os valores do 
indicador APVP e a taxa de APVP por 100 mil habitantes (TAPVP) Resultados: o APVP global foi de 104,3 anos por 100 mil 
hab.; os motociclistas apresentaram a maior TAPVP (28,4 APVP por 100 mil hab.); para todos os ATT, o valor do indicador 
TAPVP foi maior entre os homens (923,9 anos), frente às mulheres (173,4 anos), e na faixa etária de 20 a 39 anos para todos 
os tipos de vítima. Conclusão: os ATT, principalmente ao envolver homens e motociclistas, são importante causa de morte 
prematura na população de Pernambuco. 

Palavras-chave: Acidentes de Trânsito; Anos Potenciais de Vida Perdidos; Epidemiologia Descritiva.

Abstract
Objective: to estimate potential years of life lost (PYLL) because of road traffic accidents in Pernambuco state, 

Brazil. Methods: descriptive study of road traffic deaths among people aged 1 to 69 years living in the city of Pernam-
buco, northeastern Brazil. Data was obtained from the Brazilian National Mortality Database for the year 2007. The 
number of PYLL and PYLL rate per 100,000 people were calculated. Results: overall number of PYLL was 104.3 years 
per 100,000 people. Motorcyclists accounted for the highest number of PYLL (28.4 years per 100,000). The number of 
PYLL was higher in males (923.9 years), when compared to females, and in those aged 20–39 years for all types of road 
traffic accidents. Conclusion: given the high number of PYLL from motorcycle-related injuries, actions for injury 
prevention especially targeting motorcyclists are needed.

Key words: Accidents, Traffic; Potential Years of Life Lost; Epidemiology, Descriptive.
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Introdução

A previsão da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é de que, em 2020, o número de óbitos por 
acidentes de transporte terrestre (ATT) atinja 2,4 
milhões e seja a sexta causa de morte no mundo.1 O 
Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países 
com maior número de mortes por acidentes de trân-
sito, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos da 
América e Rússia.2

No Brasil, mesmo com o declínio da mortalidade 
por ATT, ocorrido entre 1998 e 2000, houve uma 
retomada de crescimento nos anos subsequentes, 
decorrente da melhoria da qualidade do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM) no que se refere 
às causas externas, assim como do crescimento da 
frota de veículos, somados à flexibilização nas medidas 
de fiscalização.3

Uma das características do padrão epidemiológico 
dos ATT no Brasil tem sido o aumento dos acidentes 
por motocicletas, a sobremortalidade masculina e 
maior incidência na faixa etária dos adultos jovens, 
de 20 a 39 anos.4

No Estado de Pernambuco, a taxa de mortalidade 
por ATT em 2010 foi de 23,2 por 100 mil habitantes, 
colocando-o em 14o lugar no ranking dos Estados 
brasileiros. Em 2010, dos 1.920 óbitos no trânsito 
ocorridos no Estado, 597 foram representados por 
condutores de motocicletas, em sua maioria adultos 
jovens do sexo masculino.5

A maioria dos estudos sobre ATT é realizada com 
base no número absoluto ou nas taxas de óbito e/ou 
internação específicas. Esses indicadores quantificam 
as mortes na população mas não estimam seu impacto 
para a sociedade, uma vez que não levam em conside-
ração a idade em que ocorreram.6-8

O indicador anos potenciais de vida perdidos 
(APVP) qualifica os óbitos e apresenta um novo critério 
para seleção de prioridades. O APVP consegue abran-
ger, em um único dado, a (i) magnitude, expressa pela 
quantidade de óbitos, a (ii) transcendência, dada pela 

idade em que o evento ocorre, e a (iii) vulnerabilidade 
ao óbito.6,8-10

Diferentemente de outros indicadores mais usuais 
de mortalidade, que atribuem peso semelhante a todos 
os óbitos, o APVP oferece um peso maior aos óbitos 
de pessoas mais jovens.6,9

O APVP sugere que qualquer indivíduo pode, teo-
ricamente, viver durante um determinado número de 
anos. Quando ocorre a morte precoce desse indivíduo, 
em uma fase da vida de alta produtividade, ele perde a 
possibilidade de viver e de contribuir para a sociedade 
com sua carga intelectual e econômica durante uma 
certa quantidade de anos potenciais de vida, traduzidos 
pela diferença entre o limite superior estabelecido e a 
idade no momento da morte.6,9

A estimativa do número de óbitos prematuros, a 
simplicidade do cálculo e a interpretação do APVP 
são fatores relevantes para a crescente incorporação 
do indicador no planejamento e definição de priori-
dades de saúde.11 A utilização do referido indicador 
na ordenação das principais causas de óbito permite 
identificar melhor a sobremortalidade por algumas 
causas, contribuindo assim para o estabelecimento de 
prioridades de ação voltadas a grupos populacionais 
específicos.8

Considerando-se que os ATT são um problema de 
Saúde Pública em Pernambuco, a atingir mais indiví-
duos jovens, e que as pesquisas relacionando ATT e 
APVP são relativamente escassas, é oportuno estimar 
os APVP por ATT no Estado como forma de alertar as 
autoridades regionais sobre o impacto desses acidentes 
na quantidade de anos perdidos por essa causa, na 
grande maioria das vezes evitável.

O presente estudo tem como objetivo estimar os 
APVP por ATT, segundo características da vítima, no 
Estado de Pernambuco, Brasil, em 2007.

Métodos

Realizou-se um estudo descritivo no qual foram 
incluídos todos os óbitos por ATT de residentes em 
Pernambuco, em 2007. A área de estudo foi o Estado 
pernambucano, cuja população, naquele ano, era de 
8.485.386 habitantes, dos quais 1.602.888 encontra-
vam-se na faixa etária entre 20 e 39 anos, correspon-
dendo a aproximadamente 19% da população total.12

Os óbitos foram agrupados de acordo com a condi-
ção da vítima, segundo a 10ª Revisão da Classificação 
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Relacionados à Saúde (CID-10), em: pedestre (V01-
V09); motociclista (V20-V29); ocupante de automóvel 
(V40-V49); outros ocupantes de veículo motorizado, 
compreendendo ocupante de triciclo (V30-V39), 
ocupante de caminhoneta (V50-V59), ocupante de 
veículo de transporte pesado (V60-V69), ocupante 
de ônibus (V70-V79); vítimas de outros acidentes de 
transporte terrestre, como ciclista (V10-V19); e outros 
ATT (V80-V89). Os dados sobre óbitos foram extraídos 
do SIM. As estimativas populacionais utilizadas foram 
aquelas produzidas pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e disponibilizadas no 
sítio eletrônico do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus).

Para a estimativa do APVP, entre um e 70 anos 
utilizou-se a técnica de método simples, proposta por 
Romeder e McWhinnie13, expressa na seguinte fórmula 
matemática: 

APVP = ∑ aidi  = ∑ (70 – i – 0,5) di

onde:
ai = número de anos que faltam para completar 70 

anos de idade, quando a morte ocorre entre as idades 
de i e i + 1 anos; e

di = número de óbitos ocorridos entre as idades de 
i e i + 1 anos, empregando-se o ajuste de 0,5 quando se 
arbitra que todas as mortes ocorreram no meio do ano.

Para garantir comparabilidade com outros estudos 
sobre populações de tamanho e pirâmides populacio-
nais diferentes, foi calculada a taxa do APVP (TAPVP) 
de acordo com a seguinte fórmula matemática, adap-
tada de Romeder & McWhinnie:13

TAPVP = ∑  aidi . 100/N

onde:
N = número de pessoas entre 1 e 70 anos de idade 

na população real.
Para a interpretação da significância da TAPVP, 

estimou-se o intervalo com 95% de confiança, segundo 
o método de Dever.14

Os óbitos de menores de um ano de idade foram 
excluídos porque não se pretendeu analisar a mortali-
dade infantil, haja vista a existência de indicadores mais 
apropriados para um estudo sobre essa faixa etária 
específica. O limite de 70 anos de idade foi escolhido 

por se aproximar da estimativa de esperança de vida 
ao nascer no Brasil (72,48 anos) e em Pernambuco 
(68,3 anos).9,15

Para explicar as etapas do cálculo do APVP, inicial-
mente foi feita a distribuição dos óbitos por agrupa-
mentos de idade (1 a 9; 10 a 19; 20 a 39; 40 e 59; e 
60 a 69 anos); em seguida, multiplicou-se o número 
de mortes em cada intervalo de idade pelo número de 
anos que faltavam para alcançar a idade limite de 70 
anos. A diferença foi tirada a partir do ponto médio de 
cada faixa etária. O resultado desses produtos forneceu 
o total de APVP. A taxa de APVP foi obtida dividindo-se o 
número de APVP pela população referente à faixa etária 
e sexo, e multiplicando-se o resultado por 100 mil.6,9

Foram calculadas as médias de APVP mediante a 
divisão do número específico de APVP pelo número 
de óbitos correspondente. Para que os diferenciais da 
mortalidade prematura por tipo de acidente, segundo 
sexo e faixa etária, pudessem ser demonstrados, utili-
zou-se o indicador APVP por 100 mil habitantes (por 
sexo e grupo etário específico). Calcularam-se, ainda, 
as razões de sexo da taxa de APVP masculino/feminino 
(Razão TAPVP M/F) para cada tipo de acidente.

A proposta de pesquisa foi submetida à avaliação 
e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães, da Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz – CPqAM/Fiocruz –, sob o Parecer nº 
10/2009.

Resultados 

No Estado de Pernambuco, em 2007, a média de 
APVP por ATT foi de 35,10 anos, dos quais 27,49% 
foram de motociclistas, 24,61% foram de vítimas 
pedestres e 17,82% de ocupantes de automóvel. Em 
média, os motociclistas perderam 39,34 anos de vida. 
Especificamente, os ocupantes de veículo motorizado 
perderam 39,15 anos e os pedestres, 31,3 anos (Ta-
bela 1).

A faixa etária de 20 a 39 anos foi a que apresentou 
as maiores TAPVP no total dos ATT e em todos os tipos 
de acidentes segundo a condição da vítima. Por faixa 
etária e sexo, os homens adultos jovens de 20 a 39 anos 
foram as vítimas que apresentaram o maior risco de 
morte prematura, independentemente da condição da 
vítima, sendo esta superioridade significante quando 
comparada às demais faixas. Para o motociclista, o 
estrato de 20-29 anos sugere diferença significante; e 

Ana Paula Braz de Almeida e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):235-242, abr-jun 2013



238

Anos potenciais de vida perdidos por acidentes de transporte

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):235-242, abr-jun 2013

Tabela 1  − Estimativa de anos potenciais de vida perdidos (APVP) por acidentes de transporte terrestre (ATT), 
segundo tipo de vítima, sexo e faixa etária, no Estado de Pernambuco. Brasil, 2007

Características da vítima

APVP

MédiaMasculino Feminino Total

n % n % n %

Faixa etária (em anos)

Pedestre 9.425 22,97 2.387 34,20 11.812 24,61 31,30

1-9 1.292 13,70 446 18,66 1738 14,71 64,33

10-19 1.259 13,36 709 29,70 1968 16,66 54,33

20-39 4.415 46,84 648 27,15 5063 42,86 40,18

40-59 2.218 23,53 502 21,03 2720 23,03 21,08

60-69 242 2,57 83 3,46 325 2,75 5,50

Motociclista 12.165 29,65 1.031 14,77 13.196 27,49 39,34

1-9 63 0,52 – – 63 0,48 63,00

10-19 1.648 13,55 265 25,72 1913 14,50 52,65

20-39 9.327 76,67 633 61,38 9960 75,48 41,84

40-59 1.094 8,99 133 12,91 1227 9,30 22,72

60-69 33 0,27 – – 33 0,25 5,50

Ocupante de automóvel 6.811 16,60 1.744 24,99 8.555 17,82 33,92

1-9 198 2,91 252 14,45 450 5,26 64,29

10-19 588 8,63 434 24,89 1022 11,95 53,37

20-39 4.524 66,42 789 45,24 5313 62,10 42,17

40-59 1.386 20,34 225 12,90 1611 18,83 22,68

60-69 116 1,70 44 2,52 160 1,87 5,50

Outros ocupantes de veículo motorizado 1.642 4,00 281 4,02 1923 4,01 39,15

Outros acidentes de transporte terrestre 10.985 26,78 1.537 22,02 12.522 26,08 35,42

TOTAL de ATT 41.027 100,0 6.979 100,0 48.006 100,0 35,10

para o ocupante de veículo, não se pode afirmar que 
ele esteja sob maior risco de morte prematura na faixa 
etária de 10 a 19 anos, ao nível de 95% (Tabela 2).

A TAPVP por ATT no Estado de Pernambuco, em 
geral, foi de 104,27 anos/100 mil habitantes. Observou-
se que a TAPVP dos motociclistas – 28,38 anos/100 
mil hab., variando entre 27,89 e 28,88 (IC

95%
) – foi 

mais elevada do que a de pedestres – 26,14 anos/100 
mil hab., variando entre 25,67 e 26,61 (IC

95%
) –, 

resultados que sugerem ser a taxa nos motociclistas 
significativamente superior à respectiva taxa entre os 
pedestres (Tabela 3). Observou-se também um risco de 

morte prematura por ATT diferenciado por sexo: mais 
elevado no sexo masculino, em geral, com destaque 
para os acidentes de motocicleta com uma TAPVP de 
271,72 anos/100 mil hab. No sexo feminino, é relevante 
a maior taxa de APVP nos acidentes ocorridos com 
pedestres (60,01 anos/100 mil hab.). Para todas as 
condições da vítima, há evidências da superioridade 
do risco para os homens: a razão da taxa de APVP 
entre sexos foi de 5,3 anos. Apenas para a categoria 
‘ocupante de automóvel’ na faixa etária de 1 a 9 anos, a 
taxa de APVP foi superior no sexo feminino, em relação 
ao masculino (Tabela 3).
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Tabela 2 − Estimativa da taxa de anos potenciais de vida perdidos (TAPVP) por acidentes de transporte terrestre 
(ATT), por 100 mil habitantes, segundo sexo, faixa etária e tipo de vítima, no Estado de Pernambuco. 
Brasil, 2007

Características da vítima
Masculino Feminino

TAPVP IC
95%

 a TAPVP IC
95%

 a

Faixa etária (em anos)

Pedestre 216,43 212,06-220,79 60,01 57,61-62,41

1-9 179,57 169,82-189,32 64,55 58,62-70,48

10-19 155,38 146,86-163,90 89,87 83,32-96,43

20-39 312,97 303,79-322,15 45,98 42,44-49,51

40-59 180,88 173,25-188,52 59,23 54,00-64,46

60-69 123,26 107,74-138,78 33,03 25,90-40,15

Motociclista 271,72 266,83-276,61 25,21 23,66-26,77

1-9 8,98 6,80-11,16 – –

10-19 209,43 199,54-219,31 34,57 30,50-38,63

20-39 634,47 621,43-647,52 43,10 39,68-46,53

40-59 82,69 77,53-87,85 14,81 12,19-17,42

60-69 16,81 11,07-22,54 – –

Ocupante de automóvel 154,29 146,65-153,93 42,07 40,06-44,09

1-9 26,94 23,16-30,72 36,88 32,40-41,37

10-19 74,31 68,42-80,21 55,31 50,16-60,45

20-39 307,28 298,19-316,37 51,72 47,97-55,48

40-59 105,08 99,26-110,91 24,68 21,30-28,06

60-69 58,83 48,10-69,55 17,61 12,41-22,82

Outros ocupantes de veículo motorizado 37,91 36,08-39,74 7,20 6,37-8,04

TOTAL de ATT 923,99 915,00-932,97 173,39 169,31-177,47

a) IC
95%

: Intervalo de Confiança de 95%

Discussão

Os resultados apresentados evidenciaram a magni-
tude e a transcendência dos acidentes de transporte 
terrestre em Pernambuco, por meio do indicador 
de anos potenciais de vida perdidos, observando-se, 
particularmente neste estudo, seus diferenciais por 
tipo de acidente, faixa etária e sexo.

Os homens motociclistas foram as vítimas que 
mais perderam anos potenciais de vida. Para todos os 
tipos de vítima – pedestre, motociclista e ocupante de 
automóvel –, a faixa etária de 20 a 39 anos concentra 

grande parte dos APVP por ATT. A razão entre taxas 
masculino/feminino para o total de ATT foi de 5,3; 
especificamente para os motociclistas, essa razão foi 
de 10,7.

Não basta revelar o aumento da contabilidade de 
anos de vida perdidos, tampouco o número de óbitos 
por essas causas. Ao que parece, essa realidade não 
comove a sociedade, haja vista a leniência com que 
ações de enfrentamento são apresentadas. Nas últimas 
três décadas, os ATT têm persistido como uma das 
principais causas de morte no perfil de mortalidade 
brasileiro, ceifando mais vidas do que os homicídios, 
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Tabela 3 − Razão entre as taxas de anos potenciais de vida perdidos (TAPVP) por acidentes de transporte 
terrestre (ATT), entre vítimas do sexo masculino (M) e do feminino (F), segundo tipo de vítima e faixa 
etária, no Estado de Pernambuco. Brasil, 2007

Características da vítima
Ambos os sexos Razão entre taxas (M/F)

TAPVP IC
95%

 a % IC
95%

 a

Faixa etária (em anos)

Pedestre 26,14 25,67-26,61 3,61 2,91-4,30

1-9 19,38 18,47-20,28 2,78 2,09-3,47

10-19 21,87 20,91-22,83 1,73 1,04-2,42

20-39 52,48 51,04-53,91 6,81 6,11-7,50

40-59 28,96 27,86-30,06 3,05 2,36-3,75

60-69 3,96 3,53-4,39 3,73 3,04-4,42

Motociclista 28,38 27,89-28,88 10,78 10,08-11,47

1-9 0,72 0,54-0,89 – –

10-19 21,87 20,91-22,83 6,06 5,37-6,75

20-39 99,12 97,14-101,10 14,72 14,03-15,41

40-59 12,12 11,41-12,84 5,58 4,89-6,28

60-69 0,40 0,27-0,54 – –

Ocupante de automóvel 18,19 17,79-18,58 3,57 2,88-4,26

1-9 5,02 4,56-5,48 0,73 0,04-1,42

10-19 11,54 10,84-12,24 1,34 0,65-2,04

20-39 52,48 51,04-53,91 5,94 5,25-6,63

40-59 15,94 15,12-16,76 4,26 3,57-4,95

60-69 1,95 1,64-2,25 3,34 2,65-4,03

Outros ocupantes de veículo motorizado 4,29 4,10-4,48 5,26 4,57-5,95

TOTAL de ATT 104,27 103,33-105,21 5,33 4,64-6,02

a) IC
95%

: Intervalo de Confiança de 95%

suicídios e a maioria das doenças nem sempre evi-
táveis.16

Os APVP traduzem os custos indiretos dos ATT, 
ou seja, as perdas de produção e de produtividade 
decorrentes da doença ou problema de saúde, não 
atribuindo a esse custo um valor monetário, senão 
apenas um valor intangível.17

Desde 2007, o Ministério da Saúde apontava que 
os indivíduos do sexo masculino de 15 a 39 anos de 
idade constituíam o grupo de maior risco para ATT por 
motocicletas, em contraposição aos pedestres, cujas 

maiores taxas se encontravam entre as mulheres nas 
idades de 60 e mais e 40 a 59 anos.18

A média de APVP no total de ATT (35,10 anos) foi 
inferior à encontrada em estudo realizado no Estado 
de Minas Gerais, onde cada vítima fatal sofreu uma 
perda de 43,24 anos de vida. Entretanto, no que 
se refere à idade dos óbitos, a faixa etária de 20 a 
39 anos destaca-se neste e em outros estudos, no 
período de análise de 1996 a 2007: 95% das vítimas 
fatais por acidentes de trânsito tinham entre 36,17 e 
37,29 anos de idade.19
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Maior perda de anos de vida no sexo masculino 
também foi encontrada no Estado de Santa Catarina, 
onde a razão homem/mulher foi de 3,4.8 Trata-se 
de um padrão observável em outros países, como o 
Canadá e México.20

Com relação específica aos motociclistas, estudos 
revelam a existência de fatores humanos, igualmente, 
para essas ocorrências: sobrecarga de tarefas; urgência 
na entrega de mercadorias; estímulo à competição 
entre motoboys promovido pelas empresas; inexperi-
ência, senão excesso de experiência, levando à impru-
dência; e, relacionados a esta característica da vítima, 
o fator mecânico (falta de manutenção do veículo) e 
o fator ambiental (condições climáticas de chuva).21,22

A principal limitação encontrada pelos autores 
desta pesquisa reside na escolha dos pontos de corte 
para definição das faixas etárias inferior e superior 
para a realização do cálculo do indicador APVP, que 
não considera as mortes em menores de 1 ano e em 
maiores de 70 anos. Outra limitação do estudo é o 
fato de não levar em conta o efeito das incapacidades 
geradas pelas doenças: o indicador de APVP considera 
apenas os eventos fatais, não computa problemas de 
saúde não letais, mesmo aqueles determinantes de 
algum grau de incapacidade para a vítima.

Os métodos utilizados na construção desse indi-
cador exigem, para seu cálculo, informações nem 
sempre disponíveis.6,9 Outros fatores a serem consi-
derados são as limitações inerentes ao uso de dados 
secundários, bem como à cobertura e à qualidade 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 
Apesar de ter havido uma melhora da cobertura do 
SIM e no registro da causa básica do óbito, observa-
se, todavia, um elevado número de mortes por ATT 

codificadas na categoria ‘Violência de intenção 
indeterminada’, o que pode estar a subestimar os 
resultados encontrados.23

Diante dos múltiplos fatores que envolvem os ATT, 
fica evidente a necessidade de implantar estratégias 
interinstitucionais, multidisciplinares e integradas, que 
envolvam a Saúde, o Trânsito, a Educação, o Trabalho, 
o Meio Ambiente, a Justiça e toda a sociedade civil 
organizada, com o propósito de monitorar e avaliar a 
ocorrência e as consequências dos acidentes de trans-
porte terrestre, prestação de assistência às vítimas, 
prevenção dos fatores de risco, promoção de com-
portamentos e hábitos mais saudáveis e responsáveis 
no trânsito e estímulo à cultura de paz.24

Recomenda-se que o indicador de anos potenciais 
de vida perdidos, APVP, utilizado como critério epi-
demiológico, norteie a escolha de prioridades para 
o planejamento dessas ações, no sentido de que os 
acidentes de transporte terrestre sejam alvo de medi-
das preventivas inter-setoriais, capazes de responder 
ao imenso desafio para a Saúde Pública representado 
pelos acidentes de transporte terrestre, ATT.
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Resumo
Objetivo: descrever os acidentes de trabalho (AT) fatais no Estado do Tocantins, Brasil, e avaliar a qualidade das infor-

mações contidas no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Métodos: estudo ecológico descritivo com dados 
do SIM, no período 2000-2010. Resultados: foram identificados 400 óbitos por AT, com predomínio de trabalhadores do 
sexo masculino, entre 20 e 49 anos de idade, ocupados nos setores agropecuário, dos transportes e da construção civil; 
o coeficiente de mortalidade manteve-se estável (p=0,56) no período, equivalente a 6,7 e 9,6/100 mil trabalhadores, em 
2000 e 2010, respectivamente; apesar da diminuição da proporção de óbitos por causas mal definidas (de 21,1% em 2000 
para 2,7% em 2010), a completitude da informação sobre a relação do óbito com o trabalho permaneceu inferior a 20% no 
período. Conclusão: o perfil apresentado pode não refletir o real universo dos óbitos por AT, evidenciando a necessidade 
de aprimorar a qualidade da informação. 

Palavras-chave: Sistemas de Informação; Saúde do Trabalhador; Mortalidade Ocupacional; Distribuição Temporal. 

Abstract
Objective: to characterize fatal occupational accidents in the Brazilian State of Tocantins and evaluate Mortality 

Information System (SIM) information quality. Methods: descriptive ecological study of SIM data between 2000 and2010. 
Results: 400 fatal occupational accidents were reported in this study, predominantly males aged 20 to 49  working 
in the farming, transport and civil construction sectors. The mortality coefficient was stable (p=0.56) in the period 
at 6.7 and 9.6/100,000 workers in 2000 and 2010 respectively. Despite the reduction in the proportion of deaths with 
ill-defined causes, the completeness of information on the relationship between death and occupation remained below 
20% in the period. Conclusion: the profile found may not reflect the actual universe of fatal occupational accidents, 
demonstrating the need to improve information quality.

Key words: Information Systems, Occupational Health, Occupational Mortality, Temporal Distribution.
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Introdução

O acidente de trabalho (AT) é definido como: 
“aquele que pode ser causa direta ou fator contributivo 
para a morte do trabalhador, para redução ou perda da 
capacidade para o trabalho, ou ainda produzir lesão 
que exija atenção médica para a sua recuperação; o 
acidente sofrido pelo trabalhador no local e no horário 
de trabalho ou fora deste no horário de trabalho”.1 
O AT fatal é aquele que leva a óbito, imediatamente 
após sua ocorrência ou posteriormente, a qualquer 
momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que 
a causa básica, intermediária ou imediata da morte, 
seja decorrente do acidente.2

Os AT podem ser classificados em ‘tipo’ ou ‘típi-
cos’, quando decorrentes de exercício da atividade 
de trabalho e no ambiente de trabalho, e de “trajeto”, 
quando ocorrem no deslocamento do trabalhador de 
sua residência para o trabalho e vice-versa. Enquanto 
os AT típicos necessitam da adoção de medidas de 
prevenção e controle voltadas para o processo e o 
ambiente de trabalho, os acidentes de trajeto, sujei-
tos a determinações de outra ordem, necessitam do 
desenvolvimento de ações intersetoriais.3   

Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), ocorrem cerca de 270 milhões de AT e dois 
milhões de mortes a eles relacionadas, a cada ano, em 
todo o mundo. Estima-se que 4% do produto interno 
bruto (PIB) sejam perdidos por doenças e agravos 
ocupacionais, proporção que pode aumentar em 10% 
quando se trata de países em desenvolvimento.4 

No Brasil, estudos sobre mortalidade por AT eram 
raros até o final do século XX. As informações utilizadas 
nesses estudos eram baseadas em dados da Previdência 
Social, representativas tão-somente do universo dos 
trabalhadores segurados, principalmente das regiões Sul 
e Sudeste. Esses estudos mostraram declínio dos coefi-
cientes de mortalidade por acidente de trabalho (CMAT).5 

Em 2003, ainda com base nos dados da Previdência 
Social, observou-se que o CMAT por AT variou por 
macrorregião: 13,7/100 mil trabalhadores na região 
Norte; 11,6/100 mil trab. na região Centro-Oeste; 
6,9/100 mil trab. na região Nordeste; 6,7/100 mil 
trab. na região Sul; e 5,8/100 mil trabalhadores na 
região Sudeste. O CMAT foi maior nos Estados onde 
predominavam atividades agrícolas e extrativas: Ron-
dônia (22,4/100 mil trab.); Mato Grosso (22,2/100 
mil trab.); e Pará (16,4/100 mil trab.). O Estado do 
Tocantins apresentou coeficiente ao redor de 11/100 
mil trabalhadores.5

Na área da Saúde, os dados sobre AT podem ser 
encontrados em vários sistemas de informações, entre 
eles o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM). Os sistemas de informações da Saúde disponi-
bilizam tanto dados de trabalhadores formais quanto 
de trabalhadores informais.6

O Ministério da Saúde tornou compulsória a noti-
ficação de AT grave e fatal e das doenças relacionadas 
ao trabalho, porém essa notificação está restrita às 
unidades-sentinelas em Saúde do Trabalhador.7  

A subnotificação dos AT é um problema não 
somente para sua vigilância no Brasil como em di-
versos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
a exemplo do Canadá,8 Estados Unidos da América9 
e África do Sul.10 

Considerando-se a inexistência de estudos regionais 
e a pouca informação sobre os AT na população do 
Tocantins, o objetivo deste trabalho foi descrever os 
acidentes fatais relacionados ao trabalho no Estado 
e avaliar a qualidade das informações contidas no 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Métodos

Foi realizado um estudo ecológico descritivo sobre 
AT fatais na população economicamente ativa de re-
sidentes no Estado do Tocantins, a partir de dados do 
SIM referentes ao período de 2000 a 2010. 

O Estado do Tocantins está situado na região Norte 
do país, conta com uma população de 1.383.445 
habitantes (Censo Demográfico de 2010) sobre uma 
área de 277.720,520km2, o que perfaz uma densidade 
demográfica de 4,98 habitantes por km2. O índice de 
Gini foi de 0,66 em 2008; e o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), de 0,710 em 2000 (15° lugar 
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entre os Estados brasileiros). A economia do Estado 
está distribuída, principalmente, entre os setores 
de serviços (55%), indústria (24%) e agropecuária 
(21%). O Estado do Tocantins compõe-se de 139 
municípios, dos quais os maiores são Palmas (capital), 
Araguaína e Gurupi.11 

A qualidade das informações do SIM foi avaliada 
considerando-se os indicadores diretos e indiretos, 
como a proporção de óbitos com causa mal definida, 
o número de declarações de óbito (DO) emitidas pelos 
Institutos de Medicina Legal (IML), o preenchimento 
de informações – como a idade – e a informação sobre 
a relação do óbito com o trabalho. 

A qualidade da DO foi investigada pela avaliação 
do percentual de incompletitude (proporção de in-
formação ignorada ou em branco) das variáveis, com 
base nas seguintes categorias: excelente (menor de 
5%); bom (5 a 10%); regular (10 a 20%); ruim (20 
a 50%); e muito ruim (50% ou mais).12,13 

As causas mal definidas de óbitos são aquelas 
classificadas no capítulo XVIII da Décima Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10),14 descritas como sin-
tomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e de laboratório não classificados em outro capítulo, 
compreendendo as categorias entre R00 e R99.

Para a descrição do perfil de mortalidade, foi 
calculada a frequência de óbitos por ano, segundo a 
definição do capítulo XX da CID-10, ou seja, “causas 
externas de morbidade e mortalidade nos seguintes 
agrupamentos: acidentes de transporte, quedas; afo-
gamentos e submersões acidentais e demais causas 
externas”. 

Em seguida, foram descritos apenas os casos de AT 
fatal declarados na DO: considerou-se AT fatal todo 
óbito declarado como decorrente do trabalho em 
variável específica descrita na DO. 

 Dos óbitos decorrentes de AT, foram estudadas va-
riáveis como sexo (masculino, feminino), faixa etária, 
escolaridade (zero, 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11 e 12 ou mais 
anos de estudo), causa básica da morte (acidental e 
violenta: códigos V01 a Y87 do capítulo XX da CID-10), 
ocupação (habitual ou ramo de atividade), local de 
ocorrência do óbito (domicílio, via pública, hospital, 
outro) e local de emissão da DO (IML e outro). 

A descrição dos óbitos segundo a ocupação foi 
realizada em dois períodos, de 2000 a 2005 e de 2006 
a 2010, em decorrência da mudança na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), seguindo, dessa for-
ma, a CBO 94 e a CBO 2002.15 

O coeficiente de mortalidade por acidente de traba-
lho – CMAT – foi calculado como a razão entre o nú-
mero de óbitos do período e a estimativa da população 
economicamente ativa e ocupada (PEAO). A PEAO foi 
obtida mediante tabulação proposta pelo Sistema do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
de Recuperação Automática (Sidra). 

A variação proporcional percentual (VPP) foi cal-
culada para demonstrar a magnitude da variação de 
mortalidade na década estudada, a partir da seguinte 
fórmula:

Realizaram-se análises descritivas dos dados. 
Utilizou-se regressão linear para investigar a tendência 
do CMAT no período investigado. Após o ajuste dos 
dados para o teste de normalidade de Shapiro Wilk, 
foi empregada a regressão linear; e o teste do qui-
quadrado, para comparação das proporções de DO 
emitidas pelo IML entre os anos do estudo. O nível de 
significância adotado foi de 5%, para todas as análises. 
As análises foram realizadas com o auxílio dos seguin-
tes softwares: programa estatístico BioEstat 5.0 e Epi 
Info versão 3.3.2. 

O projeto do estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Tocantins, sob o Processo n° 006/2011. Os pes-
quisadores garantiram o sigilo das informações, ao 
trabalhar com dados secundários. 

Resultados 

No período de 2000 a 2010, de um total de 59.691 
óbitos por todas as causas, 3.656 não tiveram relação 
com o trabalho, 941 apresentavam a informação como 
ignorada e em 54.697 DO, o campo da relação com tra-
balho encontrava-se em branco. Houve 400 registros 
de óbito decorrentes de AT em residentes no Tocantins, 
no período estudado. Nos anos de 2000 e 2001, os 
óbitos por causas mal definidas corresponderam a 
21,1% e 20,0% do total de óbitos, respectivamente, 
o que representou a segunda maior causa de morte 
no Estado. Na Figura 1, observa-se uma diminuição 
no número de óbitos por causas mal definidas, de 

Marta Maria Malheiros Alves e colaboradores
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Coeficiente de Mortalidade (ano 2000)
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21,1% (4.373 óbitos, 926 com causas mal definidas) 
no ano de 2000 para 2,7% (6.476 óbitos, 174 com 
causas mal definidas) em 2010, o que representa uma 
redução de mais de 90% na proporção de óbitos por 
causas mal definidas. 

Houve predomínio dos óbitos de trabalhadores na 
faixa etária de 20 a 49 anos (75,6%), da cor parda 
(64,2%). A maior proporção de óbitos foi de pessoas 
do sexo masculino (95,5%), na razão de 21 homens 
para cada mulher. Ao se consultar a escolaridade 
desses óbitos, observou-se predomínio (43,7%) de 
pessoas com baixa escolaridade (4 a 11 anos de 
estudo) (Tabela 1). 

Foram identificados três óbitos em menores de 15 
anos e 31 óbitos de adolescentes na faixa etária de 15 
a 19 anos, por acidente de trabalho fatal.

 Quanto à ocupação, observou-se, no período de 2000 
a 2005, maior predominância de óbitos de trabalhado-
res do setor agrícola e do setor de eletricidade (Tabela 
2). De 2006 a 2010, o maior número de óbitos foi de 
trabalhadores em ocupações relacionadas à agricultura 
e à construção civil (pedreiro, eletricista de instalações, 
servente de obras, técnico eletricista) (Tabela 3). 

Entre os trabalhadores do setor da agropecuá-
ria, 9,7% eram volantes na agricultura, 4,0% eram 

trabalhadores agropecuários em geral, 2,2% eram 
trabalhadores da pecuária e 6,2% eram motoristas 
(Tabela 1). 

A maioria dos óbitos por AT aconteceu na via públi-
ca (36,0%), seguidos dos óbitos no hospital (29,5%) e 
em outros locais (29,2%). Na análise de causa básica, 
o total dos 400 óbitos por AT estavam distribuídos em 
85 causas básicas, 61,0% deles concentrados em 15 
categorias; e entre os óbitos classificados nestas cate-
gorias, 43,0% no agrupamento W (outras causas ex-
ternas de lesões acidentais) e 57,0% no agrupamento 
V (acidentes de transporte) do capítulo XX das Causas 
Externas de Morbidade e de Mortalidade.

O coeficiente de mortalidade por acidente de traba-
lho – CMAT –, de 6,7 em 100 mil trabalhadores no ano 
2000, passou para 9,6 em 100 mil trabalhadores em 
2010. Nos anos de 2003, 2004 e 2005, o CMAT atin-
giu níveis próximos a 5,0 em 100 mil trabalhadores. 
Não foi observado aumento significativo do CMAT no 
período investigado (p=0,56) (Figura 2).

Todos os óbitos foram declarados por médicos, 
embora apenas 71,7% das DO de causas externas 
tenham sido emitidas pelos médicos peritos das 13 
regionais do IML implantadas em todo o Estado, com 
acesso para seus 139 municípios. 

Mortalidade por acidente de trabalho no Estado do Tocantins
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Figura 1 − Proporção (%) de óbitos por causa mal definida em relação ao total de óbitos por acidentes de trabalho 
em residentes no Estado do Tocantins, 2000 a 2010
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Tabela 1 − Distribuição de óbitos por acidente de trabalho no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 
segundo sexo, faixa etária, cor/raça, escolaridade e ocupação de trabalhadores residentes no Estado 
do Tocantins, 2000 a 2010

Variáveis
Óbitos (n=400)

n %

Sexo

     Masculino 382 95,5

     Feminino 18 4,5

Faixa etária (em anos)

     5-9 1 0,2

     10-14 3 0,7

     15-19 31 7,7

     20-29 123 30,7

     30-39 101 25,2

    40-49 79 19,7

    50-59 38 9,5

    60 e mais 23 5,7

    Ignorado 1 0,2

Cor/raça

    Branca 104 26,0

    Parda 257 64,2

    Preta 32 8,0

    Indígena 1 0,2

    Não informado 6 1,5

Escolaridade (em anos)

    Nenhum 29 7,2

    1-3 84 21,0

    4-7 108 27,0

    8-11 67 16,7

    12 e mais 21 5,2

    Não informada 18 4,5

       Ignorada 73 18,2

Ocupação

    Volante (agricultura) 39 9,7

    Motorista de carro de passeio 25 6,2

    Trabalhador agropecuário em geral 16 4,0

    Estudante 10 2,5

    Pedreiro 9 2,2

    Trabalhador de pecuária 9 2,2

    Outras ocupações a 236 59,0

    Não informada 56 14,0

a) 119 ocupações
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Tabela 2 − Frequência de óbitos por acidente de trabalho de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) de 1994, segundo ocupação e ano de ocorrência, em residentes no Estado do Tocantins, 

 2000 a 2005

Ocupação 2000
n

2001
n

2002
n

2003
n

2004
n

2005
n

Total
n %

Volante (agricultura) 2 10 9 5 8 7 41 20,9

Tratorista (fora exceções) 8 4 4 7 4 6 33 16,8

Vaqueiro 2 3 3 1 2 – 11 5,6

Trabalhador braçal sem especificação 2 1 3 2 2 – 10 5,1

Não codificada – 2 1 2 4 – 9 5,0

Refratarista – 1 – 3 1 3 8 4,0

Eletricista sem especificação 2 2 – – 1 2 7 3,6

Varredor de ruas 1 2 – 2 2 – 7 3,6

Estudante – 1 1 1 1 1 5 2,6

Instalador eletricista (rede) – 1 – 1 – 2 4 2,0

Outros 11 10 11 9 7 11 59 30,1

TOTAL 28 37 32 33 32 34 196 100,0

Tabela 3 − Frequência de óbitos por acidente de trabalho de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação 
(CBO) de 2002, segundo ocupação e ano de ocorrência, em residentes no Estado do Tocantins, 

 2006 a 2010

Ocupação 2006
n

2007
n

2008
n

2009
n

2010
n

Total
     n    %

Não informada 8 8 10 15 15 56 27,5

Trabalhador agropecuário em geral 1 4 2 6 3 16 7,8

Estudante 1 2 – 3 4 10 5,0

Pedreiro – 1 2 2 4 9 4,4

Motorista de caminhão (rotas regionais e interestaduais) – 4 – 1 3 8 3,9

Empregado doméstico nos serviços gerais – 3 – 2 2 7 3,4

Motorista de carro de passeio – 1 1 – 4 6 2,9

Eletricista de instalações 1 1 2 – 1 5 2,4

Servente de obras 2 – 1 1 1 5 2,4

Técnico eletricista 1 1 – – 2 4 2,0

Produtor agrícola polivalente – – 3 1 – 4 2,0

Trabalhador da cultura de arroz 1 1 1 1 – 4 2,0

Outras ocupações a 14 15 11 13 17 70 34,3

TOTAL 29 41 33 45 56 204 100,0

a) 50 ocupações



249 

Marta Maria Malheiros Alves e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):243-254, abr-jun 2013

Observou-se aumento nas DO emitidas pelos IML no 
período analisado (qui-quadrado=15,27; p=0,008). A 
maioria das DO (72,0%; n=269) foi emitida pelo IML 
no período de 2001 a 2010.  

A completitude da informação sobre a idade do 
trabalhador foi preenchida em 99,7% das DO; houve 
apenas um caso de registro dessa informação como 
ignorada (2010). Sobre a escolaridade dos óbitos 
relacionados ao trabalho, 4,5% das DO não apresen-
tavam qualquer informação, e em 18,2% delas, essa 
informação fora declarada como ignorada.

A falta de informações sobre o óbito relacionado 
ao trabalho mostrou-se constante no período em es-
tudo, sendo os maiores percentuais de subnotificação 
encontrados no SIM: 90,1% e 95,3% para os anos de 
2004 e 2006, respectivamente.

Discussão

O CMAT para o Estado do Tocantins manteve-se está-
vel no período de 2000 a 2010. Houve maior número de 
óbitos de trabalhadores dos setores agropecuário, dos 
transportes e da construção civil. Quanto à completitude 
das informações constantes da DO, não obstante a redu-
ção observada na proporção de óbitos por causas mal 
definidas, o não preenchimento das informações sobre 

a relação do óbito com o trabalho permaneceu elevado, 
no período considerado por este estudo.

 A partir do ano de 2003, a qualificação da causa básica 
entre os óbitos totais no Estado foi crescente. Trata-se de 
uma demonstração da maior confiabilidade nos dados de 
mortalidade, além de sugerir que a descentralização ocor-
rida no nível municipal contribuiu para esses resultados. O 
sistema descentralizado permitiu observar discrepâncias 
na qualidade da informação sobre causa básica de óbitos 
no Estado do Tocantins, ou seja, 13 municípios, no ano 
de 2010, estavam acima dos 13,0%, média nacional em 
2003.16 São eles: Novo Jardim, Oliveira de Fátima, Itaporã 
do Tocantins, Abreulândia, Sandolândia, Cachoeirinha, 
Chapada de Areia, Aparecida do Rio Negro, Santa Te-
rezinha do Tocantins, Chapada da Natividade, Pugmil, 
Muricilândia e Tupiratins. 

É importante investir na capacitação in loco dos 
profissionais que fazem o atendimento dessas loca-
lidades, ou daqueles lotados nos serviços para onde 
são encaminhados os atendimentos e não possuem a 
informação necessária para a qualificação da infor-
mação do óbito. A proporção de registros de causas 
mal definidas apresenta, ademais, grande variação 
entre as unidades da Federação. Estudo realizado no 
ano de 2003 demonstrou que o Estado do Maranhão 
apresentou 37,0% e o Estado do Mato Grosso do Sul, 
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2,0% de causas mal definidas.17 Comparando-se esses 
dados com os do Estado do Tocantins, cuja proporção 
de causas mal definidas foi de 7,0% para o mesmo ano 
de 2003, observa-se que os resultados obtidos foram 
similares aos da região Sul. 

A análise da qualidade do SIM é influenciada pela 
proporção de causas mal definidas de óbitos. A Lei 
brasileira determina que nas mortes suspeitas ou 
decorrentes de causas externas (não decorrentes 
de doenças), a DO seja fornecida sempre por perito 
legista após necropsia (Código de Processo Penal, 
art. 262).18 No ano de 2012, o Estado do Tocantins 
possuía 12 núcleos do IML, localizados nos municí-
pios de Palmas, Araguaína, Tocantinópolis, Gurupi, 
Porto Nacional, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Colinas, 
Dianópolis (que atende Natividade), Araguatins (que 
atende Augustinópolis), Pedro Afonso e Alvorada.  
Desse modo, foi realizada a análise das declarações de 
óbito emitidas pelo IML e sua distribuição no Estado, 
pois essa variável interfere diretamente na definição da 
causa básica e, portanto, na melhoria da qualidade da 
informação. Houve um aumento na emissão de DO pelo 
IML e uma melhor distribuição do serviço no Estado no 
Tocantins a partir do ano 2000. É importante salientar 
que essa variável não foi analisada individualmente, 
segundo o ano de implantação do IML em cada cidade. 

O indicador de qualidade do preenchimento da 
variável correspondente à faixa etária segue a tendência 
nacional:17 menos de 1,0% com idade ignorada, um 
valor de referência para a informação considerado 
excelente. Porém, observou-se um caso com idade na 
faixa de 5-9 anos: provavelmente, um erro no preenchi-
mento da informação sobre a relação com o trabalho, 
ou mesmo sobre a data de nascimento. 

Para o ano 2000, ainda que se recorresse à Secretaria 
da Saúde do Tocantins – que fez contato com o Ministé-
rio da Saúde –, não foi possível tabular a variável ‘médico 
que atendeu o falecido’ no banco de dados do SIM.

Com relação aos indicadores indiretos de qualidade 
do banco de informações sobre mortalidade, apesar 
das discrepâncias dentro do Estado, foi possível ob-
servar, ao longo do período, melhoras significativas 
nas variáveis críticas, possibilitando uma análise 
consistente dos dados. Uma contribuição maior para 
essa análise do banco do SIM seria a realização de 
estudos comparativos entre as declarações de óbito 
e os prontuários, ou o desenvolvimento de pesquisas 
com o instrumento da autópsia verbal, no sentido de 

um maior esclarecimento das causas e a consecução 
de resoluções objetivas.

Neste estudo, quando os resultados sobre a informa-
ção da relação com o trabalho foram comparados, em 
âmbito de Brasil, o boletim epidemiológico do Centro 
Colaborador em Saúde do Trabalhador da Universidade 
Federal da Bahia em sua publicação de abril de 2011, 
apresentou similaridade com os dados do Tocantins 
sobre os acidentes fatais:19,20 apenas 20,0% das de-
clarações de óbito preenchidas com a informação de 
acidente de trabalho. Para os autores do artigo em tela, 
o achado comum sugere que a melhoria do sistema de 
informação não tem acompanhado a consolidação da 
Política de Saúde do Trabalhador no país e pouco tem 
contribuindo para a análise efetiva das causas de óbito 
e a implantação das ações de prevenção de acidentes.  

Quando os resultados foram comparados com 
estudos no âmbito de Estados, observou-se, na análise 
dos óbitos ocorridos na Bahia em 1998, que na grande 
maioria das DO (97,0%), a informação sobre acidente 
de trabalho não foi preenchida.20 No Rio de Janeiro, 
esse percentual foi de 73,0%, no Paraná, de 73,0% 
e em Uberaba-MG também foi encontrado o mesmo 
problema por ocasião da análise das notificações no 
período de 1996 a 2006.21 No Estado do Tocantins, 
embora sejam reconhecíveis os avanços na implan-
tação de unidades-sentinelas – Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (Cerest) –, a qualidade da 
informação sobre AT nesse período não apresentou 
alteração, o que demonstra a necessidade de maior 
sensibilização dos profissionais para o tema. 

Problemas com a qualidade da informação não se 
restringem ao Brasil. Na África do Sul, a ocorrência de 
óbitos por causas externas, verificada pelas análises 
de prontuários e boletins, apresentou um percentual 
de 28% de subnotificação de AT fatais.10 Em Quebec 
(Canadá), estudos concluíram que somente uma in-
tegração entre as fontes de informação pode permitir 
uma análise mais abrangente dos AT fatais.8

Em 2009, de acordo com os dados do Primeiro 
Inventário da Saúde do Trabalhador, a cobertura dos 
Cerest regionais, comparada com a população eco-
nomicamente ativa do Estado, era de 100,0%, muito 
diferente da cobertura dos demais Estados da região 
Norte, que apresentaram uma média de 61,0%, e da 
média nacional de 82,0%.22 Entretanto, a arquitetura 
regionalizada dos Cerest não se adequa a todos os 
Estados. Exemplo dessa limitação, para algumas re-
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giões, encontra-se na realidade da distância entre os 
municípios-sede: em 2012, eram apenas três regionais 
dos Cerest para os 139 municípios tocantinenses, di-
ficultando o acesso de muitos desses municípios aos 
serviços prestados pelas unidades. 

Iniciativas para a melhoria da qualidade de dados 
também podem ser dificultadas por pactuações po-
líticas de oferta de serviços de assistência, sejam no 
nível primário, secundário ou mesmo terciário, além 
das diferenças de objetivos entre gestões municipais, 
eventualmente em desacordo com a estrutura hie-
rárquica de Estados e municípios, como do próprio 
Sistema Único de Saúde (SUS), gerando dificuldades 
operacionais no uso dos recursos e desenvolvimento 
de atividades de vigilância e atenção à saúde.

No sentido de solucionar esses problemas, um 
trabalho de sensibilização e capacitação dos profis-
sionais médicos, partindo de declarações preenchidas 
e discussões de casos junto ao setor de informações 
dos Cerest e das Vigilâncias Epidemiológicas, pode ser 
uma estratégia efetiva no sentido da melhoria dessa 
informação. Outra estratégia a ser considerada seria 
a investigação de prontuários para complementação 
das informações contidas nas declarações de óbito, as 
quais se encontram centralizadas nas Secretarias de 
Saúde. A divulgação desses dados também pode ter 
papel importante na melhoria do processo. 

No presente trabalho, os acidentes de transporte 
corresponderam a 30-60% dos óbitos por AT no perío-
do de 2000-2010, no Estado do Tocantins. Trata-se de 
um perfil similar ao encontrado por estudo realizado 
no Estado de São Paulo,6 que utilizou dados do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) (trabalhadores se-
gurados) em conjunto com as declarações de óbito do 
período de 1997-1999: 45,0% dos óbitos por acidente 
de trabalho foram causados por acidentes de transpor-
te. Em Curitiba-PR, análises no banco do Sinan com 
notificação de AT fatal também demonstraram que a 
maioria desses acidentes vitimou trabalhadores jovens, 
masculinos, da área da construção civil, seguidos dos 
óbitos por acidentes de transporte.23 

Se no Estado do Tocantins, em 2003, o coeficiente de 
mortalidade por acidente de trabalho – CMAT – foi de 
5,48 por 100 mil trabalhadores, e em 2010, o mesmo 
CMAT subiu para 9,6/100 mil trabalhadores, não foi 
possível atribuir essa diferença ao grande número de 
declarações de óbito de 2003 sem a informação da 
relação do óbito com o trabalho, uma vez que a quali-

dade da informação não sofreu alteração nesse período. 
Entretanto, o coeficiente de mortalidade no ano de 2010 
aumentou e a variação proporcional percentual (VPP) 
de 2000 (n=28 casos) para 2010 (n=56 casos) foi de 
100%: ou seja, em números absolutos, a quantidade 
de óbitos dobrou. Mesmo com o aumento no número 
de óbitos no Estado, houve um crescimento de sua 
população economicamente ativa no mesmo período, 
razão porque o aumento no CMAT não foi significativo.

Segundo dados do INSS, apresentados no Boletim 
Epidemiológico do Centro Colaborador da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), de 2000 a 2007, o CMAT 
reduziu-se para 42,9%, diminuindo de 17,5/100 mil 
para 10,0/100 mil trabalhadores segurados. Entre 
os homens, esse declínio foi de 24,6/100 mil para 
15,1/100 mil trabalhadores, correspondendo a uma 
variação proporcional percentual de 38,6%, valor este 
inferior ao observado entre as mulheres, cujo declínio 
foi de 3,6/100 mil para 1,5/100 mil trabalhadoras, cor-
respondendo a uma VPP de 58,3%. Portanto, a razão 
entre os sexos foi de 10 óbitos por AT nos homens para 
cada mulher incluída no CMAT.19 Nos dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade – SIM – analisados 
neste estudo, essa razão foi de 21 para 1.

Um estudo de revisão de AT em diferentes regiões 
brasileiras, realizado sobre o período de 1994 a 2004, 
demonstrou que trabalhadores segurados (Previdência 
Social) do Tocantins apresentaram um coeficiente de 
mortalidade de aproximadamente 11/100 mil trab., no 
ano de 2003. Resultados similares foram encontrados 
para os Estados do Amapá, Piauí, Alagoas, Espírito 
Santo e Mato Grosso do Sul. Os menores CMAT foram 
os referidos por Sergipe, Ceará, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, que ficaram abaixo de 9/100 mil traba-
lhadores.5 Observa-se que o coeficiente de mortalidade 
pelos dados da Previdência Social está mais elevado 
que o calculado a partir dos dados do SIM; ou seja, 
os dados de trabalhadores formais ainda estão melhor 
preenchidos do que os do setor Saúde. Outro dado 
importante, observado no contexto nacional, é o de 
que o coeficiente de mortalidade por AT do Tocantins 
é superior ao de muitos Estados brasileiros, como 
Rondônia, Mato Grosso e Pará, concentradores de 
atividades agrícolas e extrativistas.5

É importante observar que os óbitos relacionados 
aos trabalhadores da área da construção civil (pe-
dreiro, servente, eletricista e técnico em eletricidade) 
foram significativos. Trata-se de um achado sugesti-
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vo, possivelmente ocasionado pelo crescimento do 
setor econômico do Tocantins no esteio das obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
da construção de hidrelétricas e do avanço da área 
plantada e das safras agrícolas do Estado. A julgar por 
esses óbitos relacionados, pode ter faltado um planeja-
mento sincronizado de políticas públicas de prevenção 
para os profissionais que trabalharam nesses grandes 
empreendimentos.

Quanto aos óbitos segundo o local de ocorrência, 
36% foram relacionados à via pública, 29% ao hospital 
e 29% a outros locais. O local de ocorrência desses 
AT sugere uma relação com o trânsito e sua gravida-
de, pois 29% de suas vítimas foram internados que 
chegam ao óbito. Outro estudo6 também demonstrou 
o aumento da ocorrência dos óbitos relacionados à 
via pública (41%). 

A maior ocorrência de óbitos por AT em homens 
foi encontrada nos trabalhadores paulistas.6 A análise 
dos acidentes de trajeto e dos acidentes de trânsito 
típico, segundo os autores do presente artigo, são 
extremamente relevantes e de grande potencial de 
contribuição para a definição do perfil de mortalidade 
dos trabalhadores, nos dias atuais. Desde 2006, os 
óbitos por acidentes de transporte têm crescido, fato 
que alerta para a necessidade de ações de prevenção 
intersetoriais. O trânsito é considerado um problema 
de Saúde Pública, razão porque a Organização Mundial 
da Saúde elegeu o período de 2011 a 2020 como a 
‘Década da Segurança Viária’, no sentido de motivar 
os diversos envolvidos na promoção de ações para 
reverter o quadro de epidemia vigente. 

Aqui, observou-se o predomínio de acidentes de 
trabalho no sexo masculino (95%), de acordo com 
estudo de revisão realizado no período de 1994 a 
2004, sobre acidentes de trabalho fatais no município 
de Belo Horizonte-MG. Nos últimos anos, o aumento da 
participação do sexo feminino no mercado de trabalho, 
especialmente nos setores dos transportes e da constru-
ção civil, recomenda a realização de mais estudos com 
o objetivo de analisar o impacto dessas mudanças no 
perfil de mortalidade, no decorrer dos próximos anos.

Os dados do Sistema de Informações sobre Mor-
talidade no Estado do Tocantins, comparados com os 
dados do mesmo SIM em nível nacional, apresentaram 
melhoria de qualidade no período estudado. É mister, 
entretanto, intensificar ações específicas visando à 
qualificação da informação sobre os acidentes de 

trabalho. A política de planejamento do Estado deve 
ser pensada e conduzida em parceria com as políticas 
das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, 
Ministério do Trabalho e Emprego, além dos sindicatos 
de classe de profissionais, para que a capacitação e 
adequação da mão-de-obra envolvida acompanhe o 
desenvolvimento do Estado. Também é importante 
salientar que, para diminuir o risco e a mortalidade 
por acidentes de trabalho no Estado do Tocantins, em 
seus diversos setores de atividade econômica, espe-
cialmente na agropecuária, na construção civil e nos 
transportes, são necessárias ações de capacitação dos 
trabalhadores e investimentos que aportem melhorias 
nas condições de trabalho.

As limitações principais deste estudo referem-se 
ao uso de banco de dados secundários, em que os 
campos ignorados e as subnotificações são frequentes. 
A subnotificação ficou evidenciada pelo não preenchi-
mento da informação sobre a relação do óbito com o 
trabalho, cuja completitude não ultrapassou os 20%, 
no período analisado. O perfil apresentado pode não 
refletir o real universo dos óbitos por acidente de 
trabalho, o que implica a necessidade de comple-
mentação de informações entre banco de dados – por 
exemplo, via linkage entre o SIM, o Sinan e o Sistema 
de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde 
(SIH/SUS) – para a construção do perfil desses óbitos. 
Dessa forma, a subnotificação poderia ser reduzida e 
o número total de acidentes de trabalho fatais estaria 
mais próximo da realidade.

Ações como essas e novos estudos relacionados 
ao tema poderão demonstrar a realidade da situação 
e subsidiar a proposição de medidas voltadas à me-
lhoria da qualidade da informação e das condições de 
trabalho no Estado do Tocantins.
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Resumo
Objetivo: avaliar o grau de implantação das normas e diretrizes, componentes estruturais e operacionais do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) nas salas de vacinação do Estado de Pernambuco, Brasil, em 2011. Métodos: realizou-se 
estudo de corte transversal, com amostra aleatória de 318 salas de vacinação; as variáveis, agrupadas em quatro componentes, 
foram coletadas mediante entrevista com técnicos de enfermagem e observação não participante; classificou-se o grau de 
implantação das normas e diretrizes como implantado (≥90% das salas com situação preconizada), parcialmente implantado 
(70-89%), insuficientemente implantado (40-69%) e não implantado (<40%). Resultados: o grau de implantação dos 
componentes do PNI nas salas de vacinação variou de 67,0% (ações de vigilância epidemiológica e educação em saúde) a 
74,2% (indicação e aplicação de imunobiológicos); a estrutura e organização das salas (70,4%) e a rede de frio (73,6%) 
apresentaram situação intermediária. Conclusão: o programa de imunização encontra-se parcialmente implantado (71,4%) 
na rotina dos serviços de saúde de Pernambuco.

Palavras-chave: Programas de Imunização; Avaliação de Programas; Atenção Primária à Saúde; Garantia da Qualidade 
dos Cuidados de Saúde. 

Abstract
Objective: evaluate the degree of implementation of the standards and guidelines of PNI in 2011 in vaccination 

rooms of Pernambuco State, northeastern Brazil, considering its structural and operational components. Methods: a 
cross-sectional study was conducted with a random sample of 318 vaccination rooms. The variables grouped into four 
components were collected by interviews with nursing staff and non-participant observations. The degree of imple-
mentation of standards and guidelines was classified as: implemented (≥90% of rooms with the situation preconized), 
partially implemented (70-89%), insufficiently implemented (40-69%) and not implemented (<40%). Results: the 
degree of implementation of components of PNI into vaccination rooms ranged from 67.0% (for epidemiological sur-
veillance and health education) to 74.2% (for indication and application of immunobiologicals). The structure and 
organization of rooms (70.4%) and cold chain (73.6%) had intermediate situation. Conclusion: the immunization 
program is partially implemented (71.4%) in routine of health services in Pernambuco.

Key words: Immunization Programs; Program Evaluation; Primary Health Care; Quality Assurance, Health Care.
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Introdução

Como uma estratégia de saúde implementada 
mundialmente, a imunização desempenha importante 
papel na prevenção de doenças e promoção da saúde 
de comunidades.1,2 Contribui, também, para a redução 
dos custos da assistência à saúde e do absenteísmo à 
escola e ao trabalho.2 Em 1973, foi criado o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, visando à 
coordenação das ações até então desenvolvidas com 
descontinuidade, de caráter episódico e reduzida 
cobertura vacinal.3

O PNI tem a função de normatizar, implantar, supervi-
sionar e avaliar as ações de imunização, além de propor 
políticas e estratégias para viabilizar coberturas vacinais 
adequadas em todo o território nacional.3 Dispõe de 
normas e diretrizes4-8 consonantes com recomendações 
internacionais,9 sendo responsável pela aquisição, acon-
dicionamento, distribuição e aplicação de imunobiológi-
cos contemplados no calendário básico de vacinação ou 
indicados em situações especiais. Também compete ao 
Programa a vigilância de eventos adversos e a garantia da 
segurança dos procedimentos operacionais.3 

Ao longo de sua trajetória, o PNI tem alcançado 
significativos avanços nas coberturas vacinais, na des-
centralização das ações e na parceria e participação 
de gestores estaduais e municipais, com consequente 
impacto na situação epidemiológica das doenças 
imunopreveníveis. O Programa tem ampliado sua 
população-alvo, introduzido novas vacinas e incorpo-
rado novas tecnologias à prática de vacinação segura 
e descarte adequado de resíduos sólidos de saúde.3 

Nas diversas esferas do Sistema Único de Saúde 
(SUS), uma complexa rede de instituições e serviços 
é envolvida pelas ações do Programa. Entre estas, 
destaca-se sua ação-fim, realizada nas salas de vacina-
ção, nas quais as instalações físicas, a organização, os 
aspectos técnicos, as atitudes e práticas devem seguir 
recomendações estritas do PNI.5

Cabe aos municípios a responsabilidade de organi-
zação e gestão da rede de atenção à saúde em sua área 
de abrangência, de forma que a realizar a vacinação 
de sua população. Nesse sentido, a articulação dos 
governos federal, estadual e municipal é fundamental 
para compatibilizar atividades, necessidades e realida-
des, em um esforço conjunto que visa à implantação 
da imunização nos serviços de saúde.3

O monitoramento e a avaliação do PNI contribuem 
para a melhoria da qualidade do serviço prestado e, 
consequentemente, para o êxito do Programa.10,11 No 
âmbito das salas de vacinação, essas atividades pos-
sibilitam a identificação de fragilidades e pontos de 
estrangulamento, propondo alternativas e viabilizando 
estratégias que garantam a confiança da população 
na vacinação e o não reaparecimento de doenças já 
eliminadas ou controladas no país.5,10 

No Brasil, especialmente no Estado de Pernambuco, 
poucos trabalhos abordaram a avaliação da estrutura 
e operacionalização do conjunto de ações do PNI nas 
salas de vacinação,12 apesar da importância de um 
olhar direcionado a esse setor. Mais frequentemente, 
o enfoque tem sido o de avaliar a rede de frio e as 
coberturas vacinais.10,13

O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de im-
plantação das normas e diretrizes do PNI, em 2011, no 
âmbito das salas de vacinação em Pernambuco, Região 
Nordeste do Brasil, considerando-se seus componentes 
estruturais e operacionais.

Métodos

Realizou-se um estudo de corte transversal para 
avaliação normativa das salas de vacinação localizadas 
em Pernambuco, confrontando-se normas e diretrizes 
do Programa de Imunização do País4-8 com a situação 
encontrada. O Estado de Pernambuco possui 185 
municípios, distribuídos em uma área de 98.146km2. 
Em 2011, tinha uma população estimada de 8.864.906 
habitantes e densidade demográfica de 90,32 hab./
km2.14 Naquele ano, mais de 4,8 milhões de doses 
de imunobiológicos foram aplicadas na rotina dos 
serviços de saúde e em campanhas de vacinação, no 
Estado.15 

Para este estudo, selecionou-se uma amostra ale-
atória simples, com representatividade estadual, de 
318 salas de vacinação entre as 2.300 existentes em 
Pernambuco, no ano de 2011. O tamanho amostral foi 
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definido considerando-se o grau de implantação do 
Programa de 60%, intervalo de confiança (IC) de 95% 
e erro amostral de 5%. O grau de implantação consi-
derado baseou-se em estudo referente ao município de 
Olinda, localizado na Região Metropolitana do Recife 
(capital de Pernambuco), que encontrou 70% (IC

95%
: 

60%-86%) das salas de vacinação com o Programa 
implantado.16 Optou-se pelo valor inferior do IC de 
95% para permitir a seleção de uma amostra maior, 
supondo-se uma pior situação da implantação do 
Programa nas salas localizadas no interior do Estado.

A amostra foi composta por salas de vacinação de 
todas as Regionais de Saúde do Estado e de 71,4% 
dos municípios pernambucanos, selecionadas pelo 
programa Epi Info (versão 6.04), mediante uma tabela 
de números aleatórios. Das 318 salas da amostra, 
58,2% localizavam-se em zona urbana, 9,4% na capital, 
Recife-PE, e 98,4% em unidades de saúde de gestão 
municipal, das quais 84,7% eram unidades de Saúde 
da Família. Foram estudadas 59 variáveis, agrupadas 
conforme os componentes do Programa no nível local: 
14 referiam-se à estrutura e organização das salas de 
vacinação; 17, à rede de frio; 17, à indicação e apli-
cação de imunobiológicos; e 11 referiam-se às ações 
de vigilância epidemiológica e educação em saúde.

Para coleta de dados, foi utilizada a última versão 
do formulário de supervisão às salas de vacinação,17 
proposto pelo Ministério da Saúde e que, desde sua ela-
boração em 1998, vem sendo aprimorado a partir da 
utilização em todo o país. Esse formulário foi aplicado, 
previamente, em salas de vacinação de dois municípios 
do Estado, visando à identificação de dificuldades na 
compreensão das questões pela equipe envolvida na 
coleta de dados e padronização dos procedimentos a 
serem utilizados. A coleta de dados foi realizada du-
rante quatro semanas, a partir de meados de maio de 
2011, por nove auxiliares da pesquisa experientes na 
operacionalização do Programa, devidamente treina-
das para a ação. A Secretaria de Saúde do município 
não teve conhecimento prévio da sala de vacinação 
participante da amostra e da data da coleta dos dados. 

Nas salas de vacinação selecionadas, realizou-se 
entrevista com o técnico de enfermagem do setor 
e observação não participante, mediante inspeção 
da estrutura e organização do setor e olhar atento 
à operacionalização de procedimentos técnicos. A 
observação foi a técnica utilizada para a coleta de 26 
variáveis, 22 foram coletadas por entrevista e 11 por 

entrevista e observação. Para as variáveis coletadas pe-
las duas técnicas, confrontou-se o que foi respondido 
na entrevista e o que foi observado, considerando-se, 
em caso de discordância, o resultado da observação. 

Os dados coletados foram processados, com du-
pla digitação, comparando-se os bancos produzidos 
e corrigindo-se as inconsistências identificadas. 
Utilizou-se o software Epi Info (versão 6.04) para 
o processamento e a análise dos dados. Foram 
calculadas frequências absolutas e relativas das va-
riáveis estudadas para definição do grau de adesão 
às normas e diretrizes preconizadas pelo Ministério 
da Saúde.4-8 

Para cada componente, obteve-se o grau de im-
plantação a partir da razão entre o número de salas de 
vacinação com situação preconizada e o número total 
de salas da amostra (318). Por situação preconizada, 
considerou-se o cumprimento das normas e diretrizes 
do PNI. O grau de implantação do Programa foi obtido 
a partir da média do grau de implantação dos quatro 
componentes avaliados. 

Adotaram-se os critérios definidos por Santos e 
colaboradores16 para julgamento do grau de implan-
tação das variáveis, dos componentes e do Programa, 
conforme a seguinte classificação: implantado (90% 
ou mais salas de vacina cumprindo as normas e 
diretrizes do PNI); parcialmente implantado (70 a 
89%); insuficientemente implantado (40 a 69%); não 
implantado (abaixo de 40%). Obteve-se o intervalo de 
confiança de todas as frequências relativas, com nível 
de significância de 95%. Cada profissional entrevistado, 
após esclarecimento, assinou Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado (Protocolo 
n° 2227/2011) pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira (CAAE 0313009900-11), localizado na capital 
do Estado de Pernambuco.

Resultados

O componente do Programa Nacional de Imuniza-
ção – PNI – relacionado à estrutura e organização das 
salas de vacinação foi classificado como parcialmente 
implantado (70,4%), conforme mostra a Tabela 1. 
Todas as variáveis desse componente apresentaram 
menos de 90% das salas com situação preconizada, 
destacando-se, em melhor posição, as salas com área 
física recomendada (86,2%) e com quantidade sufi-
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ciente de vacinas (82,1%) e de seringas (80,5%) para 
atender a demanda. No outro extremo, chama atenção 
a baixa proporção de salas com acondicionamento 
adequado de seringas e agulhas (63,5%), impressos e 
material de expediente organizados (45,9%) e cartões-
controle arquivados por data de retorno (36,8%). 

A rede de frio das salas de vacinação (Tabela 
2) apresentou uma adesão às normas e diretrizes 
preconizadas de 73,6% (parcialmente implantado). 
Em mais de 90% das salas, observou-se situação 
adequada de variáveis relacionadas ao refrigerador 
que armazena os imunobiológicos, como estado de 
conservação, capacidade (em litros), uso exclusivo 
para essa finalidade e quantidade de bobinas de gelo 
reciclável no evaporador. Entretanto, apenas 3,5% das 
salas apresentavam refrigerador com imunobiológicos 
organizados por tipo, lote e validade. Na primeira pra-
teleira, vacinas que suportam temperatura negativa, em 
bandejas perfuradas, foram observadas em somente 
65,1% das salas. Em 79,2%, o registro da temperatura 
estava correto; porém, a mensuração por termômetro 
de máxima e mínima foi realizada em percentual me-
nor de salas: 73,6%.

O grau de implantação do componente relacionado 
à indicação e aplicação de vacinas foi de 73,6% (Tabela 

3), embora com grande diferença entre as variáveis: 
a lavagem das mãos antes da preparação do imuno-
biológico ocorreu em 100,0% das salas de vacinação, 
enquanto o prazo de validade das seringas e agulhas 
era observado em apenas 17,7%. Apesar de mais de 
80% dos profissionais das salas terem conhecimento da 
existência e dos imunobiológicos disponíveis no Centro 
de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), 
apenas 67,3% e 41,8%, respectivamente, conheciam 
suas indicações e como proceder para viabilizar a apli-
cação nos casos necessários. O uso de cartão-controle 
para crianças (81,4%) foi superior ao observado para 
adolescentes (57,2%) e adultos (77,0%). De acordo 
com a observação da prática operacional dos técnicos 
de enfermagem nas salas de vacinação, em 87,7% delas 
era feito o registro da data e hora de abertura do frasco 
de vacina mas apenas em 73,6%, o prazo de validade do 
produto era verificado após sua abertura. 

Em relação às ações de vigilância epidemiológica 
e educação em saúde, o grau de implantação foi de 
67,0% (Tabela 4). Entre as ações desenvolvidas, 98,4% 
dos técnicos de enfermagem que trabalhavam nas salas 
conheciam e notificavam os casos de eventos adversos 
associados à vacina. Não obstante, menos de 45,0% 
estabeleciam parcerias com segmentos sociais locais 

Tabela 1 − Estrutura e organização das salas de vacinação das unidades de saúde do Estado de Pernambuco, 
2011

Estrutura e organização das salas de vacinação
Salas de vacinação com situação preconizada a

n % IC
95%

Sala com fácil acesso à população 239 75,2 70,0-79,7

Sala devidamente identificada 229 72,0 66,7-76,8

Área física de acordo com normas preconizadas 274 86,2 81,8-89,7

Exclusividade da sala para vacinação 234 73,6 68,3-78,3

Sala em condições ideais de conservação 226 71,1 65,7-75,9

Proteção adequada contra luz solar 230 72,3 67,0-77,1

Temperatura interna da sala entre 22º e 25ºC 242 76,1 70,9-80,6

Presença de mesa de exame clínico ou cadeira para aplicação de vacina 235 73,9 68,6-78,6

Impressos e materiais de expediente organizados 146 45,9 40,4-51,6

Cartões-controle organizados por data de retorno 117 36,8 31,5-42,4

Quantitativo de vacinas suficiente para atender a demanda b 261 82,1 77,3-86,0

Quantitativo de seringas suficiente b 256 80,5 75,6-84,6

Acondicionamento adequado de seringas e agulhas 202 63,5 57,9-68,8

Destino adequado dos resíduos 246 77,4 72,3-81,8

Grau de implantação 224 70,4 65,0-75,3

a) Número total de salas de vacinação da amostra: 318

b) Variáveis coletadas por entrevista com técnico de enfermagem da sala de vacinação; todas as demais variáveis deste componente foram coletadas por observação.
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para divulgação das ações de imunização e somente 
37,4% conheciam os indicadores do trabalho desen-
volvido: cobertura vacinal do município; e taxa de 
abandono da unidade. 

Das 59 variáveis estudadas (tabelas 1 a 4), apenas 11 
apresentaram situação preconizada em mais de 90% das 
salas de vacinação, a maioria delas referentes à rede de 
frio, sendo classificadas como implantadas. Foram iden-
tificadas 28 variáveis como parcialmente implantadas, 
14 insuficientemente implantadas e 6 não implantadas. 

O componente relacionado à indicação e aplicação 
dos imunobiológicos foi o que apresentou o maior 
grau de implantação (74,2%), e o referente às ações 
de vigilância epidemiológica e educação em saúde, o 
menor (67,0%). Considerando-se todos os compo-
nentes avaliados, o PNI foi considerado parcialmente 
implantado no nível local do sistema de saúde de 
Pernambuco, com 71,4% das salas de vacinação apre-
sentando adesão ao conjunto de normas e diretrizes 
preconizadas pelo Ministério. 

Discussão

O PNI, mesmo com quase quatro décadas de 
criação,3 ainda não está adequadamente incorporado 
à rotina dos serviços de saúde do Estado de Per-
nambuco, onde as normas e diretrizes preconizadas 
encontram-se parcialmente implantadas no âmbito 
das salas de vacinação. Ressalta-se que entre as 59 
variáveis avaliadas, algumas foram consideradas não 
implantadas e outras com 100% das salas com situ-
ação preconizada. Existe, portanto, grande variabili-
dade no grau de implantação das recomendações do 
Programa estipuladas para o nível local do sistema de 
saúde. Dessa forma, a avaliação normativa realizada, 
como instrumento de controle e acompanhamento da 
atuação das salas de vacinação, aponta aos gestores 
do sistema de saúde de Pernambuco a necessidade 
de melhoria em vários aspectos estruturais e opera-
cionais do Programa de Imunização, especialmente 
no nível local. 

Tabela 2 − Rede de frio das salas de vacinação das unidades de saúde do Estado de Pernambuco, 2011

Rede de frio
Salas de vacinação comsituação preconizada a

n % IC
95%

Uso exclusivo do refrigerador para imunobiológicos 299 94,0 90,7-96,3

Capacidade do refrigerador >280 litros 307 96,5 93,7-98,2

Refrigerador em estado ideal de conservação 298 93,7 90,3-96,0

Evaporador com bobinas de gelo reciclável em quantidade recomendada 293 92,1 88,5-94,7

1a prateleira: só vacinas que suportam temperatura negativa, em bandejas 
perfuradas 207 65,1 59,5-70,3

2a prateleira: só vacinas que não suportam temperatura negativa, em bandejas 
perfuradas 279 87,7 83,5-91,0

3a prateleira: só vacinas que não suportam temperatura negativa 297 93,4 89,9-95,8

Imunobiológicos organizados por tipo, lote e validade. 11 3,5 1,8-6,3

Garrafas de água com corante em todo o espaço inferior interno do refrigerador 211 66,4 60,8-71,5

Descrição correta do procedimento de degelo e limpeza do refrigerador b 255 80,2 75,3-84,3

É realizada manutenção preventiva e/ou corretiva do refrigerador b 55 17,3 13,4-22,0

Descrição correta da ambientação das bobinas de gelo reciclável b 298 93,7 90,3-96,0

Existe caixa térmica (poliuretano e/ou isopor) 318 100,0 98,5-100,0

Leitura e registro corretos das temperaturas no início e final da jornada de 
trabalho c 252 79,2 74,3-83,5

Presença de termômetro de máxima e mínima 234 73,6 68,3-78,3

Monitora a temperatura da caixa térmica de uso diário c 159 50,0 44,4-55,6

Comunica de imediato à instância superior a exposição de imunobiológicos à 
temperatura não recomendada b 211 66,4 60,8-71,5

Grau de implantação 234 73,6 68,3-78,3

a) Número total de salas de vacinação da amostra: 318

b) Variáveis coletadas por entrevista com técnico de enfermagem da sala de vacinação. 

c) Variáveis coletadas por entrevista e por observação; todas as demais variáveis deste componente foram coletadas por observação.
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Estudos anteriores, também realizados em Pernam-
buco, observaram resultados distintos dos verificados 
na presente avaliação quanto ao grau de implantação 
do PNI. Contudo, há diferenças em relação aos aspectos 
avaliados e nenhum desses estudos considerou toda a 
dimensão estadual, restringindo-se a certos municípios 
ou Distritos Sanitários, o que dificulta uma comparação 
por resultados. Na capital do Estado, Recife-PE, as ativi-
dades de imunização estavam parcialmente implantadas 
em 96,4% das equipes de Saúde da Família, no ano de 
2002.18 Já em Olinda-PE, município vizinho à capital, 
uma avaliação normativa, realizada em 2003, observou 
que as ações de imunização estavam parcialmente im-
plantadas em todas as unidades de saúde.16 

Estudo realizado em Marília, município do Estado 
de São Paulo, avaliou as ações das salas de vacinação 
como ideais para todos os componentes do PNI, 
exceto para os aspectos estruturais e organizacionais 
do setor.12 Tais resultados diferem dos observados 

na presente avaliação, referente ao Estado de Per-
nambuco, onde foram  identificados parcialmente 
implantados não apenas os aspectos estruturais e 
organizacionais das salas de vacinação. Outros com-
ponentes do Programa – rede de frio e indicação e 
aplicação dos imunobiológicos – também se revelaram 
parcialmente implantados, enquanto encontraram-se 
insuficientemente implantadas as ações de vigilância 
epidemiológica e educação em saúde.

Quanto aos aspectos estruturais e organizacionais 
das salas de vacinação, ressalta-se a maior proporção 
de salas com área física preconizada, comparativamen-
te à proporção de salas com adequada conservação, 
identificação e proteção contra luz solar. Adicional-
mente, aproximadamente 25% das salas de vacinação 
ainda não funcionam exclusivamente para esse fim, o 
que pode comprometer a segurança dos procedimen-
tos realizados.5 Ainda assim, a proporção observada 
de salas exclusivas para vacinação foi maior que a 

Tabela 3 − Aspectos sobre a indicação e aplicação de imunobiológicos nas salas de vacinação das unidades de 
saúde do Estado de Pernambuco, 2011

Indicação e aplicação de imunobiológicos
Salas de vacinação com situação preconizada a

n % IC
95%

Refere conhecer a indicação, adiamento temporário e contraindicação 
das vacinas de rotina b 306 96,2 93,3-97,9

Verifica a idade do usuário e intervalo entre as doses de vacina 233 73,3 68,0-78,0

Questiona sobre a ocorrência de eventos adversos à dose anterior 202 63,5 57,9-68,8

Orienta sobre a vacina a ser administrada 276 86,8 82,4-90,2

Registra e orienta o aprazamento das próximas doses 281 88,4 84,2-91,6

Lava as mãos antes da preparação do imunobiológico 318 100,0 98,5-100,0

Observa o prazo de validade da vacina 234 73,6 68,3-78,3

Observa o prazo de validade das seringas e agulhas c 55 17,3 13,4-22,0

Prepara corretamente a vacina para aplicação c 282 88,7 84,5-91,8

Registra data e hora de abertura do frasco c 279 87,7 83,5-91,0

Usa o cartão-controle para criança 259 81,4 76,6-85,5

Usa o cartão-controle para adolescente 182 57,2 51,6-62,7

Usa o cartão-controle para adulto 245 77,0 71,9-81,5

Conhece o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) b 259 81,4 76,6-85,5

Conhece os imunobiológicos disponíveis no CRIE b 257 80,8 76,0-84,9

Conhece as indicações dos imunobiológicos especiais b 214 67,3 61,8-72,4

Conhece o fluxo de solicitação dos imunobiológicos especiais b 133 41,8 36,4-47,5

Grau de implantação 236 74,2 69,0-78,9

a) Número total de salas de vacinação da amostra: 318

b) Variáveis coletadas por entrevista com técnico de enfermagem da sala de vacinação. 

c) Variáveis coletadas por observação; todas as demais variáveis deste componente foram coletadas por entrevista e por observação.
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encontrada em 2009, no município de Marília-SP, onde 
apenas 17,1% delas operacionalizavam unicamente as 
atividades de imunização.12  

Destaca-se a discrepância entre a suficiente disponi-
bilidade de seringas e agulhas e seu adequado acondi-
cionamento. Ademais, outras questões organizacionais, 
relacionadas aos impressos – material de expediente e 
cartões-controle –, apresentam inadequação em mais 
da metade das salas. Portanto, a avaliação das salas 
de vacinação quanto aos aspectos estruturais e orga-
nizacionais sugere problemas de gestão da unidade 
e do setor, reforçando a importância de supervisões 
sistemáticas pelos níveis hierárquicos superiores do 
sistema de saúde. 

Em relação à rede de frio, estudos evidenciam o 
desconhecimento dos profissionais sobre o intervalo 
adequado de temperatura para a conservação dos 
imunobiológicos,19 inexistência de termômetros ou de 
monitoramento diário de temperaturas,20 detecção de 
exposição dos produtos a temperaturas não recomen-
dadas,1,16 organização inadequada dos refrigeradores10 
e o uso não exclusivo destes equipamentos para estocar 
vacina.21 

Em Pernambuco, de acordo com o presente estu-
do, as variáveis relativas ao refrigerador das salas de 

vacinação (capacidade, conservação e uso exclusivo 
para imunobiológicos) estavam de acordo com as 
normas preconizadas em mais de 90% dos serviços; 
entretanto, detectaram-se problemas na manutenção 
e organização interna do equipamento que podem 
comprometer não só as características imunogênicas 
das vacinas a serem administradas aos usuários6 como 
também o alcance das metas de controle das doenças 
imunopreveníveis. Ressalta-se que em apenas 3,5% 
dos refrigeradores, os imunobiológicos estavam arru-
mados por tipo, lote e validade. Além disso, em cerca 
de um terço dos refrigeradores, foi detectada situação 
inadequada na primeira prateleira e no compartimento 
inferior; e em mais de 20% das salas, o controle de 
temperatura do refrigerador era inadequado, além de 
a metade delas não monitorar a temperatura da caixa 
térmica de uso diário. 

Para efeito de comparação, em Madri (Espanha), 
76,7% das unidades de saúde da atenção primária, em 
2002, realizavam duas vezes ao dia o monitoramento 
de temperatura.22 Em Campinas, município do Estado 
de São Paulo, no ano de 2009, 100% das unidades 
tinham termômetro nos refrigeradores das salas de 
vacinação e a leitura da temperatura era feita três vezes 
ao dia.21 O controle das temperaturas é imprescindível 

Tabela 4 − Ações de vigilância epidemiológica e educação em saúde nas salas de vacinação das unidades de 
saúde do Estado de Pernambuco, 2011

Ações de vigilância epidemiológica e educação em saúde a
Salas de vacinação com situação preconizada b

n % IC
95%

Conhece as coberturas vacinais do município 119 37,4 32,1-43,0

Conhece a taxa de abandono da unidade 119 37,4 32,1-43,0

Fica atenta à ocorrência de doenças imunopreveníveis na área de abran-
gência 213 67,0 61,5-72,1

Realiza busca ativa de faltosos da área de abrangência 205 64,5 58,9-69,7

Conhece os casos de eventos adversos associados à vacina 313 98,4 96,2-99,4

Notifica os eventos adversos 313 98,4 96,2-99,4

Orienta quanto aos eventos adversos 278 87,4 83,2-90,8

Participa de parcerias com segmentos sociais locais para divulgação das 
ações de imunizações 143 45,0 39,4-50,6

Participa de parcerias com programas existentes na unidade 224 70,4 65,0-75,3

Funcionários da unidade conhecem as vacinas disponíveis e encaminham 
clientela à sala de vacinação 225 70,8 65,4-75,6

Realiza vacinação dos funcionários da unidade 192 60,4 54,7-65,7

Grau de implantação 213 67,0 61,5-72,1

a) Todas as variáveis foram coletadas por entrevista com técnico de enfermagem da sala de vacinação. 

b) Número total de salas de vacinação da amostra: 318
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para garantir a adequada conservação dos imunobio-
lógicos, no sentido de evitar o comprometimento de 
sua capacidade imunogênica de forma acumulativa.22

Em Pernambuco, os aspectos inadequados na rede 
de frio das salas de vacinação estão mais relacionados 
a falhas na execução do trabalho da equipe profissional 
do que à inexistência de equipamentos necessários 
para conservação dos imunobiológicos, ressalvando-se 
a parcela de salas sem termômetro de máxima e míni-
ma e de cabo extensor. Nesse caso, como os municípios 
recebem recursos financeiros do Ministério da Saúde 
destinados à imunização, a inadequação das salas 
sugere problemas na gestão municipal do Programa 
quanto à aquisição desses instrumentos. 

Na entrevista, a quase totalidade dos técnicos de 
enfermagem que trabalha nas salas de vacinação de 
Pernambuco referiu conhecer a indicação, adiamento 
temporário e contraindicação do imunobiológico a 
ser administrado ao usuário. Mesmo assim, na ob-
servação da prática desses profissionais nas salas de 
vacinação, mais de 25% não verificaram o prazo de 
validade da vacina, a idade do usuário e o intervalo 
entre as doses de vacina. Em um terço das salas, os 
técnicos de enfermagem não questionaram sobre 
a ocorrência de eventos adversos relativos a dose 
anterior e em menos de 20%, verificaram o prazo 
de validade das seringas e agulhas. Observou-se, 
portanto, entre os técnicos de enfermagem que tra-
balham na sala de vacinação, uma incoerência entre 
o conhecimento referido e a prática, cujas causas 
devem ser investigadas. De qualquer forma, a prática 
adotada expõe parte da clientela a riscos decorrentes 
de falhas na indicação e administração de vacinas. Em 
relação aos imunobiológicos especiais, disponíveis 
em centro de referência, suas indicações não são 
conhecidas por um terço dos participantes do estudo, 
restringindo-se, dessa forma, o acesso aos usuários 
que se beneficiariam com seu uso. 

O cartão-controle de vacinação possibilita a 
busca da clientela que faltou à aplicação da vacina 
previamente agendada. Embora deficiente, o uso do 
cartão-controle é maior para crianças do que para 
os demais grupos-alvo do programa, provavelmente 
devido ao maior investimento histórico na imunização 
de menores de cinco anos. Esse achado é similar ao 
observado nos Distritos Sanitários do Recife-PE, em 
2002,18 e em 11 Centros de Saúde da Família de For-
taleza, capital do Estado do Ceará, no ano de 2007.1 

A realização de busca ativa de faltosos, identificados 
pelos cartões-controle, constitui uma atividade funda-
mental do Programa para evitar a formação de bolsões 
de suscetíveis às doenças imunopreviníveis e reduzir 
o resíduo de indivíduos a vacinar.1,5,18 

Para os autores deste estudo, menos de 40% dos 
técnicos de enfermagem entrevistados conheciam 
as coberturas vacinais do município e a taxa de 
abandono da unidade de saúde, considerando esta 
uma ação não implantada. A inexistência de processa-
mento e análise dos dados de imunização pelas salas 
certamente contribuiu para a situação encontrada. Se 
as Coordenações Municipais de Imunização retroali-
mentassem as unidades de saúde com as informações 
por elas geradas, o desconhecimento sobre esses 
indicadores poderia ser minimizado, reduzindo-se a 
possibilidade de acúmulo de suscetíveis. Somando-se 
ao desconhecimento dos indicadores de imunização, 
a atitude de estar vigilante à ocorrência de casos 
suspeitos de doenças imunopreveníveis na área de 
abrangência do serviço não foi demonstrada por 
parte de um terço dos entrevistados, comprometendo 
o adequado controle desses agravos.

Destaca-se que foi referida a notificação de eventos 
adversos pós-vacinais em quase todas as salas de vaci-
nação participantes do estudo. Diversos países – inclu-
sive o Brasil – mantêm sistemas de vigilância de eventos 
adversos por considerarem que seu monitoramento 
adequado e investigação oportuna são fundamentais 
para a manutenção da confiança da população nos 
programas de imunização.8 

Em relação às ações educativas, ressalta-se a 
implantação insuficiente da divulgação das ações de 
imunização em parceria com segmentos sociais locais, 
além do fato de que apenas 60% das salas promovem 
a vacinação dos funcionários da unidade de saúde. 
Pelos resultados observados, não só as oportunidades 
perdidas de vacinação como também os momentos 
educativos, provavelmente, estão sendo desvaloriza-
dos pelos profissionais em seu processo de trabalho. 
Assim, vê-se reduzido o poder norteador da educação 
para as ações de saúde e sua contribuição no sentido 
de uma mudança de comportamentos e atitudes pro-
fissionais inadequados.

Parte das variáveis foi coletada mediante entrevis-
ta, como o relato de notificação de eventos adversos 
pós-vacinais e de comunicação imediata à instância 
superior de imunobiológicos expostos a temperatura 
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não recomendada. Existe a possibilidade de o entrevis-
tado distorcer as respostas em relação às condutas e 
práticas adotadas, minimizando os aspectos negativos. 
Para reduzir essa possibilidade, algumas variáveis 
foram confrontadas com outras questões presentes no 
formulário de coleta dos dados e com a observação 
das práticas realizadas, verificando-se a coerência 
das respostas.

As possíveis variações no conhecimento e prática 
dos integrantes da equipe não foram mensuradas, 
uma vez que não foram entrevistados todos os pro-
fissionais da sala de vacinação da unidade de saúde 
mas apenas o técnico de enfermagem presente no 
momento da coleta de dados. Como a maioria das 
salas de vacinação do Estado, inclusive as partici-
pantes do estudo, localiza-se em unidades de Saúde 
da Família, que contam com apenas um técnico de 
enfermagem diarista para cada equipe, é minimizada 
a possibilidade de comprometimento da validade 
interna do estudo por essa questão.

Desde meados da década de 1990, Pernambuco, 
com o apoio do Ministério da Saúde, tem realizado 
capacitações periódicas do pessoal que trabalha 
nas salas de vacinação.23 De maneira semelhante ao 
que ocorre no restante do país,10 as ações do PNI 
no Estado são fundamentalmente exercidas pelos 
profissionais de enfermagem. Nas salas de vacinação, 
essas ações são operacionalizadas pelos técnicos de 
enfermagem e a supervisão do setor é de responsa-
bilidade do enfermeiro.24 Se os treinamentos reali-
zados – com certeza – influenciaram positivamente 
na correta execução de várias ações avaliadas, a 
situação do PNI na rotina dos serviços de saúde de 
Pernambuco, com a maioria dos aspectos avaliados 
ainda não totalmente implantados, requer maior ên-
fase de estudos na sedimentação dos conhecimentos 
teóricos que embasam a prática.

Como a imunização faz parte de um conjunto de 
ações incluídas na Atenção Primária à Saúde, é im-
portante investigar a influência do modelo de gestão 
na implantação do Programa Nacional de Imunizações 
– PNI –, nos serviços de saúde de Pernambuco.

Os resultados desta pesquisa demonstram que 
as salas de vacinação do Estado não apresentam 
completa adesão às normas e diretrizes estabelecidas 
pelo PNI, sendo identificados alguns aspectos com 
maior fragilidade, a serem necessariamente consi-
derados em intervenções direcionadas à melhoria 
do Programa.
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Resumo
Objetivo: descrever a ocorrência de genótipos de rotavírus A em crianças na idade de 1 a 36 meses no município de 

Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. Métodos: estudo descritivo, com resultados de análises laboratoriais de fezes diar-
réicas de crianças de 1 a 36 meses, atendidas em prontos-socorros infantis de Manaus-AM no período de junho/2004 a 
dezembro/2006; foram empregados os métodos de eletroforese de ácido ribonucleico em gel de poliacrilamida, transcriptase 
reversa e reação em cadeia da polimerase. Resultados: constatou-se 25% de positividade para rotavírus A – 30,7% e 44,7% 
para genótipos G e P, respectivamente –, com predominância dos genótipos G2 (17%) e P[8] (66,7%); das amostras positivas 
para os genótipos G e P, 38,3% e 11,7%, respectivamente, não apresentaram características para qualquer dos genótipos G 
e P pesquisados. Conclusão: a elevada proporção de ausência de características dos genótipos G e P pesquisados sugere a 
circulação de genótipos diferentes desses. 

Palavras-chave: Gastroenterite; Infecções por Rotavírus; Rotavirus; Epidemiologia Descritiva. 

Abstract
Objective: verify rotavirus A genotype occurrence in children aged 1 to 36 months in Manaus-AM. Methods: des-

criptive and retrospective study conducted from June/2004 to December/2006, through laboratory analysis of diarrheal 
stools of children aged 1 to 36 months cared for at a Child Emergency service in Manaus/Amazonas. Results:  25% 
rotavirus A positivity was found using Polyacrylamide Gel Electrophoresis of Ribonucleic Acid. Reverse Transcriptase 
followed by Polymerase Chain Reaction were applied to positive samples and revealed 30.7% G genotypes and 44.7% 
P genotypes, with predominance of G2 (17%) and P[8] (66.7%) genotypes. 38.3% and 11.7% of the G and P genotype 
positive samples, respectively, showed no features of any of the G and P genotypes surveyed. Conclusion: 38.3% and 
11.7% G and P genotypes, respectively, showed no characteristics of the genotypes studied, suggesting that genotypes 
different to these are in circulation.

Key words: Gastroenteritis; Rotavirus Infections; Genotyping Techniques; Epidemiology Descriptive.
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* Estudo apresentado como defesa de dissertação para o Programa de Mestrado em Patologia Tropical da Universidade Federal do 
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Introdução

As gastroenterites apresentam como sintoma comum 
a diarreia, que pode ser causada por uma ampla gama 
de patógenos, incluindo bactérias, vírus e protozoários.1 
Seis categorias de vírus estão associadas à gatroenterite, 
sendo o rotavírus do grupo A (RVA) responsável por 
30% dos casos da doença. Outros vírus causadores da 
gastroenterite são o adenovírus entérico, o astrovírus, 
o coronavírus e os calicivírus (Sapovirus; e Norovirus e 
sua espécie típica, o Norwalk).2 A diarreia é responsável 
por uma em cada cinco mortes de crianças, cerca de 
1,5 milhões a cada ano, matando mais crianças do que 
a síndrome da imunodeficiência adquirida – aids –, a 
malária e o sarampo juntos.1 

A diarreia é a segunda principal causa de morte entre 
crianças menores de 5 anos de idade. A diarreia causada 
por rotavírus, especialmente, no ano de 2008, respon-
deu por 453,000 mortes de crianças nessa faixa etária 
em todo o mundo, por 37% das mortes por diarreia 
e por 5% de todas as mortes em menores de 5 anos.3

No Brasil, um estudo que avaliou a epidemiologia do 
RVA e sua associação com a morbidade e a mortalidade 
de crianças menores de 5 anos estimou que a diarreia 
por RVA foi a causa de mais de 92.400 hospitalizações 
e 850 mortes no ano de 2003.4

Outro estudo, realizado em 2003, com o objetivo 
de avaliar os aspectos epidemiológicos e clínicos 
da doença diarréica por RVA na cidade de Manaus, 
capital do Estado do Amazonas, Brasil, observou 46% 
de positividade para RVA em 380 amostras fecais de 
crianças com até 3 anos de idade.5 

O rotavírus do grupo A é transmitido de pessoa a 
pessoa por via fecal-oral e pela via respiratória, ou 
ainda, mais raramente, pela água e alimentos e pelo 
contato com objetos contaminados; seu período de 
incubação varia de um a três dias.6,7 As principais 
manifestações clínicas da doença são vômitos, diarreia 
aquosa não sanguinolenta e febre. Os vômitos, geral-
mente mais intensos e duradouros que nas diarreias 
agudas provocadas por outros patógenos, juntamente 
com a diarreia aquosa, podem levar à desidratação e, 
conseqüentemente, ao aumento da mortalidade.

Os rotavírus apresentam partículas arredondadas 
de 100nm de diâmetro. A partícula viral completa é 
composta por triplo capsídeo protéico contendo o 
genoma de RNA (ácido ribonucléico) de dupla fita 
segmentado, que codifica proteínas estruturais e não 

estruturais.8 Esses segmentos de dupla fita de RNA co-
dificam seis proteínas virais – VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 
e VP7 – e seis proteínas não estruturais – NSP1, NSP2, 
NSP3 NSP4 e NSP5 e NSP6. O capsídeo intermediário é 
constituído pela proteína VP6 e seu antígeno é usado 
para caracterizar oito diferentes grupos de rotavírus, 
classificados de A a H. O capsídeo interno ou ‘core’ 
consiste das proteínas VP1, VP2 e VP3; e o externo das 
proteínas, VP7 e VP4, que forma a base do sistema de 
classificação para os tipos G (VP7) e P (VP4).9

Até o momento, 23 tipos de rotavírus G e 30 tipos de 
rotavírus P foram identificados. Esses genótipos podem 
ser compartilhados entre humanos e animais. Entre-
tanto, estudos têm demonstrado que as combinações 
G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] e G9p[8] são mais 
comumente encontradas em humanos.10 Embora os 
sorotipos e genótipos citados já tenham sido encontra-
dos em infecção em humanos, cinco combinações de 
genótipos P e G são mais prevalentes, em nível mundial. 
Essas combinações são geralmente encontradas entre 
o genótipo P[8], associado com os tipos G1, G3, G4 
e G9, e o genótipo G2, associado ao genótipo P[4];11 
porém, casos de combinações incomuns vêm sendo 
encontrados em vários países.12 

No ano de 2006, o Programa Nacional de Imuni-
zações implantou no Brasil a vacina contra rotavírus 
para crianças menores de seis meses. Essa vacina, 
denominada de Vacina Oral de Rotavírus Humano 
(VORH), licenciada no mercado internacional com 
o nome comercial de Rotarix®, é elaborada com 
vírus isolados de humanos atenuados para manter a 
capacidade imunogênica, não a patogênica.13 É uma 
vacina monovalente, ou seja, a cepa utilizada em sua 
composição possui apenas um genótipo: G1[P8] da 
cepa RIX4414.13 

A partir da introdução da vacina contra RVA no 
Calendário Nacional de Imunização, a tendência 
esperada é de que o número de casos da doença por 
RVA e o número de óbitos decorrentes de suas conse-

O rotavírus do grupo A é transmitido 
de pessoa a pessoa por via fecal-
oral e pela via respiratória, ou 
ainda, mais raramente, pela água e 
alimentos e pelo contato com objetos 
contaminados.
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quências apresente um declínio. Entretanto, é de vital 
importância que se obtenha conhecimento da epide-
miologia molecular do agente da doença, no sentido 
de se acompanhar possíveis alterações no cenário da 
doença desde o período pós-vacinação.

O presente estudo teve como principal objetivo ca-
racterizar a diversidade das amostras de RVA humanos 
circulantes entre crianças na idade de 1 a 36 meses, 
na cidade de Manaus-AM, Brasil.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo. Foram incluídos 
os resultados de análises laboratoriais de amostras 
de fezes coletadas de 607 crianças na idade entre 1 
e 36 meses com diarreia aguda, de ambos os sexos, 
atendidas em prontos-socorros públicos da cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, entre junho de 2004 e 
dezembro de 2006.

Manaus é a capital do Estado do Amazonas, loca-
lizado na Região Norte do Brasil. Segundo dados da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2010, o município contava com uma po-
pulação de 1.802,014 habitantes, dos quais 129.262 
eram crianças menores de 3 anos de vida.14 

Os pontos de coleta das amostras de fezes estavam 
distribuídos em diversos locais da cidade, com uma 
representatividade de 80% das instituições públicas 
de atendimento a crianças em Manaus-AM: Hospital 
e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Sul, 
HPSC da Zona Leste e HPSC da Zona Oeste da cidade, 
e Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM). 
Apenas uma instituição de atendimento a crianças – 
que hoje representa 20% do total geral das instituições 
com essas características – não foi incluída no estudo 
porque sua inauguração aconteceu após o início da 
pesquisa. As amostras foram coletadas diariamente, 
incluindo os finais de semana e feriados.

Foram incluídas na pesquisa todas as crianças que 
apresentavam diarreia aguda  cujos pais ou respon-
sáveis legais, após serem devidamente esclarecidos 
sobre os objetivos do estudo, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídas 
da pesquisa as crianças de origem indígena, por não 
se haver solicitado a devida autorização das organi-
zações indígenas locais, conforme prevêem normas 
regulamentadoras para pesquisa envolvendo povos 
indígenas.15 A escolha unicamente de crianças mora-

doras do município de Manaus-AM não foi um critério 
de inclusão no estudo mas, entre todas as amostras 
coletadas, não havia uma única sequer pertencente a 
crianças moradoras de outro município. 

Mediante análises laboratoriais das amostras fecais 
coletadas, determinaram-se as variáveis de positividade 
para RVA e o perfil da epidemiologia molecular dos 
genótipos G e P de RVA circulantes. As amostras de 
fezes foram coletadas em recipiente plástico de 10mL e 
armazenadas a -20ºC, até o envio para análise no labo-
ratório de virologia do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA). O preparo das suspensões fecais 
foi realizado a 20%, em tampão Tris/Cálcio (Tris/HCl 
0.1M; CaCl

2
 1.5mM; pH7.3).16 Foi realizada a triagem 

de todas as amostras (607) por eletroforese de RNA 
em gel de poliacrilamida (EGPA), para avaliação da 
positividade para rotavírus A.16

As amostras positivas pelo EGPA foram submetidas 
à genotipagem para identificação de VP7 (genótipo 
G) e VP4 (genótipo P) por transcrição reversa (RT-
PCR), seguida de semi-nested multiplex na reação em 
cadeia de polimerase.17 Para tal, o genoma viral foi 
extraído a partir de 300µL de suspensão fecal a 20% 
(peso/volume), com o reagente Trizol (Invitrogen 
do Brasil). As suspensões de RNA foram estocadas 
a -20ºC até seu uso na reação. “Primers” consenso 
Beg9 e End916 foram usados na primeira reação de 
PCR (30 ciclos) para amplificar o gene da VP7. O 
produto da primeira amplificação foi utilizado na 
segunda reação de amplificação pela PCR para a ge-
notipagem de VP7 (genótipos G) (25 ciclos). Foram 
utilizados os seguintes “primers”: aBT1 (G1), aCT2 
(G2), aET3 (G3), aDT4 (G4) e aFT9 (G9).17 Para a 
genotipagem de P, foram usados os “primers” consen-
so 4Con2 e 4Con317 na primeira reação de PCR (30 
ciclos). O produto dessa amplificação foi utilizado 
na segunda reação de amplificação para genotipagem 
dos genótipos P (25 ciclos), usando-se o conjunto de 
“primers”: 1T-1 (P[8]), 2T-1 (P[4]), 3T-1 (P[6]), 
4T-1 (P[9]) e 5T-1 (P[10]).17 Os produtos da reação 
de PCR foram analisados por eletroforese em gel de 
1,5% de agarose, que continha 0,5µg de brometo 
de etídio por mL, e foi visualizado por iluminação 
de luz ultravioleta.

Por se tratar de estudo com seres humanos, o pro-
jeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA: 
Processo no 005/2004.

Giane Zupellari dos Santos Melo e colaboradores
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Resultados  

De um total de 607 amostras de fezes de crianças com 
diarreia aguda, 152 (25,0%) apresentaram positividade 
para RVA pela análise genômica em eletroforese em 
gel de poliacrilamida. A análise das 152 amostras por 
RT-PCR demonstrou que em 68 amostras (44,7%), os 
genótipos P puderam ser identificados, em 47 (31,0%), 
foram identificados genótipos G, e 37 (24,3%) não 
amplificaram com os “primers” utilizados.

Das 47 amostras positivas para os genótipos VP7, os 
G1 e G2 foram identificados em sete amostras. Foram 
identificados os genótipos G9, G3 e G4 em cinco, três 
e uma amostra respectivamente. Detectou-se G1+G9 
em seis amostras e G1+G3 em uma. Os “primers” 
utilizados para identificação dos genótipos G não 
amplificaram em cerca de um terço das amostras. 
(Tabela 1).

Entre as 68 amostras positivas para os genótipos 
de VP4, o genótipo P[8] foi identificado em 2/3 delas. 
O genótipo P[4] foi encontrado em nove amostras e 

os genótipos P[6], P[9] e P[10] foram encontrados 
cada um em uma amostra. Os genótipos P[4]+P[10] 
foram identificados em duas amostras; e os genótipos 
P[4]+P[6], em uma das amostras. Sete dessas 68 
amostras não amplificaram com os “primers” utili-
zados para identificação dos genótipos P (Tabela 2).

Pela segunda reação de amplificação pela PCR para 
a genotipagem dos genótipos G e P, foram identificadas 
24 amostras que apresentaram combinações definidas 
para os dois genótipos. Essas combinações apareceram 
nas seguintes proporções: G1P[8] foi encontrado em 
cinco amostras; G1P[10], G1P[4], G2P[9], G3P[4] 
e G9P[8], em uma amostra; G2P[8] e G2P[4], em 
três amostras; o G3P[8] foi encontrado em duas 
amostras (8,33%); as combinações G1+G9P[8] foram 
encontradas em quatro amostras; e as combinações 
G1+G9P[6] e G1+G3P[4], ambas em uma amostra. 
Ressalta-se que não houve retestagem dessas amostras. 
O genótipo G1P[8] foi predominante durante os anos 
de estudo, seguido de uma combinação de G1+G9P[8] 
e dos genótipos G2P[8] e G2P[4] (Tabela 3).

Tabela 1 − Genótipos G detectados em amostras fecais positivas para rotavírus em crianças com idade entre 1 
a 36 meses, atendidas com doença diarreica em prontos-socorros infantis do município de Manaus, 
Estado do Amazonas. Brasil, junho de 2004 a dezembro de 2006

Ano
No de genótipos de VP-7 G não tipadas a

n (%)
G em infecções mistas

n (%)
Total 
(%)G1 G2 G3 G4 G9

2004 3 1 – 1 4 4 3 16

2005 1 4 1 – 1 6 2 15

2006 3 2 2 – – 7 2 16

TOTAL 7 7 3 1 5 17 7 47 

a) Amostras positivas para o genótipo G que não apresentaram positividade para qualquer dos genótipos G pesquisados.

Tabela 2 − Genótipos P detectados em amostras fecais positivas para rotavírus em crianças com idade entre 1 
a 36 meses, atendidas com doença diarreica em prontos-socorros infantis do município de Manaus, 
Estado do Amazonas. Brasil, junho de 2004 a dezembro de 2006

Ano
N0 de genótipos de VP-4 P não tipadas a

n (%)
P em infecções mistas

n (%)
Total
(%)P[8] P[4] P[6] P[9] P[10]

2004   15 – – 1 – 5 – 21

2005 27 1 – – – 3 – 31

2006 3 8 1 – 1 – 3/3 16

TOTAL 45 9 1 1 1 8 3 68

a) Amostras positivas para o genótipo P que não apresentaram positividade para qualquer dos genótipos P pesquisados.
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Tabela 3 − Combinações dos genótipos G e P detectadas em amostras fecais positivas para rotavírus em crianças 
com idade entre 1 a 36 meses, atendidas com doença diarreica em prontos-socorros infantis do 
município de Manaus, Estado do Amazonas. Brasil, junho de 2004 a dezembro de 2006

Combinações de genótipos 2004
N

2005
N

2006
N Total

G1P[8] 3 1 1 5

G1P[10] – – 1 1

G1P[4] – – 1 1

G2P[9] 1 – – 1

G2P[8] – 3 – 3

G2P[4] – 1 2 3

G3P[8] – 1 1 2

G3P[4] – – 1 1

G9P[8] – 1 – 1

G1+G9P[8] 2 2 – 4

G1+G9P[6] – – 1 1

G3+G1P[4] – – 1 1

TOTAL 6 9 9 24

Discussão

Este estudo encontrou uma positividade de 25% de 
rotavírus em amostras de fezes de crianças atendidas 
com gastrenterites na cidade de Manaus, Amazonas. 
Após a genotipagem das amostras positivas, a maioria 
revelou ser do genótipo P, seguida de amostras positivas 
para o genótipo G e de amostras que não amplificaram 
com os “primers” utilizados.

Estudos realizados no Brasil, nas últimas décadas, 
com crianças menores de 36 meses de idade, demons-
tram que a positividade para RVA no país apresentou 
uma variação de 11,9 a 48%.12,18 Na Região Amazônica, 
os RVA foram encontrados nas proporções de 18,4% em 
Belém, Estado do Pará,19 e de 46% em Manaus-AM. No 
presente estudo, desenvolvido ao longo de 30 meses, 
encontrou-se 25% de positividade para os rotavírus. 

A vacina contra rotavírus introduzida no Brasil, 
incluída no Calendário do Programa Nacional de 
Imunizações desde 2006, tem mostrado eficácia na re-
dução de casos graves da doença. Não obstante, estudo 
posterior a esse período encontrou genótipos diferentes 
dos conferidos pela vacina (G1P[8]), sugerindo que os 
genótipos encontrados podem estar a adquirir vantagem 
seletiva sobre os genótipos P[8],20 o que poderia levar 
ao aumento na ocorrência de casos graves da doença. 

Estudo realizado em Manaus nos anos de 2007 e 
2008, com crianças menores de 12 meses de idade, 
encontrou uma positividade de 9,5% das amostras para 
RVA,21 enquanto no presente estudo, a proporção dessa 
positividade foi de 25%. A partir da comparação desses 
dados, não se pode afirmar se houve uma redução dos 
casos de diarreia por RVA na cidade de Manaus-AM, 
uma vez que as populações dos dois estudos diferiram 
no fator idade das crianças analisadas. Mesmo assim, 
os resultados de ambas pesquisas indicam que o agente 
viral permaneceu sendo um problema de Saúde  Pública 
infantil, a despeito da introdução da vacina no Calen-
dário Nacional.

 Neste estudo especialmente, constatou-se que cerca 
de um terço das amostras identificadas pelo método de 
RT-PCR, seguida de Semi-Nested Multiplex16 como ge-
nótipo G, não amplificaram com os “primers” utilizados 
para a caracterização do genótipo G. Tal fato sugere 
que genótipos diferentes dos pesquisados aqui, G1, G2, 
G3, G4 e G9, poderiam estar circulando na região de 
Manaus-AM. Um desses genótipos, o G5, foi encontrado 
também no Pará;12 o G12 também foi encontrado em 
estudo realizado em cinco Estados da Região Norte do 
Brasil.22

Os genótipos G1, G4 e G9 foram encontrados com 
maior prevalência em estudos realizados noutras partes 
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do mundo,10 embora outros genótipos G, como G5, G6, 
G8 e G10, venham apresentando significativa importân-
cia epidemiológica.23

O genótipo G2 tem sido encontrado com certa fre-
quência no Brasil. Na década de 1990, em um estudo 
que monitorou as cepas de RVA na cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, encontrou-se o genótipo G2 em 22% das 
amostras positivas para o genótipo G.23 Este mesmo 
genótipo foi encontrado ainda em Belém-PA, em 20% 
das amostras positivas para o genótipo G.13 O genótipo 
G9, identificado em uma em cada dez das amostras do 
presente estudo, também foi encontrado em estudo 
realizado no município de Goiânia-GO, em 34% das 
amostras positivas para o genótipo G.24

Os genótipos P[8], P[4], P[6] e P[9] são, reconhe-
cidamente, os genótipos P mais encontrados mundial-
mente.24 No estudo ora apresentado, os genótipos P[8] 
e P[4] foram responsáveis, respectivamente, por 66,2% 
e 13,2% das amostras positivas para o genótipo P. Este 
achado demonstra que o perfil circulante no município 
de Manaus-AM foi semelhante ao definido por outros 
estudos realizados no Brasil, como o de Santos e cola-
boradores (2003),23 que encontrou o genótipo P[8] 
em 45,9% e o genótipo P[4] em 18.9% das amostras 
estudas no município do Rio de Janeiro-RJ. 

No mundo, cinco combinações de genótipos G e P 
são consideradas de maior importância epidemiológica: 
G1P[8], G2P[4], G3P[8] e G4P[8] e G9P[8].22 Dos 
quatro tipos mais comuns de combinações, três foram 
encontradas neste estudo: o G1P[8], responsável por 
12,5% das combinações; o G2P[4], presente em cinco 
das combinações; e o G3P[8] em duas combinações.

O presente estudo identificou que a maioria das 
amostras foi genotipada como G1P[8], concordando 
com pesquisas que demonstraram ser esse genótipo 
de alta prevalência.22 

Neste estudo, a combinação de genótipos G1P[8] 
e sua variação de G1+G9 P[8] apresentaram maior 
prevalência nos anos de 2004 e 2005, período anterior 
à introdução da vacina. Somente um caso foi constatado 
em 2006, indicando a eficácia da vacina logo após sua in-
trodução no Calendário Nacional de Imunização. A partir 
de 2005, o genótipo G2P[4] já foi constatado em uma 
amostra (4,7%), e em duas amostras no ano de 2006 
(8,33%). Este achado sugere que, após a introdução da 
vacina no Calendário Nacional, outras combinações de 
genótipos foram detectadas na epidemiologia do RVA. 
Situação semelhante foi constatada em estudo realizado 

no Rio de Janeiro-RJ entre 2005 e 2007, quando a com-
binação G2P[4] foi identificada em 1,4% das amostras 
em 2005 e em 41% das amostras em 2006.20   

Foi constatado que 40% das combinações encon-
tradas neste estudo foram caracterizadas como combi-
nações de genótipos P[4] ou P[8] e combinações de 
P[4]P[10] ou P[4]P[6] com genótipos caracterizados 
como G que, entretanto, não foram identificadas na 
segunda amplificação pelo “primers” utilizados para 
caracterização desse genótipo. O mesmo ocorreu 
com o genótipo G9, encontrado em combinações do 
genótipo P que tampouco foram identificadas pelos 
“primers” utilizados na segunda amplificação (5%). 
Quatro combinações apresentaram características 
negativas, tanto para os genótipos G quanto para os P 
pesquisados (uma em cada dez). O número elevado 
desse tipo de combinação pode ser um indicativo 
da circulação de genótipos P na região estudada; e 
principalmente de genótipos G, que passaram a ser 
encontrados em estudos mais recentes.22 Um desses 
genótipos é o G5, encontrado no Pará,12 e também 
no Rio de Janeiro em 2005.23 Outros genótipos G que 
podem ser citados neste estudo são o G8 e o G10, que 
embora considerados atípicos, já foram relatados em 
outro estudo.26 Outros genótipos G e P que podem ser 
citados são o G11, o G12 e o P[25], identificados em 
estudo realizado no Nepal, onde, na caracterização 
molecular do RVA em amostras de fezes de crianças e 
adultos, foram encontrados os genótipos G11 e G12 e 
o genótipo P[25], este último na forma da combinação 
P[25]G11.27 

Os dados encontrados neste estudo demonstram que 
genótipos anteriormente tidos como restritos a animais, 
que ocorrem em humanos como resultado de eventos de 
transmissão zoonótica – a exemplo do G5 encontrado 
em suínos28 ou do G6, do G8 e do G10 isolados inicial-
mente em bovinos29 –, podem estar sendo transmitidos 
de animais para humanos, seja como vírus inteiros ou 
como reorganização de segmentos de genes.

Os “primers” utilizados neste estudo possibilitaram a 
identificação de genótipos P e G, comumente encontra-
dos em estudos dessa natureza: os genótipos G1, G2, G3, 
G4 e G9, e ainda, P[8], P[4], P[6], P[9] e P[10]. Porém, 
a utilização desses “primers” foi insuficiente para definir 
mais de um terço das amostras positivas para o genótipo 
G, e mais de uma em cada dez amostras positivas para o 
genótipo P, sugerindo que outros genótipos G e P possam 
estar em circulação na região estudada. 
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O fato de um número elevado de amostras positivas 
para RVA humano apresentar combinações com os ge-
nótipos P ou G não genotipados demonstra que devem 
ser desenvolvidos estudos utilizando “primers”, para 
identificação de genótipos G e P que tanto garantam 
o reconhecimento de possíveis alterações genéticas 
desses genótipos – fato já descrito em outro estudo30 – 
como sejam compatíveis com genótipos que vêm sendo 
encontrados em outras regiões do Brasil e do mundo. 

O rotavírus ainda é um dos principais agentes cau-
sadores de doença diarreica, levando a óbito milhares 
de crianças em todo o mundo. Este cenário exige a 
mobilização de autoridades sanitárias nacionais e inter-
nacionais, na tentativa de diminuir os casos da doença. 
O conhecimento do perfil molecular do rotavírus é um 
norteador para o desenvolvimento de ações que possam 
minimizar o número desses casos da doença e seus 
efeitos na população infantil.
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Resumo
Objetivo: descrever os registros de óbitos por hanseníase contidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

e no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no Estado de Mato Grosso (MT), Brasil, no período de 2000 
a 2007. Métodos: estudo epidemiológico transversal de análise dos óbitos por hanseníase registrados no SIM/MT entre 2000 
a 2007 e identificados no Sinan/MT. Resultados: dos 129 óbitos por hanseníase registrados, 88 foram identificados como 
casos de hanseníase no Sinan/MT, e destes, 36 haviam recebido alta por cura; a causa básica mais frequente foi hanseníase 
não específica (88; ou 75,9%). Conclusão: metade dos registros de óbitos por hanseníase incluiu casos curados e que, 
portanto, não morreram por hanseníase; os curados e aqueles que foram a óbito durante a poliquimioterapia caracterizam-se 
pela idade avançada, baixo nível de escolaridade e serem ou terem sido portadores da forma clínica virchowiana da doença. 

Palavras-chave: Hanseníase; Epidemiologia Descritiva; Mortalidade. 

Abstract
Objective: to describe records of deaths from leprosy contained on the Mato Grosso Mortality Information System 

(SIM) and Notifiable Diseases Information System (SINAN) from 2000 to 2007. Methods: Cross-sectional epidemiological 
study analyzing deaths from leprosy registered on the SIM system from 2000 to 2007 and identified on SINAN system 
in Mato Grosso. Results: 88 of the 129 registered leprosy deaths were identified on the SINAN system as leprosy cases. 
36 of these had been discharged after being cured. The most frequent primary cause of death was nonspecific leprosy 
(n = 88, 75.9%). Conclusion: half the leprosy death records in Mato Grosso include cured cases and these therefore 
did not die from leprosy. The cured and those who died during polychemotherapy were characterized by older age, low 
education level or having been lepromatous cases.

Key words: Leprosy; Epidemiology, Descriptive; Mortality.
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Introdução

A mortalidade em consequência da hanseníase tem 
sido pouco estudada, embora a doença venha sendo 
registrada com frequência como causa básica de 
morte. No Brasil, foram registrados 1.850 óbitos por 
hanseníase entre 2000 e 2007. Estudo de mortalidade 
sobre hanseníase no país, no mesmo período, mostra 
que o Estado de Mato Grosso, comparado a outras 
unidades da Federação, apresenta o maior coeficien-
te de mortalidade por hanseníase.1 Trata-se de uma 
doença que tem tratamento e cura e que, segundo a 
Organização Mundial da Saúde, raramente provoca a 
morte.2 No entanto, a ocorrência de uma média anual 
de mais de 200 óbitos por hanseníase, nos últimos oito 
anos, não se parece à de um evento raro. 

Ainda que o coeficiente geral de detecção apresente 
tendência decrescente em todo o país, algumas áreas 
permanecem com alta endemicidade.3,4 No Estado de 
Mato Grosso, verifica-se um dos quadros mais críticos, 
em que o coeficiente geral de detecção de hanseníase de 
2010 – 81,6 casos por 100 mil habitantes – foi conside-
rado de elevada magnitude para os padrões oficiais.3,4

A hanseníase é uma doença de notificação compul-
sória e investigação obrigatória no Brasil. Todos os 
casos devem ser registrados no Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação (Sinan) e atualizados 
mensalmente, pelo Boletim de Acompanhamento.4 
Os dados disponíveis no Sinan permitem conhecer 
informações referentes aos aspectos pessoais e de 
tratamento, a exemplo da evolução da doença até o 
encerramento do caso, com a informação relativa a 
alta por cura, abandono de tratamento, transferência 
ou se o paciente foi a óbito.5

No Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), a hanseníase somente constará como causa 
básica do óbito se o registro do agravo for feito como 
causa terminal, causa intermediária ou causa mórbida 
pré-existente.6 Porém, indivíduos curados pela poliqui-
mioterapia para hanseníase (PQT) e, portanto, curados 
segundo o Sinan, podem apresentar condições clínicas 
que incluem estados reacionais, incapacidades físicas e 
sequelas decorrentes da doença.7,8 Tais condições não 
são registradas na Declaração de Óbito (DO). 

A partir dos registros dos óbitos por hanseníase 
como causa básica no SIM, não é possível analisar 
aspectos relativos ao curso da doença e do tratamento. 
Portanto, faz-se necessário identificar os casos que 

foram a óbito segundo os registros da base de dados 
do Sinan, tornando possível distinguir a proporção de 
óbitos por hanseníase – como causa básica – entre os 
casos de hanseníase em curso de tratamento e entre 
aqueles que encerraram o esquema de PQT, ou seja, 
que foram considerados curados da doença.

Este estudo tem por objetivo descrever os registros 
de óbitos por hanseníase contidos no Sistema de In-
formações sobre Mortalidade e aqueles registrados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 
Mato Grosso, no período de 2000 a 2007.

Métodos

Estudo epidemiológico descritivo dos óbitos por 
hanseníase contidos no SIM e identificados no Sinan/
MT entre residentes no Estado de Mato Grosso, no 
período de 2000 a 2007.

Foram utilizados os registros de óbitos da base de 
dados do SIM/MT, disponibilizados pela Secretária de 
Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) em 13 de 
maio de 2011, selecionando-se aqueles cuja hansení-
ase consta como causa básica do óbito de residentes 
no Estado, no período de 1o de janeiro de 2000 a 31 
de dezembro de 2007. Como variáveis, considerou-se: 
ano do óbito; causa básica; sexo; e faixa etária.

Os óbitos por hanseníase foram classificados segun-
do o Capítulo I da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10a 
Revisão (CID 10) –, referente às doenças infecciosas 
e parasitárias, assim detalhados: hanseníase (A30); 
hanseníase indeterminada (A30.0); hanseníase tuber-
culóide (A30.1); hanseníase tuberculóide  borderline 
(A30.2); hanseníase  dimorfa (A30.3); hanseníase 
lepromatosa borderline (A30.4); hanseníase leproma-
tosa (A30.5); outras formas de hanseníase (A30.8); e 
hanseníase não específica (A30.9). 

A hanseníase é uma doença que tem 
tratamento e cura e que, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, 
raramente provoca a morte. No 
entanto, a ocorrência de uma média 
anual de mais de 200 óbitos pela 
doença no Brasil, não se parece à de 
um evento raro.
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Também foram utilizados os registros de casos de 
hanseníase notificados no banco de dados do Sinan/
MT de 1996 até o ano de 2007, disponibilizados pela 
SES/MT em 13 de maio de 2011. A utilização dos dados 
do Sinan a partir de 1996 justifica-se pela implantação 
desse sistema em 1998, agregando dados retrospecti-
vos a partir de 1996. No Sinan/MT, foram selecionados 
apenas os casos que constavam no SIM/MT como óbito 
por hanseníase como causa básica no período de 1o de 
janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2007.  

Para a análise das características dos indivíduos 
que foram a óbito por hanseníase segundo o SIM/
MT, buscou-se, manualmente, a identificação desses 
indivíduos no banco de dados do Sinan/MT. Como 
critérios de linkage do SIM/MT com o Sinan/MT 
utilizou-se: nome; data de nascimento; nome da mãe; 
e endereço residencial.

Sabendo-se que os dados disponíveis no Sinan trazem 
informações relativas ao encerramento do caso, esse 
banco de dados foi fracionando segundo o tipo de alta, 
sendo de interesse do estudo os casos encerrados como 
alta por cura ou alta por óbito. Após o fracionamento 
do banco do Sinan/MT segundo o tipo de alta/saída, 
foram realizadas análises de frequência e comparações 
de proporções por meio do teste χ2, para as seguintes 

variáveis: sexo; faixa etária; raça/cor; escolaridade; ano 
do óbito; causa básica do óbito; ano do diagnóstico; ano 
da alta do tratamento; classificação operacional; forma 
clínica; grau de incapacidade; esquema terapêutico; e 
tempo – em meses – entre o diagnóstico da hanseníase e 
o óbito. Utilizou-se o teste exato de Fisher com a mesma 
finalidade do teste χ2, nas situações em que as catego-
rias das variáveis apresentaram n<5. As análises foram 
conduzidas pelo software Epi Info 3.5.4, assumindo-se 
o nível de significância de 5%.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
do Hospital Universitário Júlio Müller, sob o Protocolo 
no 979/CEP-HUJM/2010, de 9 de fevereiro de 2011.

Resultados

Em Mato Grosso, o SIM registrou 129 óbitos por 
hanseníase de residentes no Estado, no período de 
2000 a 2007 (Figura 1). Desse total, 88 óbitos foram 
identificados como casos de hanseníase notificados 
no Sinan/MT. E entre esses 88 óbitos, a frequência 
daqueles que receberam alta por cura foi igual à dos 
indivíduos com alta por óbito (36). Nos dois grupos, a 
causa básica do óbito mais frequente foi a hanseníase 
não específica (28/36). 

Figura 1 − Fluxograma dos óbitos por hanseníase como causa básica registrados no SIM/MTa e identificados no 
Sinan/MT,b Estado de Mato Grosso. Brasil, 2000 a 2007
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a) SIM/MT: Sistema de Informações sobre Mortalidade do Estado de Mato Grosso

b) Sinan/MT: Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado de Mato Grosso

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/GEIAA/COVEP/SUVSA/SES/MT, 2011.
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Observa-se pequena variação na proporção de 
óbitos por hanseníase no Estado de Mato Grosso, entre 
os anos 2000 (14,7%) e 2006 (13,9%), e logo uma 
redução significante, chegando a 7% de óbitos pela 
doença em 2007 (Tabela 1). Verificou-se que a causa 
básica do óbito com maior proporção foi a hanseníase 
não específica (CID-A30.9): 98 óbitos (75,9%). No 
entanto, se considerados os casos paucibacilares por 
meio das formas clínicas, esses representam cerca de 
15%. Verificou-se predomínio de óbitos entre os idosos 
(68; ou 52,7%) e o gênero masculino (97; ou 75,1%).

Quanto ao ano de diagnóstico, segundo os regis-
tros do Sinan/MT entre os indivíduos que foram a 
óbito, observou-se variação de 14 casos em 2002 

a 1 óbito em 2007, ocorrendo o mesmo com o ano 
de alta, com 15 casos em 2004 e 2 em 2007, sem 
predomínio de qualquer um dos anos em estudo 
(Tabela 2). Independentemente do tipo de alta dos 
casos que foram a óbito por hanseníase segundo o 
Sinan/MT, verificou-se que a maioria era multibacilar 
(73/88), destacando-se as formas clínicas vircho-
wiana (46/88) e dimorfa (26/88). Observou-se que 
na maior parte dos casos, não foi avaliado o grau 
de incapacidade (60/88), sendo mais frequentes 
os óbitos entre idosos (45/88). O sexo masculino 
representou a maior proporção dos óbitos (68; ou 
77,2%), assim como o baixo nível de escolaridade 
(35/88) e a raça/cor branca (21/88).

Tabela 1 − Óbitos por hanseníase registrados no SIM/MT a segundo o ano do óbito, características pessoais e 
causa básica, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2000 a 2007

Variáveis n %

Ano do óbito

2000 19 14,7

2001 17 13,2

2002 13 10,0

2003 16 12,4

2004 17 13,2

2005 20 15,5

2006 18 14,0

2007 9 7,0

Causa básica

Hanseníase indeterminda (A30.0) 16 12,4

Hanseníase tuberculóide (A30.1) 2 1,6

Hanseníase tuberculóide borderline (A30.2) 1 0,8

Hanseníase dimorfa (A30.3) 1 0,8

Hanseníase lepromatosa (A30.5) 6 4,7

Outras formas de hanseníase (A30.8) 1 0,8

Hanseníase não específica (A30.9) 98 76,0

Sequelas de hanseníase (B 92) 4 3,1

Faixa etária (em anos)

15-35 15 11,6

36-59 44 34,1

60 e mais 68 52,7

Ignorado 1 1,6

Sexo

Masculino 97 75,2

Feminino 32 24,8

TOTAL 129 100,0

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/GEIAA/COVEP/SUVSA/SES/MT, 2011.

a) SIM/MT: Sistema de Informações sobre Mortalidade do Estado de Mato Grosso
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Tabela 2 − Características dos indivíduos registrados no Sinan/MT a e que constam no SIM/MT b como óbitos 
tendo por causa básica a hanseníase, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2000 a 2007

Variáveis                                                                                         n

Ano do diagnóstico

1996 4
1997 4
1998 10
1999 7
2000 8
2001 11
2002 14
2003 7
2004 11
2005 6
2006 5
2007 1

Ano da alta

1998 4
1999 8
2000 12
2001 4
2002 12
2003 11
2004 15
2005 9
2006 5
2007 2
Ignorado 6

Tipo de alta

Cura 36
Óbito 36
Transferência provisória 1
Transferência para outro país 4
Saída administrativa 3
Transferência para outro município 1
Transferência para outro Estado 1
Ignorado 6

Classificação operacional

Paucibacilar 15
Multibacilar 73

Forma clínica

Tuberculóide 11
Dimorfa 26
Virchowiana 46
Não classificado 5

Grau de incapacidade

Grau 0 18
Grau 1 5
Grau 2 3
Grau 3 2
Ignorado 60

continua
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continuação

Variáveis n

Esquema terapêutico

PQT/PB 6 doses c 11
PQT/MB 12 doses d 23
PQT/MB 24 doses e 46
Ignorado 8

Faixa etária (em anos)

15-35 12
36-59 31
60 e mais 45

Sexo

Masculino 68
Feminino 20

Escolaridade

1ª a 4ª série 51
5ª a 8ª série 12
Ensino Fundamental 1
Ensino Médio 3
Ignorado 21

Raça/cor

Branca 21
Preta 8
Parda 15
Indígena 1
Ignorado 43

TOTAL 88

a)  Sinan/MT: Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado de Mato Grosso; b) SIM/MT: Sistema de Informações sobre Mortalidade do Estado de Mato Grosso; c) PQT/PB 6 doses:  
uimioterapia/paucibacilar com 6 doses

d)  PQT/MB 12 doses: poliquimioterapia/multibacilar com 12 doses
e)  PQT/MB 24 doses: poliquimioterapia/multibacilar com 24 doses
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/GEIAA/COVEP/SUVSA/SES/MT, 2011.

A Tabela 3 apresenta a comparação das proporções 
das características dos indivíduos registrados no Sinan/
MT segundo o tipo de alta, constantes no SIM/MT como 
óbitos por hanseníase como causa básica, no período 
de 2000 a 2007. Não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes para a faixa etária, entre 
as proporções nos dois grupos. Já as variáveis sexo, 
escolaridade, raça/cor, classificação operacional, forma 
clínica, grau de incapacidade e esquema terapêutico, 
estas sim, apresentaram diferenças estatisticamente sig-
nificantes entre as categorias observadas. Não obstante, 
as proporções dessas variáveis são semelhantes entre 
os grupos que receberam alta por cura e alta por óbito. 
Quanto ao sexo, verificou-se que, independentemente 
do motivo do encerramento do caso, houve predomínio 
masculino, com 25 óbitos com alta por cura e 27 óbitos 
com alta por óbito. No que se refere à escolaridade, a 
maior frequência de óbitos foi verificada entre aqueles 
com menos anos de estudo, em ambos os grupos: 14 

óbitos com alta por cura e 16 óbitos com alta por óbito. 
Sobre a raça/cor dos indivíduos que foram a óbito, os 
de raça parda receberam alta por cura em maior fre-
quência (9), e os brancos, maior frequência de alta por 
óbito (15). A classificação operacional multibacilar foi 
registrada com maior frequência, independentemente 
do motivo da alta (34 por cura e 29 por óbito). Re-
sultado semelhante foi observado em relação à forma 
clínica, sendo a virchowiana mais frequente (23 altas 
por cura e 15 altas por óbito). Na avaliação do grau 
de incapacidade, não foram verificadas diferenças 
nas proporções entre os graus, assim como na maior 
proporção de não avaliados em ambos os motivos de 
alta (15 por cura e 29 por óbito). Do mesmo modo, 
predominou a poliquimioterapia multibacilar de 24 
doses (26 altas por cura e 15 altas por óbito). A han-
seníase não específica foi a causa básica do óbito mais 
frequente, independentemente do tipo de encerramento 
do caso (28/36).
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Tabela 3 − Características dos indivíduos registradas no Sinan/MT a segundo o tipo de alta e que constam no 
SIM/MT b como óbitos tendo por causa básica a hanseníase, Estado de Mato Grosso. 

 Brasil, 2000 a 2007

Variáveis
Alta por cura Alta por óbito χ2 (p-valor)

n % n %
Faixa etária (em anos)

15-35 4 11,1 4 11,1 2,26 (0,323)
36-59 18 50,0 12 33,3
60 e mais 14 38,9 20 56,6

Sexo
Masculino 25 69,4 27 75,0 0,28 (0,599)
Feminino 11 30,6 9 25,0

Escolaridade
1ª a 4ª série 14 38,9 16 44,4 69,26 (0,000) f

4ª série (completa) 2 5,6 22 33,3
5ª a 8ª série/Ensino Médio 7 19,5 5 13,9 12,19 (0,002) g

Ignorado 13 36,1 3 8,3
Raça/cor

Branca 2 5,6 15 41,7 14,06 (0,003) f

Preta 2 5,6 3   8,3
Parda 9 25,0 5 13,9 9,22 (0,010) g

Ignorado 23 63,9 13 36,1
Classificação operacional

Paucibacilar 2 5,6 7 19,4 2,03 (0,154)
Multibacilar 34 94,4 29 80,6
Forma clínica
Tuberculóide 3 8,3 6 16,7
Dimorfa 7 19,4 14 38,9 6,02 (0,111)
Virchowiana 23 63,9 15 41,7
Não classificado 3 8,4 1    2,8

Grau de incapacidade
Graus 0 e 1 14 38,9 5 13,9 11,5 (0,003) f

Graus 2 e 3 7 19,4 2   5,6
Ignorado 15 41,7 29 80,6 0,05 (0,815) g

Esquema terapêutico
PQT/PB 6 doses c 3 8,4 7 19,4
PQT/MB 12 doses d 6 16,8 14 38,9 7,74 (0,021)
PQT/MB 24 doses e 26 72,2 15 41,7

Causa básica do óbito
Hanseníase indeterminda 3 8,3 5 13,9 –
Hanseníase tuberculóide 1 2,8 2   5,6 –
Hanseníase dimorfa 1 2,8 – – –
Hanseníase lepromatosa 2 5,6 1   2,8 –
Hanseníase não específica 28 77,8 28 77,8 –
Sequelas de hanseníuase 1 2,8 – – –

TOTAL 36 100,0 36 100,0

a) Sinan/MT: Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado de Mato Grosso 

b) SIM/MT: Sistema de Informações sobre Mortalidade do Estado de Mato Grosso

c) PQT/PB 6 doses: poliquimioterapia/paucibacilar 6 doses

d) PQT/MB 12 doses: poliquimioterapia/multibacilar 12 doses

e) PQT/MB 24 doses: poliquimioterapia/multibacilar 24 doses

f) Incluídos os ignorados

g) Excluídos os ignorados

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/GEIAA/COVEP/SUVSA/SES/MT, 2011.
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(A) Tempo em meses do diagnóstico ao óbito por hanseníase dos casos classificados como "Alta por cura"
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(B) Tempo em meses do diagnóstico ao óbito por hanseníase dos casos classificados como "Alta por óbito"

a) Sinan/MT: Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado de Mato Grosso 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/GEIAA/COVEP/SUVSA/SES/MT, 2011.

Figura 2 − Tempo transcorrido – em meses – do diagnóstico ao óbito segundo o tipo de alta dos casos de 
hanseníase registrados no Sinan/MT,a Estado de Mato Grosso. Brasil, 2000 a 2007

A Figura 2 mostra o tempo transcorrido (em meses) 
entre o diagnóstico de hanseníase e o óbito, para os 
grupos de casos classificados no Sinan/MT como alta 
por cura e alta por óbito. Observou-se, para o grupo 
que recebeu alta por cura, um período de 5 a 122 
meses desde o diagnóstico até o óbito, enquanto no 

grupo classificado como de alta por óbito, esse período 
variou de zero a 31 meses. Verificou-se tendência de 
aumento no tempo em meses entre o diagnóstico e 
o óbito para aqueles que receberam alta por cura, e 
redução desse tempo para aqueles que foram a óbito 
durante o tratamento. 
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Discussão

A análise das informações dos casos de hanseníase 
no Sinan/MT mostra que cerca de 40% dos indivíduos 
com registro de óbito por hanseníase como causa 
básica no SIM/MT, entre os anos de 2000 e 2008, já 
haviam recebido alta por cura de hanseníase antes do 
óbito. O critério para alta por cura é representado 
pela conclusão das doses mensais supervisionadas 
da PQT.2 Portanto, os óbitos que ocorreram após 
o término do tratamento, possivelmente, não estão 
relacionados à hanseníase e sim a estados reacionais 
ou complicações pós-tratamento.9 Outra possibilidade 
a ser considerada é o fato de a hanseníase provocar 
sequelas irreversíveis,10 as quais podem influenciar no 
entendimento do conceito de hanseníase no momento 
do preenchimento da DO.  

Sabendo-se que a hanseníase no Brasil, assim como 
em Mato Grosso, configura-se como causa básica e 
associada de óbito,1 e pressupondo que a proporção 
dos óbitos verificada no Estado como de casos curados 
– segundo registros do Sinan/MT – seja a mesma para 
o restante do país, 740 pessoas das 1.850 que tiveram 
a hanseníase registrada como causa básica do óbito, 
entre os anos 2000 e 2007, já haviam sido curadas da 
hanseníase antes do óbito. Entretanto, foi observada 
– segundo as informações do Sinan/MT – a mesma 
proporção de casos registrados como encerramento 
do caso com óbito por hanseníase, representando 
aproximadamente 40% do total. O tempo médio trans-
corrido entre o diagnóstico da doença e o óbito foi seis 
vezes menor para esse grupo, ou seja, a maioria dos 
indivíduos faleceu nos primeiros meses de tratamento. 

Neste estudo, verificou-se que as características 
pessoais, clínicas e de tratamento dos indivíduos que 
tiveram hanseníase como causa básica de morte são 
muito semelhantes, independentemente de o óbito 
ter ocorrido durante o tratamento com PQT ou após 
o encerramento do caso, com a completitude das 
doses prescritas. 

No que se refere à idade do indivíduo no momento 
do óbito, constatou-se que mais da metade das mortes 
por hanseníase em Mato Grosso ocorreu em idosos, 
resultado semelhante ao do conjunto total de óbitos 
por hanseníase no Brasil.1 Esse grupo etário, prova-
velmente, apresenta maior risco de morte em razão de 
ser mais propenso a problemas de saúde e contar com 
menor poder de resposta ao tratamento.11,12 Outros 

fatores, capazes de aumentar a vulnerabilidade do con-
tingente populacional idoso, incluem o acometimento 
por co-morbidades e gravidade da doença nessa fase 
da vida.13 Ressalta-se, contudo, que mais de 45% dos 
óbitos foram de indivíduos em idade produtiva, de 15 
a 59 anos, grupo etário que deveria ter apresentado 
melhor resposta ao tratamento, tendo em vista que a 
doença é curável.2

Em relação ao sexo, a mortalidade foi três vezes 
maior em homens, proporção mais elevada que a 
média nacional, de 2,5 vezes a mortalidade pela doença 
em mulheres.1 Os poucos estudos sobre mortalidade 
por hanseníase realizados em São Paulo mostram 
a mesma predominância de óbitos em pessoas do 
sexo masculino.14-16 Sabe-se que os homens são mais 
frequentemente acometidos8,17,18 e mais propensos ao 
desenvolvimento de formas mais graves da doença.8

Em relação aos aspectos sociais dos indivíduos que 
morreram por hanseníase como causa básica, cerca 
de 60% possuíam baixo nível de escolaridade, achado 
semelhante ao de um estudo dos óbitos por hanseníase 
ocorridos no Brasil no mesmo período.1 Fatores sociais 
e más condições socioeconômicas, incluindo estado de 
saúde, higiene e saneamento básico, contribuem para 
que uma determinada população seja mais propensa 
a desenvolver a hanseníase e suas complicações.19-20 

A raça/cor predominante foi a branca, com quase 
1/3 dos casos, achado similar entre os óbitos por 
hanseníase ocorridos no Brasil1 e em São Paulo.16 
Corroboram com esse resultado outros estudos sobre 
população acometida por hanseníase, que revelaram 
ser a maior parte dos casos pertencente ao grupo de 
raça/cor branca.21-22 Contudo, a conclusão deve ser 
analisada com cautela, em razão de 49% dos dados 
relativos a essa variável não estarem preenchidos. 

Semelhanças também são verificadas quanto aos 
aspectos clínicos dos casos que foram a óbito, em 
sua maioria classificados como multibacilares. Estes 
dependem de um tempo de tratamento mais longo, 
geralmente são mais graves quando diagnosticados 
tardiamente, e podem apresentar maior probabi-
lidade de reações hansênicas e complicações pós-
tratamento.4,8,23

Entre as formas clínicas, a virchowiana acometeu 
mais da metade dos casos.  Estudos de comparação 
entre as formas clínicas têm mostrado que pacientes 
virchowianos apresentam maior potencial reacional 
e, consequentemente, maior grau de incapacidade e 
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complicações após alta do tratamento.7,24 Pacientes 
virchowianos também apresentam menor sobrevida 
– 6,3 anos por paciente – em relação aos demais 
portadores.25 A proporção mais elevada de óbitos de 
casos classificados como virchowianos é coerente 
com estudos de mortalidade por hanseníase realiza-
dos em São Paulo14-16 e no Brasil.1 Tal fato pode estar 
relacionado à prevalência de casos da forma clínica 
virchowiana entre aqueles que desenvolvem a doença 
nas diversas regiões brasileiras, inclusive no Estado 
de Mato Grosso.18,23,26-28

No que se refere ao tratamento, o esquema terapêu-
tico mais frequentemente prescrito foi a poliquimiote-
rapia para multibacilares com 24 doses, para cerca de 
53% dos casos. Em situações extremas, principalmente 
de casos multibacilares, é recomendado tratamento 
com 24 doses de PQT/MB supervisionadas.4 

As informações referentes à avaliação de incapa-
cidades mostrou que 20% dos casos avaliados não 
apresentavam incapacidades (grau 0). Estudos realiza-
dos no Brasil, referentes ao grau de incapacidade dos 
portadores de hanseníase, mostram maior percentual 
de indivíduos com grau zero na avaliação de incapaci-
dades.22 Entretanto, quase 70% dos casos de óbitos não 
foram avaliados quanto ao grau de incapacidade física, 
o que interfere na análise de uma possível relação com 
o evento investigado. 

Entre os óbitos, ressalta-se que 15% são de casos 
de hanseníase classificados operacionalmente como 
paucibacilares. Sabe-se que para os paucibacilares, o 
tempo de tratamento até a cura da doença é menor, 
bem como o risco de retratamento da doença.1,2 Os 
casos paucibacilares, quando tratados oportunamen-
te, apresentam menor frequência de complicações, 
estados reacionais e recidivas.2,8-10 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de 
bases de dados secundárias. Sabe-se que os registros 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade podem 
ter sido influenciados pela qualidade do preenchi-
mento dos diversos campos da Declaração de Óbito, 
principalmente sobre as causas da morte.29 O Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação, por sua vez, 
é influenciado pela qualidade do preenchimento dos 
campos, especialmente no encerramento do caso. 
Outra limitação do estudo refere-se à dificuldade em 
identificar os óbitos entre os registros dos casos de 
hanseníase no Sinan/MT, haja vista serem óbitos de re-
sidentes em Mato Grosso quando morreram, podendo 

haver sido tratados da hanseníase em outras unidades 
da Federação. Ainda assim, a caracterização dos óbitos 
por hanseníase mostra importantes falhas no acom-
panhamento dos casos, como na especificação dos 
agravos que levaram ao óbito de indivíduos tratados 
por hanseníase e/ou em tratamento da doença. Este 
estudo aponta a necessidade de aperfeiçoamento dos 
registros no Sinan em relação à evolução dos casos, 
particularmente ao óbito. Do mesmo modo, registros 
de hanseníase no SIM como causa básica do óbito 
merecem investigação. Tais sistemas de informações 
subsidiam a compreensão do processo de adoecimento 
e morte da população, além de contribuírem para o 
aprimoramento das políticas públicas de saúde no 
Brasil. 

A frequência de registros de hanseníase como causa 
básica de óbito é destacável, uma vez que a doença 
tem tratamento e cura.2 Ressalta-se que o conceito 
de cura da hanseníase é operacional e está vinculado 
ao critério definido para o encerramento dos casos 
tratados com PQT.2,4 A completitude do tratamento 
da infecção hansênica não exclui a necessidade de 
acompanhamento dos casos. O exame dermatoneuro-
lógico para o diagnóstico e a entrega dos blisters da 
PQT não parecem ser suficientes para evitar óbitos por 
hanseníase. Os centros de referência em hanseníase 
devem estar preparados para prestar assistência às 
complicações da doença, que incluem casos de reci-
divas, reações hansênicas graves e efeitos colaterais 
causados pelas drogas.4,30

Os registros de óbitos por hanseníase no Estado de 
Mato Grosso incluíram indivíduos curados da doença, 
que, possivelmente, não morreram por hanseníase. Os 
curados e aqueles que foram a óbito durante o trata-
mento caracterizam-se pela idade avançada, baixo nível 
de escolaridade, e por serem ou terem sido portadores 
da forma clínica virchowiana.
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Resumo
Objetivo: conhecer os sifonápteros responsáveis pelas infestações de animais domésticos e de domicílios na área urbana do 

município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil, e os aspectos epidemiológicos dessas parasitoses. Métodos: estudo 
transversal com dados secundários obtidos dos formulários do Centro de Controle de Zoonoses, referentes aos atendimentos 
de infestações por pulgas, no período 2007-2010. Resultados: dos 1.284 espécimes encontrados em 305 domicílios, 99,7% 
eram pertencentes à espécie Ctenocephalides felis felis; as infestações ocorreram  predominantemente em animais (57,1%), 
seguidas pelas mistas em seres humanos e animais (33,1%); os locais mais infestados foram os abrigos dos animais no 
peridomicílio (83,3%), principalmente em locais não pavimentados (62,0%); houve aumento na ocorrência de infestações 
nos meses de agosto e setembro, período mais seco do ano. Conclusão: as infestações por C. felis estiveram relacionadas 
a condições higiênicas precárias, a presença de anexos no peridomicílio e ao tipo de solo no ambiente. 

Palavras-chave: Ctenocephalides; Animais Domésticos; Estudos Transversais. 

Abstract
Objective: to study flea infestations in domestic animals and households in the urban area of Uberlândia-MG and 

their epidemiological aspects. Methods: cross-sectional study of secondary data obtained from Zoonotic Disease Control 
Centre records on flea infestation domiciliary visits between 2007 and 2010. Results: 99.7% of the 1,284 specimens 
found in 305 households were Ctenocephalides felis felis. Infestations occurred mainly in animals (57.1%), followed 
by mixed infestations in humans and animals (33.1%). Animal kennels in areas close to the households were the 
most infested sites (83.3%) predominantly in unpaved places (62.0%). Increased infestation occurred in August and 
September, this being the driest period of the year. Conclusion: the data indicate that C. felis infestations are related 
to poor hygienic conditions, presence of outbuildings and also type of soil in the environment.

Key words: Ctenocephalides; Animals, Domestic; Cross-Sectional Studies.
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Introdução

As pulgas, ou sifonápteros, são ectoparasitos 
transmissores de vários agentes patogênicos – como 
Yersinia pestis, Francisella tularensis, Hymenolepis 
sp., entre outros – para os seres humanos e outros 
animais. Devido a essa importância epidemiológica, 
merecem destaque as seguintes espécies: pertencentes 
à família Pulicidae, Pulex irritans L., Xenopsylla cheo-
pis (Rothschild), Ctenocephalides felis felis e C. canis 
(Curtis); de Tungidae, a espécie Tunga penetrans (L.); 
e as do gênero Polygenis Jordan, pertencentes à família 
Rhopalopsyllidae.1,2 

Por sua vez, os animais domésticos são de grande 
importância na sociedade humana, cumprindo funções 
como, por exemplo, fontes de alimento, companhia, 
auxílio na locomoção e na segurança de pessoas e/ou 
domicílios, entre outras. Entretanto, o convívio de seres 
humanos com outros animais pode criar condições 
favoráveis à transmissão de uma série de zoonoses, 
destacando-se as ectoparasitoses e endoparasitoses.3,4

A espécie C. felis, é considerada uma espécie cos-
mopolita, de distribuição mundial. Essa pulga parasita 
várias espécies de mamíferos, entre eles os canídeos, 
os felídeos, os roedores, os marsupiais, além do ser 
humano.1,5,6  T. penetrans, conhecida como pulga da 
areia ou bicho-do-pé, também acomete animais e o 
ser humano, causando lesões, principalmente nos pés, 
e podendo veicular patógenos para seus hospedeiros, 
como é o caso de superinfecções estafilocócicas.7,8 As 
pulgas eliminam, regularmente, grande quantidade de 
ovos nos ambientes onde vivem seus hospedeiros. O 
ciclo de ovo até a fase adulta pode variar de 25 a 30 dias, 
a depender das condições de temperatura, de umidade 
e de disponibilidade de alimento para as larvas.1,2,9 

A demanda crescente dos serviços de controle das 
infestações em domicílios do município de Uberlândia-
MG indicam sua importância sanitária. Estudos que 
auxiliem no conhecimento da epidemiologia dessa 
ectoparasitose são necessários para dimensionar seu 

impacto à Saúde Pública e para formular políticas de 
controle em áreas urbanas e rurais.  

O Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia 
(CCZU) é um órgão pertencente à Secretaria Municipal 
de Saúde e oferece à população o serviço de controle e 
profilaxia em domicílios infestados por pulgas. O serviço 
inclui a utilização de inseticidas e orientações aos res-
ponsáveis dos domicílios e/ou dos animais domésticos, 
sobre como evitar esses ectoparasitos. Mensalmente, o 
órgão recebe solicitações para o controle da população 
de pulgas em diferentes bairros, tendo registrado au-
mento do número de solicitações ao longo dos últimos 
anos (Limongi, comunicação pessoal). 

Os objetivos deste estudo foram conhecer a fauna 
de sifonápteros responsáveis pelas infestações de ani-
mais domésticos e/ou domicílios, além de evidenciar 
aspectos epidemiológicos importantes dessa parasitose 
na área urbana de Uberlândia-MG.

Métodos 

Foi realizado um estudo transversal com dados se-
cundários obtidos dos formulários do CCZU, referentes 
aos atendimentos de infestações por pulgas na área 
urbana do município, no período de outubro de 2007 
a fevereiro de 2010. Uberlândia-MG é um município 
localizado no Triângulo Mineiro, região Oeste do Estado 
de Minas Gerais, a 18o 91’ de latitude sul e 48o 27’ de lon-
gitude oeste (Figura 1). O município possuía, em 2010, 
uma população aproximada de 604 mil habitantes.10 

Foram considerados os dados de todos os for-
mulários dos atendimentos, motivados por demanda 
espontânea do serviço de controle de pulgas do CCZU. 
No entanto, somente aqueles domicílios onde foi pos-
sível a captura de pulgas foram incluídos no estudo. 
A amostra representou 41% de todos os atendimentos 
realizados pelo CCZU no período. As capturas dos in-
setos e as coletas de informações sobre as infestações 
aconteceram em 305 residências de 103 bairros dos 
cinco setores da cidade, nas seguintes proporções: 
Central (19; 6,2%); Leste (73; 23,9%); Norte (47; 
15,4%); Oeste (85; 27,9%); Sul (81; 26,6%). 

Os espécimes de pulgas foram capturados em tubos 
de ensaio no solo dos intra (interior do domicílio) e 
peridomicílios (área externa), pela equipe de agentes 
de controle de zoonoses responsáveis pelo controle de 
pulgas. Somente alguns espécimes presentes em cada 
ambiente foram capturados, com o intuito de identifi-

As pulgas, ou sifonápteros, 
são ectoparasitos transmissores 
de vários agentes patogênicos 
para os seres humanos e 
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car a espécie envolvida na infestação. Esses espécimes 
foram acondicionados em frascos contendo álcool a 
70% e em seguida, levados ao Setor de Parasitologia do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU). A identificação dos espécimes 
foi feita com auxílio de microscópio estereoscópico e 
chaves de identificação.1 

As fichas-padrão utilizadas na rotina do setor 
constituíram a fonte de dados do presente estudo. 
As variáveis estudadas foram: hospedeiros presentes 
(infestações mistas; em animais; em pessoas); tipo 
de piso no domicílio (cerâmica/alvenaria/cimentado; 
sinteco/madeira); local de infestação (generalizado; 
intradomicílio; peridomicílio); condições higiênicas 
(boas; regulares; ruins); animais domésticos (cão ou 
gato; cão e gato; aves); local de moradia do animal (intra 
ou peridomicílio; intra e peridomicilio); tipo de solo no 
peridomicílio (pavimentado; não pavimentado); abrigo 
do animal (pavimentado; não pavimentado); e presença 
de anexo (sim; não). A informação sobre infestação hu-
mana também foi obtida durante o serviço de controle de 

pulgas e foi baseada no relato dos próprios solicitantes. 
As condições higiênicas dos domicílios e da moradia 
dos animais foram consideradas boas quando não havia 
presença de lixo e/ou entulho e se o piso encontrava-se 
limpo e pavimentado. As condições foram consideradas 
ruins quando havia presença de lixo e/ou entulho, o piso 
não era pavimentado e faltava limpeza do local infestado. 
As condições foram consideradas regulares quando não 
predominava uma das duas condições descritas acima. A 
localização da infestação foi indicada da seguinte forma: 
intradomicílio; peridomicílio; e generalizada, quando 
estava concomitantemente presente nos dois locais. 

Os registros de solicitação de serviços e respectivos 
atendimentos foram organizados por mês, ao longo do pe-
ríodo de estudo. As condições meteorológicas do período 
de estudo foram fornecidas pela Estação Meteorológica 
do Instituto de Geografia da Universidade Federal de 
Uberlândia, localizada na zona urbana de Uberlândia-MG.

A análise dos dados foi feita com auxílio do pro-
grama computacional Epi Info versão 3.5.1. O teste de 
Mann-Whitney foi usado para a comparação do total de 

Jean Ezequiel Limongi e colaboradores
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Figura 1 − Localização da área de estudo, com destaque para o município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e 
sua área urbana. Brasil, 2010
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pulgas segundo sexo. Nas comparações para duas pro-
porções, foi utilizado o teste exato de Fisher ou o teste 
qui-quadrado (α=5%). Para quantificar a associação 
entre os possíveis fatores associados aos hospedeiros 
presentes (infestações mistas x infestações únicas –ani-
mais ou pessoas) e locais de infestação (infestações 
generalizadas x infestações únicas – intradomicílio 
ou peridomicílio), foi usada a Odds Ratio (OR) com 
intervalo de confiança de 95%. O presente estudo foi 
realizado exclusivamente com dados secundários do 
serviço de vigilância do CCZU, sem a identificação dos 
sujeitos, nem dos domicílios nos quais os dados foram 
coletados, de modo que a aprovação por Comitê de 
Ética em Pesquisa foi dispensada. 

Resultados 

Foram coletados 1.284 espécimes, pertencentes 
predominantemente à espécie C. felis (99,3%). Os 
demais (0,7%) eram pertencentes à espécie T. pene-
trans. Espécimes de C. felis foram encontrados como 
único ectoparasito em 302 domicílios (99%) e em 
infestação concomitante com T. penetrans em um 
domicílio (0,3%). Já T. penetrans foi encontrada como 
único ectoparasito no peridomicílio de dois domicílios 
(0,7%), localizados em dois bairros da zona Leste da 
cidade. A proporção sexual dos espécimes de C. felis foi 
de 1,9 fêmeas para um macho (p<0,0001). Na maioria 
dos domicílios, houve relatos de infestações em animais 
(57,1%), infestações mistas em seres humanos e ani-
mais (33,1%) e somente em seres humanos (9,8%). 
Em todos os domicílios amostrados, havia algum tipo de 
animal doméstico. O cão foi o animal mais acometido 
(83,6%), seguido pelo gato (13,1%). As infestações fo-
ram registradas principalmente nos abrigos dos animais 
localizados no peridomicílio (83,3%), cuja maioria es-
tava disposta diretamente sobre locais não pavimentados 
(62,0%) (Tabela 1). Outros anexos observados foram 
‘comércio’ (6,2%) e ‘galpão’ (9,5%). Em 155 (50,8%) 
domicílios, não havia anexos. 

A infestação mista de parasitismo em animais e 
pessoas mostrou-se associada a intradomicílios que 
apresentavam piso de madeira (p<0,001), à infestação 
generalizada (p<0,001), à existência de condições 
higiênicas ruins no domicílio e/ou no peridomicílio 
(p<0,001), ao tipo de solo pavimentado no peridomi-
cílio (p<0,001) e à presença de edificação anexa ao 
domicílio (p<0,001) (Tabela 2). Quanto à ocorrência 

de infestações generalizadas no ambiente, houve as-
sociação com a ausência de anexos no peridomicílio 
(p=0,004) (Tabela 3).

A distribuição mensal dos atendimentos aos domi-
cílios apontou variação temporal nas ocorrências das 
infestações. Houve um aumento no número de solici-
tações para combate nos meses de agosto e setembro, 
final do período mais seco e frio do ano (Figura 2). 

Discussão

C. felis mostrou ser a espécie predominante em 
infestações por sifonápteros nos domicílios da área 
urbana de Uberlândia-MG. Este achado foi semelhante 
ao encontrado em outros municípios do Brasil11-16 e 
corrobora as observações de Linardi e Guimarães1 e 
Linardi e Santos5 de que essa espécie é mais frequente 
no Brasil que C. canis. Esses estudos foram realizados 
a partir de inspeções diretas em cães e gatos de dife-
rentes cidades e as taxas de prevalência encontradas 
são bastante variáveis (12 a 60%). Algumas vezes, 
elas se mostraram altas, chegando a alcançar mais de 
70%.11,13 Entretanto, deve-se ressaltar que, no presente 
estudo, as pulgas foram coletadas somente no ambiente 
e não diretamente sobre os animais domésticos. Logo, 
é possível que em um estudo com sifonápteros obtidos 
diretamente sobre os animais, outras espécies de pulga 
possam ser encontradas. Em estudo realizado nesta 
cidade mineira, no ano de 1995,17 foi registrada, além 
de C. felis, a espécie Xenopsylla cheopis parasitando 
cães. Este achado indicaria a proximidade de roedores 
com animais domésticos e seres humanos. Em estudo 
realizado18 com cães da área urbana de Uberlândia-MG 
capturados, eutanasiados e examinados diretamente 
no CCZU, as únicas espécies de pulgas encontradas 
foram C. felis (74,2%) e Tunga penetrans (0,7%). 
Embora os números apresentados aqui possam diver-
gir parcialmente da prevalência de parasitismo real 
na população dos animais domésticos, cães e gatos 
da cidade, esses mesmos números deixam claro que 
C. felis é a principal espécie responsável pela ocor-
rência de altos níveis de infestação de pulgas em cães 
e gatos, em domicílios localizados na área urbana do 
município estudado. A alta prevalência de C. felis pode 
ser justificada pelo fato de as espécies desse gênero 
infestarem principalmente cães e gatos, animais do-
mésticos de estimação mais comumente encontrados 
em domicílios na região urbana.
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Diferentes estudos têm justificado a predominância 
ou o encontro único de C. felis no perímetro urbano 
de outros municípios no Brasil pelo clima mais quen-
te desses locais11-13,15,19 enquanto o encontro de C. 
canis seria mais comum em locais com temperaturas 
mais baixas.19,20 As condições climáticas também 
justificariam a predominância C. felis no município 

de Uberlândia-MG. A região apresenta um clima 
subtropical, com duas estações bem definidas, um 
inverno seco (maio a setembro) e um verão chuvoso 
(outubro a abril).21 Os dados climáticos apurados 
em Uberlândia-MG, no decorrer deste estudo, não 
apresentaram diferenças daqueles registrados para 
o restante da região mineira. As infestações perdura-

Tabela 1 − Características epidemiológicas das infestações por pulgas em 305 domicílios do município de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007 a 2010

Variáveis N (%)

Domicílios com hospedeiros presentes

Animais 174 57,1

Seres humanos e animais (infestações mistas) 101 33,1

Seres humanos 30 9,8

Domicílios com animais domésticos

Cães 255 83,6

Gatos 40 13,1

Cães e gatos 8 2,6

Aves (galinhas) 2 0,7

Condições higiênicas dos domicílios

Boas 57 18,7

Regulares 178 58,4

Ruins 70 23,0

Localização da moradia do animal

Peridomicílio 254 83,3

Intradomicílio 43 14,1

Intra e peridomicílio 8 2,6

Local da infestação

Peridomicílio 213 69,8

Intradomicílio 23 7,5

Generalizada 69 22,7

Tipo de piso no domicílio

Cerâmica/alvenaria/cimentado 272 89,2

Sinteco/madeira 33 10,8

Presença de anexo

Sim 150 50,8

Não 155 49,2

Abrigo do animal

Pavimentado 116 38,0

Não pavimentado 189 62,0

Tipo de solo no peridomicílio

Não pavimentado 250 82,0

Pavimentado 55 18,0
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ram por todo o intervalo do estudo, porém o maior 
número de atendimentos nos meses de agosto e se-
tembro parece ser, ao menos em parte, resultante das 
condições climáticas prevalentes no período. O clima 
mais seco com aumento de temperatura no final do 
inverno na região onde se localiza o município, parece 
favorecer o ciclo desse parasito e, consequentemente, 
a ocorrência de um maior número de infestações no 
período. Trabalhos em outros locais do Brasil também 
descreveram infestações de C. felis durante todo o 
ano, com aumento em períodos com temperatura mais 
elevada e baixa pluviosidade.11,15,20

Neste estudo, a proporção de fêmeas foi maior que a 
de machos. Outros autores também observaram maior 
proporção de fêmeas em Uberlândia-MG17 e em outras 
localidades brasileiras.11,13 No município de Manaus-
AM, a proporção sexual foi de 1,96:1 em cães e de 
3,66:1 em gatos. No município de Juiz de Fora-MG, essa 
proporção foi de 4:1. A maior proporção de fêmeas 
capturadas em relação aos machos estaria associada 
ao fato de a emergência das fêmeas ocorrer cerca de 
uma semana antes da emergência dos machos.1 

Em 42,9% dos domicílios infestados, houve ocor-
rência de parasitismo e de picadas em seres humanos 

Tabela 2 − Análise bivariada em relação aos hospedeiros presentes em 305 domicílios do município de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007 a 2010

Variáveis
Infestações mistas a 

(n=101)
Infestações únicas b 

(n=204) OR (IC
95%

) p-valor
n % n %

Tipo de piso no domicílio 

Cerâmica/alvenaria/cimentado 80 79,2 192 94,1 0,23 (0,10-0,53) 0,001 e

Sinteco/madeira 21 20,8 12 5,9 1,00

Local de infestação

Generalizada 34 33,7 35 17,2 2,40 (1,40-4,40) 0,001 e

Peri ou intradomicílio 67 66,3 169 82,8 1,00

Condições higiênicas

Boas 9 8,9 48 23,5 0,31 (0,13-0,70) 0,001 e

Regulares/ruins 92 91,1 156 76,5 1,00

Animais domésticos c

Cão e gato 2 2 6 2,9 0,68 (0,09-3,2) 0,480 d

Cão ou gato 97 98 198 97,1 1,00

Local de moradia do animal

Intra e peridomicílio 2 2 6 2,9 0,66 (0,09-3,1) 0,470 d

Intra ou peridomicílio 99 98 198 97,1 1,00

Tipo de solo no peridomicílio

Não pavimentado 71 70,3 179 87,7 0,33 (0,17-0,62) 0,001 e

Pavimentado 30 29,7 25 12,3 1,00

Abrigo animal

Pavimentado 35 34,7 81 39,7 0,80 (0,47-1,35) 0,460 e

Não pavimentado 66 65,3 123 60,3 1,00

Presença de anexo

Não 36 35,6 119 58,3 0,39 (0,23-0,66) 0,001 e

Sim 65 64,4 85 41,7 1,00

a) Infestações mistas: animais e seres humanos
b) Infestações únicas: animais ou seres humanos
c) Foi excluída a opção ‘aves’  na analise estatística.
d) Teste exato de Fisher
e) Teste qui-quadrado
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(infestações mistas + infestações em humanos). 
Embora essa espécie não complete seu ciclo de vida 
sobre os seres humanos, as picadas são relativamente 
comuns e devem-se ao fato de essa espécie, assim 
como outras pulgas, utilizar, ocasionalmente, outros 
hospedeiros como fonte de alimentação sanguínea, na 
falta de seus hospedeiros preferenciais.22,23 Este fato 
tem dupla importância epidemiológica, uma vez que 
esse ectoparasito também pode veicular patógenos 
para o ser humano.24,25 

A outra espécie de pulga encontrada nos domicílios 
investigados foi Tunga penetrans. Dois entre os três 
domicílios onde essa pulga foi encontrada eram locali-
zados em uma área da cidade com registros prévios de 

ocorrências de tungíase em humanos e animais, cau-
sando níveis variados de morbidade da doença, com o 
comprometimento de pés ou digitais, superinfestação 
ou presença de infecções secundárias.26

O fato de as pulgas terem sido coletadas somente 
em domicílios (peri e intradomicílio) e as coletas 
terem sido qualitativas não descarta a possibilidade de 
infestações não controladas pelo CCZU apresentarem 
um perfil epidemiológico diferente do apresentado 
aqui. Certamente, a obtenção dessas informações e 
de outras, estas obtidas a partir de inspeções diretas 
dos animais presentes nos domicílios, forneceriam 
uma visão mais clara dos aspectos epidemiológicos 
associados a esses ectoparasitos.  

Tabela 3 − Análise bivariada em relação aos locais de infestações por pulgas em 305 domicílios do município de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007 a 2010

Variáveis
Infestações 

generalizadas a (n=69)
Infestações únicas b 

(n=236) OR (IC
95%

) p-valor
n % n %

Tipo de piso no domicílio 

Cerâmica/alvenaria/cimentado 62 89,9 210 89,0 1,09 (0,43-3,13) 0,980 e

Sinteco/madeira 7 10,1 26 11,0 1,00

Condições higiênicas

Boas 13 18,8 44 18,6 1,01 (0,46-2,08) 0,880 e

Regulares/ruins 56 81,2 192 81,4 1,00

Animais domésticos c

Cão e gato 2 2,9 6 2,6 1,15 (0,11-6,66) 0,560 d

Cão ou gato 66 97,1 229 97,4 1,00

Local de moradia do animal

Intra e peridomicílio 3 4,3 5 2,1 2,09 (0,31-11,08) 0,260 d

Intra ou peridomicílio 66 95,7 231 97,9 1,00

Tipo de solo no peridomicílio

Não pavimentado 58 84,1 192 81,4 1,20 (0,56-2,76) 0,730 e

Pavimentado 11 15,9 44 18,6 1,00

Abrigo animal

Pavimentado 26 37,7 90 38,1 0,98 (0,54-1,76) 0,940 e

Não pavimentado 43 62,3 146 61,9 1,00

Presença de anexo

Não 46 66,7 109 46,2 2,32 (1,28-4,29) 0,004 e

Sim 23 33,3 127 53,8 1,00

a) Infestações generalizadas: intra e peridomicílio
b) Infestações únicas: intra ou peridomicílio
c) Foi excluída a opção ‘aves’ na analise estatística.
d) Teste exato de Fisher
e) Teste qui-quadrado
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Dados epidemiológicos observados neste trabalho 
indicam que as infestações mistas (em animais e 
seres humanos) por C. felis estão relacionadas a 
vários fatores: domicílio com condições higiênicas 
precárias; localização da infestação; presença de 
anexo; e também o tipo de solo e piso no peri e 
intradomicílio. Além da utilização de inseticidas, a 
adoção de medidas de prevenção como pavimenta-
ção e limpezas periódicas dos locais onde ficam os 
abrigos dos animais, incluindo os respectivos abrigos 
e acessórios presentes nos locais, são medidas que 
auxiliariam no controle das infestações e, consequen-

temente, na prevenção de problemas decorrentes do 
parasitismo por essa pulga. 

Ademais, o combate às pulgas nos animais (ação 
não realizada pelo CCZU) e a verificação da efetividade 
da desinsetização do ambiente, a partir de um retorno 
ao domicílio atendido, aumentariam o grau de efeti-
vidade do controle desses ectoparasitos no município 
de Uberlândia-MG. Os dados também são fontes de 
informações para os órgãos envolvidos na vigilância 
epidemiológica e controle de zoonoses, interessados 
no planejamento de medidas de prevenção e controle 
dessa ectoparasitose.

Figura 2 − Distribuição mensal da frequência relativa de atendimentos realizados pelo Centro de Controle de 
Zoonoses de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, relacionada à pluviosidade (A) e à temperatura.(B). 
Brasil, outubro de 2007 a fevereiro de 2010 
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Resumo
Objetivo: caracterizar o grau de diversificação dos procedimentos requeridos do Modelo de Atenção Integral no trata-

mento da doença de Chagas e analisá-lo quanto à eficiência no uso de recursos em 2009-2011. Métodos: levantamento de 
microcustos e modelos de Custeio Baseado em Atividades e Análise Envoltória de Dados, no cálculo das despesas e custos 
unitários efetivos dos procedimentos para um estudo de caso de avaliação do desempenho do modelo de atenção do Labora-
tório de Pesquisa Clínica em Doença de Chagas/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fiocruz. Resultados: o grau de 
diversificação e a motivação pró-eficiência foram confirmados – 291 tipos de procedimentos em 2009, e ganho de eficiência 
de 19% no período 2009-2011. Conclusão: a análise de eficiência revela poder explicativo sobre a tomada de decisão nas 
organizações públicas multipropósito de saúde, evidenciando a eficiência do modelo no tratamento da doença de Chagas e 
sua contribuição potencial para ações efetivas do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS). 

Palavras-chave: Doença de Chagas; Assistência Integral à Saúde; Custos e Análise de Custo; Análise Custo-Eficiência. 

Abstract
Objective: to characterize the level of procedure diversification required by the Integral Health Care Model for 

Chagas’ disease treatment and assess it with respect to efficient use of resources. Methods: a microcosts survey, as 
well as Activity-Based Costing (ABC) and Data Envelopment Analysis (DEA) models, were used to calculate annual 
expenditure and actual unit costs of procedures for a case study assessing the performance of the Chagas’ Disease Clinic 
Research Laboratory/Evandro Chagas Clinical Research Institute/Fiocruz health care model. Results: diversification 
and pro-efficiency motivation were confirmed by the identification of 291 procedures types in 2009 and 19% efficiency 
gain in the period 2009-2011. Conclusion: efficiency Analysis reveals explanatory power over decision-making in 
multipurpose public health organizations and demonstrated the efficiency of the model in Chagas’ disease treatment 
and its potential contribution to effective care actions in the Brazilian Unified Health System.

Key words: Chagas Disease; Comprehensive Health Care; Costs and Cost Analysis; Cost Efficiency Analysis.
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Introdução

Como destaca a Organização Mundial da Saúde 
(OMS),1 a doença de Chagas é uma das principais doen-
ças tropicais negligenciadas e responsáveis por óbitos e 
perda da capacidade de trabalho nos países da América 
Latina. Seu tratamento, na fase crônica, exige atenção 
prolongada e dispendiosa e, portanto, uma estratégia 
abrangente de erradicação e controle, calcada em um 
modelo humanizado2 e de atenção integral.3 Muitas vezes 
o tratamento é alvo de preocupação quanto ao volume 
de recursos que mobiliza, cuja eficácia e expansão dos 
esforços de pesquisa operacional é considerada crucial.

O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas 
(IPEC), adotou a estrutura organizacional de Ação 
Integrada (PAI) em 1999. Esta estruturação objetiva 
integrar as atividades de diagnóstico laboratorial, aten-
ção clínica, ensino e pesquisa de doenças infecciosas. 
Além disso, tal estrutura procura tornar o IPEC refe-
rência em ensino, pesquisa e diagnóstico, mobilizar 
recursos para a pesquisa clínica de doenças infecciosas 
selecionadas em função de sua importância no quadro 
nosológico brasileiro.1,2

Entre as PAI estruturadas do IPEC, a Ação Integrada 
de Pesquisa Clínica sobre Doença de Chagas, desenvol-
vida pelo Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença 
de Chagas (LAPCLIN-CHAGAS), é uma das experiências 
consolidadas de integração de atividades de diagnós-
tico, atenção clínica, ensino e pesquisa.

A busca de sustentabilidade do posicionamento do 
IPEC resultou na estratégia de aliar a incorporação de 
ganhos de eficiência ni uso de recursos à obtenção 
de ganhos de efetividade clínica nos esquemas de 
tratamento adotados, com vistas à promoção da pes-
quisa clínica sobre doenças infecciosas do IPEC. Esta 
orientação busca atender à valorização da eficiência, 
da orientação para resultados, da descentralização 
dos controles gerenciais, da responsabilização e da 
flexibilização de procedimentos como princípios do 

modelo da “nova gestão pública”, que se baseia no 
paradigma da “administração pública gerencial”,4 

Os resultados obtidos com a estratégia de propul-
sionar a pesquisa clínica mediante a organização em 
PAI, com vistas a promover a pesquisa estratégica em 
saúde, já foram analisados de forma agregada nas 
conclusões de trabalhos anteriores sobre o desenvol-
vimento do IPEC.5-7

Este artigo, particularmente, recorre ao resultado 
da análise do desempenho conjunto das diversas 
atividades de cada PAI do IPEC. Recomendável para a 
avaliação da eficácia dessa estrutura de atenção inte-
gral, que incorpora, simultaneamente, atividades de 
ensino e pesquisa. O estudo se utiliza de um modelo 
de representação adequada das especificidades do 
funcionamento do IPEC como unidade produtiva e de 
seu processo de tomada de decisão sobre a alocação 
de recursos no período 2002-2011.

O artigo, em suma, é uma aplicação original de 
uma linhagem de trabalhos de Análise de Eficiência5-7 
de organizações públicas multipropósito de saúde e 
focaliza a quantificação, aparentemente inédita na 
literatura, do grau de diversificação dos procedi-
mentos e do desempenho, em termos de eficiência, 
do Modelo de Atenção Integral no tratamento da 
doença de Chagas.

O objetivo do artigo é caracterizar o desempenho, 
sob o critério da eficiência no uso dos recursos, e o 
grau de diversificação específicos do LAPCLIN-CHAGAS 
que decorreram da adoção da estratégia de atenção 
integral no tratamento da doença de Chagas no Instituto 
de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – IPEC.

Métodos

Trata-se de pesquisa avaliativa, conduzida por meio 
de estudo documental com características bibliográ-
ficas e abordagem quantitativa dos dados, com vistas 
a caracterizar os princípios de organização da Ação 
Integrada sobre a Doença de Chagas no IPEC. Em 
seguida, os resultados da aplicação do método de 
levantamento de despesas em nível de microcustos 
do IPEC5 e do Modelo Custeio Baseado em Atividades 
(ABC) de apropriação de custos8 para caracterizar o 
grau de diversificação do LAPCLIN-CHAGAS em 2009. 
Finalmente, utilizou-se o Modelo de Análise Envol-
tória de Dados, ou Modelo DEA (Data Envelopment 
Analysis), de cálculo de um padrão de avaliação,9 para 

A doença de Chagas é uma das 
principais doenças tropicais 
negligenciadas e responsáveis 
por óbitos e perda da capacidade 
de trabalho nos países da 
América Latina.
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incluir a dimensão organizacional na avaliação do 
desempenho dessa organização de atenção em saúde 
na alocação de recursos entre 2009 e 2011.

Quanto aos princípios do Modelo de Atenção 
Integral destacados na literatura, focalizados neste 
estudo da aderência da Ação Integrada sobre a 
Doença de Chagas no IPEC ao referido modelo, 
incluem-se: promoção da saúde;10 busca de pre-
cedência dos direitos humanos sobre as relações 
de mercado – “integração ao SUS” –;11,12 transição 
do trabalho médico especializado como eixo para 
a atenção centrada no trabalho multiprofissio-
nal;13 compromisso com a atenção humanizada 
de abordagem do doente como cidadão;14 criação 
das unidades prestadoras de serviços necessárias 
à passagem de um modelo hospitalocêntrico para 
um modelo de maior envolvimento familiar e so-
cial na atenção;15 incorporação da abordagem da 
medicina baseada em evidências;16 substituição do 
atrelamento aos aspectos biológicos por uma lógica 
multiconceitual e multidisciplinar;17 controle de 
dificuldades financeiras provenientes de despesas 
familiares de saúde elevadas;18 e eficácia no controle 
do comportamento de risco.19

O significativo grau de diversificação dos procedi-
mentos e atividades foi caracterizado, em termos qua-
litativos e quantitativos, pelo resultado do levantamento 
documental e do cálculo dos valores das despesas e 
das quantidades anuais da produção física dos vários 
serviços prestados. 

O custo unitário dos procedimentos e atividades do 
LAPCLIN-CHAGAS foi então apurado como custo médio 
para 2009,21 uma vez que os serviços de hábito com-
partilham custos comuns,20 ao mesmo tempo em que 
estão sujeitos a contingências do quadro nosológico e 
não obedecem rotinas-padrão. Os dados de produção, 
de despesa e de material permanente utilizados são 
relativos ao período de um ano, longo o suficiente 
para corrigir a sazonalidade dos gastos.5

A quantidade, a relação de causa e efeito entre os 
recursos e essas atividades e a eficiência e eficácia 
com que os recursos são consumidos nas atividades 
que mais impactam o gasto de recursos constituem o 
objetivo da análise estratégica de custos do Modelo 
ABC, que procura diminuir as distorções provocadas 
pelo rateio arbitrário dos custos indiretos.8 

O Modelo ABC parte da representação da orga-
nização por atividades e por processos,5 com vistas 

a medir a relação entre os recursos e as atividades, 
denominada ‘direcionador de custos’, ou seja, o fator 
que determina o custo de uma atividade, a verdadeira 
causa dos seus custos; um input ou atividade que cons-
titui uma variação no custo total de um determinado 
objeto de custeio.8

Uma vez que o aspecto mais crítico da mensuração 
do comportamento dos custos reside na identificação 
desses direcionadores, os principais elementos de 
despesa da composição do orçamento do IPEC e do 
orçamento geral da Fiocruz de 2009 serviram de re-
ferência para levantar as despesas relevantes em nível 
de microcustos, assim como para calcular o custo 
unitário efetivo de cada tipo de serviço prestado no 
LAPCLIN-CHAGAS segundo os princípios do Modelo 
ABC: força de trabalho terceirizada; medicamentos; 
alimentação; reagentes; filmes e papeis para exame de 
imagem; almoxarifado; outros materiais de consumo 
que não de almoxarifado; depreciação de equipamen-
tos e mobiliário; tarifa de telecomunicação; quadro de 
servidores e bolsistas; despesas de apoio administrativo 
interno; despesas de coleta de material; e despesas de 
administração do campus.21

Dada a diversidade de produtos e serviços que a 
ação integrada do IPEC abrange, o desempenho do 
modelo de atenção integral no tratamento da doença 
de Chagas no LAPCLIN-CHAGAS foi avaliado em segui-
da, sob o critério da eficiência no uso dos recursos 
(insumos), a partir da análise dos escores-síntese de 
eficiência relativa com respeito a uma fronteira de 
eficiência calculada pelo modelo DEA.

Do total de 14 PAI do IPEC, foi considerado o 
desempenho de uma amostra constituída das 8 PAI já 
estruturadas segundo o Modelo de Atenção Integral à 
Saúde no período 2002-2011, totalizando 80 unidades 
de observação: as PAI anuais de doença de Chagas, 
doenças febris agudas e dengue, vírus T-linfotrópicos 
humanos, leishmanioses, micoses, toxoplasmose, 
tuberculose e HIV/aids.21

Em termos econômicos, a fronteira única pluria-
nual de eficiência calculada para as PAI anuais é a 
fronteira de produção constituída com a represen-
tação das ações integradas do IPEC que revelaram as 
melhores práticas no conjunto dos anos do período 
analisado, ou seja, a produção máxima empirica-
mente observada de qualquer Ação Integrada entre 
a população estudada, obtida a partir de sua dotação 
efetiva de recursos.

Alejandro Marcel Hasslocher-Moreno e colaboradores
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Convenciona-se que, para todas as DMU situadas 
na fronteira,  

ou seja, que todas elas se caracterizam por uma 
situação de eficiência plena: DMU 100% eficiente. 
Assim sendo, a eficiência relativa E

i
 de uma DMU U

i
, 

cujo ponto representativo não faz parte da fronteira 
eficiente, pode ser medida como

e este é um escore-síntese para o seu desempenho.
O modelo DEA foi escolhido para a análise de 

eficiência das PAI porque: (a) distingue a ineficiência 
na gestão dos fenômenos sob o controle do gerente 
vis-à-vis os efeitos dos outros fatores fora do controle 
do administrador; (b) goza das chamadas propriedades 
de incentivo como método de revelação da informação, 
no sentido de que sua utilização incentiva o agente da 
produção a informar da “melhor maneira”, tornando a 
avaliação imune ao blefe; (c) não requer prévio conhe-
cimento da tecnologia para representar a organização 
avaliada; (d) focaliza observações individuais, ao invés 
de médias da população; (e) calcula uma medida 
agregada individual da DMU, quanto à utilização de 
insumos para produzir os produtos almejados; (f) usa 
múltiplos produtos e insumos simultaneamente, possí-
veis de serem considerados em diferentes unidades de 
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A DEA, por sua vez, é um modelo não paramétrico 
de avaliação de Unidades Tomadoras de Decisão 
(DMU) comparáveis; no caso de sua aplicação específi-
ca a este estudo, trata-se da avaliação das PAI do IPEC, 
que utilizam quantidades de recursos diferentes para 
produzir bens em quantidades distintas. A comparação 
da eficiência de uma dada DMU se dá pela revelação 
do desempenho das outras DMU sob análise. As DMU 
devem atuar sob as mesmas condições e os insumos e 
produtos devem ser os mesmos, diferindo apenas em 
intensidade e magnitude. O objetivo é obter uma su-
perfície envoltória – fronteira de eficiência – formada 
pelas DMU com melhor desempenho. 

Do ponto de vista matemático, esse modelo presta-
se a identificar os pesos que maximizam o escore atri-
buível à avaliação da unidade econômica pela análise 
de eficiência, quando obedecidas duas restrições: que 
nenhuma DMU pode estar além da fronteira; e que 
cada DMU produz e utiliza quantidades positivas de 
todos os produtos e insumos considerados na análise.

Conceitualmente, o modelo DEA é um modelo de 
programação matemática. Aplicado a um conjunto de 
K organizações que utilizam N insumos para produzir 
M produtos, esse modelo permite calcular os escores-
síntese de cada organização, 

em que
O: representam produtos;
I: representam insumos; e
A

ij 
e B

ij
: representam pesos, ou seja, a importância 

relativa de cada produto e insumo.
Assim, é possível hierarquizar as organizações 

segundo sua eficiência técnica relativa, com a especi-
ficação de um padrão de comparação.

No modelo gráfico da Figura 1, por exemplo, face 
à situação relativa de U

i
, quando comparado o seu 

desempenho com o de U
1
 e U

2
, conclui-se que, entre 

essas três DMU, U
i
 é a que pertence à fronteira eficien-

te, já que U
1
 utiliza o mesmo montante de recursos X

i
 

para produzir Y
1
, ou seja, menos do que Y

i
, enquanto 

U
2
 produz o mesmo que U

i 
mas utiliza um volume de 

recursos X
2
 maior do que X

i
.

Nesse sentido, a ineficiência técnica de U
1
 e 

U
2
 é expressa pelos escores-síntese menores que 

o de U
i
.

E
i
 = Y

i
/X

i
 = (A

1i
.O

1i
 + . . . + A

Mi
.O

1i 
I

Mi
) / (B

1i
.I

1i
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Ni
.I

Ni
)

EL= YL
XL

= 1
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<1

Fonte: JORGE e colaboradores , 2006, p. 5

Figura 1 − Representação gráfica do escore-síntese 
de Eficiência Técnica
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medida; (g) não faz restrições à forma funcional da 
função de produção; (h) não requer o conhecimento 
de pesos e preços de insumos e produtos a priori; 
(i) incorpora variáveis categóricas (dummy); (j) 
permite usar variáveis exógenas para representar a 
organização avaliada; (l) incorpora julgamentos, se 
desejado; e (m) satisfaz o critério de equidade na 
avaliação relativa de cada DMU.

Entre os modelos DEA para análise, foi escolhido o 
Modelo DEA-BCC-O, que possibilita analisar processos 
produtivos de DMU com portes distintos, tais como 
as PAI (retornos variáveis de escala). O modelo DEA-
BCC-O é utilizado para calcular a produção máxima 
da organização em análise, quando mantido constante 
o consumo agregado de insumos, sendo considerado 
mais pertinente ao objetivo do presente estudo uma 
vez que o orçamento do IPEC e de suas PAI é estabe-
lecido a priori e o alvo do gerente local é, antes, o 
de aumentar os resultados obtidos, do que reduzir os 
insumos utilizados.

Finalmente, as variáveis de insumo do modelo 
calculado foram selecionadas por sua importância na 
despesa: (a) horas-médico – tempo dedicado por pro-
fissionais médicos a cada PAI –; e (b) custeio exceto 
pessoal – despesa anual com medicamentos, reagentes 
para exames e material hospitalar por PAI. Os produtos 
foram eleitos por sua importância para o resultado das 

PAI: (a) exames – quantidade de exames realizados 
distribuída por PAI –; (b) consultas – quantidade de 
consultas prestadas por PAI –; (c) internações – quan-
tidade de dias de internação por PAI –; (d) produção 
científica – quantidade de artigos publicados por 
PAI –; (e) coorte – quantidade de novos pacientes 
de pesquisa por PAI –; e (f) ensino – quantidade de 
dissertações e teses defendidas por PAI. 

A especificação inicial do modelo adotado nos tra-
balhos da linhagem de Análise de Eficiência das PAI do 
IPEC que precedem este artigo foi preservada, porque 
o pequeno tamanho da população de DMU estudada 
resultou na preocupação de assegurar o número mí-
nimo de observações necessário a identificar as DMU 
eficientes e ineficientes e as mudanças em sua posição 
relativa, no período analisado.

Utilizando-se as oito variáveis de insumos e de 
produtos das PAI do IPEC quantificadas com a inclusão 
desses dados, bem como o modelo DEA com Retornos 
Variáveis de Escala Orientado para o Produto – DEA-
BCC-O –, foi resolvido o Problema de Programação 
Linear subjacente com a utilização do software 
Frontier Analyst®, obtendo-se, então, os escores de 
eficiência técnica relativa de cada PAI anual, variáveis 
adimensionais cujos valores para cada ano do período 
da análise são apresentados em percentagens na Tabela 
2 e na Figura 3.
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Tabela 2 − Evolução (em %) dos escores-síntese de Eficiência Técnica Relativa das Ações Integradas do Instituto 
de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 Brasil, 2002 a 2011

Ano
PAII 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chagas 0,799 0,815 0,793 0,857 0,770 0,823 0,852 0,795 0,573 0,947

DFA/Dengue 0,877 1,000 0,960 0,986 0,988 1,000 1,000 1,000 0,787 1,000

HTLV 1,000 0,845 0,991 0,789 0,761 0,974 0,967 0,870 0,552 0,960

Leishmaniose 1,000 1,000 1,000 0,952 0,979 0,964 0,758 0,831 0,968 1,000

Micoses 1,000 1,000 1,000 1,000 0,883 1,000 0,865 1,000 1,000 1,000

Toxoplasmose 1,000 1,000 1,000 1,000 0,899 0,950 0,923 0,940 0,603 0,950

Tuberculose 1,000 1,000 1,000 1,000 0,925 1,000 0,968 0,858 0,637 0,955

HIV 1,000 1,000 0,885 1,000 0,925 1,000 0,959 1,000 1,000 1,000

Média 0,960 0,958 0,954 0,948 0,891 0,964 0,912 0,912 0,765 0,977

Notas:

Variáveis de input: hora-médico; e outros custeios.

Variáveis de output: exame; consulta; internação; produção científica; coorte; e dissertações e teses.

Modelo: DEA-BCC-O com especificações de 8 variáveis.

Elaboração:

Laboratório de Pesquisa em Economia das Organizações de Saúde/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Instituto Oswaldo Cruz (LAPECOS/IPEC/Fiocruz)
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O uso de testes não paramétricos de aferição da 
precisão estatística dos resultados da Análise de Efi-
ciência desenvolvida com o modelo adotado permitiu 
confirmar que as variações dos escores-síntese de 
eficiência técnica relativa obtidos são estatisticamente 
significativas.5-7

Recorrendo a dados secundários, o desenvol-
vimento do trabalho e a divulgação dos resultados 
não requereram a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa do IPEC.

Resultados

A Tabela 1 exemplifica o grau de diversificação da 
atenção clínica e dos exames de diagnóstico protago-
nizado pelo LAPCLIN-CHAGAS no tratamento da doença 
de Chagas para 2009, quando foram prestados 291 
tipos de serviços.

Como resultado, a coorte de portadores de doença 
de Chagas do LAPCLIN-CHAGAS está estruturada sobre 
um banco de dados com cerca de 2.200 pacientes. 
Foram acompanhados 2.022 pacientes entre 1986 e 
2011, provenientes das 27 unidades federativas bra-
sileiras, bem como de outros países, especialmente 
da Bolívia. Em torno de 1.100 pacientes foram as-
sistidos regularmente no período 2010-2011 – 65% 

com cardiopatia, 30% na forma indeterminada e 5% 
com megavísceras – e foram oferecidos 20 turnos 
ambulatoriais semanais de doença de Chagas/Car-
diologia. Os critérios de alta do ambulatório incluem 
os pacientes que abandonam o acompanhamento, 
os que se mudam do Estado do Rio de Janeiro e os 
que vêm a óbito.

Nesse contexto, a Tabela 1 inclui a atuação do 
Serviço Social do IPEC no gerenciamento de ques-
tões previdenciárias e as práticas de acolhimento 
do Serviço de Psicologia em consultas de outras 
especialidades.

O primeiro transplante cardíaco em portador de 
doença de Chagas no Rio de Janeiro ocorreu em pa-
ciente do IPEC, em fevereiro de 2008. A partir deste, 
outros seis pacientes foram assistidos com transplante 
até o final de 2011.

Em termos de prestação de serviços tipicamente 
de referência, registra-se, primeiramente, a participa-
ção do LAPCLIN-CHAGAS no grupo responsável pelo 
primeiro Consenso Brasileiro de doença de Chagas 
(2005), no Consenso Espanhol de doença de Chagas 
(2008) e no Consenso Latino-Americano de Cardio-
patia Chagásica (2009).

Registra-se, ainda, o acolhimento, pelo LAPCLIN-
CHAGAS, dos profissionais que manuseiam animais 

Atenção integral e eficiência em laboratório de pesquisa em doença de Chagas
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Figura 3 − Evolução (em %) da Eficiência Técnica Relativa do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas e do 
Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de Chagas/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/
Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro-RJ. Brasil, 2002 a 2011

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chagas

Média PAIs

Elaboração: Laboratório de Pesquisa em Economia das Organizações de Saúde/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Instituto Oswaldo Cruz (LAPECOS/IPEC/Fiocruz)



301 

Alejandro Marcel Hasslocher-Moreno e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):295-306, abr-jun 2013

Tabela 1 − Atividades de atendimento, diagnóstico e suporte do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de 
Chagas/Instituto de Pesquisa Cínica Evandro Chagas/Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro-RJ. 

 Brasil, 2009

Descrição Quantidade Tipos Despesa-Anoa Custo unitárioa

Consultas - Infectologista 2.678 2 402.467,22 150,29

Consultas - Médico Não-Infectologista 2.539 2 383.184,50 150,93

Consultas - Outras Especialidades 539 2 408.252,69 756,97

Procedimentos - Ambulatório 14 16 999,37 69,33

Procedimentos - Enfermagem 3.142 56 82.626,26 26,30

Leito-Dia (com Refeição e Medicamento) 468 – 720.828,41 1.540,23

Leito-Dia 468 – 652.159,48 1.393,50

Paciente de Leito-Dia 36 – 652.159,48 18.115,54

CTI-Dia (com Refeição e Medicamento) 131 – 203.684,81 1.554,85

CTI-Dia 131 – 173.353,16 1.323,31

Paciente de CTI-Dia 12 – 173.353,16 14.446,10

Atendimento de Hospital-Diab 75 – 28.094,40 374,59

Laboratório de Anatomia Patológica 802 10 137.735,05 19,08

Laboratório de Bacteriologia e Bioensaios 2.030 18 185.174,83 7,76

Laboratório de Imagem 1.345 90 377.647,41 30,82

Laboratório de Imunodiagnóstico 3.691 29 218.308,85 6,34

Laboratório de Micologia 3 3 623,47 0,06

Laboratório de Patogenia Viral 546 17 94.376,90 9,92

Laboratório de Patologia Clínica 23.645 46 400.543,34 1,88

Dispensação de Ampola 12.500 – 6.179,58 –

Dispensação de Cápsula 1.080 – 444,93 –

Dispensação de Comprimido 597.460 – 147.682,11 –

Refeições no Hospital-Dia 75 – 387,55 –

Refeições no Ambulatório NDc – 14.449,20 –

Refeições na Internação 468 – 57.347,65 –

Refeições no CTI 131 – 16.052,44 –

Apoio Administrativo Interno – – 385.034,76 –

Apoio Administrativo do Campus – – 367.922,43 –

a) Em R$, a preços de 2012.

b) Inclui refeição e medicamento

c) ND: sem dados

Nota:

Valores em R$, a preços de 2012.

Elaboração:

Laboratório de Pesquisa em Economia das Organizações de Saúde/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Instituto Oswaldo Cruz (LAPECOS/IPEC/Fiocruz)
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• Progressão para cardiopatia chagásica crônica em uma coorte com doença de Chagas;

• Estudo Longitudinal da Morbi-Mortalidade Cardíaca na Fase Crônica da doença de Chagas;

• Experiência do tratamento trypanosomicida de pacientes com doença de Chagas crônica;

• Programa de Reabilitação Cardiopulmonar em Pacientes com Cardiopatia de Etiologia Infecciosa;

• Estudo clínico em pacientes com cardiopatia chagásica crônica. Estudo BENEFIT;

• Atenção farmacêutica na qualidade de vida de portadores de insuficiência cardíaca por doença de Chagas crônica: ensaio clínico randomizado;

• Aspectos Clínicos e Epidemiológicos da doença de Chagas em pacientes do estado do Rio de Janeiro;

• Implantação de PCR para diagnóstico de doença de Chagas como rotina clínica;

• Diagnóstico de doença de Chagas crônica por sinais, sintomas e exposições em indivíduos com indicação de investigação diagnóstica;

• Valor do Fator de Crescimento de Transformação (TGF-b) na Progressão da doença de Chagas;

• Análise da Performance Cardíaca em pacientes com doença de Chagas à luz de novos métodos ecocardiográficos;

• Estudo dos mecanismos envolvidos na gênese e manutenção da fibrose durante a infecção pelo Trypanosoma Cruzi; e

• Prevalência dos genótipos NOS e IFN-gama em pacientes chagásicos e correlação com marcadores prognósticos.

Figura 2 − Projetos de Pesquisa Clínica desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de 
Chagas/Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 Brasil, 2012

infectados com Trypanosoma cruzi em bancada, 
vitimados por acidentes ocupacionais e provenientes 
de laboratórios de pesquisa no município do Rio de 
Janeiro, proporcionando profilaxia pós-exposição e 
acompanhamento mediante protocolo clínico, bem 
como a participação na Rede Brasileira de Atenção e 
Estudos em Co-infecção T. cruzi/HIV e na rede íbero-
americana Nuevas Herramientas para Evaluación de 
Pacientes con Chagas (NHEPACHA).

Do ponto de vista da promoção da saúde, por 
seu turno, o LAPCLIN-CHAGAS informa, esclarece e 

orienta os portadores da doença de Chagas e seus 
familiares pelos seguintes meios: ‘Fale Conosco’ do 
Portal Fiocruz; resposta às solicitações encaminhadas 
ao Programa Integrado de Doença de Chagas da Fio-
cruz (PIDC); e mensagens eletrônicas encaminhadas 
diretamente a seus integrantes.

Ademais, todos os pacientes da coorte do LAPCLIN-
CHAGAS são submetidos a um protocolo de atenção clí-
nica em que, entre vários tipos de exames (ver Tabela 
1), são também solicitadas sorologia para doença de 
Chagas, eletrocardiograma e ecocardiograma, sendo 
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os dois primeiros realizados de forma sistemática 
e periódica (anualmente) durante todo o acompa-
nhamento. O ecocardiograma também é realizado 
periodicamente, embora somente nos portadores de 
cardiopatia. Finalmente, o LAPCLIN-CHAGAS dá suporte 
aos Programas de Transplante no Rio de Janeiro, que 
incluem pacientes com doença de Chagas, realizando 
PCR pré e pós-procedimento.

Em síntese, o LAPCLIN-CHAGAS constitui um serviço 
de referência para esclarecimento diagnóstico em 
doença de Chagas, atendendo demanda espontânea, 
de bancos de sangue, da rede de atenção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e da rede privada.

Características da integração ao modelo institu-
cional do SUS e da busca da diluição de riscos, as 
atividades de suporte do IPEC ao tratamento dos 
pacientes portadores da doença de Chagas da coorte 
do LAPCLIN-CHAGAS abrangem, ainda, a dispensa-
ção de todos os medicamentos necessários a seu 
acompanhamento no ambulatório e na internação 
(Tabela 1). Incluem, por exemplo, a dispensação do 
Benzonidazol, único medicamento específico para 
tratamento de doença de Chagas disponível no Brasil, 
e a orientação nutricional oferecida pelo Serviço de 
Nutrição e Dietética.

A Tabela 1 retrata o volume das atividades-fim do 
LAPCLIN-CHAGAS a partir de efeito no orçamento de 
administração do IPEC – Apoio Administrativo Interno 
– e da Fiocruz – Administração do Campus.

Quanto à atividade de ensino do LAPCLIN-CHAGAS 
nas disciplinas de pós-graduação stricto sensu das 
áreas de cardiologia (UFRJ) e de doenças infecciosas 
(IPEC), foram apresentadas 7 teses de doutorado e 28 
dissertações de mestrado até 2012.

No que tange à pesquisa clínica, as principais 
linhas de investigação desenvolvidas pelo LAPCLIN-
CHAGAS são: (a) Estudo Longitudinal da Morbimor-
talidade Cardíaca na Fase Crônica da Doença de 
Chagas; (b) Estudo Clínico-Epidemiológico da Fase 
Crônica da Doença de Chagas; (c) Testes Diagnós-
ticos para o Rastreamento de Doença de Chagas; 
e (d) Tratamento Etiológico/Específico da Doença 
de Chagas. Os projetos em desenvolvimento nessas 
linhas são listados na Figura 2. Cabe mencionar que 
foram publicados 40 artigos em periódicos indexados 
e apresentados 80 resumos em congressos nacionais 
e internacionais pela equipe do LAPCLIN-CHAGAS, no 
período 1995-2012.

Consideradas as atividades de assistência, pesquisa 
e ensino das PAI, os resultados do modelo DEA-BCC-O 
ainda significam melhoria do desempenho conjunto 
das PAI eficientes (escore 1) e ineficientes do IPEC 
em relação às condições de fronteira no período 
2009-2011, assim como ganhos de eficiência do 
LAPCLIN-CHAGAS de 19% no acumulado 2009-2011, 
que convergiram para o ganho médio de eficiência 
acumulado do conjunto das PAI do IPEC em 2002-
2011.

Discussão

A avaliação empreendida confirmou, em primeiro 
lugar, a hipótese de elevado grau de diversificação dos 
procedimentos e atividades do LAPCLIN-CHAGAS no 
período da análise.

Foi constatado que os pacientes da coorte do LAP-
CLIN-CHAGAS recebem atenção de caráter interdisci-
plinar e multiprofissional. Além disso, o modelo de 
tratamento da doença de Chagas do LAPCLIN-CHAGAS 
é orientado para a promoção da saúde, a integração 
ao SUS, sob enfoque multiprofissional e atendimento 
humanizado, com o envolvimento familiar e social 
na atenção, o suporte em evidências, a assistência 
de proteção social e o controle do comportamento 
de risco. 

A seguir, a Análise de Eficiência desenvolvida 
pelo modelo adotado permitiu confirmar que as PAI 
experimentaram ganhos incrementais sucessivos de 
eficiência técnica relativa, ao longo do tempo. Em 
outras palavras, a associação entre a despesa anual do 
Instituto com suas PAI e sua efetividade – em custo da 
gestão de recursos específica do conjunto de atividades 
de cada PAI – é positiva.

Quanto ao objetivo de confirmar a eficiência relativa 
no uso de recursos no LAPCLIN-CHAGAS, a avaliação 
caracterizou a dinâmica do estabelecimento da estru-
tura organizacional do IPEC no período 2002-2011, 
revelando uma estratégia pró-eficiência de produção 
simultânea de assistência, conhecimento e recursos 
humanos para a pesquisa clínica em doenças infeccio-
sas. Essa formulação do problema da pesquisa difere 
da investigação sobre a busca de eficiência absoluta 
no uso dos recursos da organização no curto prazo – 
subjacente à aceitação da função de produção neoclás-
sica, tal como ocorre em parte da literatura de análise 
econômica –, uma vez que incorpora: a hipótese de 
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assimetria da informação à descrição da interação 
entre o agente e o gerente da produção; e a hipótese 
comportamental de busca de eficiência orientada pela 
observação do desempenho dos pares,22 ao invés da 
hipótese de busca de custos mínimos.

Do ponto de vista do estudo da busca de eficiência 
na organização multipropósito, a estrutura gerencial 
interna de solução dos problemas de coordenação e 
compromisso é importante para concretizar o objeti-
vo estratégico de crescimento.23 Consequentemente, 
as metas relacionadas ilustram a definição da DMU 
como relevante para a avaliação5 e a escolha dos 
insumos e produtos para a especificação do modelo 
DEA.24

No que diz respeito às organizações públicas de 
“pesquisa estratégica” sobre saúde,25 a hipótese 
de crescimento mediante a promoção da pesquisa 
orientada por missões para a solução dos problemas 
internos de compromisso resultou na formulação do 
problema de avaliação do desempenho do IPEC como 
uma questão de avaliação da eficácia do modelo de 
organização das PAI para a obtenção de eficiência no 
uso de recursos, ao longo do tempo, em atividades 
de pesquisa, ensino e assistência. Essa abordagem 
confirmou, como contribuição gerencial, a motivação 
pró-eficiência relativa no uso dos recursos no LAPCLIN-
CHAGAS, quando comparada com o uso no conjunto 
das PAI do IPEC; ou seja, a análise do desempenho 
relativo dessa estrutura revelou a escolha de estratégia 
de organização e operação orientada pela busca de 
eficiência no uso de recursos.

Como aporte de conhecimento, quando se veri-
ficou a possibilidade de ajustar a fronteira eficiente 
das PAI com o modelo DEA-BCC-O, confirmou-se a 
hipótese de que, na presença de informação incom-
pleta para a tomada de decisão quanto à produção 

ótima em concorrência perfeita no curto prazo, 
ou seja, aquela que resulta no equilíbrio da orga-
nização produtiva, o gerente busca obter ganhos 
de eficiência relativa orientado pelo aprendizado 
com os pares.

Nesse sentido, demonstrou-se o poder explicativo 
do modelo DEA, útil para o conhecimento das orga-
nizações multipropósito. Esses resultados apontam a 
utilidade da Análise de Eficiência como abordagem 
adequada para diversos aspectos da avaliação or-
ganizacional, seja no curto prazo, seja em âmbito 
estratégico.

No entanto, segundo o marco conceitual deste 
estudo em particular, a DMU analisada é a PAI, 
o que constitui uma limitação à possibilidade de 
generalização dos resultados obtidos sobre a moti-
vação pró-eficiência relativa das estruturas organi-
zadas segundo o Modelo de Atenção Integral. Esta 
estrutura, porque realiza atividades de pesquisa, 
difere das organizações de tipos General Hospital 
e Academic Medical Center, avaliadas em outros 
estudos orientados para a investigação do conjunto 
do sistema de saúde.9
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Resumo
Objetivo: analisar a evolução temporal e diferenciais intraurbanos da mortalidade materna, em Aracaju, no período 

2000-2010. Método: estudo ecológico com dados dos Sistemas de Informação sobre Mortalidade e de Nascidos Vivos e do 
Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna. Calculou-se Razão de Mortalidade Materna (RMM/100.000NV) 
anual e por estratos socioeconômicos. Resultados: a mortalidade materna foi estável no período investigado (p=0,35). 
Dos óbitos maternos com informação registrada, a maioria era de mulheres pardas (50,6%), solteiras (43,7%), com até 
sete anos de estudo (64,5%) e por causas obstétricas diretas (72,4%). A RMM (83,3/100.000NV no período) foi 1,9 vezes 
maior em áreas de baixa condição socioeconômica do que naquelas de condição intermediária (p=0,021). Conclusões: 
a elevada mortalidade materna em Aracaju, com maiores riscos em estratos de baixa condição socioeconômica, indica a 
necessidade de melhorar a qualidade do pré-natal e a assistência ao parto para gestantes residentes em áreas mais pobres. 

Palavras-chave: Mortalidade Materna; Condições Sociais; Iniquidade Social; Tendência Temporal; Análise Espacial. 

Abstract
Objective: to analyze maternal mortality temporal evolution and intra-urban differentials in Aracaju, 2000-2010. 

Methods: ecological study using data from Mortality and Live Births (LB) Information Systems as well as Municipal 
Maternal Mortality Prevention Committee data. The annual maternal mortality rate (MMR/100,000 LB) was calculated 
and analyzed by socioeconomic strata. Results: Maternal mortality showed no statistically significant trend (p=0.35). 
Among maternal deaths having recorded information, the majority were brown women (50.6%), unmarried (43.7%), 
with up to seven years of schooling (64.5%) and due to direct obstetric causes (72.4%). MMR (83.3/100,000) increased 
with age and was 1.9 times higher in areas of lower socioeconomic status than in areas of intermediate status (p=0.021). 
Conclusions: Aracajú’s high maternal mortality rate, with higher risk in low socioeconomic strata, indicates the need 
to improve antenatal and delivery care quality for pregnant women living in poorer areas.

Key words: Maternal Mortality; Social Conditions; Social Inequity; Temporal Distribution; Spatial Analysis.
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Introdução

A mortalidade materna representa um relevante 
problema de saúde que persiste como um grande 
desafio para gestores e sociedade nos países em 
desenvolvimento. Em que pese a complexidade de 
seus determinantes, a morte materna é considerada 
evitável1 e, portanto, socialmente inaceitável, na medida 
em que é reconhecido o papel protetor da assistência 
recebida pela mulher durante a gestação, pré-parto, 
parto e puerpério.2

Assim, além de revelar o risco de uma mulher vir a 
falecer por causas maternas, essa mortalidade também 
reflete as condições de vida e a qualidade da atenção 
à saúde oferecida à população feminina, expressando 
o reconhecimento da sociedade para com os direitos 
humanos das mulheres.  Ademais, é um indicador de 
iniquidades sociais, por se apresentar mais elevada 
em regiões menos desenvolvidas e mesmo entre 
mulheres de estratos socioeconômicos menos favore-
cidos vivendo em locais considerados desenvolvidos,3 
expressando a persistência de desigualdades sociais.4

 Estimativas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), para 2008, indicavam uma Razão de Mortali-
dade Materna (RMM) de 620 /100.000 Nascidos Vivos 
(NV) em países africanos, portanto, cerca de 30 vezes 
maior que em países da Europa, onde a média seria 
de 21 óbitos maternos /100.000 NV. Cerca de 87% 
desses óbitos procediam da África Subsaariana e da 
Ásia, tendo como principais causas, em nível mundial, 
a hemorragia severa após o parto, infecções, distúrbios 
hipertensivos e abortos.4 

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM) a serem alcançados pelos países, entre os 
quais se encontra a redução da mortalidade materna 
em 75%, entre 1990 e 2015, visando promover o mais 
elevado nível de saúde de mulheres e crianças e ga-
rantir acesso universal à saúde reprodutiva.5 Segundo 
relatório da OMS,4 o progresso alcançado é notável, 

mas a taxa anual de declínio corresponde a menos 
da metade do que é necessário para atingir a meta de 
redução da mortalidade materna em nível global.  Por 
sua vez, as altas taxas de óbitos maternos em mulheres 
infectadas pelo HIV nos países africanos tem dificultado 
uma maior redução da RMM nestes países.6

No Brasil, o acesso aos serviços de saúde, nos últi-
mos dez anos, tem aumentado de forma expressiva em 
todos os níveis de atenção. Contudo, ainda é preciso 
avaliar a qualidade e a efetividade dos atendimentos.7  
Embora o país disponha de recursos humanos e tec-
nológicos suficientes para oferecer atenção obstétrica 
e neonatal de boa qualidade, os resultados alcançados 
estão abaixo do mínimo desejável.7,8 Apesar das ini-
ciativas governamentais para reduzir a mortalidade 
materna, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) no 
país correspondeu a 57,6/100.000 NV, em 2008. Dos 
1.685 óbitos maternos registrados, 37,6% ocorreram 
entre mulheres nordestinas e, destas, 1,5% sergipanas. 
Naquele mesmo ano, esse indicador em Aracaju foi de 
72,7/100.000 NV, valor considerado elevado, a exem-
plo dos índices de outras capitais nordestinas, como 
Recife (67,4/100.000 NV), e Salvador (91,4/100.000 
NV).9 

Portanto, o conhecimento acerca das caracterís-
ticas epidemiológicas dessa mortalidade necessita 
ser ampliado, com vistas a se produzir e divulgar 
informações que possam subsidiar o planejamento de 
ações e estimular a tomada de decisão para a redução 
do problema. O objetivo deste estudo foi analisar a 
evolução temporal e os diferenciais intraurbanos da 
mortalidade materna segundo condições socioeconô-
micas, em Aracaju, Sergipe, de 2000 a 2010.  

Métodos

Foi realizado um estudo ecológico sobre a mor-
talidade materna em Aracaju, de 2000 a 2010. Este 
município, capital do Estado de Sergipe, está loca-
lizado na região Nordeste do Brasil, e possui área 
de 181,80 km2. Sua população, em 2010, era de 
571.149 habitantes (27,6% da população do esta-
do), e a proporção da população feminina em idade 
reprodutiva situava-se em 67%.10 O IDH era de 0,77 
e a taxa de anafabetismo entre maiores de 15 anos 
era de 6,6%. A cobertura da Estratégia de Saúde da 
Família era de 96%, com 136 equipes distribuídas 
em 43 unidades de saúde.11

Em que pese a complexidade 
de seus determinantes, a morte 
materna é considerada evitável 
e, portanto, socialmente 
inaceitável.
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Os Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) e sobre Mortalidade (SIM), as Declarações 
de Óbito (DO) materno e as Fichas de Investigação 
do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade 
Materna, Fetal e Infantil/CPMMFI11 foram as fontes de 
dados. Estas últimas referem-se ao período 2004-2010, 
em virtude de extravio de fichas de 2001 a 2003. Do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)10 

foram obtidas informações sobre renda e escolaridade 
do chefe da família, referentes ao ano de 2000. A malha 
digital do município foi fornecida pela Secretaria de 
Infraestrutura do Estado de Sergipe.12 

Foram incluídos no estudo os óbitos codificados 
como O00 a O99 (CID 10), exceto O96 e O97 (óbitos 
maternos tardios, ou seja, aqueles ocorridos entre 43 
dias e um ano após o parto). Considerou-se como mor-
te materna o óbito de uma mulher durante a gestação 
ou até 42 dias após o término desta, independente-
mente da duração da gravidez. Já as mortes maternas 
classificadas como obstétricas diretas resultam de 
complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpé-
rio, enquanto as obstétricas indiretas são decorrentes 
de doenças anteriores à gravidez ou agravadas pelo 
efeito fisiológico da gestação. A definição brasileira 
de idade fértil tem como base a experiência dos co-
mitês de morte materna, que revelam a ocorrência de 
gravidez em mulheres com menos de 15 anos.13 Faixa 
etária (entre mulheres de 10 a 49 anos), escolaridade, 
raça/cor da pele, estado civil, causa básica do óbito 
e bairro de residência foram as variáveis analisadas.  

Mediante utilização da informação sobre renda e 
escolaridade dos chefes de família de cada bairro, 
calculou-se sua proporção segundo categorias destas 
variáveis14 e, posteriormente, foi feita agregação dos 
bairros nos seguintes estratos de condições socio-
econômicas: a) Elevada: composto por apenas um 
bairro que apresentava a maior proporção de chefes 
de família com 15 e mais anos de estudo (superior 
completo, mestrado ou doutorado) e com rendimen-
to superior a cinco salários mínimos do ano-base 
2000; b) Intermediária: composto por 14 bairros que 
apresentavam a maior proporção de chefes de família 
com 8 a 14 anos de estudo (fundamental e médio 
completo e superior incompleto) e com rendimento 
igual e superior a dois até cinco salários mínimos; c) 
Baixa: constituído por 23 bairros que apresentavam 
maior proporção de chefes de família sem instrução 
ou até sete anos de estudo (fundamental incompleto) 

e sem rendimento ou com rendimento menor que 2 
salários mínimos. Dois bairros (Mosqueiro e Santa 
Maria) foram excluídos desta análise, por não terem 
sido considerados no Censo Demográfico de 2000.

Considerando-se o período do estudo como um todo, 
efetuou-se a distribuição da frequência absoluta e relati-
va dos óbitos maternos segundo as variáveis de interesse. 
A RMM foi calculada para cada ano, de 2000 a 2010, 
para os triênios 2001-2003, 2004-2006 e 2007-2009, e 
para o período total do estudo (RMM – média anual, no 
intervalo considerado), dividindo-se o número de óbitos 
maternos pelo número de nascidos vivos, multiplicado 
por 100.000. A análise da evolução temporal foi reali-
zada pela representação gráfica da curva de tendência 
das RMM anuais. Para testar a significância estatística 
da tendência temporal desta série, utilizou-se o teste de 
sequências (runs), assumindo nível de significância de 
0,05, considerando a hipótese nula de que a distribuição 
dos valores anuais da série é aleatória. Calculou-se ainda 
a RMM por faixa etária e causa básica do óbito (variá-
veis que apresentaram sub-registro inferior a 10%) e 
por estratos de condições socioeconômicas. Para estes 
últimos, aplicou-se teste Qui Quadrado para avaliar a 
diferença entre proporções. 

Os 52 óbitos investigados pelo CMMPFI também 
foram analisados segundo estratos de condição so-
cioeconômica, estimando-se sua frequência segundo 
variáveis demográficas e outras relativas à assistência 
à gravidez e ao parto.  Teste Qui Quadrado com Cor-
reção de Yates, quando indicada, foi empregado para 
examinar diferenças nas proporções por estratos de 
condições socioeconômicas. Os testes estatísticos fo-
ram realizados utilizando-se os programas Stata 10® 
e EPI INFO versão 6.04d de janeiro de 2001, adotando-
se nível de significância de 0,05. Um cartograma foi 
produzido com a distribuição do número de óbitos 
maternos e da RMM, por bairros classificados segundo 
estratos de condições socioeconômicas, empregando-
se o software SPRING®, versão 5.1.8. 

Por se tratar de estudo com dados secundários, 
dispensa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e não oferece qualquer tipo de risco aos sujeitos da 
pesquisa. Os autores asseguram a confidencialidade e 
sigilo dos dados, conforme orientações da Resolução 
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. O Projeto 
deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia sob protocolo número 039/11.
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Resultados

De 2000 a 2010, ocorreram 92 óbitos por causas 
maternas em Aracaju, o que representou 4,8% dos 
óbitos de mulheres em idade reprodutiva. Destes, 87 
foram incluídos no estudo, tendo cinco sido excluí-
dos por se tratarem de óbitos maternos tardios. Nos 
anos 2000 e 2009 registrou-se o maior número de 
óbitos, 14 e 12, respectivamente, e o menor em 2001 
e 2005. A RMM variou de 50,5/100.000 NV, em 2001, 
a 135,6/100.000 NV, em 2000 (Figura 1), sendo de 
83,3/100.000 NV no período 2000-2010. O resultado 
do teste de sequências (runs) não foi estatisticamente 
significante (z=-0,930; P=0, 35), portanto o teste não 
rejeitou a hipótese nula, indicando aleatoriedade na 
distribuição temporal dos valores das RMM. Para os tri-
ênios 2001-2003, 2004-2006 e 2007-2009 os valores 
desse indicador mostraram-se crescentes (63,2 79,5 
e 87,1/100.000 NV, respectivamente), mas a diferença 
entre eles também não foi estatisticamente significante 
(χ2=3,91; p=0,141).

No que se refere à completitude dos dados na DO, 
a idade da gestante e a causa da morte foram encon-
tradas em todas as DO. As variáveis raça/cor da pele 
e estado civil apresentaram sub-registro de 19,5% e 
16,1%, respectivamente. No campo referente à vari-
ável  anos de estudo, constava “ignorado” em 35,6% 
das DO. As mulheres que foram a óbito por causas 
maternas tinham entre 15 e 41 anos de idade, com 
média de 29,6 (desvio padrão = 6,6) anos; 6,9% delas 
tinham menos de 20 anos. 

A RMM foi maior à medida que aumentava a idade 
da mãe, tendo sido de 152,8/100.000NV para a faixa 
etária de 30-39 anos e de 228,1/100.000NV para 40 
anos e mais. Considerando apenas os dados com infor-
mação conhecida sobre cada variável, observou-se que 
a maior proporção das mulheres que foram a óbito era 
de cor parda (50,6%), solteira (43,7%), e com quatro 
a sete anos de estudo (48,9%). A maior proporção das 
causas foi classificada como obstétrica direta (72,4%).  
Doenças hipertensivas (17,2/100000NV), infecções 
(14,4/100000NV), hemorragias (14,4/100000NV) 
e abortamentos (10,3/100000NV) apresentaram as 
RMM mais elevadas. (Tabela 1). Dentre as causas 
obstétricas indiretas prevaleceram as cardiopatias 
preexistentes (27,6%).

Observa-se, na Tabela 2 e na Figura 2, que no estrato 
de elevada condição socioeconômica não houve regis-

tro de óbito materno. Naquele de condição socioeco-
nômica intermediária, a RMM foi de 54,3/100.000 NV, 
alcançando quase o dobro (103,9 /100.000 NV) no de 
baixa condição socioeconômica, sendo esta diferença 
estatisticamente significante (χ2=5,35; p=0,021). 

Dos 52 óbitos investigados pelo CPMMFI no período 
2004 a 2010, três foram excluídos por ausência de 
informações sobre renda e escolaridade. A análise 
desses óbitos no estrato de baixa condição socioe-
conômica evidenciou que 78,8% das mulheres eram 
negras (p=0,052) e 73,9% tinham menos de oito anos 
de estudo; 12,5% não realizaram consulta pré-natal 
e apenas 37,5% realizaram sete ou mais consultas; 
36,9% fizeram parto cesáreo. Em 28 casos (77,8%), 
houve indicação de UTI e 46,6% foram consideradas 
de alto risco gestacional. A proporção de gestantes que 
realizaram consulta pré-natal em Unidade Básica de 
Saúde (UBS) foi duas vezes maior no estrato de baixa 
condição socioeconômica (80,6%), e a diferença desta 
proporção entre estratos de condição socioeconômica 
foi estatisticamente significante (p=0,034) (Tabela 
3). No grupo de alto risco gestacional, foi elevada 
(78,6%) a proporção de mulheres que necessitaram 
ser transferidas para hospitais que dispunham de UTI.  

Discussão

No período de 2000 a 2010, o município de Aracaju 
apresentou mortalidade materna com distribuição 
bastante irregular, não apresentando qualquer ten-
dência, possivelmente em decorrência da grande 
variabilidade das RMM e do reduzido tamanho da série 
analisada. Todavia, os valores das RMM foram eleva-
dos, sendo 2,8 a 6,8 vezes superiores ao limite de 20 
óbitos/100.000NV considerado “aceitável” pela OMS.  
A magnitude desta mortalidade poderia ter sido ainda 
maior caso fosse aplicado o novo fator de correção 
estimado por Luizaga et al.,15 para o  Nordeste do país. 
No entanto, entende-se que o uso desse fator impõe 
certa cautela, pois, em algumas regiões do Brasil, os 
dados obtidos diretamente do SIM podem já estar 
corrigidos por investigação sistemática dos óbitos de 
mulheres em idade reprodutiva.16 

No estado de Sergipe, por exemplo, a cobertura do 
SIM e do SINASC16 é de 91,6 % e 95,5%, respectiva-
mente e, desde 2001, as causas do óbito são corrigidas 
pelo CPMMFI e alteradas no SIM, quando necessário. 
Em Aracaju, anualmente este Comitê investiga quase 
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Figura 1 − Evolução da Razão de Mortalidade Materna (RMM) segundo ano de ocorrência. 
 Aracaju, Sergipe, 2000-2010
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z=-0,930; p=0,35

70% de cerca de 200 óbitos de mulheres em idade fértil 
(10-49 anos) e analisa 100% dos óbitos maternos de 
residentes no município.11 Este procedimento resul-
tou no aumento da notificação dos óbitos maternos, 
indicando que houve melhoria no registro dessas 
mortes. Entretanto, as elevadas proporções de falta 
de informação em diversos campos da DO evidenciam 
ainda ser necessário promover ações para melhoria do 
preenchimento deste instrumento de registro de dados. 

A mortalidade materna em Aracaju aumentou com a 
idade da gestante, e a maioria dos óbitos ocorreu entre 
gestantes solteiras, pardas e de baixa escolaridade, con-
sistente com a literatura específica que refere ser esse 
tipo de mortalidade evitável e produzido socialmente, 
expressando desigualdades entre classe social e raça/cor 
da pele.17-21 Entretanto, no caso desta capital, o não preen-
chimento de vários campos da DO foi um obstáculo que 
não pode ser superado, situação similar à encontrada em 
alguns estudos sobre este e outros problemas de saúde.1,17 

O fato de os óbitos maternos em Aracaju, em sua 
maioria, terem sido de gestantes classificadas como 
de baixo risco reprodutivo, ocorridos em ambiente 
hospitalar e, a exemplo de outras capitais.4,18 devidos 
a causas diretas,4 pode estar indicando a existência de 
baixa qualidade da assistência à saúde22 e refletindo 

a necessidade de melhoria na atenção às mulheres 
para garantia plena dos seus direitos reprodutivos e 
da pessoa. Igualmente, o registro, no presente estudo, 
de maior frequência de consulta pré-natal entre óbitos 
de gestantes que residiam em áreas de baixo nível 
socioeconômico pode ser sugestivo da existência de 
problemas na qualidade destas consultas, visto não 
terem sido evitadas as condições que levaram aos 
óbitos. No entanto, pelo fato de os dados se referirem 
a percentuais que não indicam risco, esses achados 
podem estar refletindo o maior número de gestações 
ocorridas nestes estratos. Por outro lado, a elevada 
frequência de óbitos evitáveis, tal como observada em 
outras capitais brasileiras, como Belém23 e Recife,24 re-
vela que esta mortalidade pode ser bastante reduzida.25 

Para a assistência ao parto, Aracaju dispõe de 225 
leitos de obstetrícia, mas apenas 138 (62,0%) atendem 
ao SUS. Ainda que segundo parâmetros do Ministério 
da Saúde este número seja considerado suficiente para 
atender à demanda, poder-se-ia considerar que há uma 
carência de leitos do SUS, tendo em vista que as gestan-
tes usuárias da rede pública são maioria na população, 
representando aproximadamente 85% dos atendimentos 
realizados.16 A rede de serviços de saúde de Aracaju 
também atende a gestantes procedentes de cidades do 
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Tabela 1 − Número e proporção (%) de óbitos maternos1 e Razão de Mortalidade Materna (RMM/100.000 NV) 
segundo variáveis selecionadas. Aracaju, Sergipe, 2000-2010 (n=87)

Variáveis n   %1 RMM

Faixa etária/em anos (n=87)
<20  6  6,9  32,5
20 – 29 34 39,1  60,4
30 – 39 42 48,3 152,8
40 e mais 5  5,7 228,1

Raça/cor da pele (n=70)                
Branca 19 27,1   x
Preta   7 10,0   x
Parda 44 62,9   x

Estado civil (n=73)                       
Solteira 38 52,1   x
União Estável/Casada 33 45,2   x
Separada/Viúva   2   2,7   x

Anos de Estudo (n=45)
Nenhum  4  8,9   x
1-3  3  6,7   x
4-7 22 48,9   x
8-11 12 26,7   x
12 e mais  4   8,9   x

Causa Básica (n=87)
Transtornos Hipertensivos                  18 20,7 17,2
Hemorragias 15 17,2 14,4
Infecções 15 17,2 14,4
Cardiopatias 12 13,8 11,5
Abortamento   9 10,3   8,6
Distúrbios circulatórios   4   4,6   3,8
Outras causas 14 16,1 13,4

Fonte: SIM/MS/DATASUS

1) Excluindo-se os óbitos sem informação.

 x- valor omitido devido ao elevado percentual de óbitos maternos e/ou Nascidos Vivos (NV) sem  informação.  Para as variáveis raça/cor da pele, estado civil e anos de estudo, não havia registro  desta 
informação em,   respectivamente, 17  (19,5%), 14 (16,1%) e 31(35,6%) dos óbitos. 

Tabela 2 − Número e percentual de óbitos maternos, número de Nascidos Vivos (NV) e Razão de Mortalidade 
Materna (RMM/100.000 NV) segundo estratos de condições socioeconômicas dos bairros. Aracaju, 
Sergipe, 2000- 2010

Condição 
socioeconômica

     Óbitos 

n % NV RMM*

Elevada − − 957 −

Intermediária 15 18,5 27.643 54,3

Baixa 66 81,5 63.532 103,9

TOTAL1  87 100,0 104.427 83,3
  
Fonte: SIM/SINASC/DATASUS/MS

1) Incluídos seis óbitos e os Nascidos Vivos (NV) dos bairros para os quais não se dispunha de  informação sobre renda e escolaridade no Censo 2000.  

* χ2 =5,35;  p=0,021  para comparação de proporções.

 Obs. Estratificação baseada na renda e educação do chefe de família, Censo 2000.
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Figura 2 − Distribuição espacial dos óbitos maternos (n) por bairro e da Razão da Mortalidade Materna 
(RMM/100.000NV) segundo condições socioeconômicas. Aracaju, Sergipe, 2000-2010
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Fonte: IBGE/ SIM/SINASC DATASUS.

interior do estado de Sergipe, sobrecarregando seus 
serviços de saúde. Entretanto, no presente estudo não se 
dispunha de informações suficientes que possibilitassem 
o levantamento de hipóteses plausíveis acerca do acesso 
das gestantes aos serviços de maior complexidade. 

Especialmente gestantes do estrato populacional 
de baixa condição socioeconômica, que necessitaram 
de cuidados em unidades de terapia intensiva (UTI), 
precisaram ser transferidas para hospitais que dispu-

sessem do referido serviço. Este fato também pode 
ter influenciado na sobrevida dessas mulheres, pois 
serviços que possuem leitos de UTI tendem a efetivar 
mais facilmente e de forma mais precoce a indicação 
de terapia intensiva, inclusive em caráter preventivo.26 
Portanto, não por acaso, o padrão de distribuição 
espacial da mortalidade materna em Aracaju tenha 
evidenciado uma concentração dos óbitos nas áreas da 
cidade onde vivem as populações de estrato de baixa 
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Tabela 3 − Número de óbitos maternos investigados pelo CPMMFI1 segundo variáveis selecionadas e condições 
socioeconômicas de grupos de bairros. Aracaju, Sergipe, 2004-2010 (n=49) 

Condições
socioeconômicas

    Intermediária 
(n=11)

Baixa
(n=38)

Total
com informção 

Óbitos 
(n)

Total
com informação

Óbitos 
(n)

Idade <20 anos 11 1 38 2

Idade ≥40 anos – – 38 2

Cor da pele preta /parda 10 4 33 26

Menos de 8 anos de estudo 7 3 23 17

Não realizou pré- natal 7 1 32 4

7 + consultas de pré- natal 7 3 32 12

Consulta PN3 em UBS/SUS4 10 4 36 29

Alto risco gestacional – – 31 14

Parto cesáreo 11 3 38 14

Parto vaginal 11 4 38 16

Abortamento 11 3 38 5

Óbito  antes do parto 11 1 38 3

Necessitaram de UTI 11 9 36 28

Fonte: Relatórios de Comitê de Investigação de Óbitos Maternos/ SMS Aracaju / SIM/SINASC/DATASUS/MS

1) Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Fetal e Infantil.  2) No período do estudo, não houve óbito materno no estrato de elevada condição socioeconômica.  3) Pré-natal (PN).  

 4) Unidade Básica de Saúde/Sistema Único de Saúde (UBS/SUS)

Dos 52 óbitos analisados pelo Comitê, foram excluídos tres ocorridos no bairro Santa Maria por não  dispor de informação sobre renda e escolaridade no Censo  2000.

Quando da aplicação de Teste Qui Quadrado (c2 ) com Correção de Yates, quando indicada, apenas para cor da pele (p=0,052) e pré-natal em UBS (p=0,034). os resultados mostraram-se 
estatisticamente significantes

Obs. Estratificação baseada na renda e educação do chefe de família, Censo 2000.

condição socioeconômica, conforme já observado em 
estudos realizados em outros locais sobre diferentes 
problemas de saúde.27-28 

Ao apontarem áreas da cidade mais vulneráveis, 
as informações produzidas neste estudo podem ser 
importantes para o planejamento de serviços saúde 
voltados à assistência materno-infantil, por permitirem 
a identificação de desigualdades sociais em saúde e 
seus determinantes e, assim, subsidiarem a formulação 
de políticas públicas intersetoriais mais justas na pers-
pectiva da equidade, da melhoria da qualidade de vida 
e da saúde.29-30 Faz-se necessário que se incrementem 
as ações de vigilância à saúde das mulheres em idade 
fértil, com investimentos na assistência pré-natal e na 
qualificação dos profissionais que prestam assistência 
ao parto, especialmente em bairros de baixa e muito 
baixa condição socioeconômica, com vistas à redução 
da mortalidade materna em Aracaju. Especial atenção 
também deverá ser dada à melhoria no preenchimento 
dos campos da Declaração de Óbitos. 

Salienta-se que as informações aqui apresentadas 
demandam certa cautela na sua interpretação, em 

virtude do sub-registro de algumas variáveis e da 
possibilidade de subnotificação de óbitos maternos 
em Aracaju. Além disso, a variabilidade aleatória da 
RMM, associada ao pequeno tamanho das unidades 
geográficas, pode ter resultado em alguma incon-
sistência quando da construção do cartograma da 
distribuição dos óbitos maternos por bairro.  Apesar 
dessas limitações, entende-se que, para a redução da 
mortalidade materna, é crucial a sensibilização dos 
gestores públicos no sentido de que sejam garantidos 
serviços de saúde resolutivos, de boa qualidade e 
acessíveis à população, especialmente aqueles voltados 
para as mulheres em idade reprodutiva. 
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Resumo
Objetivo: descrever o perfil dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no 

município de Catanduva, Estado de São Paulo, Brasil. Métodos: estudo descritivo utilizando o banco de dados da regulação 
médica do SAMU de Catanduva-SP, referente aos atendimentos realizados entre janeiro de 2006 e agosto de 2012. Resultados: 
foram estudadas 76.296 ocorrências, a maior parte de indivíduos do sexo masculino, com média de idade de 46,9 anos (desvio 
padrão = 25,3 anos); os tipos de ocorrência mais frequentes foram os agravos clínicos (50,7%), seguidos pelos cirúrgicos e 
causas externas (26,8%); a Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) foi utilizada em 11% das ocorrências, nas quais, em 
sua maioria, os usuários foram removidos para hospital terciário (64,3%). Conclusão: os atendimentos revelam tendência 
hospitalocêntrica e regulação médica falha, com predomínio de encaminhamento a hospital terciário.

Palavras-chave: Assistência Pré-hospitalar; Medicina de Emergência; Epidemiologia Descritiva; Serviços Médicos de 
Emergência. 

Abstract
Objective: to describe the profile of care provided by the Mobile Emergency Care Service (SAMU) of the municipality 

of Catanduva, São Paulo state, Brazil. Methods: a descriptive study of the Catanduva SAMU medical case urgency scre-
ening database of call-outs made between January 2006 and August 2012. Results: 76,296 occurrences were studied. 
The predominant sex was male (49.9%) with average age of 46.9 years. Clinical disorders were the most frequent type of 
occurrence (50.7%) followed by surgery and external causes (26.8%). The Advanced Life Support Unit was used in 11% 
of cases. Most patients were admitted to tertiary hospitals (64.3%). Conclusion: The care provided by Catanduva SAMU 
has a high tendency of referring patients to tertiary hospitals. Medical case urgency screening therefore has shortcomings.

Key words: Pre-hospital Care; Emergency Care; Descriptive Epidemiology; Emergency Medical Services.
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Introdução

Define-se como atendimento pré-hospitalar (APH) 
qualquer assistência realizada, direta ou indiretamen-
te, fora do meio hospitalar, valendo-se dos meios e 
métodos disponíveis. Dessa forma, APH compreende 
desde um simples conselho ou orientação médica até 
o envio de uma viatura de suporte básico ou avançado 
de vida ao local da ocorrência onde haja pessoas 
que sofreram algum agravo de saúde, priorizando a 
manutenção da vida e a minimização de sequelas.¹ 
Em nosso meio, o atendimento às urgências, no 
qual se insere o APH, apresenta problemas em sua 
estruturação, tais como dificuldades de acesso da 
população em vários níveis de atenção, insuficiência 
de leitos especializados, incipiência dos mecanismos 
de referência e inadequação na formação dos pro-
fissionais de saúde.²

O serviço de atendimento pré-hospitalar no Brasil 
começou a ser implantado no início dos anos 1990, de 
maneira heterogênea nas cidades, com o objetivo de 
atender vítimas de trauma. Em 2001, o governo federal 
editou a Política Nacional de Redução da Morbimor-
talidade por Acidentes e Violências,³ culminando na 
edição, em 2003, da Política Nacional de Atenção às 
Urgências e na instituição do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

O SAMU foi oficialmente implantado no ano de 
2004. Trata-se de um serviço de atendimento pré-
hospitalar móvel que tem como princípio básico o 
socorro imediato de vítimas e seu encaminhamento 
ao serviço pré-hospitalar fixo ou hospitalar, com o 
objetivo de diminuir a gravidade e a mortalidade 
pelos agravos agudos, incluindo traumas.1,4-7 É ainda 
de responsabilidade do SAMU a transferência de pa-
cientes entre as instituições hospitalares, obedecendo 
a critérios previamente acertados entre as instituições 
e as centrais de regulação.4

Cabral e Souza7 recomendam que haja um banco de 
dados para elaboração de uma linha de base descritiva 
dos serviços de saúde e do perfil epidemiológico; 
esses autores, entretanto, referem que não há ins-
trumentos oficiais para o armazenamento dos dados 
captados pelas equipes do SAMU, fato corroborado 
por Pitteri & Monteiro.8 Estudos de APH realizados em 
diversas cidades brasileiras, assim como experiências 
internacionais, ao mesmo tempo que apresentaram 
resultados na redução da gravidade e da mortalidade 

dos agravos agudos, demonstraram a necessidade de 
maior integração entre os serviços pré-hospitalares e 
hospitalares.8-14

Conhecer a epidemiologia dos agravos agudos 
que acometem uma determinada população é fun-
damental para definir políticas de prevenção desses 
agravos e das mortes por eles causadas.15 No Brasil, 
as ações desenvolvidas pelos SAMU locais têm resul-
tados imediatos pouco conhecidos. Estudo realizado 
na cidade de Porto Alegre-RS, com vitimados de 
colapso cardíaco fora do ambiente hospitalar, apre-
sentou resultados limitados, porém comparáveis com 
outras localidades internacionais.9 As características 
populacionais e geográficas de cada SAMU interfe-
rem diretamente em sua efetividade, como em seus 
indicadores de qualidade.16 Em Porto Alegre-RS, o 
atendimento ao paciente traumatizado foi responsável 
por 35% das ocorrências17 e o suporte avançado de 
vida foi utilizado em 8,2% destas.18

A equipe do SAMU da região administrativa de 
Catanduva-SP, localizada na região noroeste do Esta-
do de São Paulo, composta por 18 municípios, com 
284.435 habitantes e área total de 4.621,967km² 
(IBGE, 2010), é formada por dois médicos, sendo 
um regulador do sistema e um intervencionista, um 
enfermeiro assistencialista, três técnicos de enferma-
gem, quatro motoristas socorristas e dois auxiliares 
de regulação médica. A equipe trabalha em turnos de 
12h, ininterruptamente. Além da central de regulação, 
o SAMU de Catanduva-SP dispõe de uma viatura de 
suporte avançado de vida e três viaturas de suporte 
básico de vida.

O objetivo desse estudo foi descrever o perfil dos 
atendimentos realizados pelo SAMU do município de 
Catanduva, Estado de São Paulo, Brasil.

O SAMU é um serviço de atendimento 
pré-hospitalar móvel que tem como 
princípio básico o socorro imediato 
de vítimas e seu encaminhamento 
ao serviço pré-hospitalar fixo ou 
hospitalar, com o objetivo de 
diminuir a gravidade e a mortalidade 
pelos agravos agudos, incluindo 
traumas.
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Métodos

Estudo descritivo, utilizando as informações conti-
das no banco de dados (Epi Info 3.5.1®) da central de 
regulação médica do SAMU de Catanduva-SP, referentes 
a todas as ocorrências atendidas no período de janeiro 
2006 a agosto de 2012.

O SAMU Catanduva teve suas atividades iniciadas em 
julho de 2004. A rede hierarquizada de atendimento 
da região administrativa de Catanduva-SP conta com 
unidades de Atenção Básica em Saúde e conjunto 
de serviços de urgências 24h: pronto-atendimentos, 
prontos-socorros, unidades da Estratégia Saúde da 
Família e unidades básicas de saúde. Não constam 
na grade de pactuação estabelecimentos secundários 
de atendimento. Os estabelecimentos hospitalares de 
referência (terciários) apresentam duas unidades de 
acolhimento.

Foram avaliadas as ocorrências que necessitaram de 
intervenção pelas equipes de suporte básico e avançado. 
As variáveis analisadas foram (i) dados demográficos 
(sexo, faixas etárias), (ii) tipos de ocorrências classifica-
dos pelos médicos reguladores segundo a especialidade 
ou situação de atendimento – tocoginecologia, pediatria 
(agravos clínicos), clínica médica, clínica cirúrgica 
(incluindo causas externas e atendimento traumático 
pediátrico), psiquiatria (incluindo dependência quí-
mica) –, (iii) verificação de óbito em domicilio, (iv) 
transferências inter-hospitalares e (v) outras situações 
(apoio de mais de uma viatura no local do incidente, 
orientação sem remoção e atendimento em posto 
fixo durante evento). O banco de dados do SAMU não 
apresenta o diagnóstico de acordo com a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Rela-
cionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10). Também 
foram estudados o tipo de viatura utilizado [Unidade de 
Suporte Básico de Vida (USB) e/ou Unidade de Suporte 
Avançado de Vida (USA)] e o destino final dos pacientes 
(rede hierarquizada primária ou terciaria).

Para estratificação da faixa etária, utilizou-se o 
modelo-padrão da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS),19 que consiste em: menores de 1 ano; 
1 a 4 anos; 5 a 14; 15 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 54; 
55 a 64; 65 a 74; e 75 e mais anos. A classificação 
da gravidade foi feita pelo método Simple Triage and 
Rapid Treatment (START),20 com atribuição de cores: 
vermelho para casos graves; amarelo para gravidade 
moderada; verde para baixa gravidade; e cinza para 

os casos considerados inviáveis (constatado óbito no 
momento do atendimento).

Foram calculadas as frequências absolutas e relati-
vas para as variáveis qualitativas e médias, e respectivos 
desvios-padrão para as variáveis quantitativas.

Foram excluídos dos bancos de dados os nomes e 
qualificações dos pacientes, assim como seus ende-
reços. O projeto da pesquisa foi submetido e teve a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das Facul-
dades Integradas Padre Albino (CEP/FIPA): Parecer no 

34/09; Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (CAEE) no 0015.0.218.000-09.

Resultados

No período de janeiro de 2006 a agosto de 2012, 
foram atendidas 76.296 ocorrências. O sexo masculino 
representou a maior parte dos pacientes atendidos. A 
média da idade dos usuários foi de 46,9 anos: desvio-
padrão de 25,3 anos (Tabela 1).

Houve predomínio do sexo masculino nos atendi-
mentos, em todo o período. A faixa etária de maior 
demanda foi a de 75 anos e mais anos, seguida dos 
15 aos 24 anos (15,6% e 13,4%, respectivamente). 
Quanto ao tipo de ocorrência, mais da metade foi 
atribuída a causas clínicas (50,7%), seguidas de cirúr-
gicas (acrescidas de causas externas) e transferências 
inter-hospitalares (26,8% e 11,3%, respectivamente). 
A partir de 2010, houve uma redução dos casos cate-
gorizados como ‘Não informado’ em todas as variáveis 
estudadas, à exceção da variável ‘Hospital de destino 
final’ (Tabela 1).

A viatura mais usada foi a USB (89,0%), exceto na 
verificação de óbito domiciliar (1,0%). A clínica médi-
ca teve sua concentração de atendimento a partir dos 
55 anos (40,7%), ao passo que a clínica cirúrgica e a 
psiquiatria concentraram-se nos adultos jovens (dos 
15 aos 44 anos, totalizando 46,7% e 64,4% respecti-
vamente). No banco de dados da central de regulação 
médica do SAMU, não foram diferenciados os casos 
de transtornos mentais daqueles relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas. Já a verificação de óbito no 
domicilio concentrou-se nos idosos – faixas de idade 
acima dos 65 anos –, em 51,9% dos casos. Como destino 
final dos pacientes, predominaram as unidades terciárias 
(64,3%), com variação de 50,4 a 92,4% (Tabela 2).

Quanto à gravidade (complexidade) das ocorrên-
cias atendidas, segundo a classificação START, 2,1% 
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Tabela 1 − Características dos casos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de 
Catanduva-SP, segundo o ano do atendimento. Brasil, janeiro de 2006 a agosto de 2012

Características dos
casos atendidos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TotalN

(%)
N

(%)
N

(%)
N

(%)
N

(%)
N

(%)
N

(%)

Sexo

Masculino
5.210
(46,3)

5.270
(47,4)

5.635
(48,6)

5.861
(50,9)

6.031
(53,7)

5.984
(52,1)

4.115
(50,8)

38.106
(49,9)

Feminino
4.924
(43,7)

4.900
(44,1)

5.173
(44,6)

4.971
(43,1)

4.984
(44,4)

5.278
(45,9)

3.872
(47,8)

34.102
(44,7)

Não informado
1.129
(10,0)

941
(8,5)

789
(6,8)

690
(6,0)

206
(1,8)

226
(2,0)

107
(1,3)

4.088
(5,4)

Faixa etária
(em anos)

<1
188
(1,7)

159
(1,4)

173
(1,5)

167
(1,4)

169
(1,5)

152
(1,3)

119
(1,5)

1.127
(1,5)

1-4
181

(1,6)
173

(1,6)
187

(1,6)
162

(1,4)
156

(1,4)
117

(1,0)
87

(1,1)
1.063
(1,4)

5-14
488

(4,3)
481

(4,3)
493

(4,3)
461

(4,0)
384

(3,4)
419

(3,6)
256

(3,2)
2,982
(3,9)

15-24 
1.514
(13,4)

1.440
(13,0)

1.439
(12,4)

1.392
(12,1)

1.601
(14,3)

1.637
(14,2)

1.170
(14,5)

10.193
(13,4)

25-34
1.401
(12,4)

1.324
(11,9)

1.386
(12,0)

1.319
(11,4)

1.478
(13,2)

1.611
(14,0)

1.079
(13,3)

9.598
(12,6)

35-44
1.126
(10,0)

1.102
(9,9)

1.292
(11,1)

1.261
(10,9)

1.306
(11,6)

1.490
(13,0)

1.032
(12,8)

8.609
(11,3)

45-54
1.126
(10,9)

1.192
(10,7)

1.307
(11,3)

1.293
(11,2)

1.326
(11,8)

1.230
(10,7)

983
(12,1)

8.557
(11,2)

55-64
933

(8,3)
939

(8,5)
1.080
(9,3)

1.137
(9,9)

1.198
(10,7)

1.168
(10,2)

845
(10,4)

7.300
(9,6)

65-74
1.053
(9,3)

1.078
(9,7)

1.132
(9,8)

1.220
(10,6)

1.191
(10,6)

1192
(10,4)

820
(10,1)

7.686
(9,6)

≥75
1.484
(13,2)

1.711
(15,4)

1.734
(15,0)

1.762
(15,3)

1.815
(16,2)

1.943
(16,9)

1.424
(17,6)

11.873
(15,6)

Não informado
1.669
(14,8)

1.512
(13,6)

1.374
(11,8)

1.348
(11,7)

597
(5,3)

529
(4,6)

279
(3,4)

7.308
(9,6)

Tipo de 
ocorrência

Tocoginecologia
599

(5,3)
614

(5,5)
538

(4,6)
454

(3,9)
504

(4,5)
515

(4,5)
373

(4,6)
3.597
(4,7)

Pediatria
349
(3,1)

350
(3,2)

320
(2,8)

278
(2,4)

213
(1,9)

219
(1,9)

188
(2,3)

1.917
(2,5)

Clínica médica
6.357
(56,4)

5.393
(48,5)

5.734
(49,4)

5.590
(48,5)

5.637
(50,2)

5.845
(50,9)

4.150
(51,3)

38.706
(50,7)

Clínica cirúrgica
2.768
(24,6)

2.824
(25,4)

3.060
(26,4)

3.252
(28,2)

3.133
(27,9)

3.272
(28,5)

2.175
(26,9)

20.484
(26,8)

Psiquiatria
143

(1,3)
169

(1,5)
162

(1,4)
195

(1,7)
217

(1,9)
216

(1,9)
182

(2,2)
1.284
(1,7)

Verificação domiciliar de óbito
23

(0,2)
55

(0,5)
63

(0,5)
26

(0,2)
28

(0,2)
5
–

–
–

200
(0,3)

Transferência inter-hospitalar
889
(7,9)

1.518
(13,7)

1.668
(14,4)

1.365
(11,8)

1.205
(10,7)

1.118
(9,7)

838
(10,4)

8.6011
(11,3)

Outros a 4
–

5
–

12
(0,1)

336
(2,9)

278
(2,5)

286
(2,5)

181
(2,2)

1.102
(1,4)

Não informado
131
1,2

183
1,6

40
0,3

26
0,2

6
0,1

12
0,1

7
0,1

405
0,5

Tipo de 
veículo

Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA)
1.388
(12,3)

1.291
(11,6)

1.288
(11,1)

1.426
(12,4)

1.189
(10,6)

1.008
(8,8)

779
(9,6)

8.369
(11,0)

Unidade de Suporte Básico de Vida (USB)
9.875
(87,7)

9.820
(88,4)

10.309
(88,9)

10.096
(87,6)

10.032
(89,4)

10.480
(91,2)

7.315
(90,4)

67.927
(89,0)

Hospital 
de destino 
final

Primário 
2.310
(20,5)

2.364
(21,3)

2.287
(19,7)

2103
(18,3)

2.135
(19,0)

1.891
(16,5)

1.311
(16,2)

14.401
(18,9)

Terciário
7.373
(65,5)

6.742
(60,7)

7.537
(65,0)

7.387
(64,1)

7.085
(63,1)

7.488
(65,2)

5.423
(67,0)

49.035
(64,3)

Não informado
1.580
(14,0)

2.005
(18,0)

1.773
(15,3)

2.032
(17,6)

2.001
(17,8)

2.109
(18,4)

1.360
(16,8)

12.860
(16,9)

TOTAL
11.263
(14,8)

11.111
(14,6)

11.597
(15,2)

11.522
(15,1)

11.221
(14,7)

11.488
(15,1)

8.094
(10,6)

76.296
(100,0)

a) Outros: apoio de mais de uma viatura no local do incidente, orientação sem remoção e atendimento em posto fixo durante eventos.

Fonte: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Catanduva-SP.
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Tabela 2 − Características dos casos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de 
Catanduva-SP, segundo o tipo de ocorrência. Brasil, janeiro de 2006 a agosto de 2012

Características dos
casos atendidos

Ignorado CC a CM b VDO c Outros d PED e PSIQ f GO g Transf.h

TotalN
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

Sexo

Masculino
179

(44,2)
11.692
(57,1)

19.426
(50,2)

99
(49,5)

533
(48,4)

1.023
(53,4)

789
(61,4)

–
–

4.342
(50,5)

38.083
(49,9)

Feminino
120

(29,6)
6.702
(32,7)

18.103
(46,8)

91
(45,5)

317
(28,8)

814
(42,5)

445
(34,7)

3.597
(100)

3.997
(46,5)

34.186
(44,7)

Não informado
106

(26,2)
2,090
(10,2)

1.177
(3,0)

10
(5,0)

252
(22,9)

80
(4,2)

50
(3,9)

–
–

262
(3,0)

4.027
(5,4)

Tipo de 
veículo

Unidade de Suporte 
Avançado de Vida (USA)

73
(18,0)

2.510
(12,3)

2.815
(7,3)

198
(99,0)

654
(59,3)

260
(13,6)

379
(29,5)

46
(1,3)

1.434
(16,7)

8.369
(11,0)

Unidade de Suporte Básico 
de Vida (USB)

332
(82,0)

17.974
(87,7)

35.891
(92,7)

2
(1,0)

448
(40,7)

1.657
(86,4)

905
(70,5)

3.551
(98,7)

7.167
(83,3)

67.927
(89,0)

Faixa etária
(em anos)

<1
3

(0,7)
159

(0,8)
99

(0,3)
1

(0,5)
7

(0,6)
666

(34,7)
1

(0,1)
–
–

191
(2,2)

1.127
(1,5)

1-4
7

(1,7)
343
(1,7)

84
(0,2)

–
–

5
(0,5)

473
(24,7)

2
(0,2)

6
(0,2)

143
(1,7)

1.063
(1,4)

5-14
15

(3,7)
1.282
(6,3)

606
(1,6)

1
(0,5)

25
(2,3)

641
(33,4)

21
(1,6)

63
(1,8)

328
(3,8)

2.982
(3,9)

15-24
46

(11,4)
3.848
(18,8)

3.067
(7,9)

–
–

136
(12,3)

22
(1,1)

266
(20,7)

2.102
(58,4)

706
(8,2)

10.193
(13,4)

25-34
40

(9,9)
3.383
(16,5)

3.873
(10,0)

2
(1,0)

131
(11,9)

–
–

306
(23,8)

1.117
(31,1)

743
(8,6)

9.595
(12,6)

35-44
37

(9,1)
2.338
(11,4)

4.797
(12,4)

5
(2,5)

96
(8,7)

–
–

255
(19,9)

171
(4,8)

906
(10,5)

8.605
(11,3)

45-54
36

(8,9)
1.681
(8,2)

5.376
(13,9)

15
(7,5)

75
(6,8)

–
–

167
(13,0)

16
(0,4)

1.190
(13,8)

8.556
(11,2)

55-64
26

(6,4)
1.160
(5,7)

4.718
(5,7)

18
(9,0)

62
(5,6)

–
–

76
(5,9)

6
(0,2)

1.234
(14,3)

7.300
(9,6)

65-74
40

(9,9)
1.119
(5,5)

5.122
(13,2)

32
(0,4)

82
(7,4)

–
–

40
(3,1)

3
(0,1)

1.246
(14,5)

7.684
(9,6)

≥75
53

(12,9)
1.724
(8,4)

8.457
(21,8)

103
(51,5)

138
(12,5)

–
–

25
(1,9)

4
(0,1)

1.369
(15,9)

11.873
(15,6)

Não informado
103

(25,4)
3.447
(16,8)

2.507
(6,5)

23
(11,5)

345
(31,3)

114
(6,1)

125
(9,7)

109
(3,0)

545
(6,3)

7.318
(9,6)

Hospital 
de destino 
final

Primário
61

(15,1)
1.887
(9,2)

11.657
(30,1)

2
(1,0)

47
(4,3)

215
(11,2)

149
(11,6)

81
(2,3)

302
(3,5)

14.401
(18,9)

Terciário
204

(50,4)
14.471
(70,6)

20.952
(54,1)

2
(1,0)

575
(52,2)

1.500
(78,2)

758
(59,0)

3.323
(92,4)

7.250
(84,3)

49.035
(64,3)

Não informado
140

(34,6)
4.126
(20,1)

6.097
(15,8)

196
(98,0)

480
(43,6)

202
(10,5)

377
(29,4)

193
(5,4)

1.049
(12,2)

12.860
(16,9)

TOTAL 
405

(0,5)
20.484
(26,8)

38.706
(50,7)

200
(0,3)

1.102
(1,4)

1.917
(2,5)

1.284
(1,7)

3.597
(4,7)

8.601
(11,3)

76.296
(100,0)

a) CC: Clínica cirúrgica

b) CM: Clínica médica

c) VDO: Verificação domiciliar de óbito

d) Outros: apoio de mais de uma viatura no local do incidente, orientação sem remoção e atendimento em posto fixo durante eventos.

e) PED: Pediatria

f) PSIQ: Psiquiatria

g) GO: Tocoginecologia

h) Transf.: transferência inter-hospitalar

Fonte: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Catanduva-SP.
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dos casos foram classificados como graves, 28,1% 
como moderados e 69,6% como leves. Verificou-se 
predomínio de tratamento dos pacientes em ambientes 
hospitalares terciários: 95,7% dos classificados como 
graves, 96,7% dos pacientes de gravidade moderada e 
69,9% dos pacientes de baixa complexidade.

Discussão

Entre os 76.296 atendimentos realizados pelo 
SAMU de Catanduva-SP no período de janeiro de 
2006 a agosto de 2012, predominaram ocorrências 
envolvendo indivíduos do sexo masculino. Os tipos de 
ocorrência mais frequentes foram por agravos clínicos, 
seguidos pelos cirúrgicos e causas externas. A Unidade 
de Suporte Básico de Vida – USB – foi utilizada em 
quase 90% das ocorrências. A maioria dos pacientes 
atendidos foi removida para o hospital terciário.

O sexo masculino é o mais frequente entre todos 
os tipos de atendimento, nos diversos anos estudados, 
concluiu este estudo. A população masculina está 
mais exposta a diversas doenças, seja pelas ativida-
des econômicas e recreativas, seja pela exposição à 
violência e drogas.21-25 É fato que a pirâmide etária do 
Brasil apresenta mudanças importantes nas últimas 
décadas, com estreitamento de sua base e alargamento 
do corpo e topo, demonstrando um envelhecimento 
da população (IBGE, 2010), o que se vê refletido no 
atendimento às urgências médicas.24 No SAMU de Ca-
tanduva-SP, as faixas etárias abaixo de 15 anos foram 
responsáveis por 6,8% dos atendimentos, enquanto 
a partir de 55 anos, representaram 34,8%. Marques 
e colaboradores,18 em estudos dos agravos clínicos 
atendidos na cidade de Porto Alegre-RS, mostraram 
maior ocorrência entre os indivíduos da faixa etária 
de 41 a 62 anos, o que corrobora os dados analisados 
aqui. Não houve variações significativas na proporção 
de atendimentos segundo o tipo de ocorrência, à 
exceção dos números crescentes de atendimentos de 
psiquiatria: de 1,3% em 2006 para 2,2% do total das 
solicitações em 2012.

Quando analisada a liberação de viaturas para 
atendimento das ocorrências, observou-se que a USA 
foi responsável por 11% dos atendimentos. Quanto à 
utilização de cada tipo de viatura, encontrou-se, na li-
teratura, variação de 9 a 91%, a depender basicamente 
do modelo de atendimento pré-hospitalar adotado, 
além da disponibilidade das equipes de APH.12-16 Um 

dos pilares da assistência ao paciente com agravos 
agudos é a presença de padrões de qualidade no aten-
dimento prestado. Fraga26 ressalta que no Brasil não 
existe, todavia, um sistema organizado de atendimento 
móvel de urgência em suas diferentes fases, e relata 
ausência de registros dos atendimentos nos três níveis 
de gestão governamental. Tais achados dificultam a 
comparação entre serviços, principalmente no que se 
refere à unidade avançada utilizada. Ademais, deve-se 
levar em consideração o tipo de atendimento prevalen-
te no serviço, a localidade, as barreiras geográficas, as 
distâncias percorridas e a infraestrutura de assistência 
à saúde. O atendimento a todos os agravos agudos à 
saúde representa sobrecarga nas portas de entrada 
das urgências de maior complexidade.26 Observou-se, 
ainda, que mais de 64,3% dos pacientes foram enca-
minhados aos estabelecimentos terciários (hospitais 
de referência) em detrimento da Atenção Primária 
(Estratégia Saúde da Família e pronto-atendimentos). 
Prevaleceram agravos de baixa gravidade (69,9% dos 
casos classificados como leves) atendidos nos hospitais 
de referência (terciários), denotando falta de adesão 
e desrespeito aos protocolos pré-definidos quanto 
à regulação médica e às portas de entrada da rede 
integrada de saúde.12,27-30 Esses achados revelaram, 
portanto, uma tendência hospitalocêntrica, com pre-
domínio de encaminhamento a hospital de referência 
(terciário).

Esta pesquisa apresenta limitações, ao ter descrito 
os atendimentos realizados e não os eventos que 
poderiam gerar ocorrências. A validade externa está 
condicionada ao território geográfico estudado, sendo 
permitida apenas a transferência de conclusões para 
realidades semelhantes. Alguns dados, tais como o 
diagnóstico dos pacientes, não estavam disponíveis 
para análise. 

No plano regional e nacional, não há um sistema 
de informação unificado, o que dificulta a análise do 
perfil dos atendimentos. Dessa forma, não é possível 
comparar dados, estabelecer metas e índices de qua-
lidade.12,29,30 Devido à recente implantação do SAMU 
no Brasil, a literatura nacional todavia é insuficiente 
para revelar informações do serviço. O presente es-
tudo, portanto, é de especial valia para essa análise e 
sua posterior melhora resultará do estabelecimento 
de metas e planos de ações, além de um maior uso de 
indicadores de qualidade do serviço pelas instituições 
responsáveis.
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Resumo
Objetivo: descrever os indicadores de atenção básica e indicadores de atenção especializada de saúde bucal em municípios 

do Estado do Pará, Brasil. Métodos: foi realizado estudo ecológico com dados do Sistema de Informações Ambulatoriais 
do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), sobre o período de 2001-2010 para os indicadores de atenção básica e o período de 
2008-2010 para os indicadores de atenção secundária. Resultados: no período 2001-2010, houve aumento da cobertura 
de primeira Consulta Odontológica Programática (de 7,8% para 14,6%), do número de procedimentos restauradores e 
periodontais básicos, assim como especializados; observou-se redução na razão entre o número de exodontia de dentes 
permanentes e procedimentos odontológicos individuais, de 22,2% para 17,5%, embora o número de procedimentos anu-
ais tenha-se mantido estável ao longo do período. Conclusão: houve elevação do número de procedimentos; entretanto, 
o número de procedimentos per capita demonstra a baixa cobertura populacional, denotando dificuldades de acesso aos 
procedimentos odontológicos, principalmente os especializados.
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Abstract
Objective: to describe the indicators of primary care and specialized oral health care in municipalities in Pará 

state. Methods: An ecological study using Unified Health System Outpatient Information System data between 2001-
2010 for primary care indicators and between 2008-2010 for secondary care indicators. Residents in the places studied 
were the reference population. Results: first Programmatic Dental Consultation coverage of basic and specialized 
restoration and periodontal procedures increased from 7.8% to 14.6% between 2001-2010. A reduction was observed 
in the proportion of tooth extractions and individual dental procedures from 22.23% to 17.52%, although the annual 
number of procedures remained stable over the period. Conclusion: the number of procedures increased. However, the 
number of procedures per capita shows low population coverage, denoting difficulties in accessing dental procedures, 
especially specialized ones..
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Introdução

Apesar da reconhecida importância da saúde bucal, 
uma parcela importante da população brasileira não 
tem acesso a serviços odontológicos.1,2

As desigualdades socioeconômicas são prejudiciais 
à saúde não apenas para os indivíduos em desvanta-
gem, como também influencia as condições de vida e 
saúde de toda a sociedade.3 

Na saúde bucal, a atenção primária está centrada 
na Estratégia Saúde da Família (ESF), antigo Programa 
Saúde da Família (PSF), criado em 1994, pela Lei nº 
8.080 que regula as ações e os serviços de saúde, 
estabelecendo os princípios e diretrizes do SUS que 
norteiam e sustentam a atual ESF.4

De acordo com Silva e colaboradores (2011), a 
ESF, no geral vem mostrando efetividade na reorgani-
zação da atenção primária, atuando de forma ampla 
e integral.5 O programa passa a enfocar a família – e 
não mais o indivíduo – como unidade de ação pro-
gramática de saúde.6

O Pacto de Indicadores da Atenção Básica, por meio 
da Portaria nº 4937, constitui instrumento nacional de 
monitoramento das ações de saúde, base para negocia-
ções de metas com objetivo de avaliar a aplicação dos 
recursos e o impacto na saúde da população.

Na área da Saúde Bucal, foram definidos indicado-
res para a avaliação das ações e serviços de saúde bucal 
referentes à atenção básica. Os indicadores pactuados 
pelo Ministério da Saúde são: cobertura de primeira 
consulta odontológica programada e proporção entre 
exodontias de dentes permanentes e procedimentos 
odontológicos individuais; e razão entre procedi-
mentos odontológicos coletivos e a população de 0 a 
14 anos de idade.7 Os não pactuados pelo Ministério 
são: número de procedimentos de periodontia básica 
per capita na população; número de procedimentos 
restauradores per capita na população; número de 
procedimentos de periodontia especializada per capita 
na população; número de procedimentos de tratamen-
to endodôntico permanente multirradicular per capita 
na população; e número de procedimentos de cirurgia 
oral menor per capita na população. 

A produção é acompanhada de acordo com as in-
formações prestadas pelos municípios, pelo Sistema de 
Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde 
(SIA/SUS). Os recursos são repassados pelo Ministério 
da Saúde para os municípios.

Para avaliar as ações em saúde bucal no processo 
de planejamento, todo o sistema de avaliação deve 
estar fundamentado em um sistema de informações 
que registre e consolide dados relativos à vigilância e 
acompanhamento de serviços.

O objetivo do presente estudo é descrever os resul-
tados dos indicadores em saúde bucal em municípios 
do Estado do Pará, no período 2001-2010.

Métodos 

Foi realizado estudo ecológico descritivo. Foram 
adotados como unidades de análise todos os 143 
municípios do Estado do Pará contemplados no 
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2000.8 

O Estado do Pará apresenta 7.581.051 habitantes 
dispostos em 143 municípios, abrangendo uma área 
de 1.247.950,003km²; conta com um total de 2.742 
estabelecimentos de saúde, 2.057 deles públicos, assim 
divididos: 71 na esfera federal, 54 na esfera estadual 
e 1.932 na esfera municipal. O Estado apresenta, ain-
da, 827 estabelecimentos de saúde com atendimento 
ambulatorial dispondo de serviço odontológico com 
dentista.9

É o segundo maior Estado da Região Norte, um 
grande pólo turístico e econômico, com uma cultura 
de forte herança indígena, mesclada de características 
de migrantes europeus, africanos e asiáticos.10

Foi construída uma série histórica da produção 
ambulatorial em saúde bucal dos 143 municípios do 
Estado do Pará, mediante a elaboração de uma pla-
nilha de dados sobre o período compreendido entre 
2001 e 2010, para os indicadores de atenção básica, 
e entre 2008 e 2010, para os indicadores de atenção 
secundária.

Foram utilizados dados socioeconômicos: índice 
de Gini (mede o padrão de distribuição de renda em 
uma população), intensidade de indigência (expressa 
a situação em que uma família não possui renda per 
capita suficiente para adquirir uma quantidade mí-
nima de alimentos para sua subsistência) e índice de 
desenvolvimento humano municipal, contidos no Atlas 

Na saúde bucal, a atenção 
primária está centrada na 
Estratégia Saúde da Família (ESF)
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de Desenvolvimento Humano no Brasil 2000;8 e dados 
de serviços odontológicos. Estes dados são: número de 
cirurgiões dentistas residentes no município por 1000 
habitantes; número de cirurgiões-dentistas cadastrados 
pelo SUS por 1000 hab.; e cobertura das equipes de 
saúde bucal no PSF/ESF (%) contidos no Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB).11

Os dados dos indicadores de saúde bucal são de 
domínio público, provindos do SIA/SUS, disponível 
no Departamento de Informática do SUS (Datasus)12 
e cujo documento básico é o Boletim de Produção 
Ambulatorial (BPA), preenchido pelas unidades ambu-
latoriais no nível municipal. O BPA apresenta o número 
de atendimentos realizados por tipo de procedimento e 
encontra-se disponível no sítio eletrônico www.datasus.
gov.br, por cada município e ano.13

As variáveis de atenção básica utilizadas foram:

-  Cobertura de primeira consulta odontológica (COB)
Calculada a partir da divisão do número total de pri-

meiras consultas realizadas no município em determinado 
ano pela população total do município e multiplicada por 
100, indicando o acesso da população geral à assistência 
odontológica individual. Consultas de urgência e emer-
gência não estão incluídas neste indicador.

-  Razão entre procedimentos odontológicos coletivos 
e a população de 0 a 14 anos de idade
Média anual de população entre 0 a 14 anos de ida-

de coberta por procedimentos odontológicos coletivos 
(PCOL); foram considerados os procedimentos odon-
tológicos coletivos no período de 2001-2007 como 
(i) realização de exame clínico epidemiológico anual, 
(ii) educação em saúde, (iii) realização de bochechos 
fluoretados e (iv) higiene bucal supervisionada, e no 
período de 2008-2010 como (i) realização de exame 
clínico epidemiológico anual, (ii) realização de boche-
chos fluoretados e (iii) higiene bucal supervisionada; 
neste segundo período, não foram verificados dados 
de educação em saúde.

-  Razão entre o número de exodontias de dentes 
permanentes e o número de procedimentos odon-
tológicos individuais na atenção básica (EXO)
Proporção de exodontias na dentição permanente 

em relação ao total de procedimentos odontológicos 
individuais, mostrando o grau de mutilação da assis-
tência odontológica individual no âmbito municipal.

-  Número de procedimentos de periodontia básica 
per capita na população (PERIO BAS)
Estes procedimentos incluem: curetagem subgen-

gival/polimento dentário por hemiarcada e remoção 
de placa e cálculo supragengival por hemiarcada no 
período de 2001-2007; e raspagem, alisamento e 
polimento supragengival por sextante e raspagem e 
alisamento subgengival por sextante no período de 
2008-2010.

-  Número de procedimentos restauradores (dentís-
tica) per capita na população (REST)
Estes procedimentos incluem: restauração com 

amalgama de duas/mais faces, restauração com amal-
gama de uma face, restauração com compósito de 
duas/mais faces, restauração com compósito de uma 
face, restauração com compósito envolvendo ângulo 
incisal, restauração com silicato de duas/mais faces, 
restauração com silicato de uma face, restauração 
fotopolimerizável de duas/mais faces, restauração 
fotopolimerizável de uma face, remoção de cárie/pre-
paro cavitário por dente, restauração com ionômero 
de vidro de uma face e restauração com ionômero 
vidro de duas/mais faces no período de 2001-2007; e 
restauração de dente decíduo, restauração de dente 
permanente anterior e restauração de dente perma-
nente posterior no período de 2008-2010.

As variáveis de atenção especializada utilizadas 
foram:

-  Número de procedimentos de periodontia especia-
lizada per capita na população (PERIO ESP)
Procedimento de raspagem corono-radicular por 

sextante.

-  Número de procedimentos de tratamento endo-
dôntico permanente multirradicular per capita na 
população (ENDO)
Procedimentos deste grupo: tratamento endodônti-

co de dentes birradicular, trirradicular e multirradicu-
lar e retratamento endodôntico de dentes birradicular, 
trirradicular e multirradicular.

-  Número de procedimentos de cirurgia oral menor 
per capita na população (CIRURG)
Inclui os seguintes procedimentos: biopsia de 

glândula salivar, biopsia dos tecidos moles da boca, 
excisão de cálculo de glândula salivar, drenagem de 
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abscesso da boca e anexos, excisão e sutura na boca, 
excisão em cunha de lábio.

Foram definidos (i) como critério de inclusão, 
todos os municípios que apresentassem quantidade 
de procedimento em pelo menos um ano, e (ii) 
como critério de exclusão, os municípios que não 
apresentassem qualquer informação sobre as variáveis 
consideradas.

Os dados foram coletados pelo programa Tab para 
Windows (TABWIN) e exportados para o programa 
Microsoft Excel versão 2007 (Microsoft Corp., Estados 
Unidos da América), de maneira a realizar sua conso-
lidação e agrupamento de acordo com os subgrupos 
de procedimentos odontológicos avaliados.

O banco de dados foi construído pelo programa 
Excel. Foram calculadas as médias, medianas e 
desvios-padrão das taxas dos indicadores de saúde 
bucal sobre o período 2001-2010, para indicadores de 
atenção básica, e sobre o 2008-2010, para indicadores 
de atenção especializada. 

Foi realizada a estatística descritiva de todas as 
variáveis, frequência simples, médias, medianas e 
desvios-padrão para todo o Estado do Pará.

Os dados utilizados – agregados e referentes aos 
municípios –, são de fonte secundária, não envolvendo 
pesquisa com seres humanos.

Resultados

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das 
variáveis em estudo. As perdas de informação sobre 
as variáveis dependentes da atenção básica foram 
pequenas e concentraram-se em um reduzido número 
de municípios. Encontrou-se: 1 perda para cobertura 
de primeira consulta odontológica (0,69%); 2 per-
das para razão entre procedimentos odontológicos 
coletivos e a população de 0 a 14 anos de idade 
(1,39%); nenhuma perda para razão entre o número 
de exodontias de dentes permanentes e o número de 
procedimentos odontológicos individuais na atenção 
básica; 1 perda para número de procedimentos 
restauradores (dentística) per capita na população 
(0,69%) e 1 perda para número de procedimentos de 
periodontia básica per capita na população (0,69%). 
Para as variáveis da atenção secundária, houve uma 
maior exclusão de municípios por falta de informa-
ções sobre: número de procedimentos de tratamento 
endodôntico permanente multirradicular per capita 

na população, com 88 perdas (61,53%); número de 
procedimentos de periodontia especializada per capita 
na população, com 91 perdas (63,63%); e número de 
procedimentos de cirurgia oral menor per capita na 
população, com 61 perdas (42,65%). Não foi possível 
obter o número de cirurgiões-dentistas cadastrados no 
SUS para 3 municípios (2,09%).

Quanto aos indicadores socioeconômicos avalia-
dos no Estado do Pará, os municípios apresentaram: 
uma média de índice de Gini de 0,60; intensidade de 
indigência de 51,9%; proporção de habitantes na zona 
rural de 48,68%; e índice de desenvolvimento humano 
municipal de 0,671. A média de dentistas na população 
e de dentistas cadastrados no SUS foi de 0,18 e 0,17, 
respectivamente. A cobertura de PSF/ESF foi de 39,25% 
da população.

A Figura 1 apresenta a série histórica dos indicado-
res de atenção básica do Estado do Pará no período 
2001-2010. A média de cobertura de primeira consulta 
odontologia variou entre 7,80% para o ano de 2001 e 
14,60% para o ano de 2010.

O indicador ‘razão entre procedimentos coletivos 
e a população de 0 a 14 anos de idade’ mostrou que 
em 2001, a razão foi de 0,03, e em 2010, de 0,04.

A média anual da proporção de exodontias foi 
de 22,23% em 2001, diminuindo para 17,52% em 
2010. A Figura 1c mostra a série histórica do indica-
dor ‘razão entre exodontia de dentes permanentes e 
procedimentos odontológicos individuais na atenção 
básica’, evidenciando que o Estado do Pará manteve 
uma estabilidade nesse período.

A Figura 2 apresenta a série histórica dos proce-
dimentos restauradores e periodontais básicos per 
capita realizados pelos municípios no Estado. Na 
Figura 2a, observa-se a média anual do número de 
procedimentos restauradores per capita na popula-
ção ao longo dos anos, demonstrando que houve um 
aumento desse tipo de procedimento. Em 2001, a mé-
dia foi de 0,10, e em 2010, de 0,23. Na Figura 2b, foi 
analisado o número de procedimentos periodontais 
básicos per capita na população: em 2001, a média 
foi de 0,034, e em 2010, de 0,092, evidenciando 
que houve um aumento; porém, é notável que uma 
pequena parcela da população realizou esse tipo de 
procedimento.

Os procedimentos de atenção secundária foram 
analisados no período de 2008-2010 (Figura 3). 
Foram observadas elevações do número desses proce-
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Tabela 1 − Estatística descritiva dos indicadores de atenção básica no período de 2001-2010 e de atenção 
especializada no período de 2008-2010 em saúde bucal, indicadores socioeconômicos e 
demográficos, e de provisão de serviços odontológicos e cobertura da saúde bucal em municípios do 
Estado do Pará

Variável Municípios Média Desvio- padrão Mediana

Cobertura de 1ª consulta odontológica (%) 142 10,14 20,94 4,87

Razão entre o número de procedi mentos odontológicos coletivos em 
população menor de 14 anos de idade 141 0,89 1,85 0,01

Razão entre o número de exodontia de dentes permanentes e 
procedimentos odontológicos individuais (%) 143 18,22 15,42 13,70

Número de procedimentos restauradores
per capita na população 142 0,15 0,44 0,06

Número de procedimentos periodontais básicos
per capita na população 142 0,07 0,13 0,03

Número de procedimentos endodônticos
per capita na população 55 0,02 0,05 0,004

Número de procedimentos periodontais especializados per capita na 
população 52 0,02 0,05 0,008

Número de procedimentos periodontais especializados per capita na 
população 82 0,02 0,05 0,008

Razão dos procedimentos odontológicos básicos pelo total de 
procedimentos no período (%) 143 96,39 8,80 99,85

Razão dos procedimentos odontológicos especializados pelo total de 
procedimentos no período (%) 143 3,61 8,80 0,14

Socioeconômicos e demográficos

Proporção de população rural (%) 143 48,68 20,39 51,98

Índice de Gini 143 0,60 0,06 0,60

Índice de desenvolvimento humanomunicipal 143 0,67 0,04 0,67

Intensidade de indigência 143 51,90 9,46 79,34

Serviços odontológicos

Número de cirurgiões-dentistas residentes no município por 1000 habitantes 140 0,18 0,13 0,14

Número de cirurgiões-den tistas cadastrados pelo SUS por 1000 habitantes 140 0,17 0,12 0,13

Cobertura das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (%) 129 39,25 34,08 31,67
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Figura 1 − Indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica no Estado do Pará – série histórica 2001-2010
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Figura 2 − Procedimentos restauradores e periodontais básicos per capita no Estado do Pará – série histórica 2001-
2010

Lorena Soares da Silva e colaboradores

dimentos: endodontia teve médias de 0,016 em 2001 
e de 0,028 em 2010; em periodontias especializadas, 
as médias foram de 0,019 em 2001 e de 0,033 em 
2010; e na cirurgia, a variação foi de 0,016 em 2001 
para 0,025 em 2010.

Discussão

O presente estudo revelou que nos municípios 
do Estado do Pará, no período 2001-2010, houve 
aumento na cobertura de primeira Consulta Odon-
tológica Programática, bem como do número de 
procedimentos restauradores e periodontais básicos 

e especializados. A razão entre o número de exodontia 
de dentes permanentes e procedimentos odontológicos 
individuais apresentou redução, apesar de o número 
de procedimentos anuais ter permanecido estável no 
período. O número de procedimentos especializados 
de endodontia, periodontia e cirurgia também apre-
sentou elevação.

O Pacto de Indicadores da Atenção Básica, formali-
zado com a publicação da Portaria nº 493, constitui-se 
como instrumento nacional de monitoramento das 
ações de saúde, base para negociações de metas com 
o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos e o 
impacto na saúde da população.7

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):325-334, abr-jun 2013



332

0,035

0,030

0,015

0,020

0,010
2001 2007 2010

0,019

M
éd

ia
 d

o 
in

di
ca

do
r (

%
)

Procedimentos especializados per capita na população

0,025

0,016

0,016

0,026

0,025

0,018

0,033

0,028

0,025

Endodontia Periodontia Cirurgia

Fontes: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus); Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); e Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figura 3 − Procedimentos especializados per capita no Estado do Pará – série histórica 2001-2010

Indicadores de saúde bucal no Pará

Na produção ambulatorial dos indicadores de atenção 
básica, ainda que se observasse um aumento, também se 
verificou sub e/ou super-registros em alguns procedimen-
tos como o indicador ‘primeira consulta odontológica’.14 
Em outros trabalhos, esses sub ou super-registros foram 
igualmente encontradas; em Teixeira, Facchini e Castilho 
(2011), esses erros foram relacionados ao fato de um 
mesmo indivíduo procurar serviço em diferentes lugares, 
ou ao registro incorreto de procedimento.15

De acordo com o Ministério da Saúde, o indicador 
de procedimentos coletivos é apresentado na forma de 
razão, sendo uma relação favorável aquela em que os 
valores estão mais distantes de 0,0 e próximos de 1,0. 
Logo, mesmo que haja um aumento na realização de 
procedimentos curativos individuais básicos, as ações 
educativas e preventivas não devem diminuir, para não 
se configure um modelo curativo pouco resolutivo no 
Sistema.16

Houve um crescimento da razão entre procedi-
mentos odontológicos coletivos e a população de 0 
a 14 anos de idade, ao longo dos anos. Em todos os 
procedimentos básicos, verificou-se um crescimento 
numérico, embora uma pequena parcela da população 
tenha acessado esse tipo de procedimento.

A média anual da proporção de exodontias manteve-
se estável, no período estudado. A redução dessa 
proporção de exodontias não se deve, entretanto, à 
redução no número desse procedimento e sim ao 
aumento de outras ações de saúde.14

Verificou-se um incremento dos procedimentos 
de atenção secundária no período de 2008-2010. 
Sobre esses procedimentos, contudo, por mais que 
seu número tenha aumentado, ficou evidente que uma 
pequena parcela da população teve acesso a eles. 

De acordo com as Diretrizes de Política Nacional de 
Saúde, é importante acompanhar o impacto das ações 
de saúde bucal por meio de indicadores adequados, 
indicando a necessidade da existência de registros fáceis, 
confiáveis e contínuos. O Ministério da Saúde reafirma 
o compromisso de contribuir para a implantação e 
melhorias dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO), ampliando e qualificando a oferta de serviços 
odontológicos especializados. O Estado do Pará apresen-
ta poucos centros especializados e portanto, necessita e 
conta com esse compromisso do nível Federal.17

Os dados deste estudo foram levantados do Sistema 
de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS –, dis-
ponível no Datasus, que permite o acompanhamento da 
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Resumo
Objetivo: descrever o apoio social de idosos residentes em uma comunidade no município de Natal, Estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil. Métodos: estudo descritivo, realizado entre novembro de 2010 e julho de 2011, com uma amostra por 
conveniência de 300 idosos; utilizou-se questionário estruturado, contendo informações sociodemográficas, econômicas e de 
saúde física; para avaliação do apoio social, foram utilizados o questionário da pesquisa ‘Saúde, Bem-estar e Envelhecimento’ 
e o ‘Mapa Mínimo de Relações do Idoso’; os dados foram submetidos a análise estatística descritiva. Resultados: observou-
se que 26,3%  e  25,7% dos idosos apresentaram baixa frequência de ajudas recebidas e ajudas prestadas, respectivamente; 
constatou-se que os membros da família eram os principais provedores de ajuda. Conclusão: a rede de apoio ao idoso 
completa-se mediante vínculos expressivos com familiares, amigos e membros da comunidade; destaca-se a ausência de 
ajudas fornecidas pelos serviços de saúde. 

Palavras-chave: Idoso; Saúde do Idoso; Apoio Social; Rede Social; Epidemiologia Descritiva. 

Abstract
Objective: to describe social support for elderly residents in a community in the city of Natal, state of Rio Grande 

do Norte. Methods: a descriptive study conducted between November/2010 and July/2011 with a convenience sample 
of 300 elderly people. We used a structured questionnaire to obtain sociodemographic, economic and physical health 
data. The ‘Health, Welfare and Aging’ survey questionnaire and the ‘Minimum Map of Elderly Connections’ were used 
to assess social support. The data underwent descriptive statistical analysis. Results: 26.3% of the elderly were found 
to have low frequency of aid received and 25.7% had low frequency of aid provided. Family members were seen to be 
the principal aid providers. Conclusion: the elderly support network is completed through expressive ties with family, 
friends and community members. The absence of aid provided by health services stood out.

Key words: Aged; Health of the Elderly; Social Support; Social Network; Epidemiology, Descriptive.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):335-346, abr-jun 2013



336

Introdução

O envelhecimento populacional é um fenômeno 
global, afetando países desenvolvidos e em desenvol-
vimento. Desde a década de 1960, a população idosa 
brasileira vem aumentando de forma acelerada, como 
conseqüência da redução das taxas de natalidade e do 
aumento na expectativa de vida das pessoas.1 Estima-se 
que o número de idosos no país tenha ultrapassado os 
20 milhões em 2010 e que, para o ano de 2050, sejam 
cerca de dois bilhões de seres humanos com 60 anos 
de idade ou mais, no mundo.2

O envelhecimento pode desencadear uma situa-
ção patológica, como o acometimento de doenças 
crônico-degenerativas, as quais, associadas a fatores 
externos como viuvez, aposentadoria irrisória e morte 
de familiares, favorecem o surgimento de incapacidade 
funcional e dependência em atividades da vida diária 
(AVD).1 Estudos prévios3,4 afirmaram que aproxima-
damente 80% dos idosos apresentavam ao menos 
uma doença crônica ou limitações para a realização 
de atividades básicas e instrumentais da vida diária.

Nesse contexto, acredita-se que as relações sociais 
podem promover melhores condições de saúde. De 
acordo com essa teoria, os laços sociais e o apoio 
oferecido aos idosos teriam influência na manutenção 
da saúde, contribuindo para a adoção de condutas 
adaptativas em situações de estresse.5

Estudos epidemiológicos6,7 já identificaram asso-
ciação entre maior apoio social e menor mortalidade 
geral, frequência de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) e risco de demência, além de maior sobrevida 
após diagnóstico de doença coronariana, acidente 
vascular cerebral (AVC) e neoplasias.

O conceito de ‘Apoio social’, todavia em construção, 
representa os recursos disponibilizados por grupos 
e/ou pessoas com quem são mantidos contatos sis-
temáticos, que resultam em efeitos emocionais e/ou 

comportamentos positivos. O apoio social pode ser de 
diferentes tipos: (i) instrumental ou material, referente 
a auxílios concretos como provimento de necessidades 
materiais em geral, ajuda em trabalhos práticos (lim-
peza da casa, preparação de refeição, provimento de 
transporte) e ajuda financeira; (ii) afetivo, envolvendo 
expressões de amor e afeição; (iii) emocional, na for-
ma de empatia, carinho, amor, confiança, estima, afeto, 
escuta e interesse; e (iv) interação social positiva, que 
diz respeito à disponibilidade de pessoas para diversão 
e relaxamento.8

As redes de apoio social ao idoso podem ser con-
sideradas formais e informais. As redes formais são 
compostas pelas políticas públicas direcionadas à 
população idosa geral, agregando serviços de atenção 
à saúde, instituições jurídicas, órgãos da previdência 
social, entre outros. Já as redes informais constituem 
a própria família, amigos, vizinhos e comunidade. Ade-
mais, cada membro da rede social pode ser analisado 
segundo a versatilidade, reciprocidade, intensidade, 
frequência dos contatos e história da relação com o 
idoso.9

Considerando-se essas questões e o fato de a in-
vestigação do apoio social ser um item importante no 
contexto de um protocolo abrangente de avaliação da 
saúde dos idosos, capaz de fazer a diferença entre o 
sucesso e o fracasso de uma estratégia de intervenção, 
este estudo objetivou descrever o apoio social de ido-
sos residentes na comunidade das Rocas, município de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, realizado na 
comunidade das Rocas, município de Natal-RN, no 
período de novembro de 2010 a julho de 2011. Esta 
pesquisa faz parte do Projeto intitulado ‘Carga Alostáti-
ca, fragilidade e funcionalidade em idosos’, desenvolvi-
do pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) em parceria com a Université de Montréal.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o 
município de Natal-RN conta com 803.739 habitantes.2 
Destes, a população com 65 anos de idade ou mais 
representava, então, 7,0% dos indivíduos, o equivalente 
a 56.605 idosos.2 A comunidade das Rocas, uma das 
mais antigas da localidade, situa-se na Zona Leste da 
cidade e é habitada por cidadãos de classe média baixa 
e classe baixa, quanto ao nível socioeconômico.

O conceito de ‘Apoio social’, todavia 
em construção, representa os recursos 
disponibilizados por grupos e/ou 
pessoas com quem são mantidos 
contatos sistemáticos, que resultam 
em efeitos emocionais e/ou 
comportamentos positivos.

Redes de apoio social de idosos
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A população do estudo foi composta por 1.056 
idosos residentes no bairro das Rocas, com 65 anos 
de idade ou mais. Apesar de a Legislação brasileira 
considerar idoso o indivíduo acima de 60 anos de 
idade, o presente estudo, por ser bicêntrico e estar 
associado a um país desenvolvido, que considera o 
idoso aquele com 65 anos ou mais, adotou-se esta 
faixa etária para fins de comparação.

No cálculo do tamanho amostral, foram considera-
dos os seguintes parâmetros estatísticos: nível de con-
fiança de 95%; e erros estatísticos máximos de 5,0% 
para o erro de tipo I e de 20,0% para o erro de tipo II. 
Considerando-se a população do estudo (N=1.056), 
o tamanho mínimo de amostra calculado foi de 300 
indivíduos. Em seguida, realizou-se uma distribuição 
amostral por quotas, em que os idosos foram distribuí-
dos de acordo com a proporção estimada de homens e 
mulheres para cada faixa etária, conforme parâmetros 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca – PNAD/IBGE –, realizada em 2007.10 (Tabela 1).

Para o acesso e seleção da amostra, foram utilizados 
os cadastros dos idosos da Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) do bairro. Apesar de a região estudada ser 
pobre e pouco desenvolvida, os idosos que ali residiam 
não se enquadravam entre aqueles que possuíam os 
mais baixos ou mais altos níveis de escolaridade, renda 
e condições sociais na cidade. Diante do exposto, e 
pelo fato de já terem sido realizadas pesquisas na co-
munidade – o que facilitou o acesso à USF e aos idosos 
–, optou-se pela realização da pesquisa nessa região.

A amostragem do estudo foi por conveniência: eram 
entrevistados apenas os idosos que se encontravam na 
residência, no momento da visita domiciliar. Na ausên-
cia do idoso, o domicílio era visitado novamente, em 

outro momento; em caso de repetição dessa ausência, 
o domicílio era substituído. Todas as residências que 
possuíam idosos e eram cadastradas na USF foram vi-
sitadas. Na residência, o entrevistador iniciava a coleta 
com a análise dos critérios de inclusão, os quais, uma 
vez atendidos, fariam com que o idoso fosse incorpora-
do ao estudo. Previamente às coletas, que ocorriam de 
segunda a sexta-feira, no turno da manhã, realizava-se 
a apresentação da pesquisa e, caso o idoso aceitasse 
participar dela, solicitava-se sua assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os critérios de inclusão foram: possuir 65 anos ou 
mais anos de idade; estar no domicílio no momento 
da visita; residir na comunidade; ter capacidade de 
compreensão e comunicação verbal; não apresen-
tar amputação de membro inferior; ser capaz de 
deambular sozinho, utilizando ou não dispositivo de 
auxílio à marcha; e não possuir limitação severa para 
o desempenho das atividades básicas da vida diária 
(ABVD). Foram excluídos do estudo os idosos que 
se recusaram a completar todas as fases da entrevista 
ou que apresentaram escore menor que 17 pontos 
segundo o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).

Para a avaliação dos aspectos biopsicossociais, foi 
utilizado um questionário estruturado, contendo o 
seguinte conjunto de variáveis:
-  variáveis sociodemográficas e econômicas: idade; 

renda pessoal; escolaridade; e hábitos de vida. Para 
as questões relativas aos hábitos de vida, apenas foi 
questionado se o idoso, nos últimos três meses, ha-
via ingerido bebida alcoólica, fumado ou praticado 
alguma atividade física.

-  variáveis de saúde física: presença de comorbidades 
autorreferidas,3,11 questionando-se sobre a presença 
de HAS, diabetes mellitus, AVC, câncer, doença 

Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral e colaboradores
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Tabela 1 − Distribuição da amostra segundo sexo e faixa etária no município de Natal-RN. Brasil, 2011

Idade
(em anos)

Gênero
Total

(n)Feminino Masculino
(n) (n)

65-69 57 30 87

70-74 52 28 80

75-79 43 16 59

80 ou mais 50 24 74

TOTAL 202 98 300
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pulmonar crônica, doença cardíaca, reumatismo e 
depressão; percepção geral da saúde – classificada 
como satisfatória e insatisfatória –;12,13 e avaliação 
antropométrica, mediante cálculo do índice de 
massa corporal (IMC), que corresponde à divisão 
da massa corporal pelo quadrado da altura, clas-
sificado como baixo peso (IMC<22Kg/m²), normal 
(IMC≥22Kg/m² e ≤27Kg/m²) e obeso (IMC>27Kg/
m²).14 A massa corporal foi medida por uma balança 
da marca Filizola®, Série 3.134, com divisões de 
100g. Para o registro da altura, foi utilizada fita 
métrica com divisões de 1mm.
Na avaliação do apoio social, foram utilizados o 

questionário da pesquisa ‘Saúde, Bem-estar e Enve-
lhecimento’ (SABE)15,16 e o Mapa Mínimo de Relações 
do Idoso (MMRI).17

Questionário da pesquisa SABE
Foram avaliados os aspectos estruturais e funcionais 

do apoio social que incluíam o status de coabitação, 
indicando se o idoso (i) vivia só ou não, (ii) situação 
conjugal, classificando-o como casado ou não casa-
do, (iii) índice de frequência de contatos (IFC), que 
avaliou o grau em que o idoso estava conectado so-
cialmente com outros, correspondendo ao número de 
contatos mensais com filhos, irmãos, outros familiares 
e amigos, (iv) índice de diversidade de contatos (IDC), 
que avaliou a amplitude da rede social e foi constru-
ído a partir das mesmas questões do índice anterior, 
embora calculado como o número de diferentes tipos 
de contatos ocorridos mais de duas vezes ao mês, e 
(v) índice de frequência de ajudas recebidas (IFAR) e 
índice de frequência de ajudas prestadas (IFAP), que 
corresponderam, resectivamente, ao somatório das 
ajudas mensais efetivamente recebidas e de ajudas 
prestadas por todas as pessoas que faziam parte da 
rede social do idoso. Os tipos de ajuda foram catego-
rizados em: financeira; coisas que precisa; tarefas fora 
de casa; tarefas domésticas; cuidado pessoal; compa-
nhia; compartilhando problemas; disponibilizando 
transporte; e outras ajudas.15,16

Os resultados do IFC, IDC, IFAR e IFAP foram di-
vididos em quartis, obtendo-se os seguintes grupos:

IFC
- I: ≤30 contatos;
- II: >30 e ≤60 contatos;
- III: >60 e ≤98 contatos; e
- IV: >98 contatos;

IDC
- I: ≤2 contatos;
- II: >2 e ≤4 contatos;
- III: >4 e ≤6 contatos; e
- IV: >6 contatos;
IFAR
- I: ≤61 ajudas;
- II: >61 e ≤119 ajudas;
- III: >119 e ≤189 ajudas; e
- IV: >189 ajudas;
IFAP
- I: ≤60 ajudas;
- II: >60 e ≤120 ajudas;
- III: >120 e ≤186 ajudas; e
- IV: >186 ajudas.
Posteriormente, as variáveis IFC, IDC, IFAR e IFAP 

foram dicotomizadas em ‘baixa freqüência’ (grupo 
I) e ‘outras’ (grupo II + grupo III + grupo IV), para 
melhor visualização dos resultados.

Mapa Mínimo de Relações do Idoso – MMRI
Incluiu todas as pessoas que visitam e fazem 

companhia ao idoso, além daqueles que o aju-
dam financeiramente, nas tarefas domésticas e 
no cuidado pessoal. Em todas as modalidades de 
apoio, o idoso poderia informar quem efetivamente 
prestava ajuda ou poderia ajudar em um momento 
de dificuldade.

O MMRI é sistematizado em quadrantes, que re-
presentam a família, os amigos, a comunidade e as 
relações com os serviços de saúde e/ou sociais. O 
Mapa é formado por três círculos, que simbolizam os 
diversos graus de proximidade: interno, cujos contados 
são realizados pelo menos uma vez na semana; inter-
mediário, com encontros que ocorrem uma vez por 
mês; e externo, com contatos ocasionais, realizados 
pelo menos uma vez ao ano. Foi definida como rede de 
apoio social pequena a presença de até duas pessoas 
no primeiro círculo; média, entre três e cinco pessoas; 
e grande, acima de seis pessoas neste círculo.17

Todas as entrevistas foram realizadas nas resi-
dências dos idosos, por pesquisadores do Curso de 
Fisioterapia da UFRN devidamente treinados para a 
utilização do instrumento.

Os dados obtidos foram tabulados, armazenados 
e analisados pelo software Statistical Package for the 
Social Science (SPSS) versão 17.0. Os mesmos dados 
foram submetidos a análise estatística descritiva, sendo 
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as variáveis categóricas descritas mediante frequências 
absolutas e relativas, e as variáveis quantitativas, por 
meio das médias, com desvio padrão (±dp).

Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN –, e aprovado com o Protocolo no 
481/10, de acordo com as atribuições da Resolução 
CNS nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados

Foi avaliado um total de 300 idosos, com idade entre 
65 e 99 anos e média de 74,3 anos (desvio-padrão=6,9 
anos). Não houve recusa à participação neste estudo, 
sendo excluídos e substituídos apenas três partici-

pantes por não atingirem o escore mínimo do MEEM. 
Observou-se predomínio de idosos do sexo feminino, 
com renda pessoal de 1 a 3 salários mínimos e baixo 
nível de escolaridade: média de 4,7 anos de estudo 
(desvio-padrão=3,8 anos). As demais características 
sociodemográficas são apresentadas na Tabela 2.

Quanto aos aspectos relacionados à saúde (Tabela 
3), a maioria dos idosos considerou seu estado de 
saúde como insatisfatório. Verificou-se maior pro-
porção de participantes com IMC acima de 27,0kg/
m2, com média de 27,0kg/m2 (desvio-padrão=5,2kg/
m2). Além disso, constatou-se que os entrevistados 
obtiveram escore médio no MEEM de 22,2 pontos 
(desvio-padrão=3,6 pontos). Entre as comorbidades 
mais prevalentes, destacaram-se a hipertensão arterial 
sistêmica – HAS –, o reumatismo e a diabetes mellitus.
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Tabela 2 − Distribuição das variáveis sociodemográficas e econômicas entre os idosos residentes no município 
de Natal-RN. Brasil, 2011

Variáveis
TOTAL (n=300)

IC
95%

n %

Sexo
Feminino
Masculino

202
98

67,3
32,7

61,8
27,6

72,4
38,2

Renda pessoal (em salários mínimos)
Nenhuma
<1
1-3
4-5
>5

9
9

245
26
11

3,0
3,0

81,7
8,7
3,7

1,6
1,6

76,9
5,9
2,1

5,6
5,6

85,6
12,4
6,9

Escolaridade (em anos de estudo)
<1
1-4
5-8
9-12
>12
NS/NR a

45
108
105
29
8
5

15,0
36,0
35,0
9,7
2,7
1,6

11,4
30,8
29,8
6,8
1,4
0,7

19,5
71,2
40,6
13,5
5,2
3,8

Consumo de bebida alcoólica
Sim
Não 
NS/NR a

104
195

1

34,7
65,0
0,3

29,5
59,4
0,1

40,2
70,2
1,9

Tabagismo
Sim
Não

122
178

40,7
59,3

35,3
53,7

46,3
64,7

Atividade física
Sim
Não

96
204

32,0
68,0

27,0
62,5

37,5
73,0

a) NS/NR: não sabe (NS) ou não respondeu (NR)
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Na Tabela 4, são apresentados os resultados re-
ferentes aos aspectos estruturais das redes de apoio 
dos entrevistados. Observou-se que 92,7% dos idosos 
não moravam sozinhos e 56,3% foram classificados 
como não casados: solteiros, viúvos ou separados/
divorciados. Em relação ao IFC e IDC, 28,7% dos 
idosos apresentaram baixa frequência de contatos, e 

33,7%, baixa diversidade de contatos. As médias do 
IFC e IDC foram, respectivamente, de 69,2 contatos 
(desvio-padrão=63,2 contatos) e de 4 contatos 
(desvio-padrão=2,9 contatos).

Quanto aos aspectos funcionais do apoio social, 
a Tabela 4 mostra que os dados referentes ao IFAR 
foram semelhantes aos do IFAP, em que 26,3% e 25,7% 

Redes de apoio social de idosos

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):335-346, abr-jun 2013

Tabela 3 − Distribuição das variáveis de saúde física entre os idosos residentes no município de Natal-RN. 
 Brasil, 2011

Variáveis
TOTAL (n=300)

IC
95%n %

Percepção da saúde
Satisfatória
Insatisfatória

81
219

27,0
73,0

22,3
67,7

32,3
77,7

Índice de massa corporal (IMC)
<22kg/m2

22-27kg/m2

>27kg/m2

43
111
146

14,3
37,0
48,7

10,8
31,7
43,1

18,7
42,6
54,3

Hipertensão arterial sistêmica
Sim
Não

203
97

67,7
32,3

62,2
27,3

72,7
37,8

Diabetes mellitus
Sim
Não
NS/NR a

89
207

4

29,7
69,0
1,3

24,8
63,5
0,5

35,1
74,0
3,4

Acidente vascular cerebral (AVC)
Sim
Não
NS/NR a

27
272

1

9,0
90,7
0,3

6,3
86,8
0,1

12,8
93,5
1,9

Câncer
Sim
Não
NS/NR a

19
280

1

6,4
93,3
0,3

4,1
89,9
0,1

9,7
95,6
1,9

Doença pulmonar crônica
Sim
Não

25
275

8,3
91,7

5,7
88,0

12,0
94,3

Doença cardíaca
Sim
Não
NS/NR a

56
243

1

18,7
81,0
0,3

14,7
76,2
0,1

23,5
85,0
1,9

Reumatismo
Sim
Não
NS/NR a

143
155

2

47,7
51,7
0,6

42,1
46,0
0,2

53,3
57,3
2,4

Depressão
Sim
Não
NS/NR a

41
258

1

13,7
86,0
0,3

10,2
81,6
0,1

18,0
89,5
1,9

a) NS/NR: não sabe (NS) ou não respondeu (NR)
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dos idosos apresentaram baixa frequência de ajudas 
recebidas e prestadas, respectivamente. O IFAR teve 
média de 134,6 ajudas (desvio-padrão=106,1 ajudas) 
mensais e o IFAP teve média de 137,8 ajudas (desvio-
padrão=112,4 ajudas) por mês.

Observa-se, também na Tabela 4, que os membros 
da família eram os principais provedores de ajuda. 
De acordo com os idosos, 72,0% das ajudas eram 

fornecidas pelos filhos, 42,7% pelo esposo(a), 35,3% 
pelos netos e 17,7% pelos irmãos. Em relação ao tipo 
de ajuda recebida, destacaram-se as ajudas nas tarefas 
domésticas (80,3%), na companhia (77,7%) e nas 
tarefas fora de casa (61,0%).

No entanto, ao se observar os resultados obtidos 
no Mapa Mínimo de Relações do Idoso – MMRI –, 
constatou-se, na Tabela 5, que quase todos os idosos 
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Tabela 4 − Distribuição das variáveis do apoio social contidas no instrumento da pesquisa ‘Saúde, Bem-estar e 
Envelhecimento’ (SABE) entre os idosos residentes no município de Natal-RN. Brasil, 2011

Variáveis
n=300

IC
95%

n %

Mora só

Sim
Não

23
277

7,7
92,3

5,2
88,8

11,2
94,8

Situação conjugal

Casados
Não casados

131
169

43,7
56,3

38,2
50,7

49,3
61,8

Índice de frequência de contatos 

Baixa freqüência 
Outras

86
214

28,7
71,3

23,8
66,0

34,0
76,2

Índice de diversidade de contato 

Baixa frequência 
Outras

101
199

33,7
66,3

28,6
60,8

39,2
71,4

Índice de frequência de ajudas recebidas

Baixa frequência 
Outras

79
221

26,3
73,7

21,7
68,4

31,6
78,3

Índice de frequência de ajudas prestadas

Baixa frequência 
Outras

77
223

25,7
74,3

21,0
69,1

30,9
78,9

Provedores de ajuda 

Esposo(a)
Filhos
Irmãos
Netos
Outros

128
216
53

106
136

42,7
72,0
17,7
35,3
45,3

37,2
66,7
13,8
30,1
39,8

48,3
76,8
22,4
40,9
51,0

Tipo de ajuda recebida 

Dinheiro
Coisas que precisa
Tarefas fora de casa
Tarefas domésticas
Cuidado pessoal
Companhia
Compartilhando problemas
Transporte
Outros

173
148
183
241
24

233
125

8
7

57,7
49,3
61,0
80,3
8,0

77,7
41,7
2,7
2,3

52,0
43,7
55,4
75,6
5,4

72,6
36,2
1,4
1,1

63,1
55,0
66,3
84,4
11,6
82,0
47,3
5,2
4,7
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Redes de apoio social de idosos

Tabela 5 − Classificação do tamanho das redes de apoio, e provedores de ajuda, de acordo com as modalidades 
do Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI), entre residentes no município de Natal-RN. 

 Brasil, 2011

Variáveis
n=300

IC
95%n %

Visita

Pequena
Média
Grande

144
104
52

48,0
34,7
17,3

42,4
29,5
13,5

53,6
40,2
22,0

Companhia

Pequena
Média
Grande

155
103
42

51,7
34,3
14,0

46,0
29,2
10,5

57,3
39,9
18,4

Tarefas domésticas

Pequena
Média
Grande

247
50
3

82,3
16,7
1,0

77,6
12,9
0,3

86,2
21,3
2,9

Cuidado pessoal

Pequena
Média
Grande

204
75
21

68,0
25,0
7,0

62,5
20,4
4,6

73,0
30,2
10,5

Ajuda financeira

Pequena
Média
Grande

257
29
14

85,7
9,6
4,7

81,2
6,8
2,8

89,2
13,5
7,7

Amigos

Sim
Não

95
205

31,7
68,3

26,7
62,9

37,1
73,3

Família 

Sim
Não

297
3

99,0
1,0

97,1
0,3

99,7
2,9

Comunidade

Sim
Não

99
201

33,0
67,0

27,9
61,5

38,5
72,1

Sistemas de saúde

Sim
Não

2
298

0,7
99,3

0,2
97,6

2,4
99,8

recebiam ou achavam que receberiam, em caso de 
necessidade, ajuda de familiares (99,0%). Também se 
destacaram a ajuda recebida por pessoas da comuni-
dade (33,0%) e o apoio de amigos (31,7%).

Ainda em relação ao MMRI (Tabela 5), verificou-
se que o tamanho da rede social foi pequeno para 
as diversas modalidades de apoio: ajuda financeira 
(85,7%); tarefas domésticas (82,3%); cuidado 
pessoal (68,0%); companhia (51,7%); e visita 

(48,0%). As médias do tamanho da rede para as 
diversas modalidades de apoio foram as seguintes: 
3,3 contatos (desvio-padrão=3,7 contatos) para 
visita; 3,1 contatos (desvio-padrão=3,1 contatos) 
para companhia; 1,6 contatos (desvio-padrão=1,1 
contatos) para tarefas domésticas; 2,3 contatos 
(desvio-padrão=2 contatos) para cuidado pessoal; 
e 1 contato (desvio-padrão=1,9 contatos) para ajuda 
financeira (Tabela 5).
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Discussão

Das variáveis utilizadas para avaliar o apoio social, 
constatou-se que os idosos, em sua maioria, não viviam 
sozinhos, e entre estes, era maior a frequência de casa-
dos ou em união estável e/ou vivendo com familiares, 
tendo os filhos como maiores provedores de ajuda. 
Porém, entre os mesmos idosos que contavam com 
uma grande rede de contatos, identificou-se pequeno 
apoio recebido nas diversas modalidades avaliadas.

Em relação aos hábitos de vida, 34,7% dos parti-
cipantes afirmaram ingerir bebida alcoólica e 40,7% 
fumavam. Esses achados são preocupantes, visto 
que o álcool e o tabaco prejudicam diretamente a 
saúde enquanto fatores de risco para câncer, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e 
outras patologias.18 Assim como em outras pesquisas 
realizadas com idosos brasileiros,5,21 grande parte da 
população idosa do presente estudo (68,0%) referiu 
ser sedentária. Sabe-se que a pratica de exercícios 
físicos pelos idosos, além de proteger a capacidade 
funcional e trazer benefícios psicossociais, pode me-
lhorar a aptidão cardiorrespiratória, composição cor-
poral, densidade mineral óssea, utilização de glicose, 
perfil lipídico, capacidade aeróbia, força e flexibilidade 
muscular, entre outros benefícios à saúde.19

A prevalência de 73,0% da percepção geral da 
saúde como insatisfatória mostrou-se semelhante às 
observadas nos estudos de Pagotto e colaboradores12 
e Lima-Costa e colaboradores,13 de 69,1% e 75,3%, 
respectivamente. Esses autores12,13 também obser-
varam associações positivas significativas entre pior 
percepção da saúde e suporte social, condições de 
saúde e acesso/uso de serviços de saúde. Lima-Costa e 
colaboradores13 encontraram, igualmente, associação 
negativa dessa percepção com a renda domiciliar men-
sal. Essa estrutura multidimensional da autoavaliação 
da saúde em idosos pauta-se na definição de saúde 
como ‘bem estar físico, mental e social’.

Quanto ao status de coabitação, a proporção de 
idosos que viviam sozinhos (7,7%) foi semelhante 
à encontrada em estudo realizado com idosos resi-
dentes no Estado do Piauí (7,6%).19 Segundo Cesar e 
colaboradores,20 os principais determinantes de ‘viver 
sozinho’ encontram-se na renda familiar e pessoal, 
como também na satisfação com os rendimentos.

No tocante à situação conjugal, resultados do 
inquérito da Rede de Estudos sobre Fragilidade em 

Idosos Brasileiros (FIBRA) foram mais expressivos ao 
constatarem que 52,5% da população idosa entrevista-
da possuía companheiro(a).21 Para Camarano,22 após 
a separação do cônjuge ou viuvez, as idosas tendem 
a permanecerem sozinhas, enquanto a tendência en-
tre os homens idosos é de se casarem novamente. É 
possível que tal fato justifique a maior prevalência de 
idosos ‘não casados’, visto que a amostra foi composta 
principalmente por mulheres.

Segundo dados do National Social Life, Health, and 
Aging Project (NSHAP),23 mulheres e homens obtive-
ram média de 61,1 e 53,4 contatos, respectivamente, 
com o propósito de discutir "assuntos importantes". 
Para Cornwell e colaboradores,23 a expressão "assuntos 
importantes" já se encontra consolidada em relatos de 
pesquisas sociais e provoca o uso de nomes de pessoas 
fortemente acessadas por idosos, em que a influência 
social é suscetível de ação. Esses achados foram menos 
expressivos frente aos apresentados neste presente 
estudo, o qual obteve média do IFC de 69,2 contatos 
(±63,2 contatos).

A média do IDC da amostra foi de 4 contatos (±2,9 
contatos). Não obstante, 33,7% do total de idosos en-
trevistados possuíam 2 ou menos contatos regulares. 
Fiori e colaboradores24 também observaram que os 
idosos residentes em Berlim obtiveram média de 4,1 
contatos (±1,7contatos) regulares com familiares e 
3,1 contatos (±1,9) com amigos. Estudo com idosos 
franceses constatou que 38,3% de mulheres e 41,0% 
de homens possuíam até 2 contatos regulares.25

Identificou-se uma prevalência de 26,3% de idosos 
com baixa frequência de ajudas recebidas (≤61 ajudas 
mensais) e 25,7% com baixa frequência de ajudas 
oferecidas (≤60 ajudas mensais). Este estudo também 
observou que a ajuda nas tarefas domésticas (80,3%) 
foi a mais prevalente, sendo os filhos os maiores prove-
dores nesse tipo de apoio (72,0%). Lebrão e Duarte26 
observaram que 78,0% dos idosos recebiam ajudas 
regulares em serviços, para os quais os filhos eram 
também os maiores fornecedores de ajuda, 82,5% 
destes residindo no mesmo domicílio que os pais e 
39,8% em outro domicílio. Guedea e colaboradores27 
afirmaram que o fato de ser provedor ou receptor de 
apoio contribui significativamente para o aumento 
da satisfação do idoso com a própria vida, e para a 
diminuição de seus afetos negativos.

Estudo prévio8 observou que, geralmente, as mulhe-
res possuem redes sociais maiores e mais próximas, o 
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que pode justificar a maior média de contatos obtidos 
no atual estudo. Nem sempre as mulheres obtêm de suas 
redes de apoio os mesmos benefícios de saúde que os 
homens, haja vista os tipos de contatos e a ajuda ofere-
cida diferirem entre os gêneros: enquanto as mulheres 
possuem mais contatos com seus filhos e pouco contato 
com amigos, os homens, geralmente, possuem a mesma 
quantidade de contato com ambos, filhos e amigos.

No que concerne ao Mapa Mínimo de Relações do 
Idoso – MMRI –, Alvarenga e colaboradores28 iden-
tificaram que os idosos possuíam uma pequena rede 
de suporte social na maioria das dimensões avaliadas: 
30,6% dos entrevistados possuíam rede pequena para 
a modalidade ‘visita’, 61,1% para ‘companhia’, 78,3% 
para ‘tarefas domésticas’, 71,4% para ‘cuidado pessoal’ 
e 54,5% para ‘ajuda financeira’. Esses resultados são 
semelhantes ao encontrados pelo presente estudo, nas 
modalidades ‘tarefas domésticas’ e ‘cuidados pessoais’.

Esta pesquisa também observou que os idosos 
entrevistados se encontravam bem conectados social-
mente, com uma maior variedade de contatos sociais. 
Acredita-se que esses achados possam estar relacio-
nados com o elevado número de membros da família, 
principalmente filhos residentes no mesmo domicílio 
do idoso ou nas vizinhanças. Tal fato pode refletir um 
comportamento não restritivo da natalidade, oriundo 
da primeira metade do século XX.

Porém, a baixa frequência de apoio recebida pelos 
idosos nas diversas modalidades de ajuda pode de-
correr dessa população, geralmente, ser mais ativa e 
independente da comunidade em que vive, diminuindo 
a necessidade desse apoio quando comparada à de 
idosos mais dependentes. Soma-se a isso a opção do 
idoso por viver só e possuir estado civil ‘não casado’, o 
que, embora seja considerado fator de vulnerabilidade 
social, pode ser um reflexo de preferências pessoais 
e sensação de bem-estar, visto que muitos idosos 
entrevistados também recebiam visitas e contavam 
com a companhia de familiares, amigos e pessoas da 
comunidade. Já a elevada proporção de idosos com 
baixa frequência de ajuda financeira justifica-se pelo 
fato de a maioria destes possuírem renda suficiente 
para a garantia de sua independência econômica.

O presente estudo também enfatiza a ausência 
de ajudas por parte dos serviços públicos de saúde. 
Ressalta-se, portanto, a importância da presença dos 
profissionais de saúde, seja como agentes assistenciais, 
seja enquanto partícipes no processo de atenção inte-
gral à saúde, estimulando a autonomia dos idosos e seu 
compartilhamento nas decisões que dizem respeito a 
sua saúde, concretizando um apoio social consistente 
e positivo. Devem ser formuladas e implementadas 
políticas públicas no sentido de aperfeiçoar a rede 
de serviços em saúde e atender, satisfatoriamente, a 
demanda de uma população idosa crescente.

A operacionalização do apoio social foi a prin-
cipal limitação encontrada pelos autores para o 
desenvolvimento desta pesquisa. Como ela se baseou 
em auto-relatos, ao invés do levantamento de dados 
objetivamente definidos, é possível que alguns indi-
víduos tenham superestimado ou subestimado suas 
frequências e diversidades de contatos, e o apoio 
por eles estabelecido. Ademais, não foi avaliada a 
qualidade do apoio social fornecido, e se as trocas 
sociais foram positivas ou negativas para os idosos; 
além do fato de o estudo basear-se em amostra não 
probabilística por conveniência, assegurando-se sua 
representatividade tão-somente para a amostra estu-
dada. Entretanto, considerando-se sua consistência, 
os resultados encontrados podem refletir, de alguma 
maneira, características de cidades semelhantes à 
observada aqui.

São necessários, portanto, estudos mais aprofun-
dados das distinções entre os aspectos objetivos e 
subjetivos do apoio social, como também é recomen-
dável a implementação de projetos articulados com 
profissionais da saúde, para a construção de uma 
efetiva rede de apoio social a essa população.
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Resumo
Objetivo: avaliar a completitude do preenchimento das variáveis do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) 

nos Estados da região Nordeste do Brasil, nos anos de 2000 e 2009. Métodos: estudo descritivo, cuja população foi composta 
pelo total de registros de nascidos vivos no Sinasc; calculou-se o percentual de incompletitude para cada variável selecionada, 
de acordo com as classificações ‘excelente’ (incompletitude<5%), ‘boa’ (5-9,9%), ‘regular’ (10-19,9%), ‘ruim’ (20-49,9%) 
e ‘muito ruim’ (50% ou mais). Resultados: maiores percentuais de incompletude foram encontrados para a variável raça/
cor, destacando-se 20,5% em Sergipe (2009); a variável sexo apresentou os menores percentuais de incompletitude (menos 
de 1%); houve melhoria no preenchimento do número de consultas de pré-natal, cujo percentual de incompletitude variou 
de 8,9% na Bahia (2000) a 0,7% em Sergipe (2009). Conclusão: o Sinasc apresenta completitude de preenchimento clas-
sificada como boa a excelente, na maioria das variáveis analisadas.  

Palavras-chave: Declaração de Nascimento; Estatísticas Vitais; Sistemas de Informação; Epidemiologia Descritiva; Nas-
cimento Vivo.

Abstract
Objective: To evaluate Live Birth Information System (Sinasc)variable completeness in the Northeast Brazilian 

States, in 2000 and 2009. Methods: descriptive study comprised of all live birth records held on Sinasc. Percentage 
incompleteness for each variable selected was calculated and judged by the following criteria: excellent (incompleteness 
< 5%); good (5-9.9%); fair (10-19.9%); poor (20-50%) and very poor (> 50%). Results: the race/skin color variable 
had the highest percentages of incompleteness,reaching 20.5% in Sergipe(2009). The gender variable had the lowest 
percentage of incompleteness (less than 1%). Recording of the number of antenatal visits improved, with incomple-
teness ranging from 8.9% in Bahia in 2000 to 0.7% in Sergipe in 2009. Conclusion: This study’s results confirm that 
Sinasc has good to excellent completeness.

Key words: Birth Certificates; Vital Statistics; Information Systems; Epidemiology, Descriptive; Live Birth.
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Introdução

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc), implantado no Brasil pelo Ministério da 
Saúde (MS) no ano de 1990, tem como objetivos 
principais coletar dados sobre os nascimentos 
ocorridos no país e fornecer informações fidedig-
nas sobre gestação, nascimentos e características 
maternas, subsidiando a elaboração de indicadores 
sobre a saúde materno-infantil e, assim, contribuir 
com as ações de planejamento destinadas a esse 
segmento populacional.1-3 O Sinasc tem como 
instrumento-padrão a Declaração de Nascido Vivo 
(DNV), um formulário padronizado nacionalmente, 
pré-numerado, emitido em três vias e distribuído, 
exclusivamente, pelo MS.4 

Cobertura e confiabilidade são características es-
senciais que conferem credibilidade ao Sinasc. Essas 
características, entretanto, ficam comprometidas 
pela subnotificação de eventos e pelo preenchimento 
incorreto e incompleto da DNV.3,5-9 Sob o ponto de 
vista da cobertura, observa-se que, desde 2005, têm 
sido captados pelo Sinasc mais de 90,0% dos eventos 
estimados, de acordo com as projeções do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizadas 
em 2009. Nesse mesmo ano, a razão entre o número de 
nascidos vivos informado pelo Sinasc e as estimativas 
oriundas das projeções do IBGE10 alcançou 96,0%, 
para o país como um todo, e 93,0% para a região Nor-
deste. Valores inferiores a 90,0% ainda são observados 
em algumas unidades da Federação.11

Vários aspectos – completitude das variáveis, fide-
dignidade e consistência – precisam ser analisados 
para se avaliar a qualidade das informações do Si-
nasc. Considerando-se apenas o primeiro aspecto – a 
completitude – já é possível verificar a qualidade da 
informação.12 A avaliação qualitativa do Sinasc demons-
tra baixa frequência de informação ignorada para as 
variáveis relacionadas à criança. Estudo que analisou 
a qualidade das estatísticas vitais do Brasil identificou 

percentuais de incompletitude inferiores a 1,0% para 
a variável sexo, e em torno de 1,0% para o peso ao 
nascer; o índice de Apgar apresentou incompletitude 
menor que 10,0%; e a variável raça/cor, em torno de 
12,0%. A idade materna registrou baixa frequência de 
incompletitude; por sua vez, a escolaridade materna 
teve percentuais de incompletitude de cerca de 30,0%. 
Sobre as variáveis relativas à gestação e ao parto, os 
percentuais de incompletitude foram satisfatórios e 
verificou-se declínio da não informação no número 
de consultas de pré-natal.1

Este estudo teve por objetivo avaliar a completitude 
do preenchimento das variáveis do Sinasc a partir das 
DNV de residentes nos Estados da região Nordeste do 
Brasil, nos anos de 2000 e 2009.

Métodos

Foi realizado um estudo descritivo, no qual foram 
considerados todos os  registros de nascidos vivos 
de mães residentes nos Estados da região Nordeste 
do Brasil, nos anos de 2000 e 2009 (n=1.791.202), 
contidos na base de dados do Sinasc e disponibiliza-
dos pelo Ministério da Saúde no sítio eletrônico do 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (Datasus).

Construiu-se um banco de dados com variáveis 
relacionadas à criança (sexo, raça/cor, peso ao 
nascer e índice Apgar), a alguns atributos maternos 
(escolaridade e estado civil) e à gestação e ao parto 
(duração da gestação, tipo de parto e número de 
consultas de pré-natal), calculando-se o percentual 
de incompletitude (preenchimento em branco + ig-
norado) para cada variável e Estado. Adotou-se como 
critério de classificação a escala sugerida por Romero 
e Cunha:13 excelente, quando a variável apresentar 
menos de 5% de preenchimento incompleto; bom 
(5,0 a 9,9%); regular (10,0 a 19,9%); ruim (20,0 a 
49,9%); e muito ruim (50,0% ou mais). A variação 
do percentual (∆%) foi calculada utilizando-se a 
seguinte fórmula:

∆% = ((ano 2 – ano 1 )/ ano 1)*100

O estudo foi dispensado da aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa, uma vez que utilizou dados secundá-
rios e de domínio público, não havendo identificação 
dos indivíduos.

Vários aspectos – completitude das 
variáveis, fidedignidade e consistência 
– precisam ser analisados para se 
avaliar a qualidade das informações 
do Sinasc.

Completitude do Sinasc nos estados da Região Nordeste 
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Resultados

Na região Nordeste, observou-se que o Sinasc possui 
de boa a excelente completitude de preenchimento 
para a maioria das variáveis. Os maiores percentuais 
de incompletitude foram observados para as variáveis 
apgar e raça/cor; Rio Grande do Norte apresentou 
excelente completitude para essas variáveis, em todo 
o período; e Pernambuco e Alagoas apenas para raça/
cor (Tabela 1).

Com relação à escolaridade materna, todos os 
Estados reduziram o percentual de incompletitude até 
apresentar, no ano de 2009, qualidade excelente de 
preenchimento, à exceção da PB e da BA. Já o estado 
civil teve seu preenchimento excelente durante todo 
o período estudado, para a maioria dos Estados; Rio 
Grande do Norte e Alagoas tiveram aumento da incom-
pletitude (Tabela 1). 

As variáveis tipo de parto e duração da gestação 
apresentaram excelente completitude. A duração da 
gestação, mesmo demonstrando completitude exce-
lente, teve aumento percentual de incompletitude nos 
estados do Rio Grande do Norte (25,5%) e Alagoas 
(11,1%). Houve melhoria na completitude do pre-
enchimento do número de consultas de pré-natal 
(Tabela 1).

A maior parte das variáveis relacionadas à criança 
apresentou diminuição do percentual de incompleti-
tude, exceto raça/cor. Para o índice Apgar, apenas o 
estado do Rio Grande do Norte apresentou preenchi-
mento excelente (Tabela 1). 

Discussão

Houve significativa melhora na completitude do 
Sinasc, em todos os Estados da região Nordeste 
do país. Tal resultado corrobora o encontrado no 
estudo desenvolvido para descrever e analisar os 
indicadores de qualidade do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade – SIM – e do Sinasc no Brasil.12 
O fato pode ser creditado às facilidades no campo 
da informática, ao aumento da abrangência e do pe-
ríodo de existência do sistema, além da capacitação 
dos profissionais responsáveis pelo preenchimento 
e processamento dos dados.1,9,13,14 Estudos recentes 
identificaram melhoria na cobertura e na qualidade 
dos registros do Sinasc, embora persistam falhas no 
preenchimento da DNV.15,16 

Pesquisa que avaliou a adequação das informa-
ções de nascimentos e óbitos com base nos dados 
do Ministério da Saúde identificou o Sinasc como o 
sistema de melhor qualidade.17 Recente estudo de 
revisão de literatura sobre o uso do Sinasc apontou 
a relevância do sistema para a avaliação e a pesquisa 
em saúde; todavia, seria necessário ampliar o número 
de publicações que abordam a qualidade de dados 
do sistema.18

Para as variáveis relacionadas aos atributos mater-
nos, o nível de qualidade da completitude do preen-
chimento variou de regular a excelente. Pesquisas de 
abrangência local e nacional identificaram resultados 
equivalentes.9,12 O presente estudo demonstrou que no 
ano de 2009, os estados da Paraíba e da Bahia não obti-
veram completitude excelente da variável escolaridade. 
Estudo desenvolvido em alguns Estados das regiões 
Sul e Sudeste e no Distrito Federal também identificou 
deficiência no registro dessa variável19 considerada 
de difícil obtenção durante a hospitalização, pois, 
geralmente, não consta nos registros de internamento.8 

Ademais, na DNV, ela está categorizada em intervalos de 
anos de estudo concluídos enquanto nos prontuários, 
é comum ser categorizada em graus de escolaridade. 
Tal categorização dificulta ainda mais a obtenção do 
dado, ao obrigar o responsável pelo preenchimento 
a calcular o número de anos de estudo e escolher a 
categoria correta na DNV.2

As variáveis tipo de parto, duração da gestação e 
consultas de pré-natal apresentaram preenchimento 
variando de bom a excelente. Estudo realizado na re-
gião Sul do Brasil identificou resultados semelhantes.9 
Essas variáveis fornecem informações relevantes para 
a avaliação da qualidade do atendimento de pré-natal 
nos serviços de saúde.1 Mesmo apresentando excelente 
completitude, a variável duração da gestação aumentou 
o percentual de incompletitude nos estados do Rio 
Grande do Norte e Alagoas. As diferenças de captação 
dos eventos entre os Estados, possivelmente, devem-se 
às rotinas de coleta de dados dos sistemas.19

Analisando-se as variáveis relacionadas à criança, 
observou-se, em apenas um Estado (Rio Grande do 
Norte), preenchimento da variável apgar excelente 
para os anos estudados. A deficiência no preenchimen-
to dessa variável pode refletir a qualidade da assistência 
prestada aos recém-nascidos e, possivelmente, sua 
relação com a falta de neonatologistas nas salas de 
parto.7 A variável raça/cor também apresentou um 
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Tabela 1 − Percentual de incompletitude das variáveis relacionadas à gestação e ao parto, à criança e à mãe nos 
estados da região Nordeste. Brasil, 2000 e 2009

Variáveis
Ano I

e
Ano II

Incompletitude (%)

AL BA CE MA PB PE PI RN SE

Relacionadas à mãe
Escolaridade

2000 3,3 10,2 7,6 10,2 7,8 2,9 5,2 2,1 10,0
2009 1,5 8,4 1,2 2,2 5,3 1,3 1,2 1,8 1,1

∆% -54,5 -17,6 -84,2 -78,4 -32,1 -55,2 -76,9 -14,3 -89,0
Estado civil

2000 1,3 5,4 2,7 5,5 3,6 1,3 2,4 0,9 5,9
2009 1,6 1,6 0,6 1,7 1,6 0,6 1,3 2,1 2,0

∆% 23,1 -70,4 -77,8 -69,1 -55,6 -53,8 -45,8 133,3 -66,1
Relacionadas à gestação e ao parto

Duração da  gestação
2000 0,9 4,0 1,7 2,6 2,5 0,5 1,5 0,4 2,8
2009 1,0 0,7 0,3 0,5 2,5 0,1 0,2 0,5 0,2

∆% 11,1 -82,5 -82,4 -80,8 0,0 -80,0 -86,7 25,0 -92,9
Tipo de parto

2000 0,2 1,2 0,4 0,7 2,5 0,1 1,5 0,1 1,4
2009 0,0 0,3 0,1 0,2 2,5 0,0 0,2 0,1 0,0

∆% -100,0 -75,0 -75,0 -71,4 0,0 -100,0 -86,7 0,0 -100,0
Consultas de pré-natal

2000 2,4 8,9 3,1 6,6 4,6 1,9 2,4 1,4 8,3
2009 1,6 2,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4 0,7

∆% -33,3 -77,5 -67,7 -86,4 -82,6 -57,9 -62,5 0,0 -91,6
Relacionadas à criança

Sexo
2000 0,0 0,5 0,2 0,8 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆% 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
Raça/cor

2000 2,1 20,8 11,3 21,2 13,0 2,1 14,7 1,5 42,9
2009 2,2 9,0 12,3 10,4 4,2 0,8 0,4 2,1 20,5

∆% 4,8 -56,7 8,8 -50,9 -67,7 -61,9 -97,3 40,0 -52,2
Peso ao nascer

2000 1,1 3,5 0,5 2,9 1,4 0,7 1,3 0,5 1,8
2009 1,1 3,5 0,5 2,9 1,4 0,7 1,3 0,5 1,8

∆% -90,9 -91,4 -100,0 -89,7 -100,0 -100,0 -92,3 -100,0 -94,4
Apgar 1° minuto

2000 29,6 32,2 10,3 38,5 12,8 8,0 23,6 0,7 11,2
2009 11,7 12,5 1,2 18,6 0,8 1,9 14,7 0,3 1,7

∆% -60,5 -61,2 -88,3 -51,7 -93,8 -76,3 -37,7 -57,1 -84,8
Apgar 5° minuto

2000 30,7 33,1 17,8 41,7 18,6 8,2 27,0 0,7 13,0
2009 12,5 12,9 2,3 19,1 2,7 2,0 14,9 0,3 1,8

∆% -59,3 -61,0 -87,1 -54,2 -85,5 -75,6 -44,8 -57,1 -86,2

Nota:
Avaliação do percentual de incompletitude:
Excelente < de 5%
Bom = 5,0 a 9,9%
Regular = 10,0 a 19,9%
Ruim = 20,0 a 49,9%
Muito ruim = 50,0% ou mais

Completitude do Sinasc nos estados da Região Nordeste 
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percentual elevado de incompletitude, corroborando 
os resultados de outros estudos.13,15 Há problemas 
metodológicos na definição dessa variável, que re-
percutem em seu preenchimento e mensuração.13 A 
informação sobre raça tem sido utilizada em estudos 
epidemiológicos como proxy do nível socioeconô-
mico, reforçando a importância do preenchimento 
correto dessa informação.12

Este estudo abrange uma avaliação parcial da qua-
lidade do Sinasc, limitando-se a um único aspecto: 
a completitude. Ressalte-se que as variáveis podem 
estar preenchidas, resultando em boa completitude. 
Não obstante, a confiabilidade da informação não foi 
avaliada aqui. 

Os resultados evidenciaram que o Sinasc possui 
completitude de preenchimento boa a excelente, na 
maioria das variáveis analisadas. Para o contínuo 
aperfeiçoamento do sistema, sugere-se a supervisão 
periódica, com vistas a identificar e corrigir possíveis 

inconsistências dos dados, e o treinamento dos respon-
sáveis pelo preenchimento e processamento da DNV. 
Este estudo permitiu, também, identificar os Estados 
com maiores percentuais de incompletitude, de modo 
a propor estratégias direcionadas.
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Apresentamos mais um artigo da série Comunicação Científica. Anteriormente, vimos as seções de introdu-
ção e de método.1,2  Na terceira parte da estrutura do artigo, o tema do presente texto, aparecem os achados da 
investigação. Utilizou-se como fonte de consulta o livro Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar.3, p.81  

O propósito da seção de resultados, como o próprio nome indica, é revelar o que foi encontrado na pesquisa. 
Essa parte do artigo estará composta dos dados relevantes obtidos e sintetizados pelo autor. Sugestões para seu 
conteúdo e para a ordem na apresentação dos temas estão sintetizadas no quadro anexo e comentadas a seguir.

Primeiramente, apresentam-se as características dos sujeitos do estudo. São informações demográficas, so-
cioeconômicas, clínicas ou de outra natureza que descrevem o grupo ou os grupos estudados. Em geral, essa 
comunicação é feita sob a forma de tabela. O leitor, ao inspecionar esses dados, poderá verificar se os procedi-
mentos de seleção adotados produziram a amostra adequada para o estudo ou, no caso de estudos analíticos, se 
os grupos são comparáveis. Serve também para indicar a que população os resultados são generalizáveis. Outra 
conduta recomendada, para compor a parte inicial da seção de resultados, é relatar como se chegou à amostra 
final utilizada na análise dos dados. Se a descrição for complexa para aparecer no texto, sugere-se que seja inserido 
um gráfico de fluxo (ou fluxograma) contendo o detalhamento da seleção dos sujeitos da pesquisa e os motivos 
de exclusão de participantes.3, p.84 

Após a apresentação de detalhes descritivos da amostra investigada, tem lugar a especificação dos resultados 
principais obtidos. Resultados principais são os diretamente relacionados ao objetivo do artigo. Se esse objetivo 
puder ser transformado em pergunta, tem-se nesta parte do texto a resposta a essa pergunta. O autor revelará o 
que encontrou, na forma mais adequada de apresentação: diferenças de médias, medidas de associação (risco 
relativo, razão de chances, razão de prevalências) ou o que for mais apropriado para expressar os resultados.

 
Na sequência, há ainda lugar para expor os achados secundários relevantes ou inesperados que mereçam 

menção.
 
Conseguir o objetivo de bem relatar os resultados de uma investigação é uma questão de prática e obediência 

a alguns princípios de comunicação científica, entre os quais, os mencionados a seguir. 

1. Apresentar os resultados em sequência lógica no texto e nas ilustrações.3, p. 97 

Ilustrações compreendem tabelas e figuras. Ilustrações têm a propriedade de resumir importantes informações 
que, de outra forma, seriam difíceis de redigir e enfadonhas de ler. Se bem compostas, concorrem para simplificar 
o texto que, de outra maneira, conteria excesso de números e de explicações. Tabelas e figuras têm especificidades. 
As tabelas são utilizadas quando se necessita apresentar dados precisos, grande quantidade de valores numéricos 
e informações muito complexas para serem descritas no texto ou mostradas em figuras.3, p.276-97 As figuras são mais 
bem empregadas para mostrar cenários, fluxos, tendências ou relação entre eventos.3, p.299-325 

2. Enfatizar somente informações importantes e não repetir no texto o que consta nas ilustrações.3 p.97

Menciona-se brevemente o que foi encontrado na pesquisa sem emitir opinião ou comparação com outros 
estudos. A parte interpretativa dos achados estará confinada à discussão, a parte final da estrutura do artigo. Como 
a função da seção de resultados é conter os achados da investigação, é conveniente o autor facilitar seu enten-
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dimento pela elaboração de um texto coerente, no qual guie o leitor para os pontos principais das ilustrações. 
Um texto de boa qualidade não contém duplicação de resultados em ilustrações e no texto. Duplicações mais 
entendiam o leitor do que o esclarecem. 

 
3. Indicar a significância estatística dos resultados.3, p.97

Os principais achados são expostos acompanhados do respectivo tratamento estatístico, se dele houver neces-
sidade. Esse procedimento é comumente necessário, visto a variabilidade inerente aos resultados de pesquisas 
clínicas e epidemiológicas.3, p.88 Desvios-padrão, intervalos de confiança, testes estatísticos e valores p serão alguns 
termos que aparecem nessa parte do artigo para esclarecer a variabilidade das estimativas ou levar em conta o 
papel do acaso nos resultados.3, p.255-273 

Em conclusão, o leitor espera encontrar na seção de resultados somente as informações relevantes que o 
autor reuniu em sua pesquisa. O texto será o mais simples, objetivo, claro, conciso, ordenado e rigoroso possí-
vel, seguindo-se as regras de comunicação científica habitualmente aceitas.3, p.21-2 Para aproximar-se desse ideal, 
pode-se tentar o caminho trilhado por autores experientes: revisar, revisar e revisar.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):353-354, abr-jun 2013

A seção de resultados de um artigo científico

Estrutura da seção de resultados de um artigo científico original
 

1 Características dos sujeitos do estudo Descreve-se a amostra estudada

2 Achado principal Trata-se da resposta à questão central da investigação

3 Outros achados Dizem respeito aos objetivos secundários e informações adicionais relevantes, tais como 
resultados discrepantes ou em subgrupos

Fonte: Adaptado de Pereira MG 2011.3, p.83
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Instruções aos autores

Escopo e política

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publicação trimestral de caráter técnico-científico e acesso livre, nos 
formatos eletrônico e impresso, editada pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (CGDEP/SVS/MS). Sua principal missão é difundir o 
conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos de interesse 
da Saúde Pública, visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além das modalidades de manuscritos aceitos para publicação, a revista divulga Portarias, Regimentos e 
Resoluções do Ministério da Saúde, bem como Notas Técnicas relativas aos programas de vigilância, prevenção 
e controle de doenças e agravos à saúde, consensos, relatórios e recomendações de reuniões ou oficinas de 
trabalho sobre temas de interesse do SUS. Também está prevista a republicação de textos originalmente editados 
por outras fontes de divulgação técnico-científica e considerados pelos editores da revista como relevantes para 
os serviços de saúde.

A Epidemiologia e Serviços de Saúde segue as orientações do documento Requisitos Uniformes para Ma-
nuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos, do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
conhecido como ‘Normas de Vancouver’.

A Epidemiologia e Serviços de Saúde segue os princípios da ética na publicação contidos no código de conduta 
do Committee on Publication Ethics (COPE).

Modalidades de manuscrito

O Núcleo Editorial da revista acolhe manuscritos nas seguintes modalidades:
a)  Artigo original – produto inédito de pesquisa inserido em uma ou mais das diversas áreas temáticas da vigi-

lância, prevenção e controle das doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, como doenças transmissíveis, 
doenças crônicas e agravos não transmissíveis, análise de situação de saúde, promoção da saúde, vigilância em 
saúde do trabalhador, vigilância em saúde ambiental, respostas às emergências em Saúde Pública, políticas e 
gestão em vigilância em saúde e desenvolvimento da epidemiologia nos serviços de saúde (limite: 20 laudas);

b) Artigo de revisão
b.a)  Artigo de revisão sistemática – apresentação de uma síntese de resultados de estudos originais com o 

objetivo de responder a uma pergunta específica; deve descrever, em detalhes, o processo de busca dos 
estudos originais e os critérios para sua inclusão na revisão; pode ou não apresentar procedimento de 
síntese quantitativa dos resultados, no formato de metanálise (limite: 30 laudas); e

b.b)  Artigo de revisão narrativa – uma análise crítica de material publicado, discussão aprofundada sobre 
tema relevante para a Saúde Coletiva ou atualização sobre tema controverso ou emergente; deve ser 
elaborado por especialista na área em questão, a convite dos editores (limite: 20 laudas);

c) Nota de pesquisa – relato conciso de resultados finais ou parciais (notas prévias) de pesquisa original, 
pertinente ao escopo da revista (limite: 8 laudas);

d) Artigo de opinião – comentário sucinto sobre temas específicos, expressando a opinião qualificada dos 
autores (limite: 8 laudas);

e)  Debate – artigo teórico elaborado por especialista, a convite dos editores, que receberá críticas/comentários 
por meio de réplicas assinadas por especialistas, também convidados. (limite: 20 laudas para o artigo, 10 
laudas para cada réplica ou tréplica);

f)  Relato de experiência – descrição de experiência em epidemiologia, vigilância, prevenção e controle de 
doenças e agravos de interesse para a Saúde Pública; deve ser elaborado a convite dos editores (limite: 8 
laudas); e

g)  Carta – críticas ou comentários breves sobre temas de interesses dos leitores, geralmente vinculados a artigo 
publicado na última edição da revista (limite: 2 laudas); sempre que possível, uma resposta dos autores do 
artigo comentado será publicada junto com a carta (limite: 2 laudas).
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Eventualmente, a critério dos editores, serão aceitos outros formatos, a exemplo de Entrevista com persona-
lidades ou autoridades (limite: 3 laudas) e Resenha de obra contemporânea (limite: 2 laudas).

Responsabilidade dos autores

Os autores são os responsáveis pela veracidade e ineditismo do trabalho. O manuscrito submetido deve ser 
acompanhado de uma Declaração de Responsabilidade, assinada por todos os autores, em que afirmam que o 
estudo não foi publicado anteriormente, parcial ou integralmente, em meio impresso ou eletrônico, tampouco 
encaminhado para publicação em outros periódicos, e que todos os autores participaram na elaboração intelectual 
de seu conteúdo. O modelo da Declaração de Responsabilidade está disponível ao final destas Instruções (Anexo A).

Critérios de autoria

Os critérios de autoria devem se basear nas deliberações do ICMJE/Normas de Vancouver. O reconhecimento da 
autoria deve estar fundamentado em contribuição substancial, relacionada aos seguintes aspectos: (i) concepção e 
delineamento do estudo, análise e interpretação dos dados; (ii) redação ou revisão crítica relevante do conteúdo 
intelectual do manuscrito; e (iii) aprovação final da versão a ser publicada. Os autores, ao assinarem a Declaração 
de Responsabilidade, afirmam a participação de todos na elaboração do manuscrito e assumem, publicamente, 
a responsabilidade por seu conteúdo. Ao final do texto do manuscrito, deve ser incluído um parágrafo com a 
informação sobre a contribuição de cada autor para sua elaboração.

Fontes de financiamento

Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte – institucional ou privado – para a 
realização do estudo. Fornecedores de materiais, equipamentos, insumos ou medicamentos, gratuitos ou com 
descontos também devem ser descritos como fontes de financiamento, incluindo cidade, estado e país de origem 
desses fornecedores. Essas informações devem constar da Declaração de Responsabilidade.

Conflito de interesses

Conflitos de interesses, por parte dos autores, são situações em que estes possuem interesses – aparentes ou 
não –, capazes de influir no processo de elaboração dos manuscritos. São conflitos de natureza diversa – pessoal, 
comercial, política, acadêmica ou financeira – a que qualquer um pode estar sujeito, razão porque os autores 
devem-nos reconhecer e revelar, quando presentes, na Declaração de Responsabilidade assinada, ao submeter 
seu manuscrito para publicação.

Ética na pesquisa envolvendo seres humanos

A observância dos preceitos éticos referentes à condução, bem como ao relato da pesquisa, são de inteira respon-
sabilidade dos autores, respeitando-se as recomendações éticas contidas na Declaração de Helsinque (disponível 
em http://www.wma.net). Para pesquisas realizadas com seres humanos no Brasil, os autores devem observar, 
integralmente, as normas constantes na Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 
de Saúde (disponível em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm); e resoluções complementares, 
para situações especiais. Os procedimentos éticos adotados na pesquisa devem ser descritos no último parágrafo 
da seção Métodos, fazendo menção ao número do protocolo de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. No 
caso de ensaio clínico controlado e randomizado, será necessária a indicação do número de registro.
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Agradecimentos

Quando desejável e pertinente, recomenda-se a nomeação, ao final do manuscrito, das pessoas que colaboraram 
com o estudo embora não tenham preenchido os critérios de autoria adotados por esta publicação. Os autores são 
os responsáveis pela obtenção da autorização dessas pessoas antes de nomeá-las em seus Agradecimentos, dada 
a possibilidade de os leitores inferirem que elas subscrevem os dados e conclusões do estudo. Também podem 
constar agradecimentos a instituições, pelo apoio financeiro ou logístico à realização do estudo. Devem-se evitar 
os agradecimentos impessoais, por exemplo “... a todos aqueles que colaboraram, direta ou indiretamente, com 
a realização deste trabalho”.

Direito de reprodução

Os manuscritos publicados pela Epidemiologia e Serviços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodu-
ção – total ou parcial – por outros periódicos, tradução para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos é 
permitida somente mediante autorização expressa do editor geral da revista ou, por sua delegação, de seu editor 
executivo. Após a decisão final de ‘Aceito’ do manuscrito para publicação, os autores deverão enviar, em formato 
PDF, o Termo de Cessão de Direitos assinado por cada um dos autores, cujo modelo se encontra ao final destas 
Instruções (Anexo B).

Preparo dos manuscritos para submissão

Para o preparo dos manuscritos, os autores devem-se orientar pelo documento Requisitos Uniformes para 
Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos, do International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE 
–, conhecido como ‘Normas de Vancouver’, disponível no idioma inglês, em http://www.icmje.org e em sua tra-
dução para o português, em http://scielolab.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v15n1/v15n1a02.pdf (edição da Epidemiologia 
e Serviços de Saúde 2006; 15(1):7-34).

Formato dos manuscritos

Serão acolhidos manuscritos redigidos no idioma português. O trabalho deverá ser digitado em espaço duplo, 
fonte Times New Roman 12, no formato RTF (Rich Text Format) ou DOC (Documento do Word), em folha-padrão 
A 4, com margens de 3cm. Não são aceitas notas de texto de pé de página.

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deverá conter:

Folha-de-rosto
a)  título do manuscrito, em português e inglês;
b) título resumido, para referência no cabeçalho das páginas;
c) nome completo dos autores e das instituições a que pertencem;
d) endereço eletrônico de todos os autores;
e) endereço completo e endereço eletrônico, números de fax e de telefones do autor correspondente;
f)  informação sobre monografia, dissertação ou tese que originou o manuscrito, com as respectivas instituições 

de ensino envolvidas, se pertinente; e
g) créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se pertinente.

Resumo
Parágrafo único, de até 150 palavras, estruturado com as seguintes seções: Objetivo; Métodos; Resultados; e 

Conclusão.
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Palavras-chave
Três a cinco, selecionadas a partir da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), vocabulário estruturado 

pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo nome 
original de Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Os DeCS foram criados para padronizar uma linguagem 
única de indexação e recuperação de documentos científicos (disponíveis em http://decs.bvs.br); e

Abstract 
Versão em inglês do Resumo, contendo as seguintes seções: Objectives; Methods; Results; e Conclusion; e

Keywords 
Versão em inglês das mesmas palavras-chave selecionadas a partir dos DeCS.

Texto completo
O texto de manuscritos nas modalidades de artigo original e nota de pesquisa deverão apresentar as seguintes 

seções, nesta ordem: Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; e Referências. Tabelas e figuras serão referidas 
nos Resultados e apresentadas ao final do artigo, quando possível, ou em arquivo separado. Eis as definições e 
conteúdos dessas seções:

Introdução – apresentação do problema, justificativa e objetivo do estudo, nesta ordem.
Métodos – descrição dos métodos empregados, incluindo, quando pertinente, cálculo do tamanho da amostra, 

amostragem, procedimentos de coleta dos dados, procedimentos de processamento e análise dos dados; quando 
se tratar de estudo envolvendo seres humanos ou animais, devem estar contempladas as Considerações éticas 
pertinentes; pesquisas clínicas devem apresentar número de identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela Organização Mundial da Saúde e pelo ICMJE.

Resultados – exposição dos resultados alcançados, podendo considerar tabelas e figuras, desde que autoex-
plicativas (ver o item Tabelas e Figuras destas Instruções).

Discussão – comentários sobre os resultados, suas implicações e limitações; confrontação do estudo com 
outras publicações de relevância para o tema e, no último parágrafo da seção, as conclusões.

Agradecimentos – após a discussão devem-se limitar ao mínimo indispensável.
Contribuição dos autores – parágrafo descritivo da contribuição de cada um dos autores.
Referências – para citação das referências no texto, deve-se utilizar o sistema numérico adotado pelas 

Normas de Vancouver; os números devem ser grafados em sobrescrito, sem parênteses, imediatamente após a 
passagem do texto em que é feita a citação, separados entre si por vírgulas; em caso de números sequenciais 
de referências, separá-los por um hífen, enumerando apenas a primeira e a última referência do intervalo 
sequencial de citação (Ex.: 7,10-16); após a seção Contribuição dos autores, as referências serão listadas se-
gundo a ordem de citação no texto; em cada referência, deve-se listar até os seis primeiros autores, seguidos 
da expressão et al para os demais; títulos de periódicos deverão ser grafados sob  forma abreviada; títulos de 
livros e nomes de editoras deverão constar por extenso; as citações são limitadas a 30; para artigos de revisão 
sistemática e meta-análise, não há limite de citações e o manuscrito fica condicionado ao limite de laudas 
definidas nestas Instruções; o formato das Referências deve seguir os Requisitos Uniformes para Manuscritos 
Submetidos a Periódicos Biomédicos do ICMJE (disponíveis em www.icmje.org), com adaptações definidas 
pelos editores conforme os exemplos a seguir:

Artigos de periódicos
1. Lima IP, Mota ELA. Avaliação do impacto de uma intervenção para a melhoria da notificação da causa básica 

de óbitos no estado do Piauí, Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2011; 20(3):297-305.

- Volume com suplemento
2. Schmidt MI, Duncan BB, Hoffmann JF, Moura L, Malta DC, Carvalho RM. Prevalence of diabetes and hyper-

tension based on self-reported morbidity survey, Brazil, 2006. Rev Saude Publica. 2009 Nov;43 Suppl 2:74-82.
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- Número com suplemento
3. Malta DC, Leal MC, Costa MFL, Morais Neto OL. Inquéritos nacionais de saúde: experiência acumulada e 

proposta para o inquérito de saúde brasileiro. Rev Bras Epidemiol. 2008;11(2 Supl 1):159-67.

- Em fase de impressão
4. Freitas LRS, Garcia LP. Evolução da prevalência do diabetes e diabetes associado à hipertensão arterial no 

Brasil: análise das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, 1998, 2003 e 2008. Epidemiol Serv Saude. No 
prelo 2012.

Livros
5. Pereira MG. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011.

- Autoria institucional
6. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2009.

7. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (Mato Grosso). Informativo populacional e 
econômico de Mato Grosso: 2008. Cuiabá: Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; 2008.

- Anais de congresso
8. Samad SA, Silva EMK. Perdas de vacinas: razões e prevalência em quatro unidades federadas do Brasil. In: 

Anais da 11ª Expoepi: Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle 
de Doenças; 2011 31 out - 3 nov; Brasília, Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. p. 142.

Capítulos de livros
9. Hill AVS. Genetics and infection. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practile of infectious 

diseases. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2010. p. 49-57.
- Quando o autor do capítulo não é o mesmo do livro.

10. Löwy I. Vírus, mosquitos e modernidade: a febre amarela no Brasil entre ciência e política. Rio de Janeiro: 
Fiocruz; 2006. Capítulo 5, Estilos de controle: mosquitos, vírus e humanos; p. 249-315.

- Quando o autor do livro é o mesmo do capítulo.

Portarias e Leis
11. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, 

fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em 
Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília 
(DF), 2009 fev 12; Seção 1:37.

12. Brasil. Casa Civil. Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta a obrigatoriedade do Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília 
(DF), 1997 jan 7; Seção 1:165.

Documentos eletrônicos
13. Rede Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 

aplicações [Internet].  Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2008 [citado 2012 fev 5]. 349 p. Disponível 
em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf das doenças crônicas não transmissíveis no 
Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde. 2011; 20(4):93-107 [acessado em 06 fev. 2012]. Disponível em 
http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a02.pdf
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 14. Malta DC, Morais Neto OL, Silva Junior JB. Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrenta-
mento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol Serv Saude [Internet]. 2011 
dez [citado 2012 fev 6]; 20(4):93-107. Disponível em: http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a02.pdf

Teses e dissertações
15. Waldman EA. Vigilância epidemiológica como prática de saúde pública [tese]. São Paulo (SP): Universidade 

de São Paulo; 1991.
16. Daufenbach LZ. Morbidade hospitalar por causas relacionadas à influenza em idosos no Brasil, 1992 a 

2006: situação atual, tendências e impacto da vacinação [dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da 
Bahia; 2008.

No caso de ter sido usado algum software para gerenciamento das referências (por exemplo, Zotero, End-
note, Reference Manager ou outro), as mesmas referências deverão ser convertidas para o texto. A exatidão das 
referências constantes na listagem e a correta citação no texto são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Tabelas e Figuras
Figuras e as tabelas devem ser enviadas ao final do manuscrito (quando possível) ou em arquivos separados, 

por ordem de citação no texto. Os títulos das tabelas e figuras devem ser concisos e evitar o uso de abreviaturas 
ou siglas; estas, quando indispensáveis, serão traduzidas em legendas ao pé da própria tabela ou figura. Tabelas, 
quadros (estes, classificados e intitulados como figuras), organogramas e fluxogramas devem ser apresentados 
em meio eletrônico, de preferência, no formato-padrão do Microsoft Word; gráficos, mapas, fotografias e demais 
imagens devem-se apresentar nos formatos EPS, JPG, BMP ou TIFF, no modo CMYK, em uma única dor (preto) 
e suas diversas tonalidades.

Uso de siglas
Siglas ou acrônimos de até três letras devem ser escritos com maiúsculas (Ex: DOU; USP; OIT). Em sua 

primeira aparição no texto, acrônimos desconhecidos serão escritos por extenso, acompanhados da sigla entre 
parênteses. Siglas e abreviaturas compostas apenas por consoantes serão escritas em letras maiúsculas. Siglas 
com quatro letras ou mais serão escritas em maiúsculas se cada uma delas for pronunciada separadamente 
(Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro letras ou mais e que formarem uma palavra (siglema), ou seja, 
que incluam vogais e consoantes, serão escritas apenas com a inicial maiúscula (Ex: Funasa; Datasus; Sinan). 
Siglas que incluam letras maiúsculas e minúsculas originalmente, serão escritas como foram criadas (Ex: 
CNPq; UnB). Para siglas estrangeiras, recomenda-se a correspondente tradução em português, se universal-
mente aceita; ou seu uso na forma original, se não houver correspondência em português, ainda que o nome 
por extenso – em português – não corresponda à sigla (Ex: UNESCO = Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura). Algumas siglas, popularizadas pelos meios de comunicação, assumiram um 
sentido nominal: é o caso de AIDS (em inglês), a síndrome da imunodeficiência adquirida, sobre a qual a Co-
missão Nacional de Aids do Ministério da Saúde (que se faz representar pela sigla CNAIDS) decidiu recomendar 
que todos os documentos e publicações do ministério nomeiem por sua sigla original do inglês – aids –, em 
letras minúsculas (Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual de editoração e produção visual da Fundação 
Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2004. 272p.).

Submissão 

A submissão dos manuscritos deverá ser feita via e-mail, para o seguinte endereço eletrônico: submissao.
ress@saude.gov.br. Caso os autores não recebam qualquer comunicação da Secretaria da RESS confirmando 
a submissão, deverão entrar em contato por meio do endereço eletrônico alternativo: ress.svs@gmail.com.
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Juntamente com o arquivo do manuscrito, os autores devem providenciar o envio da Declaração de Respon-
sabilidade, assinada por cada um deles, digitalizada em formato PDF.

Para se assegurar da adequação do formato do manuscrito às recomendações do núcleo editorial da Epide-
miologia e Serviços de Saúde, contempladas nestas Instruções, sugere-se aos autores conferir a lista de itens 
apresentada ao final deste documento (Anexo C).

Análise e aceitação dos manuscritos

Serão acolhidos apenas os manuscritos formatados de acordo com estas Instruções e cujos assuntos se enqua-
drem no escopo da revista. Uma análise preliminar verificará a aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa, 
no caso de o estudo envolver seres humanos, assim como seu potencial para publicação e seu interesse para 
os leitores da revista. Trabalhos que não atenderem a essas exigências serão recusados. Após a avaliação dos 
editores, os manuscritos serão enviados para avaliação "cega" (não identificada) por, ao menos, dois revisores 
especialistas (peer reviewers). Os autores poderão indicar até três possíveis revisores, também especialistas no 
assunto abordado em seu manuscrito. Eles ainda poderão indicar, opcionalmente, até três revisores especialistas 
para os quais não gostariam que seu manuscrito fosse submetido. Caberá aos editores da revista a decisão de 
acatar ou não as sugestões dos autores.

A partir dos pareceres recebidos, os editores poderão considerar o manuscrito: (i) Aceitável para publicação; 
(ii) Aceitável, condicionado a reformulação; ou (iii) Não aceitável. A comunicação com o autor principal acon-
tecerá pelo endereço eletrônico informado por ele. Os trabalhos aceitos para publicação, porém condicionados 
a reformulação, serão enviados aos autores com prazo definido para devolução do manuscrito reformulado à 
secretária executiva da revista. Uma vez aprovado para publicação, se todavia for identificada a necessidade de 
pequenas correções e ajustes no texto, os editores da revista reservam-se o direito de o fazer. Finalmente, a decisão 
definitiva pela publicação do manuscrito será condicionada à aprovação final do Comitê Editorial da Epidemiologia 
e Serviços de Saúde. Nessa ocasião, nova reformulação poderá ser solicitada pelo Comitê aos autores, os quais 
terão prazo adicional para o reenvio do trabalho reformulado.

Prova de prelo
Após a aprovação do manuscrito, a prova de prelo será encaminhada ao autor principal por e-mail, em formato 

PDF. Feita a revisão da prova, o autor deverá encaminhar à secretária executiva da revista sua autorização para 
publicação do manuscrito, no prazo determinado pelo Núcleo Editorial.

Em caso de dúvidas sobre quaisquer aspectos relativos a estas Instruções, os autores devem entrar em contato 
com os editores da revista por meio do endereço eletrônico: revista.svs@saude.gov.br

Endereço para correspondência

Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço/SVS/MS
Epidemiologia e Serviços de Saúde

SCS, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal, 5º andar, Asa Sul, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70304-000
Telefones: (61) 3213-8387 / 3213-8397

Telefax: (61) 3213-8404
E-mail: revista.svs@saude.gov.br
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Anexo A

Declaração de Responsabilidade

Este documento deve ser encaminhado juntamente com o manuscrito, de acordo com o modelo a seguir:

Os autores do manuscrito intitulado (título do manuscrito) submetido à Epidemiologia e Serviços de Saúde: 
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil, declaram:

1. Este manuscrito representa um trabalho original cujo conteúdo integral ou parcial ou substancialmente 
semelhante não foi publicado ou submetido à publicação em outro periódico, seja no formato impresso ou 
eletrônico;

2. Houve participação efetiva de todos os autores relacionados no trabalho, tornando pública sua responsabilidade 
pelo conteúdo apresentado;

3. A versão final do manuscrito foi aprovada por todos os autores;
4. Não há qualquer conflito de interesse dos autores em relação a este manuscrito (ou) existem conflitos de 

interesses dos autores em relação a este manuscrito (no caso de haver, deve-se descrever, nesta passagem, o 
conflito ou conflitos de interesse existentes).

(registrar o local, data e nome; a Declaração de Responsabilidade deve ser assinada por cada um dos autores 
do manuscrito).

 

Anexo B

Termo de Cessão de Direitos

Este documento será enviado à revista, assinado por todos os autores, desde que aprovada a publicação do 
manuscrito na revista. A seguir, o modelo:

Declaro que, uma vez aceito o manuscrito (título do manuscrito) e autorizada sua publicação pela Epidemio-
logia e Serviços de Saúde: revista do Sistema Único de Saúde do Brasil, concordo que os respectivos direitos 
autorais serão de propriedade exclusiva da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Qualquer 
reprodução de seu conteúdo, total ou parcial, em meio impresso ou eletrônico, necessitará de solicitação previa, 
a ser encaminhada à Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para obtenção da autorização expressa de seu Editor Geral.

(registrar o local, data e nome; o Termo de Cessão de Direitos deve ser assinado por cada um dos autores do 
manuscrito).

Anexo C

Lista de itens de verificação prévia à submissão

1. Formatação: fonte Times New Roman 12, tamanho de folha A4, margens de 3cm, espaço duplo.
2. Folha-de-rosto:

a. Modalidade do manuscrito;
b. Título do manuscrito, em português e inglês;
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c. Título resumido, em português;
d. Nomes e instituição de afiliação e e-mail de cada um dos autores;
e. Endereço completo e telefone do autor correspondente;
f. Nomes das agências financiadoras e números dos processos, quando pertinente; e
g. No caso de manuscrito redigido com base em monografia, dissertação ou tese acadêmica, indicar o nome 

da instituição de ensino e o ano de defesa.
3. Resumo em português e Abstract em inglês, para todos os tipos de manuscritos – exceto cartas; e especifi-

camente para artigos originais e notas, respeito ao formato estruturado e discriminado – objetivo, métodos, 
resultados e conclusão.

4. Palavras-chave/Key words, selecionadas entre os Descritores em Ciências da Saúde, criados pela Biblioteca 
Virtual em Saúde e disponíveis em sua página eletrônica.

5. Informação do número de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e do número de registro do ensaio 
clínico, quando pertinente.

6. Parágrafo contendo a contribuição de cada autor.
7. Tabelas e figuras – para artigos originais e de revisão, somadas, não devem exceder o número de cinco, e para 

notas de pesquisa, não devem exceder o total de três.
8. Referências normalizadas segundo o padrão ICMJ (Normas de Vancouver), ordenadas e numeradas na sequ-

ência em que aparecem no texto; verificar se todas estão citadas no texto e se sua ordem-número de citação 
corresponde à ordem-número em que aparecem na lista das Referências ao final do manuscrito.

9. Anuência das pessoas mencionadas nos Agradecimentos.
10.Declaração de Responsabilidade, assinada por todos os autores.
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:: O prêmio RESS Evidencia é concedido anualmente aos autores do melhor artigo original, 

selecionado entre o conjunto de artigos publicados na RESS no ano anterior à premiação.

 

:: Todos os artigos originais publicados na RESS estão concorrendo. Não há necessidade de 

inscrição.

 

:: Um grupo de trabalho constituído por membros do Comitê Editorial da RESS é responsável por 

avaliar os artigos elegíveis e selecionar três artigos para apresentação oral na Expoepi.

 

:: O melhor artigo é escolhido pela audiência presente à mostra competitiva do Prêmio RESS 

Evidencia, por meio de votação direta.

 

:: A premiação da segunda edição do Premio RESS Evidencia ocorrerá em cerimônia durante a 13ª 

Expoepi, em Brasília-DF, sob a responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 

Ministério da Saúde (MS).

 

:: Está permanentemente aberta à submissão de manuscritos: 

 submissão.ress@saude.gov.br

:: Para concorrer ao prêmio, submeta já seu manuscrito!

Prêmio RESS Evidencia
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