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A Saúde da População, os seus Determinantes e asA Saúde da População, os seus Determinantes e asA Saúde da População, os seus Determinantes e asA Saúde da População, os seus Determinantes e asA Saúde da População, os seus Determinantes e as
NovNovNovNovNovas e Vas e Vas e Vas e Vas e Velhas Telhas Telhas Telhas Telhas Tecnologias - a Epidemiologia no Contexecnologias - a Epidemiologia no Contexecnologias - a Epidemiologia no Contexecnologias - a Epidemiologia no Contexecnologias - a Epidemiologia no Contextototototo

da Globalizaçãoda Globalizaçãoda Globalizaçãoda Globalizaçãoda Globalização

Inesperadamente vemos surgir
novas doenças infecciosas - como
exemplo temos a hantavirose1; o trabalho
apresenta-se como algo insalubre, cheio
de riscos e de intercorrências negativas
sobre a saúde2. No outro polo, uma
tecnologia informatizada utilizada para a
classificação das causas  dos óbitos, de
onde se deriva uma boa parte dos nossos
conhecimentos sobre a situação de saúde,
apresenta falhas que necessitam ser
superadas3; com relação ao velho PPD,
um recurso antigo, porém ainda
importante, no diagnóstico da infecção
pelo Mycobacterium tuberculosis, quando
se compararam duas diferentes marcas
disponíveis no mercado, estas
mostraram-se como entidades
completamente diferentes, pois os seus
resultados apresentaram concordância
quase nula4. Um quinto artigo5, nos traz
algumas luzes ao colocar estes desafios
em uma referência mais ampla,
discutindo os marcos históricos da
vigilância epidemiológica e apresentando
caminhos necessários à sua reformatação
no espaço institucional.

Este conjunto pequeno, porém
modelar, de artigos publicados neste
número do IESUS, mostram o quão
diversas são as tarefas da epidemiologia
e dos epidemiologistas no sentido de
contribuírem com novos conhecimentos
e novas práticas direcionadas a fazer
avançar os níveis de saúde da população
brasileira. Vivemos em um contexto
social globalizado, caracterizado pela
existência de complexos integrados
voltados para a pesquisa e o
desenvolvimento, para a produção
industrial  e a prestação de serviços, os
quais, em seu conjunto, apresentam uma
infindável capacidade de gerar, produzir
e vender novos  produtos. Se, muitos
destes produtos são imprescindíveis para
a nossa vida, sabemos também que

muitos deles nem sempre são úteis ou
necessários e, em não raras vezes, são
geradores de efeitos danosos sobre o
meio-ambiente e sobre a saúde humana.
Produziram-se relações sociais, em que
o trabalho, que devia constituir-se em
uma das fontes de expressão da
realização máxima da inteligência e do
senso de vida do ser humano, tem sido,
com freqüência, substituído pela
exploração mais vil. As diversas formas
de “lixo” geradas põem em risco o
ambiente e cria perplexidades sobre as
condições futuras da saúde e mesmo da
sobrevivência da humanidade.

A globalização não é homogênea, na
sua periferia, aonde estamos situados,
permanecem problemas que há muito
foram superados no seu centro. O
crescimento vertiginoso de velocidade nas
vias de comunicações permite o rápido
acesso a volumes imensos de informações,
algumas vezes nos fazendo esquecer que
para acessá-los, muitas vezes temos de
pagar caro para quem as produz. Se este
contexto está na base da gênese de alguns
dos novos problema de saúde, muitos dos
velhos problemas não mais esperam por
novos avanços tecnológicos, mais sim por
reformas nas estruturas da sociedade.
Assim, não serão as novas tecnologias que
atenuarão os níveis alarmantes de
desigualdades nos níveis de saúde  entre
as regiões, entre as classes sociais, entre
os grupos étnicos etc. que vêm sendo
repetidamente documentadas nos estudos
epidemiológicos.

Temos a compreensão de que
qualquer atividade relacionada com a
epidemiologia hoje, ao lado dos seus
objetivos imediatos, tem também a função
de contribuir para o processo de
construção de novos entendimentos sobre
a complexidade do processo saúde-
doença nas sociedades contemporâneas.
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A investigação epidemiológica ao mover-
se entre as sociedades (epidemiologia
social) e as moléculas (epidemiologia
molecular), se por um lado demonstra a
amplitude da tarefa do epidemiologista,
demonstra também ser uma das
disciplinas mais bem preparadas para
compreender o ser humano em suas
múlt iplas dimensões. Como está
registrada na sua história, nos momentos
em que foi utilizada com competência,
sensibilidade e ética, gerou proposições
e práticas, técnicas e sociais, que muito
contribuíram para a realização, em toda
a sua plenitude, da saúde humana.
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Resumo
Foram revistos diferentes aspectos da síndrome pulmonar e cardiovascular por
hantavírus, uma doença emergente transmitida pela inalação das excretas de roedores
silvestres e que ocorre principalmente em indivíduos que têm contato com o meio
rural e com estes animais. Trata-se de doença grave, com letalidade acima de 50%,
que leva à insuficiência respiratória e ao choque. A terapia de suporte ventilatório e
cardiovascular deve ser precocemente instituída, preferencialmente em unidades de
terapia intensiva. A presença de edema pulmonar exige cuidados de ventilação
precoces. Apesar dos pacientes apresentarem-se em choque, deve-se ter cuidados com
a infusão de líquidos para que não se agrave o edema pulmonar. É necessário informar
os profissionais de saúde sobre a doença, considerando que muitos casos devem passar
despercebidos. O diagnóstico laboratorial de hantavirose  acessível e rápido precisa
ser implementado e para tanto, precisa-se de pesquisas desenvolvendo métodos
diagnósticos sensíveis e confiáveis. O controle da doença exige envolvimento de
múltiplos profissionais visando conhecer sua história natural, a biologia do reservatório
e a do vírus.

Palavras-Chave
Hantaviroses no Brasil; Síndrome Pulmonar por Hantavírus; Doença Viral Emergente.

Summary
Hantavirus pulmonary and cardiovascular syndrome, an emerging disease transmitted
by the inhalation of wild rodent excreta and affecting mostly agriculture workers and
other professionals in contact with these animals, is reviewed. Hantavirus pulmonary
syndrome is a severe disease with case fatality ratio greater than 50%. The syndrome
is characterized by respiratory distress and shock. Disease management includes early
mechanical ventilation and volume administration, preferable in intensive care units.
Caution is advised during liquid infusion for shock treatment since pulmonary edema
develops frequently. Information about hantavirus pulmonary and cardiovascular
syndrome should be widely disseminated among the Brazilian medical community
considering that, many cases can be undiagnosed. Rapid and accessible laboratory
diagnosis of hantaviruses must be implemented in Brazil and research focused on the
development of sensible and reliable diagnostic methods and reagents is encouraged.
The control of hantaviruses depends on a multi-professional approach aiming to know
the natural history, the biology of the reservoir and of the virus.

Key Words
Hantaviruses in Brazil; Hantavirus Pulmonary Syndrome; Emerging Viral Disease.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Em 1993, três indivíduos moradores
da área rural de Juquit iba, SP,
apresentaram uma enfermidade aguda
caracterizada por febre, cefaléia,
prostração, náuseas e vômitos. Dois
destes pacientes evoluíram com
insuficiência respiratória aguda e foram
a óbito. Exames sorológicos destes
casos confirmaram o diagnóstico de
hantavirose, evidenciando o primeiro
surto conhecido de Síndrome Pulmonar
e Cardiovascular por hantavírus (SPCVH)
no Brasil.1 Desde então, até fevereiro de
2000, 43 casos desta grave doença foram
notificados no país, com uma letalidade
de 58%. Observou-se SPCVH nos
Estados do Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e Mato Grosso. Porém, a maioria
dos casos brasileiros ocorreu no Estado
de São Paulo, na Região de Ribeirão
Preto. Entre maio de 1998 e junho de
1999, ocorreram oito casos de SPCVH.

Os hantavírus têm sua evolução em
estrito relacionamento com a de seus
animais-reservatório, os quais, no continente
americano, são roedores silvestres
pertencentes à ordem Rodentia, família
Muridae e subfamília Sigmodontinae. Os
roedores mantêm infecção persistente e os
vírus podem ser detectados em diversos
órgãos do animal, mesmo após meses do
contágio.2

São conhecidas como hantaviroses
duas doenças humanas distintas, a febre
hemorrágica com síndrome renal, que
ocorre na Ásia e Europa, e a síndrome
pulmonar e cardiovascular (SPCVH), que
ocorre nas Américas.

Os hantavírus são vírus RNA esféricos,
envelopados, com diâmetro de 80 a 120nm,
possuem projeções glicoprotéicas na
superfície e compreendem um gênero na
família Bunyaviridae. Possuem genoma
trissegmentado de fita simples e polaridade
negativa. Os vírus denominados Juquitiba,
Araraquara, Franca e Castelo dos Sonhos
tiveram genoma detectado e são agentes
associados a doença humana no Brasil.3,4

 O mecanismo habitual de infecção
humana nas hantaviroses relaciona-se à

inalação de aerossóis contendo excretas
de roedores. Entretanto, em surto
ocorrido na Região de Bari loche,
Argentina, em 1996, causado pelo vírus
Andes, as evidências mostram que
ocorreu transmissão interpessoal do
vírus entre os pacientes com SPCVH.5

Cinco pacientes eram médicos, alguns
outros, funcionários de um hospital, e
um médico e um familiar de paciente
in fec taram-se,  pe lo  conta to  com
outros pacientes em Buenos Aires.
A  t r a n s m i s s ã o  i n t e r p e s s o a l  d o
v í rus ,  observada neste surto,  teria
ocorrido  por  contato  direto, fômites
contaminados ou por inalação de
aerossóis.

Estudo efetuado no Estado de São
Paulo mostrou locais com altíssima
densidade populacional de roedores
silvestres e a pesquisa de anticorpos nos
animais capturados mostrou níveis altos
de anticorpos contra hantavírus no "rato
do rabo peludo" (Bolomys lasiurus), no
"rato da mata" (Akodon sp.) e no "ratinho
do arroz" (Oligoryzomys sp.).  Acredita-
se que estes três roedores silvestres
sejam reservatórios de vírus que causam
SPCVH no Brasil.

Objetivamos com este documento
contribuir para o diagnóstico,
tratamento,  estudo epidemiológico e
controle da SPCVH, uma doença
emergente no Brasil ,  divulgando
recomendações feitas por especialistas
brasileiros, norte-americanos e
argentinos reunidos no Encontro
Internacional sobre Hantavirose  ocorrido
na Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, em
fevereiro de 2000. Também, pretendemos
colocar este problema na discussão e
planejamento das autoridades em saúde
pública do país.

Fisiopatologia

O exame anátomo-patológico dos
pulmões de casos fatais por SPCVH
mostra edema alveolar difuso,
membranas hialinas e infiltrado intersticial
linfocitário. O estado preservado em que
se encontram as células endoteliais nos

Estudo efetuadoEstudo efetuadoEstudo efetuadoEstudo efetuadoEstudo efetuado
no Estado de Sãono Estado de Sãono Estado de Sãono Estado de Sãono Estado de São
Paulo mostrouPaulo mostrouPaulo mostrouPaulo mostrouPaulo mostrou
locais comlocais comlocais comlocais comlocais com
altíssimaaltíssimaaltíssimaaltíssimaaltíssima
densidadedensidadedensidadedensidadedensidade
populacional depopulacional depopulacional depopulacional depopulacional de
roedoresroedoresroedoresroedoresroedores
silvestres e asilvestres e asilvestres e asilvestres e asilvestres e a
pesquisa depesquisa depesquisa depesquisa depesquisa de
anticorpos nosanticorpos nosanticorpos nosanticorpos nosanticorpos nos
animaisanimaisanimaisanimaisanimais
capturadoscapturadoscapturadoscapturadoscapturados
mostrou níveismostrou níveismostrou níveismostrou níveismostrou níveis
altos dealtos dealtos dealtos dealtos de
anticorpos contraanticorpos contraanticorpos contraanticorpos contraanticorpos contra
hantavírus nohantavírus nohantavírus nohantavírus nohantavírus no
"rato do rabo"rato do rabo"rato do rabo"rato do rabo"rato do rabo
peludo" (Bolomyspeludo" (Bolomyspeludo" (Bolomyspeludo" (Bolomyspeludo" (Bolomys
lasiurus), nolasiurus), nolasiurus), nolasiurus), nolasiurus), no
"rato da mata""rato da mata""rato da mata""rato da mata""rato da mata"
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"ratinho do"ratinho do"ratinho do"ratinho do"ratinho do
arroz"arroz"arroz"arroz"arroz"
(Oligoryzomys(Oligoryzomys(Oligoryzomys(Oligoryzomys(Oligoryzomys
sp.).sp.).sp.).sp.).sp.).
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pulmões, associado à hemoconcentração
e à presença, em alguns casos, de
derrames pleurais, sugere que a  SPCVH
manifeste-se  com  extravasamento de
líquidos dos capilares para interstício e
alvéolos. Também, encontram-se células
semelhantes a l infócitos atípicos,
denominadas imunoblastos, no sangue,
nos interstícios pulmonares, nos espaços
portais hepáticos e em baço.

6
 Presença

de partículas virais e antígenos de
hantavírus é descrita nas células
endoteliais de seres humanos infectados
bem como em roedores, nos pulmões,
mas, também, no endotél io renal,
cardíaco, hepático, esplênico e em tecido
adiposo. Observa-se que altas cargas
virais se associam a uma maior
intensidade do edema pulmonar. Os
hantavírus americanos uti l izam β3
integrinas como receptores para infectar
as células.

7
 Estas proteínas compõem as

tight-junctions que unem as células
endoteliais e fecham a barreira alvéolo-
capilar. A infecção viral, provavelmente,
desencadeia agressão imunológica,
humoral e celular, ao endotélio vascular,
principalmente em nível pulmonar. Em
conseqüência da infecção viral  do
endotélio capilar e desta agressão imune
ocorreria extravasamento de líquidos e
edema pulmonar levando à insuficiência
respiratória. Observa-se que o edema
pulmonar coincide com queda rápida da
viremia.

As plaquetas, que também possuem
β3 integrinas em membrana, são
infectadas pelos hantavírus, ocorrendo
trombocitopenia e redução da adesividade
plaquetária, o que explica, em parte,
fenômenos hemorrágicos que ocorrem
nesses pacientes.

O quadro de choque que ocorre na
SPCVH tem mecanismo fisopatológico
pouco conhecido. Observa-se ausência
de fenômeno inflamatório em miocárdio
de casos fatais. O quadro de choque
associa-se a baixos níveis de anticorpos
neutralizantes contra o vírus. Trabalho
sobre distr ibuição de freqüências
fenotípicas em pacientes com SPCVH
mostrou associação entre alelos HLA-B,

haplótipos MHC: B35 e DR14 e
mortalidade por choque na SPCVH.
Sabendo-se que a região dos genes MHC
associa-se ao controle da liberação do
Fator de necrose trumoral (TNF)como
alelo hipersecretor e que existem altos
títulos de TNF no sangue dos pacientes
com SPCVH, supõe-se que TNF tenha
participação no choque cardiogênico que
ocorre na SPCVH, atuando como
depressor da função miocárdica.

Diagnóstico Clínico

A SPCVH manifesta-se com dois
acometimentos: pneumonia intersticial
grave e generalizada que leva à
insuficiência respiratória e choque
cardiogênico, que é causa comum de
óbito.

Os oito casos de SPCVH ocorridos
na região de Ribeirão Preto permitiram
determinar um padrão na história e quadro
clínico que será utilizado na descrição da
doença. Os pacientes eram, em sua
maioria, do sexo masculino (sete homens
e uma mulher), tinham idades entre 13 e
55 anos, predominando os adultos
jovens, entre 20 e 30 anos, e 75% tinham
contato com o meio rural em sua
atividade profissional. Nestes casos, a
doença independeu de nível
socioeconômico já que dois eram
lavradores e outros três, proprietários
rurais.  Também, todos os casos, com
exceção de um, ocorreram nos meses de
maio e junho, ou seja, em final do outono
e início do inverno, sugerindo uma
sazonalidade para a SPCVH na região de
Ribeirão Preto - SP.

Sabe-se que a SPCVH  inicia-se
após um período de incubação de 11 a
29 dias. Os principais sinais e sintomas
apresentados pelos oito pacientes da
região de Ribeirão Preto incluíam, em
todos os casos, febre e dispnéia.
Taquicardia, astenia, hipotensão e
estertoração à ausculta pulmonar
ocorreram em 85% dos casos. Cefaléia,
cianose, vômitos e tosse seca
apresentaram-se em 60% dos pacientes.
Mialgias, diarréia e hemorragia digestiva
foram menos comuns, sendo observados
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em 1/3 dos pacientes. Alterações em
exames laboratoriais dos oito casos
estudados incluíam plaquetopenia
(<130000/mm

3
) e hipoxemia (PO2 < 70

mmHg), hemoconcentração    (hematócrito
>  55%),  leucocitose  (>15000/mm

3
),

neutrofilia (> 7000/mm
3
) com  formas

jovens (> 600 bastonetes/mm
3
). Alterações

de função renal (creatinina > 1,5 mg/
100ml) foram bastante freqüentes,
ocorrendo em  87,8 % dos casos. A Figura
1 mostra a cronologia de aparecimento dos
principais sinais, sintomas e alterações
laboratoriais apresentados pelos pacientes.
A SPCVH se inicia com sinais e sintomas
inespecíficos, febre, cefaléia e astenia. A
dispnéia surge no 3º ou 4º dia de doença
manifestando-se, inicialmente, aos
moderados esforços, mas progredindo em
24 a 48 horas para dispnéia aos mínimos
esforços, concomitante a uma inundação

de alvéolos detectável por estertoragem
crepitante disseminada ao exame dos
pulmões. Também, acompanha a inundação
de alvéolos pulmonares, tosse freqüente
com eliminação de secreção pulmonar
rósea. A dispnéia, desconfortável e
incapacitante, leva o paciente a procurar
assistência médica, mais comumente no 4°
dia de doença. Na admissão hospitalar, que
ocorreu no 4º e 5º dia de doença para os
pacientes analisados, já estavam presentes
a   hipotensão,  o  hematócrito aumentado
(> 55%), a plaquetopenia (< 130.000/
mm

3
), a hipóxia (PO2<70mmHg) e a

creatininemia elevada (> 1,5mg/100ml). Nos
pacientes que sobreviveram à doença, 50%
dos casos, o curso clínico e laboratorial
mostrou melhora acentuada das funções
respiratória, renal e hemodinâmica em torno
do 10° dia após início dos sintomas, ou seja,
após cinco ou seis dias de internação.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Febre

Indisposição

Cefaléia

Dispnéia moderada

Dispnéia grave

Hipotensão

Taquicardia

Hemorragia digestiva

Ht elevado

Pl diminuida

Hipóxia

Creatinina elevada

Dias

Figura 1 – Cronograma do aparecimento de sinais, sintomas e alterações laboratoriais apresentados por  oito
pacientes com síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus.

Ht  = hematócrito; Pl. = Contagem  de plaquetas no sangue

volume 9, nº 3
jullho/setembro 2000

Luís Tadeu Moraes Figueiredo e cols.



I E S U SI E S U SI E S U SI E S U SI E S U S

1 7 21 7 21 7 21 7 21 7 2

Informe Epidemiológico

do SUS

Hantavirose no Brasil

O exame radiográfico de tórax dos
pacientes com SPCVH mostra-se típico
e, portanto, de grande importância para
o diagnóstico. Na Figura 2,  a evolução
radiológica da paciente C.B. mostra o
padrão radiológico da pneumopatia que
ocorre na SPCVH.  Acompanham o
surgimento da febre e da dispnéia, em
torno  do quarto dia de doença, imagens
radiológicas de velamento pulmonar
bilateral intersticial e que vão se tornando

mistos, com infi l tração alveolar.
Concomitante com o agravamento da
insuficiência respiratória, o velamento
pulmonar misto torna-se progressivamente
confluente e mais denso, acometendo
praticamente todos os campos pulmonares.
Nesta fase, medidas terapêuticas de
oxigenação, como intubação e ventilação
são comumente tomadas. Após
aproximadamente três dias, o quadro
radiológico começa a mostrar sinais de

C.B. 20/06/99 22/06/99

30/06/9927/06/99

Figura 2 - Evolução radiológica da paciente C.B. com síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus: no exame
de 20/6/99, observa-se velamento pulmonar de padrão misto, alveolar e intersticial, com áreas de confluência nas
bases; no exame de 22/6/99, observa-se aumento em extensão e densidade dos velamentos que acometem completa-
mente os pulmões; em 27/6/99, observa-se remissão progressiva dos infiltrados e que em 30/6/99 apresentam-se

como reticulações apenas em bases pulmonares.
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melhora e esta remissão costuma ser
progressiva. No caso de C.B., duas semanas
após o aparecimento dos sintomas, a
remissão dos velamentos foi quase
completa, mantendo-se no último exame,
ainda, infiltrado reticular nas bases
pulmonares. Dois dos pacientes estudados
apresentaram derrames pleurais, com
pequeno e médio volume.

Diagnóstico diferencial na fase inicial
da SPCVH é feito com uma vasta gama
de doenças infecciosas ressaltando-se as
viroses respiratórias por influenza A e B
e as gastroenterites infecciosas. Na fase
em que o paciente já se encontra com
insuficiência respiratória e choque, fazem
diagnóstico diferencial as septicemias,
ressaltando-se as estafi locócicas, a
leptospirose, as pneumonias (atípicas) por
outros vírus, por micoplasma e,
principalmente, a  pneumocistose  quando
ocorre como primeira manifestação da
Aids em indivíduo previamente saudável.

Entretanto, deve-se ressaltar que a
doença não se inicia com tosse, coriza,
ou outros sintomas respiratórios. A tosse
costuma surgir no terceiro dia de doença.

Sabendo-se que o quadro de choque
e o quadro de insuficiência respiratória
na SPCVH podem instalar-se ou tornar-
se irreversíveis em questão de horas, é
importante que, para reduzir a letalidade,
os pacientes sejam atendidos em local
com recursos de terapia intensiva e que,
no máximo, em  12 horas, sejam iniciadas
medidas terapêuticas de suporte. Trata-
se de decisão crítica para a vida do
paciente.

Deve-se suspeitar  de SPCVH: diante
de indivíduos previamente hígidos, que
trabalham em contato com o meio rural
(não necessáriamente em todos os casos),
apresentando doença  com  febre e
mialgias  e  que  evolui  com    tosse    e
insuficiência   respiratória (freqüência  >
26 ipm). Nestes  casos,  a  contagem  de
plaquetas  deve  ser  feita  imediatamente
e se estiver menor do que 130.000/mm

3

isto reforça  fortemente o diagnóstico
clínico, devendo-se, nestes casos,
proceder-se à internação hospitalar   em

local   com   recursos   de   terapia
intensiva, conforme mostrado na Figura
3.   O   achado   de  plaquetas  maior do
que 130.000/mm

3
 não afasta a suspeita

clínica. Sabendo-se que na SPCVH as
plaquetas séricas tendem à queda
acelerada, deve-se  repetir o exame após
seis horas e, em caso de, no segundo
exame, o número de plaquetas ser inferior
a 130.000/mm

3
, deve-se proceder à

internação hospitalar.  Também, a
radiografia de tórax deve ser feita em todos
os casos e a presença de infiltrado intersticial
bilateral, que pode evoluir até velamento
total dos campos pleuro-pulmonares, em
paciente previamente hígido, poderia ser
usada para diagnóstico clínico em locais
onde não se dispõe com facilidade do exame
de contagem das plaquetas conforme
mostrado na Figura 4.

Outros exames complementares que
auxil iam o diagnóstico de SPCVH
incluem hemograma, que costuma
mostrar hemoconcentração, presença
de imunoblastos e a dosagem de
transaminases séricas que costumam estar
elevadas. Podem-se uti l izar, no
diagnóstico, esfregaços sangüíneos
corados pelo Giemsa que propiciam a
visualização de grande quantidade de
imunoblastos, além de permitir a detecção
de outros patógenos circulantes como
plasmódios, etc., que fariam diagnóstico
diferencial com a hantavirose. Também,
hemoculturas são importantes para
efetuar o diagnóstico de infecções
bacterianas graves que fazem diagnóstico
diferencial  com a doença por hantavírus.

Diagnóstico Laboratorial

O diagnóstico laboratorial dos casos
humanos de hantavirose no Brasil é
comumente feito por método sorológico
de ELISA que visa à detecção de
anticorpos IgM e IgG específicos. O
diagnóstico sorológico é possível,
mesmo na fase aguda da doença, porque
os anticorpos na SPCVH surgem
juntamente com o aparecimento dos
sinais e sintomas. O diagnóstico
sorológico pode, também, ser utilizado
em inquéritos populacionais.  Para tanto,

Luís Tadeu Moraes Figueiredo e cols.
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Figura 4 - Fluxograma para diagnóstico de um caso provável de síndrome pulmonar e cardiovascular por
hantavírus, levando-se em conta como primeiro exame complementar a radiografia de tórax.

Figura 3 - Fluxograma para diagnóstico de um caso provável de síndrome pulmonar e cardiovascular por
hantavírus, levando-se em conta como primeiro exame complementar a contagem de plaquetas séricas.

Ht  = hematócrito; Pl. = Contagem  de plaquetas no sangue
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com urgência

Infiltrado pulmonar bilateral
 intersticial ou misto Infiltrado lobar Exame normal
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saudável com febre e

dispnéia
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é  hantavirose
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apresentando doença febril aguda com
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utilizam-se, nos testes, antígenos dos
vírus SinNombre (USA) ou do vírus
Andes (Argentina). Estes antígenos são
produzidos por purificação direta do
material viral após inativação ou por
clonagem e expressão de genes virais que
passam a produzir sua proteína antigênica
em bactéria. Comumente, utilizam-se
como antígenos proteínas N do
nucleocapsídeo viral ou as glicoproteínas
G1 e G2 do envelope viral. O método
utilizado é um ELISA indireto. Outros
métodos sorológicos menos utilizados
incluem a imunofluorescência indireta com
células infectadas por hantavírus em spot-
slides e o Westernblot.

8

Deve-se ressaltar que a situação do
diagnóstico laboratorial de hantaviroses
se limita a dois ou três locais no país e
que ele é completamente dependente de
antígenos de hantavírus fornecidos
principalmente pelo CDC dos USA e
laboratórios da Argentina, já que os
referidos antígenos não são produzidos
no Brasil.   Trata-se de importante fator
limitante ao conhecimento da doença no
país e que deve, seguramente, relacionar-
se a uma importante subnotificação de
casos.  Para melhorar esta situação,
recomenda-se: estimular a pesquisa
visando à  produção de antígenos
pa ra  diagnóstico laboratorial com
amostras brasileiras de hantavírus;
incentivar o desenvolvimento de técnicas
diagnósticas e uniformizá-las através de
uma bateria única de soros-controles;
implementar o diagnóstico da infecção
em maior número de laboratór ios
distr ibuídos no terr i tór io do país,
naturalmente com supervisão e controle
de qualidade; regionalizar o acesso
diagnóstico, equipando laboratórios
para facilitar esse processo; criar um
banco de antígenos a ser produzido com
amostras brasileiras de hantavírus, bem
como de soros-controles (positivo e
negativo), para que sejam distribuídos
aos laboratórios existentes; promover o
treinamento de pessoal de laboratório
para consecução do item anterior e para
uniformizar procedimentos e técnicas.

O diagnóstico virológico de
hantaviroses pode ser feito por tentativas
de isolamento viral em culturas de células
de rim de macaco verde africano (VERO-
E6) com posterior identificação do vírus
isolado por imunofluorescência ou teste
de reação em cadeia da polimerase
precedido por transcrição reversa (RT-
PCR). O grande problema no manuseio
dos hantavírus é que existe risco de
contaminação dos trabalhadores em
laboratório e, por isso, recomenda-se que
esse trabalho seja feito em laboratórios
de segurança do tipo P3 que praticamente
não existem no país para este uso.
Também, RT-PCR pode ser feita após
extração de RNA diretamente no sangue
total ou soro de pacientes com a SPCVH,
detectando presença do genoma viral.
Para tanto, deve-se encaminhar ao
laboratório de virologia, no prazo máximo
de 12 horas amostras a 4

o
C. Também as

amostras podem ficar armazenadas até o
processamento em nitrogênio líquido ou
em freezers a -70

o
C.

Materiais de necrópsia de casos
fatais de SPCVH, como pulmões e outros
órgãos podem ser testados por método
imunohistoquímico e hibridação,
detectando a presença viral com o tecido
visualizado ao microscópio, ou por RT-
PCR após extração de RNA do tecido.

A detecção de genes virais
completos por RT-PCR em tecidos ou
no sangue de pacientes com SPCVH,
bem como em tecidos de roedores,
permit ir ia o seqüenciamento dos
nucleotídios destes genes seguido de
análise filogenética do vírus detectado
quando comparado a outros já
conhecidos. Esta análise permitiria um
melhor conhecimento do vírus bem
como de seus roedores-reservatórios.
Também, poder-se-ia fazer clonagem do
gene viral em plasmídio que, por sua vez,
infectaria bactérias, as quais passariam
a expressar a proteína antigênica desse
vírus. O produto bacteriano expressado,
contendo antígenos do hantavírus, é
material de manuseio seguro, porque sem
risco da presença viral e de uso
importante no diagnóstico sorológico,

Luís Tadeu Moraes Figueiredo e cols.
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Os pacientesOs pacientesOs pacientesOs pacientesOs pacientes
internados deveminternados deveminternados deveminternados deveminternados devem
receber cuidadosreceber cuidadosreceber cuidadosreceber cuidadosreceber cuidados

precoces deprecoces deprecoces deprecoces deprecoces de
terapia intensiva,terapia intensiva,terapia intensiva,terapia intensiva,terapia intensiva,

monitoraçãomonitoraçãomonitoraçãomonitoraçãomonitoração
cuidadosa dacuidadosa dacuidadosa dacuidadosa dacuidadosa da

oxigenação, dooxigenação, dooxigenação, dooxigenação, dooxigenação, do
balanço debalanço debalanço debalanço debalanço de
fluidos, dafluidos, dafluidos, dafluidos, dafluidos, da

pressão arterial epressão arterial epressão arterial epressão arterial epressão arterial e
ventilaçãoventilaçãoventilaçãoventilaçãoventilação

precoce.precoce.precoce.precoce.precoce.

bem como em pesquisas futuras para o
desenvolvimento de vacinas.

Sendo os procedimentos de
diagnóstico virológico de grande
importância para o estudo das
hantaviroses, já que não se sabe
praticamente nada quantos aos hantavirus
existentes no Brasil, pois a maioria dos
casos dessas virose tem sido
diagnosticada por sorologia, recomenda-
se: que sejam criadas unidades
laboratoriais com nível de segurança P3
para que vírus possam ser isolados e que
se utilizem mais as provas de RT-PCR
para seqüenciamento e reconhecimento
dos t ipos virais; prover recursos e
treinamento de pessoal aos laboratórios
de saúde pública distribuídos no país;
manter um banco de tecidos, de casos
fatais humanos e de roedores, sob
refrigeração e em blocos de parafina,
para facilitar estudos retrospectivos.

Tratamento

Bons resultados no tratamento da
SPCVH dependem da precocidade da
internação, antes que o paciente entre em
franca insuficiência respiratória e choque.
Por outro lado, considerando que a
SPCVH é doença grave, com alta
mortalidade, e que evidências sugerem ter
ocorrido transmissão interpessoal de
hantavírus, inclusive acometendo pessoal
médico, em surtos argentinos e chilenos
pelo vírus Andes, recomenda-se que os
pacientes sejam isolados em quarto
privativo e que a equipe médica adote
precauções  universais  e  respiratórias
utilizando  luvas,  avental, óculos protetores
e  máscara até o desaparecimento do
quadro respiratório e da febre.

Os pacientes internados devem
receber cuidados precoces de terapia
intensiva, monitoração cuidadosa da
oxigenação, do balanço de fluidos, da
pressão arterial e ventilação precoce.
Inicialmente, pode-se oxigenar o paciente
com cânula nasal ou máscara de Venturi.
Entretanto, se o edema intersticial
progride com extravasamento de líquidos
e inundação pulmonar, deve-se entubar o
paciente e iniciar ventilação mecânica,

evitando-se distensão alveolar excessiva.
Também, durante a ventilação, devem-
se evitar colapsos e re-expansões
alveolares repetidas, utilizando-se pressão
expiratória final positiva elevada. Quanto
ao  choque cardiogênico, observa-se que
cursa com grande aumento da resistência
vascular periférica e má perfusão dos
órgãos. Para seu monitoramento, deve-
se implantar no paciente cateter em
artéria pulmonar ou cateter venoso que
deverá, além de propiciar o
monitoramento do choque (medida da
pressão em artéria pulmonar ou da
pressão venosa central), ser utilizado na
infusão de líquidos e drogas. Entretanto,
o tratamento do choque na SPCVH deve
ser muito cuidadoso quanto à infusão de
líquidos, porque esta infusão agrava o
edema pulmonar e a insuficiência
respiratória. Recomenda-se: infundir não
mais que dois l i tros de líquidos
cristalóides; uti l izar plasma fresco
congelado para compensar as perdas
plasmáticas no interstício pulmonar e não
utilizar diuréticos para reduzir o edema
pulmonar porque estes exacerbam o
choque. Recomenda-se, também, o uso
das drogas inotrópicas dobutamina (3 a
5ug/Kg/min) e/ou dopamina, visando
melhorar o débito cardíaco  e  reduzir a
resistência vascular periférica. O uso de
corticosteróides não se mostrou útil no
tratamento destes pacientes. Observa-se
que níveis de lactato maiores do que 4
mM/L associam-se à alta mortalidade na
SPCVH.

A droga antiviral ribavirina, tem ação
in vitro sobre os hantavirus americanos e
tem sido util izada com redução da
mortalidade em sete vezes em casos de
febre hemorrágica com síndrome renal,
na Ásia. A droga, na dose de 1g 6/6h por
quatro dias seguida de 1g 8/8h por três
dias pode ser utilizada no tratamento de
casos de SPCVH. Entretanto, estudo
efetuado não mostrou benefício clínico da
droga, provavelmente porque esta leva
quatro dias para atuar e na SPCVH a
doença grave já se encontra instalada após
este tempo.

8
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Outra terapia possível, mas ainda não
uti l izada na SPCVH, refere-se à
imunização passiva dos pacientes com
pools de soros de convalescentes
contendo altos níveis de anticorpos
específicos. Uma indicação para este
tratamento seria a observação de que o
quadro de choque associa-se a baixos
níveis de anticorpos neutralizantes contra
o vírus. Também, sabendo que existem
a l t o s  t í t u l o s  d e  T N F  n o  s a n g u e
d o s  pacientes com SPCVH, o
desenvolvimento de drogas bloqueadoras
do Ffkb, um precursor na síntese do
TNF, seria uma esperança terapêutica para
o futuro.

Um  exemplo de que a letalidade pode
ser reduzida com o incremento de
informações, aquisição de experiência e
capacitação progressiva para diagnosticar
casos de SPCVH cada vez mais
precocemente, ocorreu nos surtos
causados pelo vírus Sin Nombre na
América do Norte. A letalidade, que era
superior a 50%, em 1993, caiu  para  40%
em 1994 - 1996, e, em 1997, de 20 casos
notificados, apenas 20% morreram.

3

Recomendações finaisRecomendações finaisRecomendações finaisRecomendações finaisRecomendações finais

É importante ressaltar que a
compreensão do problema das
hantaviroses e da SPCVH envolve
diferentes áreas do conhecimento,
relaciona-se com a meteorologia, a
modificação do meio ambiente e o cultivo
agrícola que determinam o aumento das
populações de roedores silvestres. A
expansão desta zoonose passa pela forma
como os lavradores e agricultores
trabalham e entram em contato com as
excretas de roedores para se infectarem,
até o modo como esses pacientes são
atendidos nos postos de saúde e hospitais
(Será que os profissionais de saúde
conhecem a doença e a incluem em seu
diagnóstico diferencial ?). Envolve,
também, o laboratório para diagnóstico e
pesquisas nas áreas da Virologia e da
Biologia Molecular. Portanto, trata-se de
um problema que, para controle, necessita
abordagem multiprofissional, incluindo
médicos clínicos e sanitaristas, pessoal

de enfermagem, biólogos e biomédicos,
mamalogistas, veterinários, engenheiros
agrônomos, meteorologistas, incluindo,
também, os profissionais que lidam no
campo com risco de infectarem-se. Para
tanto, algumas medidas, além das citadas
anteriormente, necessitam ser tomadas,
conforme recomenda-se a seguir:

• Divulgar informações sobre
hantavirose aos diversos setores da
população, especialmente aos
profissionais de saúde (médicos
clínicos, outros profissionais da área
da saúde, técnicos de laboratórios),
lideranças políticas e lideranças
informais de cada comunidade,
lembrando que é uma doença de
notificação compulsória.

• Incluir informações à população
orientando quanto a aspectos dos
roedores e procedimentos de limpeza
nos locais de risco.

• Investigar todos os casos suspeitos
e alertar a vigilância epidemiológica
dos estados e municípios de
interesse.

• Criar uma rede de vigi lância
utilizando a internet para agilizar a
comunicação e a divulgação dos
dados epidemiológicos.

• Reunir nas instituições existentes no
país que trabalham com taxonomia,
biologia e ecologia de roedores as
informações disponíveis e difundi-
las aos que estão investigando a
doença.

• Criar programas de treinamento
visando à formação de equipes de
campo para trabalho com roedores.

• Realizar estudos sobre a distribuição
geográfica das espécies e gêneros
de roedores potencialmente
transmissores de hantavírus. É
importante o monitoramento
contínuo dos roedores já
identificados como transmissores de
hantavírus. É desejável que tais
estudos sejam realizados em
consonância com alterações
climáticas e ambientais.

Luís Tadeu Moraes Figueiredo e cols.
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• Considerando que a sistemática de
roedores é deveras complicada, seria
importante que os estudos contassem
com a colaboração de mamalogistas
de museus e universidades para que
exista confiabil idade quanto às
espécies identificadas.

• Buscar envolver os centros de
zoonoses nas pesquisas para que
neles, sejam formados grupos
específicos com vistas a intervenções
futuras, na ocorrência de casos.

• Catalogar  as atividades de risco para
a infecção por hantavírus, bem como
as áreas de risco, alertando as pessoas
contactantes.

• Integrar estudos da área de
meteorologia com a ocorrência de
casos de hantaviroses visando
detectar épocas favoráveis à
proliferação de roedores silvestres e
a organizar programas preventivos da
transmissão destes vírus para o
homem.

• Promover a pesquisa sobre
hantaviroses e regionalizar
diagnóstico e tratamento dos casos.

• Identificar os hantavírus circulantes,
classif icando-os perante os
previamente conhecidos.

• Incentivar o desenvolvimento de
técnicas diagnósticas e uniformizá-las
através de uma bateria única de soros
controles.
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Resumo
Esta pesquisa objetivou avaliar a equivalência das reações cutâneas do PPD-RT23 Statens
Serum Institut e do PPD do Laboratório Pimenta Abreu estimando: (a) a concordância da
interpretação qualitativa da reação aos dois testes estudados; (b) a concordância entre os
tamanhos das endurações cutâneas provocadas pelos dois produtos e (c) a probabilidade
da diferença média ultrapassar 3 milímetros para as medidas dos testes. Os 200 indivíduos
estudados eram predominantemente do sexo masculino com idade média de 54 anos. 155
indivíduos eram inscritos na Fundação Leão XXIII sem domicílio fixo e 45 doentes de
tuberculose internados no Hospital Ari Parreiras. O coeficiente kappa calculado para três
categorias de resposta (não reator, reator fraco e reator forte) foi 3,4%, indicando baixo
nível de concordância. A concordância medida para não reatores e reatores revelou um
kappa de 5,5%. A comparação dos tamanhos das endurações produziu um coeficiente de
correlação intra-classe de 0,247 e um coeficiente de correlação de concordância de Lin de
0,096. Também estimou-se uma probabilidade acima de 91% para que uma diferença
qualquer entre as endurações assuma valor maior do que 3 milímetros. As três abordagens
analíticas coincidem sobre uma pequena concordância entre os dois produtos.

Palavras-Chave
Teste Tuberculínico; Reprodutibilidade dos Resultados; Tuberculose.

Summary
This study aims to assess the agreement between skin reactions due to the Statens Serum
Institut PPD and the Pimenta Abreu Laboratory PPD commercial tuberculin skin tests.
Estimates of: a) the qualitative outcome agreement between the products; b) the agreement
between quantitative measures of the cutaneous induration due to the tests and c) the
probability of the skin measures differences be greater than three millimeters, were obtained.
Two hundred subjects mainly men with average age of 54 years were included in the study.
Seventy five percent (155) of them were homeless from the Fundação Leão XXIII and twenty
five percent (45) were tuberculosis patients from the Hospital Ari Parreiras. The kappa
coefficient estimated for three outcome categories (non-reactor, weak reactor and strong
reactor) was of 3.4% indicating a low agreement level. The kappa coefficient for non-
reactors and reactors was of 5.5%. The comparison analysis for the induration measures
yielded an intra-class correlation coefficient of 0.247 and of 0.096 for the Lin’s concordance
correlation coefficient for agreement. The probability of a three millimeters induration
measure difference was above 91%. All these three approaches indicate the same conclusion:
a low agreement between these commercial products.

Key Words
Tuberculin Skin Test; Reproducibility of Results; Tuberculosis.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

O teste tuberculínico PPD Rt23
preparado pelo Statens Serum Institut
(SSI) foi desenvolvido e testado em uma
ação conjunta desse insti tuto e da
Organização Mundial de Saúde visando
obter um produto padronizado e de alta
qualidade que fosse usado em todo o
mundo.1 Entretanto, nos últimos anos,
têm surgido na literatura questionamentos
quanto a potência desse teste cutâneo
como sugerido no trabalho de
pesquisadores coreanos.2 Segundo
argumentos apresentados por Haslov,3 o
problema pode ocorrer quando se usam
preparações locais a partir da diluição de
concentrados da tuberculina Rt23, como
ocorreu no exemplo do México.4 Nesse
caso, o controle de qualidade dessas
preparações passou a ser considerada
uma questão estratégica.5

A preocupação com a qualidade do
PPD usado nos países da América Latina
não é nova. Cabe ao Insti tuto
Panamericano de Proteccion de
Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), Buenos
Aires, Argentina, da Organização
Panamericana da Saúde, realizar ensaios
para avaliar a qualidade deste teste
cutâneo.6 Porém, independentemente do
trabalho dessa insti tuição, tem-se
observado que vários países realizam
avaliações dos produtos usados nas suas
populações como no México,7 Peru8 e
Brasil.9 Os países que se preocupam com
a qualidade do PPD Rt23 têm realizado
avaliações comparando as reações
cutâneas do PPD(SSI) padrão ao de
outros produtos10,11,12 ou com diferentes
formas de administração.13

Há pelo menos vinte anos o Brasil
vinha preparando a diluição do PPD
distribuída em todo o país. Inicialmente,
coube ao Insti tuto de Tisiologia e
Pneumologia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (ITP/UFRJ) a
responsabilidade pela diluição do PPD
concentrado14 e nos anos mais recentes
ao Centro de Referência Prof. Hélio
Fraga, da Fundação Nacional de Saúde.
Nos últimos anos, não houve aquisição

de novos concentrados do PPD Rt23
devido a mudanças na política de repasse
desse insumo pelo Statens Serum Institut
para os países. Na verdade, o produto já
diluído passou a ser vendido no mercado
mundial. Essa nova situação tem
aumentado a importância do controle de
qualidade das preparações do teste
tuberculínico hoje comercializadas no
país.

O produto comercial PPD de
responsabilidade do Laboratório Pimenta
Abreu foi oferecido como doação para o
Ministério da Saúde para que pudesse ser
distribuído um número mínimo de doses,
em caráter de emergência, para os
Estados brasileiros. Enquanto isso, a
Organização Mundial da Saúde tenta uma
solução mais definitiva para a distribuição
gratuita do PPD. Entretanto, até esse
momento, ainda não havia informação
disponível sobre a equivalência das
reações cutâneas do produto do referido
laboratório em relação ao teste produzido
pelo SSI.

As estratégias usadas para avaliação
da qualidade dos testes tuberculínicos
incluem dois aspectos: (a) a avaliação da
potência do PPD e (b) a apreciação da
equivalência das respostas cutâneas em
relação a um produto com potência e
características bioquímicas adequadas.
Na maioria das vezes, a apreciação das
reações cutâneas tem sido privilegiada na
avaliação desse produto.15 Apesar da
simplicidade deste tipo de avaliação,
alguns autores têm crit icado as
estratégias mais utilizadas para a análise
desses resultados.16,17 Um dos mais
importantes pesquisadores da área chega
a criticar com veemência as opções de
análise dos dados desses trabalhos.18

Esta pesquisa objetivou avaliar a
equivalência das reações cutâneas do
PPD-RT23 SSI e do PPD do Laboratório
Pimenta Abreu estimando: (a) a
concordância da interpretação qualitativa
da reação aos dois testes tuberculínicos
(PPD) estudados; (b) a concordância
entre os tamanhos das endurações
cutâneas provocadas pelos dois produtos

As estratégiasAs estratégiasAs estratégiasAs estratégiasAs estratégias
usadas parausadas parausadas parausadas parausadas para
avaliação daavaliação daavaliação daavaliação daavaliação da

qualidade dosqualidade dosqualidade dosqualidade dosqualidade dos
testestestestestestestestestes

tuberculínicostuberculínicostuberculínicostuberculínicostuberculínicos
incluem doisincluem doisincluem doisincluem doisincluem dois

aspectos: (a) aaspectos: (a) aaspectos: (a) aaspectos: (a) aaspectos: (a) a
avaliação daavaliação daavaliação daavaliação daavaliação da

potência do PPDpotência do PPDpotência do PPDpotência do PPDpotência do PPD
e (b) ae (b) ae (b) ae (b) ae (b) a

apreciação daapreciação daapreciação daapreciação daapreciação da
equivalência dasequivalência dasequivalência dasequivalência dasequivalência das

respostasrespostasrespostasrespostasrespostas
cutâneas emcutâneas emcutâneas emcutâneas emcutâneas em
relação a umrelação a umrelação a umrelação a umrelação a um
produto comproduto comproduto comproduto comproduto com
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e (c) a estimativa da probabilidade da
diferença média ultrapassar a diferença
(máxima aceitável) de 3 milímetros para
as medidas relativas aos dois produtos.

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia

Foi conduzido um estudo transversal
controlado em indivíduos sadios e doentes
de tuberculose em março de 2000. Foram
aplicadas as duas apresentações do PPD
em cada indivíduo arrolado no estudo. O
produto comercial do laboratório Pimenta
Abreu foi enviado especificamente para
este estudo. De modo semelhante,
também o PPD do Statens Serum Institut
foi comprado do seu representante
comercial no Brasil para ser usado nesta
investigação.

O PPD-Rt23 SSI apresenta as
seguintes característ icas físicas e
composição química: líquido injetável
incolor tendendo para amarelo muito
claro. Contém proteínas (tuberculina PPD
RT23) de Mycobacterium tuberculosis
com concentração de duas unidades de
tuberculina. O volume de 1ml da solução
de tuberculina contém: Tuberculina PPD
RT23 0,4 microg.; Fosfato Dissódio
Dihidratado 7,6 mg; Fosfato de Potássio
Dih idrogênio  1 ,5  mg;  C lore to  de
Sód io  4 ,8  mg;  Su l fa to  Po táss ico
d e  Hidroxiquinolina 100microgr.;
Polissorbato 80,50 microgr.; Água para
injeção q.s.p. 1ml.19

As especif icações do PPD do
Laboratório Pimenta Abreu são pouco
detalhadas na documentação contida na
embalagem comercial. O documento
técnico que acompanha o produto
apresenta as seguintes informações:
Composição – Tuberculina bruta
purificada 0,1 = 2 U T. Apresentação:
Caixa de isopor contendo 01 frasco com
5 ml = 50 reações (PRONTAS P/ USO).
Conservação: Entre 2° e 8°C. As demais
informações se referem à técnica de
aplicação do teste, leitura e critério de
leitura.20

A apresentação do PPD Rt23 SSI
disponível para esta pesquisa foi de frasco
com 1,5 ml, enquanto o PPD Pimenta

Abreu está acondicionado em frascos de
5 ml. Com o propósito de preparar as
apresentações que receberam as
codificações desta pesquisa, foram
realizados os seguintes procedimentos: (a)
autoclavação de oito frascos do tipo
penicilina com capacidade de até 10 ml a
120°C por 15 minutos; (b) envasamento
de 8 ml do PPD Rt23 em tampa de
borracha e selo de alumínio em quatro
frascos e 8 ml de PPD Pimenta Abreu
em outos quatro frascos e (c) colocação
de rótulos de “PPD-A” e “PPD-B”,
conforme sorteio para a codificação dos
produtos para a pesquisa.

A técnica de aplicação usada
consistiu em injetar por via intradérmica
0,1 ml da diluição Rt23 (2 UT) no terço
médio da face anterior dos antebraços
direito e esquerdo usando seringa especial
(tipo tuberculina) com agulha apropriada.
Para a injeção da tuberculina, firmou-se
o antebraço que foi injetado com a mão
esquerda do operador e, com os dedos
indicador e polegar, distendeu
ligeiramente na direção da agulha e no
sentido longitudinal do braço. Essa
técnica e a leitura padronizada 72 horas
após a aplicação do PPD estão
detalhadamente descritas na segunda
recomendação da prova tuberculínica da
comissão técnica da Campanha Nacional
Contra a Tuberculose.21

Os produtos foram aplicados nos
antebraços direito e esquerdo de acordo
com procedimento de alocação
randomizada usando-se o aplicativo
STATA versão 6.0.22 Cada participante
recebeu um número de ordem, usado
pelo técnico que aplicou o PPD para
identificar qual produto deveria ser
aplicado nos antebraços conforme a
designação na listagem de randomização
para o número correspondente de cada
indivíduo. Os leitores das reações
cutâneas desconheciam qual dos dois
produtos foi aplicado em cada antebraço
dos indivíduos estudados para minimizar
a possibilidade de viés de aferição.
Também a análise dos dados ocorreu
antes da quebra desse código.
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Os elementos do estudo foram
selecionados de dois grupos: (a)
indivíduos cadastrados na Unidade de
Campo Grande da Fundação Leão XIII,
da Secretaria de Ação Social do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, e (b)
pacientes internados com o diagnóstico
de tuberculose no Hospital Ari Parreiras,
da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro. O protocolo previu a exclusão
de indivíduos com doença dermatológica,
ou com gesso em pelo menos um dos
antebraços, bem como de indivíduos que
faltassem ao exame da reação cutânea na
data agendada. Todos os participantes
concordaram livremente em participar da
investigação, após serem informados dos
riscos e benefícios decorrentes de sua
decisão e assinarem o termo de
consentimento. Aos pacientes admitidos
no estudo, foi assegurada pelo Centro de
Referência Prof. Hélio Fraga a eventual
assistência médica decorrente de
procedimentos usados na pesquisa,
embora nenhum indivíduo dela tenha
necessitado. Esta pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética em pesquisa da
instituição responsável.

Na análise dos dados, quatro
medidas foram calculadas: (a) coeficiente
kappa para a concordância da
interpretação qualitativa da reação cutânea
para as classificações em três categorias
(não reator, reator fraco e reator forte) e
para categorias dicotômicas (não reator
e reator);23 (b) coeficiente de correlação
intra-classe (CCI)24 e coeficiente de
correlação de Lin (CCL)25,26 para a
concordância entre as medidas em
milímetros das reações observadas e (c)
o cálculo da probabilidade da diferença
média ultrapassar o valor de três
milímetros. A interpretação qualitativa das
reações cutâneas baseou-se no tamanho
da enduração do seguinte modo: (i) Não
reator – 0 a 4 milímetros de enduração;
(ii) Reator fraco – 5 a 9 milímetros de
enduração e (iii) Reator forte – enduração
maior ou igual a 10 milímetros. Quando
foram consideradas somente duas
categorias, reagruparam-se em apenas um
os dois grupos de reatores.

Foram considerados indicativos de
respostas cutâneas semelhantes os
seguintes parâmetros: a concordância
da aval iação qual i tat iva da reação
cutânea ao PPD-valores da estimativa
pontual coeficiente kappa iguais ou
super iores a 0,80.  Também foram
considerados adequados os níveis de
concordância correspondentes aos
indicadores CCI e CCL estimados em
0,90 e a probabilidade de diferença
máxima aceitável de três milímetros
igual ou inferior a 0,05.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Os 200 indivíduos que participaram
da pesquisa eram predominantemente do
sexo masculino e tinham idade média de
54 anos, sendo a idade mínima de 17 e a
máxima de 82 anos. 155 indivíduos eram
inscritos na Fundação Leão XXIII que
assiste a população sem domicílio fixo e
quarenta e cinco eram pacientes
portadores de tuberculose internados no
Hospital Ari Parreiras.

A quebra do código revelou que o
PPD do Statens Serum Insti tut foi
codificado como “PPD-A” enquanto o
produto PPD do Pimenta Abreu recebeu
o código “PPD-B”. As distribuições das
medidas das endurações causadas pelos
PPD-A e PPD-B são muito diferentes. A
Figura 1 mostra que o perfil da população
estudada segundo o  “PPD-A” indica que,
na maioria, os indivíduos são reatores
com predominância de valores acima de
10 milímetros. O perfil dessa mesma
população, segundo o “PPD-B”, indica
que dois terços desses indivíduos não
reagiram a esse teste tuberculínico. Esses
perfis díspares parecem indicar que
produtos diferentes foram aplicados nos
testes cutâneos dessa pesquisa.  Ainda
que não seja objetivo do estudo dizer se
um produto é melhor do que o outro, os
perfis devem ser avaliados. O risco de
infecção estimado para essa população
formada de “moradores de rua” e doentes
de tuberculose sugere que o perf i l
revelado pelo “PPD-A” seja aceito como
verdadeiro.

Os 200Os 200Os 200Os 200Os 200
indivíduos queindivíduos queindivíduos queindivíduos queindivíduos que

participaram daparticiparam daparticiparam daparticiparam daparticiparam da
pesquisa erampesquisa erampesquisa erampesquisa erampesquisa eram

predominantementepredominantementepredominantementepredominantementepredominantemente
do sexodo sexodo sexodo sexodo sexo

masculino emasculino emasculino emasculino emasculino e
tinham idadetinham idadetinham idadetinham idadetinham idade
média de 54média de 54média de 54média de 54média de 54

anos, sendo aanos, sendo aanos, sendo aanos, sendo aanos, sendo a
idade mínima deidade mínima deidade mínima deidade mínima deidade mínima de

17 e a máxima de17 e a máxima de17 e a máxima de17 e a máxima de17 e a máxima de
82 anos.82 anos.82 anos.82 anos.82 anos.
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A interpretação qualitativa das reações
cutâneas pelos dois produtos também
classificou  os indivíduos de modo diferente.
Conseqüentemente, a avaliação da
concordância entre as classificações dos
elementos estudados revelou baixa similitude.
As classificações da população amostrada,
considerando três e duas categorias
de  respostas, estão respectivamente
apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

O coeficiente kappa calculado para
as três categorias de resposta (não
reator, reator fraco e reator forte) foi de
3,4% indicando nível de concordância
muito baixo. De fato, apenas 19%

dos  indivíduos t iveram a mesma
classificação.

Analisando a interpretação qualitativa
dos testes cutâneos baseada em apenas
duas categorias (não reator e reator),
também observamos uma pobre
concordância revelada por uma estimativa
de kappa igual a 5,5%. Os intervalos de
confiança dessas estimativas apresentam
limites superiores que não atingem 15%.

A concordância entre os tamanhos
das endurações produzidas pelos produtos
PPD-A e PPD-B medida pelos
coeficientes de correlação intra-classe
(CCI) e coeficiente de correlação de

Tabela 1 - Classificação dos indivíduos segundo reações cutâneas ao PPD-A e PPD-B.

Não reator

Reator fraco

Reator forte

Total

21

9

131

161

0

0

22

22

0

0

17

17

21

9

170

200

Não Reator Reator Fraco Reator Forte Total
PPD-B

PPD-A

Figura 1 - Distribuição dos tamanhos das reações cutâneas causadas pelos PPD-A e PPD-B.

PPD-A

PPD-B
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Tabela 2 - Classificação dos indivíduos segundo reações
cutâneas (duas categorias) ao PPD-A e PPD-B.

Não reator

Reator

Total

21

140

161

0

39

39

21

179

200

Não Reator Reator Total

PPD-B

PPD-A

concordância de Lin (CCL) também foi
pequena. O valor calculado do CCI foi
de 0,247 que é aquém dos níveis que
indicam concordância satisfatória entre
essas medidas. Por sua vez, a estimativa
de concordância do CCL foi de 0,096,
corroborando o baixo nível de
correspondência entre essas medidas.

U m a  a p r e c i a ç ã o  v i s u a l  d a
distribuição das diferenças entre essas
medidas pode ser visto na Figura 2 que
contém o gráfico de Bland & Altman. Esta
figura revela que ao redor da diferença
média de 12,3 milímetros se concentram
valores que variam de 2 a 23 milímetros.

Lim ites de concordância de 95%

M édia de PPD-A  e PPD -B
0 5 10 15 20

0

10

20

30

D iferenças
entre PPD -A
e PPD -B

Figura 2 - Gráfico de Bland & Altman com limites de concordância de 95% para as reações cutânea ao
PPD-A e PPD-B.

A distr ibuição das diferenças
observadas entre as mensurações das
reações cutâneas ao PPD-A e PPD-B se
assemelha a uma distribuição normal com
a maioria dos valores diferentes de zero.
Como pode ser visto na Figura 3, a
distribuição de Gauss subjacente ao
histograma dessa distribuição indica uma
probabilidade acima de 91% para que uma
diferença  qualquer  assuma um valor
maior do que 3 milímetros.

DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão

Dois aspectos da metodologia usada
nessa investigação merecem comentário.
O primeiro refere-se ao fato de os
produtos testados nessa investigação
terem sido encaminhados pelos próprios
laboratórios. Segundo, os procedimentos
de randomização da alocação dos
produtos nos antebraços dos indivíduos
estudados e o cegamento da aferição das
e n d u r a ç õ e s  c u t â n e a s  q u e  f o r a m
importantes para evitar a ocorrência de
viés de aferição.

As três abordagens analí t icas
produziram resultados que apontaram
para a mesma conclusão, isto é, um
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inexpressivo nível de concordância entre
os efeitos da aplicação dos PPD-A e
PPD-B.

Esta única conclusão das análises
realizadas implica em uma reflexão sobre
a possibilidade de que um dos produtos
comerciais estudados apresente
composição biológica inadequada ou
problemas técnicos no processo de
produção, armazenamento e distribuição
dos testes cutâneos.  Nesse sentido vale
a pena considerar os perfis de reação
cutânea observados na aplicação desses
testes na população estudada. Sob esse
ponto de vista, o produto comercial do
Laboratório Pimenta Abreu apresentou
os resultados menos esperados para a
população estudada.
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Resumo

Foi avaliada a qualidade da codificação das causas de morte para a elaboração das estatísticas
de mortalidade pelo Sistema ACME (“Automated Classification of Medical Entities”) usado
na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados no Estado de São Paulo. O material de
estudo constituiu-se de uma amostra sistemática de 3.313 Declarações de Óbito de 1992,
correspondente a 1,6% do total dos respectivos óbitos. A revisão da codificação das causas
de morte realizada por perito dependente orientou-se pela Classificação Internacional de
Doenças e pelos manuais de instrução do Sistema ACME. Foram observados 179 erros, dos
quais 116 comprometeram a causa básica e 63 a causa associada de morte. A porcentagem
de erros para a causa básica foi de 3,5% em relação aos óbitos analisados da amostra. A
porcentagem de erros para causas múltiplas foi de 1,9%, obtida pela relação dos 179 erros
totais com 9.272 códigos processados nas declarações de óbito analisadas. Os capítulos da
Classificação Internacional de Doenças e os grupos etários em que os erros se concentraram
foram identificados. Verificou-se que numerosos erros poderiam ser prevenidos e recomenda-
se a introdução de um programa de controle da qualidade da codificação das causas de
morte no Sistema de Informações sobre Mortalidade.

Palavras-Chave

Causas de Morte; Nosologia; Classificação; Controle de Qualidade; Validade;
Processamento Automático de Causas de Morte; Teoria dos Erros.

Summary

This study evaluated the medical coding quality of causes of death for the compilation of
mortality statistics by the ACME System (acronym for Automated Classification of Medical
Entities) used by the Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, in the State of São
Paulo, Brazil. The study data was obtained by systematic sampling of 3,313 death certificates,
corresponding to 1.6% of the total deaths reported in 1992. The revision of the coding of the
causes of death was done by a dependent verifier based on the International Classification
of Diseases and on the instruction of the ACME System manuals. A total of 179 errors were
identified of which, 116 were related to the underlying cause and 63, to the associated causes
of death. The proportion of errors for the underlying cause of death was of 3.5%, considering
the total sampled number of death certificates. The proportion of errors for multiple causes
was of 1.9%, considering 9,272 codes processed in the death certificates that were analyzed.
The chapters of the International Classification of Diseases and the age groups that
concentrated the majority of the errors were identified. It was noticed that several errors
might be prevented and the introduction of a quality control program for the coding of
causes of death for the Mortality Information System of Brazil is recommended.

Key Words

Causes of Death; Nosology; Classification; Quality Control; Validity; Automatic Processing
of Causes of Death; Theory of Errors.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

As estatíst icas de mortal idade
derivadas do registro civil de óbitos
constituem uma das mais importantes
fontes de dados para o monitoramento
do estado de saúde de populações e
caracterização da situação demográfica
do país. Nesse sentido, são lembrados
os atributos quantitativos e qualitativos
que tais estatísticas devem apresentar,
respectivamente relativos à cobertura
dos óbitos ocorridos em determinada
área geográfica e à fidedignidade das
variáveis contidas na Declaração de
Óbito.1

Dentre os fatores que contribuem
para a qualidade desses dados, reveste-
se de maior importância a identificação
da causa básica e das causas associadas
de morte. Esta atividade, designada como
de codificação, é realizada por técnico
em órgãos que processam as declarações
de óbito. O codificador interpreta as
informações contidas no Modelo
Internacional de Atestado Médico de
Causas de Morte à luz das disposições
correlatas da revisão em vigor da
Classificação Internacional de Doenças,
as chamadas “regras de mortalidade”, e
assim classifica as causas de morte.2

Alguns autores consideram que a
codificação das afecções informadas
como causas de morte no Atestado
Médico é uma das atividades mais difíceis
e complicadas dentre aquelas para o
processamento dos dados de mortalidade
e, conseqüentemente, trabalho sujeito a
falhas.3,4,5 Assim, num estudo baseado em
óbitos hospitalares, Laurenti verificou que
em 1.827 atestados de óbito codificados
separadamente por dois codificadores
experientes, houve a codificação de
causas básicas em grupos diferentes da
Classificação em 6,73% das vezes.6 Curb,
em 766 atestados de óbito de pessoas que
participavam de programa de diagnóstico
e seguimento de hipertensão, verificou a
não concordância em 9,8% de causas
básicas segundo categorias de três
algarismos da Classificação, quando
codificados por três codificadores em
separado.3

Os sistemas de processamento
automático foram criados em parte para
resolver alguns dos problemas que
ocorrem no processo de identificação
manual das causas de morte desde que
aplicam as regras de mortalidade por
meio de comandos e tabelas de decisão
incorporadas.5,7,8 No entanto, as decisões
desses sistemas automáticos dependem
da entrada de dados por meio de códigos
que reproduzem as causas de morte
informadas no Atestado Médico segundo
forma e sintaxe específ icas aos
mesmos sistemas, atividade esta de
responsabilidade também do codificador.
Procedimentos de controle de qualidade,
por meio de verificação dependente ou
independente, avaliam a codificação
desses dados de entrada.4

Este trabalho tem o objetivo de
avaliar a qualidade da codificação
atribuída às afecções e demais causas
informadas no Atestado Médico da
Declaração de Óbito para a entrada de
dados ao Sistema “Automated
Classification of Medical Entities”
(ACME), utilizado na Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (SEADE)
de São Paulo para o processamento das
causas de morte.

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia

Os dados para o trabalho provieram
de uma amostra sistemática de 3.313
declarações de óbito de residentes no
Estado de São Paulo e registradas no ano
de 1992, correspondendo a 1,6% dos
óbitos totais processados na Fundação
SEADE. Esta amostra foi retirada dos
202.141 óbitos correspondentes,
utilizando um inicio casual escolhido no
óbito de número 38 com intervalo 61,
óbitos esses que estavam incluídos no
banco de dados final daquele ano. As
Tabelas 1 e 2 apresentam os óbitos totais
e da amostra, respectivamente, segundo
a idade e o sexo e segundo a causa básica
de morte e o sexo, para evidenciar a
representatividade da amostra em relação
à distribuição dessas variáveis nos óbitos
totais.

As estatísticas deAs estatísticas deAs estatísticas deAs estatísticas deAs estatísticas de
mortalidademortalidademortalidademortalidademortalidade

derivadas doderivadas doderivadas doderivadas doderivadas do
registro civil deregistro civil deregistro civil deregistro civil deregistro civil de

óbitos constituemóbitos constituemóbitos constituemóbitos constituemóbitos constituem
uma das maisuma das maisuma das maisuma das maisuma das mais

importantesimportantesimportantesimportantesimportantes
fontes de dadosfontes de dadosfontes de dadosfontes de dadosfontes de dados

para opara opara opara opara o
monitoramento domonitoramento domonitoramento domonitoramento domonitoramento do

estado de saúdeestado de saúdeestado de saúdeestado de saúdeestado de saúde
de populações ede populações ede populações ede populações ede populações e

caracterização dacaracterização dacaracterização dacaracterização dacaracterização da
situaçãosituaçãosituaçãosituaçãosituação

demográfica dodemográfica dodemográfica dodemográfica dodemográfica do
país.país.país.país.país.



1 9 11 9 11 9 11 9 11 9 1

I E S U SI E S U SI E S U SI E S U SI E S U SAugusto Hasiak Santo

volume 9, nº 3
julho/setembro 2000

Tabela 1 - Óbitos de residentes, segundo idade e sexo, total e amostra, Estado de São Paulo, 1992.

0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 e +
Ignorada

Total

11.050
708
922

3.233
4.904
5.278
5.399
5.883
6.135
6.414
7.368
8.629

10.131
10.946
10.346
9.837

13.740
334

121.257

9,2
0,6
0,8
2,7
4,0
4,4
4,5
4,9
5,1
5,3
6,1
7,1
8,4
9,0
8,5
8,1

11,3
0,3

100,0

188
9

14
43
72
88
82
92
79

118
112
132
160
189
181
160
241

4

1.964

9,6
0,5
0,7
2,2
3,7
4,5
4,2
4,7
4,0
6,0
5,7
6,7
8,1
9,6
9,2
8,1

12,3
0,2

100,0

8.560
464
488
815

1.128
1.469
1.815
2.197
2.580
3.214
3.792
4.928
6.250
7.429
8.292
9.256

18.071
136

80.884

10,6
0,6
0,6
1,0
1,4
1,8
2,2
2,7
3,2
4,0
4,7
6,1
7,7
9,2

10,3
11,4
22,3
0,2

100,0

136
6

11
11
24
12
27
38
47
46
72
77

112
142
133
167
286

2

1.349

10,0
0,4
0,8
0,8
1,8
0,9
2,0
2,8
3,5
3,4
5,3
5,7
8,3

10,5
9,9

12,4
21,2
0,1

100,0

19.610
1.172
1.410
4.048
6.032
6.747
7.214
8.080
8.715
9.628

11.160
13.557
16.381
18.375
18.638
19.093
31.811

470

202.141

9,7
0,6
0,7
2,0
3,0
3,3
3,6
4,0
4,3
4,8
5,5
6,7
8,1
9,1
9,2
9,4

15,7
0,2

100,0

324
15
25
54
96

100
109
130
126
164
184
209
272
331
314
327
527

6

3.313

9,8
0,5
0,8
1,6
2,9
3,0
3,3
3,9
3,8
5,0
5,6
6,3
8,2

10,0
9,5
9,9

15,9
0,2

100,0

Idade

(Anos) No % No % No % No % No % No %
Estado Amostra Estado Amostra AmostraEstado

Masculino Feminino Total

Tabela 2 - Óbitos de residentes, segundo causa básica de morte e sexo, total e amostra,
Estado de São Paulo, 1992.

Causa
(CID-9)

No % No % No % No % No % No %
Estado Amostra Estado Amostra AmostraEstado

Masculino Feminino Total

Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap. VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
Cap. X
Cap. XI
Cap. XII
Cap. XIII
Cap. XIV
Cap. XV
Cap. XVI
C. Ext.

Total

4.569
15.032
7.654

361
1.115
1.442

35.307
12.897
6.861
1.792

0
173
145

1.263
4.997
7.346

20.303

121.257

3,8
12,4
6,3
0,3
0,9
1,2

29,1
10,6
5,7
1,5
0,0
0,1
0,1
1,0
4,1
6,1

16,7

100,0

79
263
135

6
20
16

568
208
106
29
0
3
2

23
85

122
299

1.964

4,0
13,4
6,9
0,3
1,0
0,8

28,9
10,6
5,4
1,5
0,0
0,2
0,1
1,2
4,3
6,2

15,2

100,0

2.837
12.265
5.340

357
214

1.086
30.298
8.819
3.431
1.479

284
176
296

1.122
3.877
4.929
4.074

80.884

3,5
15,2
6,6
0,4
0,3
1,3

37,5
10,9
4,2
1,8
0,4
0,2
0,4
1,4
4,8
6,1
5,0

100,0

44
230
89
7
4

16
503
137
54
24
8
3
5

19
65
73
68

1.349

3,3
17,0
6,6
0,5
0,3
1,2

37,3
10,2
4,0
1,8
0,6
0,2
0,4
1,4
4,8
5,4
5,0

100,0

7.406
27.297
12.994

718
1.329
2.528

65.605
21.716
10.292
3.271

284
349
441

2.385
8.874

12.275
24.377

202.141

3,7
13,5
6,4
0,4
0,7
1,3

32,5
10,7
5,1
1,6
0,1
0,2
0,2
1,2
4,4
6,1

12,1

100,0

123
493
224
13
24
32

1.071
345
160
53
8
6
7

42
150
195
367

3.313

3,7
14,9
6,8
0,4
0,7
1,0

32,3
10,4
4,8
1,6
0,2
0,2
0,2
1,3
4,5
5,9

11,1

100,0
Nota: Cap. I - Doenças infecciosas e parasitárias; Cap. II - Neoplasias; Cap. III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo
e transtornos imunitários; Cap. IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos; Cap. V - Transtornos mentais; Cap. VI - Doenças do sistema
nervoso central e dos órgão do sentido; Cap. VII - Doenças do aparelho circulatório; Cap. VIII - Doenças do aparelho respiratório; Cap. IX -
Doenças do aparelho digestivo; Cap. X - Doenças do aparelho geniturinário; Cap. XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério; Cap.
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo; Cap. XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; Cap. XIV - Anomalias
congênitas; Cap. XV - Algumas afecções originadas no período perinatal; Cap. XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas; Cap. XVII - Lesões
e envenenamentos; e C. Ext. - Classificação suplementar de causas externas de lesões e de envenenamentos.
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Os registros dos dados dos óbitos
da amostra foram impressos e copiados
em meio eletrônico e as correspondentes
declarações de óbito identificadas e
obtidas delas, cópias xerográficas. Não
foram encontradas sete declarações de
óbito. Foram revistas 3.306 declarações
de óbito, sendo os códigos referentes aos
dados do Atestado Médico confrontados
com os campos correspondentes dos
registros dessas declarações que foram
impressos a partir do arquivo final de
óbitos. O autor realizou a avaliação crítica
da codificação das causas de morte
de  forma dependente, isto é, tendo
conhecimento dos códigos atribuídos
pelos codificadores da Fundação SEADE.
A crítica e a avaliação da forma de entrada
de dados e da codificação tiveram como
base as disposições dos manuais de
instrução para o uso do sistema ACME
publicados pelo National Center for
Health Statistics (NCHS), dos Estados
Unidos,9,10,11,12 quando eram observados
o código propriamente dito, sua
colocação em relação aos demais códigos
e o uso de convenções para a transcrição
desses dados. Cópias de 24 Atestados
Médicos foram encaminhadas ao NCHS
para discussão em face das dificuldades
específicas de codificação.

A avaliação crítica da codificação
das causas de morte na amostra estudada
permitiu a identificação de erros que
comprometiam a causa básica, as causas
associadas de morte ou a ambas. Mais
de um tipo de erro poderia ocorrer na
mesma declaração de óbito. Entretanto,
convencionalmente, a declaração de óbito
foi considerada a unidade de erro e não o
número de códigos incorretos. Se erros
tivessem sido observados na identificação
da causa básica e de causas associadas
numa mesma declaração, o erro era
computado como sendo da causa básica.

A análise dos erros da causa básica
neste trabalho foi realizada segundo as
subcategorias de quatro dígitos e os 17
capítulos da Nona Revisão da
Classificação Internacional de Doenças,2

excluindo-se as subcategorias e o
capítulo da natureza da lesão que incluem

cód igos  não  vá l idos  para  causa
bás ica .  Essas classes permitem
evidenciar valores extremos de erros,
respectivamente, o maior valor por meio
das subcategorias de quatro dígitos e o
menor por meio dos capítulos, dado que
as causas codif icadas erradamente
podem ser recodificadas no mesmo
capítulo.

O número total de códigos
processados foi obtido pelo programa
Tabulador de Causas Múltiplas de Morte
(TCM).13 A diferença entre o número
médio de códigos por atestado foi testada
por meio da comparação de médias pela
análise de variância incluída no programa
Epi Info ,versão 6.04b/c, 1997 (Centers
for Disease Control and Prevention -
CDC).

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

A Tabela 3 mostra que em 3.127
atestados médicos todas as afecções
mencionadas foram codif icadas e
processadas corretamente e que
ocorreram 116 erros comprometendo a
causa básica e 63 as causas associadas
de morte, valores esses que
correspondem, respectivamente, a
94,6%, 3,5% e 1,9%, porcentagens
calculadas em relação a 3.306 atestados
médicos cujas declarações de óbito
foram revistas. A proporção de erros
para as causas múltiplas foi de 1,9%,
obtida pela divisão dos 179 erros totais
por 9.272, número de códigos
processados nessas declarações de óbito.
Verificou-se que o número médio de
códigos por atestado médico foi
significativamente maior (p<0,001)
naquelas declarações de óbito em que
foram observados erros de causa básica
ou da causa associada de morte.

A Tabela 4 mostra que,
relativamente ao número de óbitos,
ocorreu uma concentração de erros que
comprometeram a causa básica de morte
nos capítulos da Classif icação
Internacional de Doenças intitulados
“Doenças Infecciosas e Parasitárias”,
“Neoplasias”, “Doenças do Sangue e dos
Órgãos Hematopoéticos”, “Doenças do
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Sistema Nervoso e dos Órgãos dos
Sentidos”, “Doenças do Aparelho
Respiratório”, “Doenças do Sistema
Geniturinário”, “Anomalias Congênitas”,
“Algumas Afecções Originadas no
Período Perinatal” e na Classificação

Suplementar de Causas Externas de
Lesões e Envenenamentos.

Ao se proceder à tabulação cruzada
dos erros que comprometeram a causa
básica segundo os capítulos da
Classificação Internacional de Doença e

Tabela 3 - Codificação de causas de morte, segundo erros encontrados,número e proporção de
atestados médicos correspondentes, total de códigos e média de códigos por atestado médico,

 amostra, Estado de São Paulo, 1992.

Codificação de
Causas de Morte

Número de
Atestados

Proporção de
Atestados

Total de Códigos nos
Atestados

Média de Códigos
por Atestado

Códigos corretos

Erros da causa básica

Erros da causa associada

Ignorados

Total

3.127

116

63

7

3.313

94,6

3,5

1,9

nc

100,0

8.694

349

229

18

9.290

2,78

3,00

3,63

2,57

2,80

nc = não calculado.

Tabela 4 - Óbitos, segundo a causa básica de morte original e número de erros  relacionados, amostra,
Estado de São Paulo, 1992.

Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap. VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
Cap. X
Cap. XI
Cap. XII
Cap. XIII
Cap. XIV
Cap. XV
Cap. XVI
C. Ext.

Total

79
263
135

6
20
16

568
208
106
29

-
3
2

23
84

122
298

1.962

7
10
2
1
-
1

11
10

-
4
-
-
-
-
4
1

17

68

8,9
3,8
1,5

16,7
-

6,3
1,9
4,8

-
13,8

-
-
-
-

4,8
0,8
5,7

3,5

44
229
88
7
4

16
502
137
54
24
8
3
5

19
64
73
67

1.344

4
10
3
2
1
1
8
4
2
2
-
-
-
2
4
1
4

48

9,1
4,4
3,4

28,6
25,0
6,3
1,6
2,9
3,7
8,3

-
-
-

10,5
6,3
1,4
6,0

3,6

123
492
223
13
24
32

1.070
345
160
53
8
6
7

42
148
195
365

3.306

11
20
5
3
1
2

19
14
2
6
-
-
-
2
8
2

21

116

8,9
4,1
2,2

23,1
4,2
6,3
1,8
4,1
1,3

11,3
-
-
-

4,8
5,4
1,0
5,8

3,5

Causa
(CID-9) Óbitos Erros % Óbitos Erros % Óbitos Erros %

Masculino Feminino Total

Nota: Cap. I - Doenças infecciosas e parasitárias; Cap. II - Neoplasias; Cap. III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do
metabolismo e transtornos imunitários; Cap. IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos; Cap. V - Transtornos mentais; Cap. VI
- Doenças do sistema nervoso central e dos órgão do sentido; Cap. VII - Doenças do aparelho circulatório; Cap. VIII - Doenças do aparelho
respiratório; Cap. IX - Doenças do aparelho digestivo; Cap. X - Doenças do aparelho geniturinário; Cap. XI - Complicações da gravidez,
do parto e do puerpério; Cap. XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo; Cap. XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo; Cap. XIV - Anomalias congênitas; Cap. XV - Algumas afecções originadas no período perinatal; Cap. XVI - Sintomas, sinais
e afecções mal definidas; Cap. XVII - Lesões e envenenamentos; e C. Ext. - Classificação suplementar de causas externas de lesões e de
envenenamentos.
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a idade dos falecidos, verificou-se que
para os óbitos decorrentes de neoplasias
e de doenças do aparelho circulatório
ocorreu certa concentração de erros nas
idades mais avançadas. Para óbitos por
causa das afecções originadas no período
perinatal, tal concentração ocorreu no
grupo etário de menores de um ano de
idade e que os erros incluídos na
Classificação Suplementar de Causas
Externas coincidiram com os grupos
etários dos adolescentes e adultos jovens.
Não foram observadas diferenças
significativas para erros da causa básica
de morte entre os sexos masculino e
feminino nas respectivas tabulações
cruzadas.

DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão

A introdução do sistema ACME para
o processamento das causas de morte no
Estado de São Paulo ocorreu em 1983,
graças ao elevado espírito de colaboração
científica presente no National Center for
Health Statistics, dos Estados Unidos.5,14

Naquela ocasião, os codificadores foram
treinados em serviço para a atribuição de
códigos para todas as afecções, naturezas
de lesão, causas externas, procedimentos
médicos e todos outros dados
mencionados no atestado médico da
Declaração de Óbito. Considerando que
todos os manuais de instrução estavam
disponíveis apenas em inglês, a orientação
específica era apresentada oralmente aos
codificadores e os exercícios práticos
realizados com atestados traduzidos a
partir do material de treinamento original
recebido dos Estados Unidos. Algumas
partes do manual de instruções também
foram traduzidas para o português, tais
como a orientação para codificar óbitos
devidos a febre reumática e a causas de
morte relacionadas à gravidez, ao parto e
ao puerpério, as chamadas causas de
morte materna.1

A introdução do Sistema ACME no
Estado de São Paulo não foi acompanhada
da implementação de atividades para o
controle e avaliação da qualidade do
trabalho de codificação de causas de
morte tal como se fez nos Estados

Unidos. O controle da qualidade do
processamento dessas causas era
realizado por meio da codificação manual
de uma amostra de 10% das declarações
de óbito seguida da análise das
discordâncias verificadas entre a causa
básica resultante do processamento pelo
sistema ACME e a causa básica manual,
atividade esta que perdurou até o ano de
1990, em que os óbitos de 1989 foram
processados.1

Neste estudo, o método de seleção
da amostra de declarações de óbito
assegurou a representatividade dos
aspectos relacionados às dificuldades da
codif icação das causas de morte
mencionadas no atestado médico e, por
conseguinte, os resultados podem ser
considerados representativos da atividade
de codificação desde que o padrão das
causas de morte varia muito pouco de
ano para ano. O trabalho de todas as
codificadoras pode ser avaliado na
amostra que incluiu óbitos ocorridos em
um ano, embora não tenha sido possível
identificar isoladamente cada uma das
codif icadoras responsáveis pela
codificação das causas de morte.

Ressalve-se que a avaliação crítica
da codificação das causas de morte foi
realizada com as características de uma
verificação dependente, isto é, tendo o
perito verificado a oportunidade de tomar
conhecimento da codificação realizada
na Fundação SEADE. A verificação
independente resulta em estimativas mais
precisas sobre os índices de erros de
dados analisados do que a realizada por
meio de verificação dependente. O perito
dependente tende a ser influenciado pelo
trabalho do codificador original e a
subestimar a verdadeira quantidade de
erros. Considera-se que esta subestima
de erros é devida à influência sofrida pelo
perito, acima citada, e ao maior trabalho
e tempo envolvidos na mudança de um
código ao invés de se manter o código
original.4

A proporção verificada de erros que
comprometem a causa básica de morte
de 3,5% foi maior que as encontradas
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por Harris e French em estudo
metodológico de qualidade da codificação
realizado no NCHS com 8.973 atestados
médicos processados entre julho de 1974
e março de 1975.4 Nesse estudo, o
trabalho do codificador original foi
comparado com a codificação realizada
por três peritos verif icadores com
características distintas. O primeiro perito
realizava uma verificação dependente por
ter tido acesso à codificação original; o
segundo perito teve acesso à codificação
original e à codificação de um controle
independente de rotina, atuando como
verif icador dependente de uma
verif icação independente dupla. O
terceiro perito realizava a codificação
independente das causas de morte que
posteriormente foi comparada com a
codificação original. As proporções de
erro para a causa básica encontradas
nesse estudo foi de 1,87%, 2,21% e de
1,89%, respectivamente para os peritos
acima apresentados. Esses valores
referem-se a erros segundo subcategorias
de quatro dígitos da Classif icação
Internacional de Doenças. As
correspondente proporções de erro da
causa básica, apuradas segundo os 17
capítulos da Classificação Internacional
de Doenças, foram de 1,36% para a
amostra da codificação dos óbitos de São
Paulo e de 0,79%, 0,94% e de 0,77%
para os respectivos peritos do estudo
de Harr is e French. Diferenças
metodológicas não permitem a
comparação entre a proporção de erros
totais ver i f icados para as causas
múlt ip las de morte. Os erros de
codificação da causa básica de morte se
revestem de uma importância maior
desde que comprometem as chamadas
estatísticas de mortalidade primárias,
extensamente ut i l izadas para
monitoramento das condições de saúde
de populações. Os erros das causas
associadas, conquanto comprometam os
estudos de causas múltiplas de morte,
não prejudicam necessariamente o
processamento e identificação da causa
básica. O código aposto erradamente
para uma causa associada poderá

eventualmente manter relações
etiológicas e relacionadas às regras de
mortalidade análogas àquelas relações
próprias do código verdadeiro.

O número médio de códigos nos
3.127 atestados corretos foi de 2,78 e as
médias correspondentes para atestados
com e r ros  da  causa  bás i ca  e  da
c a u s a  associada de morte foram,
respectivamente, 3,00 e 3,63, valores
estes que levam à conclusão
estatisticamente significativa de que os
erros ocorrem nos atestados mais
complicados e com maior número de
causas mencionadas.

Vários fatores foram responsáveis
pelos erros de codificação, dentre os
quais a grafia incorreta de diagnósticos
médicos, a letra ilegível do médico
atestante, os problemas de sintaxe na
transcrição de códigos para a entrada de
dados, o uso inadequado de códigos
especiais criados para processamento de
causas de morte com relações
ambivalentes, a aplicação imprópria de
convenções para a interpretação de
questões de formato no atestado médico,
uso de códigos inadequados para grupos
etários e sexo específicos, presença no
atestado médico de diagnósticos e
epônimos não previstos na Classificação
Internacional de Doenças, falta de
aposição de código de restrição de tempo
decorrido entre as afeccões informadas
nas linhas da Parte I do atestado médico,
interpretação incorreta de siglas de causas
de morte e interpretação insuficiente e
incompleta da intenção do médico
atestante ao informar a seqüência
etiológica das causas de morte.1

As razões mais importantes para
explicar os erros cometidos pelas
codificadoras podem ser aventadas: a
falta de um manual de instruções em
português apresenta-se como uma razão
evidente; a entrada de dados para o
processamento das causas de morte pelo
Sistema ACME é condicionada por
numerosas orientações pormenorizadas
que foram transmitidas oralmente aos
codificadores, sendo admissível que
aquelas instruções mais complexas ou
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menos comuns possam ser esquecidas na
falta de manuais impressos de consulta;
a falta de manuais em português alia-se à
ausência de procedimentos de controle de
qualidade, pois tais erros tornam-se
sistemáticos uma vez que não são
corrigidos quando ocorrem. Além disso,
a falta de controle de qualidade favorece
que causas de morte de difícil codificação
e mesmo os atestados de óbito que incluem
causas comuns sejam tratados com menor
cuidado pelas codificadoras por saberem
que seu trabalho não será revisto e avaliado
por outro codificador. A interrupção do
controle do processamento das causas de
morte em 1990, por meio da codificação
manual da causa básica em amostra de
10%, única atividade em que, de modo
paralelo, um controle da qualidade da
codificação se realizava, pode também ser
admitida como uma das razões para os
erros de codificação. Tais razões agravam-
se quando somadas à premência de
realizar tarefas com tempo determinado.1

A relativa concentração de erros de
causas de morte incluídas nos capítulos
acima descritos aponta para a
necessidade de se dispensar maior
atenção e  t e m p o  a o  e n s i n o  d a
codif icação dessas causas, durante os
cursos de formação de codificadores. Em
geral, correspondem a causas de morte
para as quais as regras de mortalidade
reservam disposições especiais, por vezes
extensas e complexas, como aquelas para
a codificação de neoplasias. Ressalve-se
que as instruções contidas nas regras de
mortalidade e suas disposições correlatas
podem eventualmente estar redigidas de
forma vaga, confusa ou mesmo
confl i tante, o que dif iculta a sua
interpretação. Além disso, nota-se na
Tabela 4 que os erros que comprometem
causas menos freqüentes determinam
mudanças sensíveis na sua magnitude
proporcional. Estas causas são
consideradas raras e os codificadores não
estão satisfatoriamente familiarizados
com elas.

M o n t e i r o ,  e m  a n á l i s e  d a
confiabilidade da codificação da causa
básica em amostra de 394 das 12.615

declarações de óbito por neoplasias, em
1990, no Rio de Janeiro, comparou a
causa básica original com a recodificada
por perito independente e verificou a
concordância simples de 90,1% segundo
categorias de três dígitos da Classificação
Internacional de Doenças.15 Essa
concordância é menor que a de 95,9%
verif icada para a codif icação das
neoplasias neste trabalho, considerando:
subcategorias de quatro dígitos da
Classificação; ter sido a recodificação
realizada de modo dependente; e a
diferença da codificação manual da causa
básica nos óbitos do Rio de Janeiro e o
processamento automático delas no
Estado de São Paulo.

A entrada de dados a partir das
causas de morte mencionadas no
Atestado Médico para o Sistema ACME
é análogo ao utilizado pelo Sistema de
Seleção de Causa Básica (SCB), utilizado
desde 1996 para o processamento das
declarações de óbito no Brasil, com
algumas diferenças e vantagens, a favor
do SCB.8 A máscara para digitação dos
códigos no SCB, que reproduz o Modelo
Internacional de Atestado Médico, é
muito mais amigável que a transcrição
sintática exigida pelo ACME para
posterior digitação. Todos os códigos são
criticados no momento da digitação por
arquivos de consistência para sexo,
idade e freqüência, que estão
incorporados no programa. Outras
peculiaridades de processamento, tal
como a interpretação da intenção do
médico atestante, são resolvidas por
meio de janelas de diálogo, por exemplo
a substituição de um código original da
Classificação Internacional de Doença por
outro código criado para processamento
interno do SCB. Também por meio de
janelas de diálogo o codificador é
orientado para aplicar de modo ordenado
as disposições das regras de mortalidade
durante o processamento das causas de
morte, tal como ocorre em atestados nos
quais os procedimentos médicos são
mencionados.

Em que pese a existência destes
procedimentos que visam assegurar a

A interrupção doA interrupção doA interrupção doA interrupção doA interrupção do
controle docontrole docontrole docontrole docontrole do

processamentoprocessamentoprocessamentoprocessamentoprocessamento
das causas dedas causas dedas causas dedas causas dedas causas de

morte em 1990morte em 1990morte em 1990morte em 1990morte em 1990 ,,,,,
por meio dapor meio dapor meio dapor meio dapor meio da

codificação manualcodificação manualcodificação manualcodificação manualcodificação manual
da causa básicada causa básicada causa básicada causa básicada causa básica

em amostra deem amostra deem amostra deem amostra deem amostra de
10%, única10%, única10%, única10%, única10%, única

atividade em queatividade em queatividade em queatividade em queatividade em que,,,,,
de modo paralelode modo paralelode modo paralelode modo paralelode modo paralelo ,,,,,

um controle daum controle daum controle daum controle daum controle da
qualidade daqualidade daqualidade daqualidade daqualidade da

codificação secodificação secodificação secodificação secodificação se
realizava, poderealizava, poderealizava, poderealizava, poderealizava, pode

também sertambém sertambém sertambém sertambém ser
admitida comoadmitida comoadmitida comoadmitida comoadmitida como

uma das razõesuma das razõesuma das razõesuma das razõesuma das razões
para os erros depara os erros depara os erros depara os erros depara os erros de

codificação.codificação.codificação.codificação.codificação.
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qualidade da codificação, erros podem
ocorrer no SCB e em sua adaptação para
o processamento em lote, que é o Sistema
Declarações de Óbito de São Paulo
(DOSP).7 Muitos dos fatores e das razões
responsáveis pelos erros verificados
neste trabalho ainda persistem e são
passíve is  de prevenção por  meio
d e  instruções programáticas para
consistência interna. Estes fatos levam a
conclusão de que o controle da qualidade
da codificação deve ser realizado mesmo
na vigência do processamento automático
das causas de morte.

Conclusões e RecomendaçõesConclusões e RecomendaçõesConclusões e RecomendaçõesConclusões e RecomendaçõesConclusões e Recomendações

A avaliação crítica da codificação
das causas de morte para entrada de
dados para o Sistema ACME permitiu a
identificação de numerosos erros de
codificação, muitos dos quais podem ser
quali f icados como simples e que
poderiam ser prevenidos por meio de um
programa de controle de qualidade. A
entrada em vigor, em janeiro de 1996, da
Décima Revisão da Classif icação
Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde para a
elaboração das estatísticas de mortalidade
no Brasil, tornou obsoleto o Sistema
ACME usado para a Nona Revisão.
Considerando a adoção nas Unidades da
Federação do Sistema de Seleção de
Causa Básica ou de sua adaptação para
processamento em lote, o Sistema
Declarações de Óbito de São Paulo,
recomenda-se a introdução de um
programa de controle da codificação das
causas de morte no Sistema de
Informações sobre Mortalidade no Brasil.
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Resumo
O presente artigo apresenta alguns dos resultados de um inquérito domiciliar realizado
para estudo das condições de vida da população residente em áreas urbanas de
municípios com mais de 80.000 habitantes do interior do Estado de São Paulo. Os
resultados aqui apresentados referem-se à prevalência e a algumas características de
acidentes de trabalho ocorridos em um ano. Foram informados 41,20 acidentes de
trabalho por 1.000 trabalhadores ocupados. Destes, 34,93 foram acidentes típicos e
6,28 foram acidentes de trajeto. As taxas de prevalência são analisadas com relação
a características demográficas (sexo e idade) e socioeconômicas (renda, escolaridade
e posição na ocupação) dos trabalhadores e também a condições de trabalho
(atividade, vínculo, jornada, desgaste e estressores). Discute-se ainda a subnotificação
de acidentes de trabalho comparando-se as informações de acidentes para os quais
houve a emissão de CAT com os demais. Para os assalariados do setor formal a
subnotificação atinge 42% e para a população economicamente ativa, como um todo,
chega a 71%.

Palavras-Chave
Acidentes de Trabalho; Subnotificação; Caracteres Epidemiológicos.

Summary
The present article introduces some of the results of a domiciliary survey designed to study
the life conditions of the resident population of urban areas of São Paulo interior districts
with more than 80.000 inhabitants, in 1994. A prevalence rate of 41.2 work accidents per
1.000 employed workers was estimated. The prevalence rates for typical work accidents
and itinerary accidents were of 34.93 and 6.28 per 1.000 employed workers, respectively.
The prevalence rates were analyzed with relation to demographic (sex and age) and
socioeconomic (income, education and position in the occupation) characteristics of the
workers as well as, for work conditions (activity, entail, hours work per day, waste and
stressors). Under reporting of work accidents are discussed based on accident information
for which there was the emission of CAT, with other information sources. For formal
employees the under reporting reaches 42% and for the economically active population as
a whole, it reaches 71%.

Key Words
Work Accidents; Under Reporting; Epidemiological Characters.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Os acidentes do trabalho são
aqueles ocorridos durante o exercício do
trabalho e que provocam lesão corporal
ou perturbação funcional que podem
causar a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho (Lei no. 6.367,19/10/76).

As informações disponíveis nos
registros de acidentes do trabalho e doenças
profissionais são reconhecidamente
subestimadas, uma vez que a CAT
(comunicação de acidente do trabalho), o
instrumento utilizado para a notificação,
nem sempre é preenchido no momento do
atendimento. Existem também acidentes
leves que não necessitam de atendimento
médico e não são registrados. Finalmente,
todos os trabalhadores do sistema
informal têm seus acidentes e doenças
profissionais não registrados.

A realização de um inquérito
domiciliar em amostra representativa dos
municípios com mais de 80.000
habitantes no Estado de São Paulo deu
ensejo à realização de inquérito relativo a
acidentes e doenças profissionais,
possibilitando a oportunidade única
de  obter dados diretamente dos
trabalhadores. O Inquérito procurou,
além da caracterização dos acidentes,
identificar a percepção dos trabalhadores
acerca de suas condições de higiene e
segurança no trabalho e avaliar a
prevalência dos acidentes de acordo
com atributos dos trabalhadores e
características dos locais de trabalho.

As informações obtidas a partir de
entrevistas com os próprios trabalhadores
têm sido ut i l izadas por di ferentes
técn icas  de abordagem em saúde
d o trabalhador como ins t rumento
alternativo às visitas aos locais de
trabalho que, habitualmente, dependem
de autorização dos empregadores. Essas
informações têm sido validadas por
observações diretas ou através de confronto
com prontuários médicos e têm se
mostrado confiáveis e válidas.1,2

O objetivo deste artigo é descrever
a prevalência e algumas das

características dos acidentes de trabalho
ocorridos entre os trabalhadores
moradores das cidades do interior do
Estado de São Paulo, com população
acima de 80.000 habitantes. Serão
apresentadas as taxas de prevalência de
acidentes típicos e de trajeto no último
ano, a taxa de prevalência de acidentes
leves nos últimos 30 dias, as taxas de
acidentes segundo característ icas
demográficas e socioeconômicas dos
trabalhadores e segundo as condições de
trabalho.

Método

A Fundação SEADE (Sistema
Estadual de Análise de Dados
Estatísticos) com a colaboração do
Centro de Estudos Augusto Leopoldo
Ayrosa Galvão do Departamento de
Medic ina Socia l  da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo e com o f inanciamento da
FUNDACENTRO, realizou inquérito
domiciliar em amostra probabilística de
8.544 domicílios das cidades do interior
do Estado com mais de 80.000 habitantes,
em 1994.

Do inquérito constavam seis
questionários diferentes aplicados aos
moradores desses domicílios, voltados
para a caracterização das condições de
moradia, emprego, renda, escolaridade e
acesso a serviços de saúde e condições
de higiene e segurança no trabalho.

Os entrevistadores foram
selecionados e treinados pela equipe
responsável pela condução da Pesquisa
de Condições de Vida da Fundação
SEADE.

Neste art igo, serão uti l izadas
predominantemente, as informações
contidas no questionário F referente às
condições de higiene e segurança no
trabalho acrescidas de dados de
identificação, renda e emprego contidos
nos demais questionários. Foram
entrevistados 10.364 moradores com dez
anos e mais de idade e experiência prévia
de trabalho, dos quais 6.561 estavam
ocupados na época da entrevista, 1.119
estavam desempregados ou inativos há

As informaçõesAs informaçõesAs informaçõesAs informaçõesAs informações
disponíveis nosdisponíveis nosdisponíveis nosdisponíveis nosdisponíveis nos

registros deregistros deregistros deregistros deregistros de
acidentes doacidentes doacidentes doacidentes doacidentes do

trabalho etrabalho etrabalho etrabalho etrabalho e
doençasdoençasdoençasdoençasdoenças

profissionais sãoprofissionais sãoprofissionais sãoprofissionais sãoprofissionais são
reconhecidamentereconhecidamentereconhecidamentereconhecidamentereconhecidamente

subestimadas,subestimadas,subestimadas,subestimadas,subestimadas,
uma vez que auma vez que auma vez que auma vez que auma vez que a

CATCATCATCATCAT
(comunicação de(comunicação de(comunicação de(comunicação de(comunicação de

acidente doacidente doacidente doacidente doacidente do
trabalho), otrabalho), otrabalho), otrabalho), otrabalho), o
instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento

utilizado para autilizado para autilizado para autilizado para autilizado para a
notificação, nemnotificação, nemnotificação, nemnotificação, nemnotificação, nem

sempre ésempre ésempre ésempre ésempre é
preenchido nopreenchido nopreenchido nopreenchido nopreenchido no

momento domomento domomento domomento domomento do
atendimento.atendimento.atendimento.atendimento.atendimento.
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menos de 12 meses e 2.518 estavam
desempregados ou inativos há 12 meses
ou mais. Para efeito desta avaliação,
foram considerados apenas os
trabalhadores ocupados residentes no
interior (6.561 trabalhadores).

Evidentemente, ao obter as
informações de interesse diretamente com
os trabalhadores integrantes da amostra,
o estudo não permitiu a inclusão dos
acidentes fatais ocorridos no período,
havendo, portanto, uma parcela de
subnotificação inerente ao desenho do
estudo. Nesse sentido, optou-se por
utilizar a medida de prevalência, embora
os acidentes sejam eventos agudos com
resultados circunscritos no tempo.

O questionário F continha 35
questões pré-codificadas distribuídas em
três blocos: informações relativas a
atributos dos trabalhadores e
características dos locais de trabalho;
condições de higiene e segurança no
ambiente de trabalho e caracterização dos
acidentes.

A informação acerca dos acidentes
ocorridos no últ imo ano foi obtida
mediante pergunta aberta. Esperava-se
que os trabalhadores fossem capazes de
recordar e relatar acidentes mais
importantes do ponto de vista de
limitações e problemas deles decorrentes,
razão da ampliação do período
recordatório para um ano. Com relação
aos acidentes nos últimos 30 dias, a
metodologia utilizada buscou apreender
acidentes leves que tendem a ser omitidos
quando se recorre a perguntas abertas
utilizando um "check list". Os resultados
demonstram que, assim como em
inquéritos de morbidade em geral, também
para os acidentes do trabalho a resposta
estimulada fornece mais informações.

Como variáveis explanatórias foram
selecionados três grupos:

• variáveis demográficas: sexo e idade;

• variáveis socioeconômicas: renda
média mensal em salários mínimos,
escolaridade em número de anos
cursados e posição na ocupação;

• variáveis de condições de trabalho:
ramo de atividade, tipo de vínculo,
duração da jornada em horas, tipo da
jornada (diurna ou outras), desgaste
(físico e mental, físico ou mental,
nenhum), grau de desgaste (baixo,
médio, alto e muito alto) e presença
de estressores no ambiente de
trabalho (higiene, ergonomia,
iluminação, ventilação, umidade,
poeiras, gases e fumaças, ruído, piso,
temperatura, substâncias químicas,
máquinas, animais, vibração,
conforto).

Os dados foram processados e as
análises foram feitas utilizando-se o
conjunto de programas EPI-INFO, versão
6.04, produzidos pelos Centers of
Disease Control and Prevention, de
Atlanta, EUA. A significância estatística
das associações foi  analisada  através
do teste do χ 2  com nível de significância
de 5% e a força das associações foi
avaliada pelo cálculo da razão dos
produtos cruzados (OR) com limites de
confiança de 95% pelo método de
Cornfield.

Resultados

A taxa de prevalência de acidentes do
trabalho no último ano, ocorridos no interior
do Estado, foi de 41,20 por 1.000
integrantes da força de trabalho, isto é, os
indivíduos maiores de dez anos com
experiência anterior de trabalho. Na
composição dessa taxa participaram os
acidentes típicos com 34,93 acidentes por
1.000 integrantes da força de trabalho e os
acidentes de trajeto com 6,28 acidentes por
1.000. Dos acidentes de trabalho ocorridos
no último ano, 38,8% não implicaram
afastamento do trabalha enquanto 61,2%
resultaram em algum afastamento, em que
47,1% demandaram afastamentos
inferiores a 15 dias e 14,1% afastamentos
iguais ou superiores a 15 dias.

Os acidentes leves ocorridos nos
últimos 30 dias apresentaram taxa de
122,60 episódios por 1.000 trabalhadores
ativos. Os problemas mais freqüentemente
referidos, isto é, aqueles que acometeram
mais de 10% da força de trabalho ocupada
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formal. Entretanto, se for considerado o
conjunto da população economicamente
ativa, a subnotificação de acidentes de
trabalho atinge a cifra de 71,1% (70,0 -
72,2).

• Características demográficas e
socioeconômicas:

As taxas de prevalência de acidentes
de trabalho, típico e de trajeto segundo a
idade dos trabalhadores é apresentada na
Tabela 1 e na Figura 1. Os dados
apresentados mostram, para os acidentes
típicos, um risco bastante alto para os
menores de 14 anos, redução do risco no
grupo seguinte (14 a 17 anos) novo
aumento do risco entre 18 e 29 anos,
estabilização em valores menores entre 30
e 59 anos e outra redução na faixa de 60
anos e mais. Para os acidentes de trajeto o
risco é baixo nos menores de 14 anos,
mantém-se praticamente constante entre
14 e 59 anos e aumenta entre os maiores
de 60 anos.

Com relação ao sexo, os acidentes
típicos foram 2,5 vezes mais prevalentes
no sexo masculino enquanto os acidentes
de trajeto apresentaram prevalências
praticamente idênticas. Para os acidentes
no último ano, a razão de riscos foi de

foram: irritação das mucosas (44%),
contusões (24%), irritação da pele (18%),
ferimentos (15%), mordidas e picadas
(12%) e tonturas e náuseas (10%). Entre
os problemas mais freqüentes, pode-se
observar a existência de acidentes ou
conseqüências para a saúde dos
trabalhadores relacionadas com a presença
de substâncias irritantes no processo de
trabalho e condições inseguras relacionadas
com a ocorrência de contusões e
ferimentos, além da exposição a animais
resultando em mordidas e picadas.

• Subnotificação

Foram notificados através de CAT
apenas 28,9% (27,8 - 30,0) dos acidentes
de trabalho ocorridos no último ano. Tendo
em vista que, do ponto de vista legal,
apenas os acidentes ocorridos entre
trabalhadores assalariados do setor formal
são registrados e que 69% dos assalariados
entrevistados pertenciam ao setor formal
(com registro em carteira), a proporção
de notificações aumenta para 42,1% (39,9
- 44,2). Portanto, haveria, nos dados
oficiais, cerca de 57,9% (55,8 - 60,0) de
subnotificação de acidentes de trabalho,
mesmo que fossem considerados apenas
os trabalhadores assalariados do setor

Tabela 1 - Taxas de Acidentes do Trabalho (1.000 trab.) segundo tipo e idade, interior do Estado de
São Paulo, 1994.

Idade Acidente Típico Acidente de Trajeto Total

10 – 13

14 – 17

18 – 24

25 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 e mais

Total

60,80

34,46

42,48

45,41

33,44

30,35

32,90

22,53

34,93

2,96

6,10

5,37

7,43

6,30

5,83

5,03

8,26

6,28

63,76

40,56

47,85

52,84

39,74

36,18

37,92

30,79

41,20
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2,12 em decorrência do peso que os
acidentes típicos têm no conjunto de
acidentes relatados. Os acidentes leves
registrados nos últimos 30 dias
apresentaram taxas de prevalência
semelhantes para homens e mulheres, com
razão de riscos de 1,20.

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam as
taxas de acidentes do trabalho segundo
algumas características socioeconômicas
dos trabalhadores acidentados.

Para os acidentes típicos, observou-
se relação inversa entre a taxa de acidentes e
os anos de escolaridade. Tomando-se como
referência a taxa observada para os
indivíduos com 12 anos ou mais de
escolaridade, as razões de risco foram de
4,40 para os indivíduos sem escolaridade
formal; 3,75 para aqueles com um a quatro
anos de escolaridade ; 3,35 para aqueles com
cinco a oito anos e 2,33 para aqueles com
nove a 11 anos de escolaridade. Podem-se
distinguir três faixas de risco diferentes: alto
nos indivíduos sem escolaridade formal ou
com escolaridade básica, intermediário nos
indivíduos com escolaridade secundária e
baixo para aqueles com escolaridade
superior. Para os acidentes de trajeto não se
observou qualquer tendência. Quanto aos

acidentes leves nos últimos 30 dias, as taxas
revelaram o mesmo comportamento
observado para os acidentes típicos no
último ano.

Com  relação à renda familiar per
capita observou-se que as taxas de
prevalência de acidentes no último ano
apresentaram valores mais altos para as
três primeiras classes de renda, isto é,
entre 0,0 e 2,0 salários mínimos. Entre 2,1
e 5,0 salários mínimos, as taxas
observadas foram menores que as
anteriores, na classe entre 5,1 e 10,0 as
taxas voltaram a subir e na classe de
rendimentos acima de dez salários
mínimos elas caíram pela metade. Para a
ocorrência de acidentes nos últimos 30
dias, observaram-se taxas altas em todas
as faixas de rendimento, com redução na
classe de mais de 10,0 salários mínimos.
Embora exista uma relação inversamente
proporcional entre rendimentos e taxa de
acidentes, ela não parece tão específica
quanto, por exemplo, a observada com
relação à escolaridade.

Outra variável socioeconômica
considerada além da escolaridade e da renda
foi a posição na ocupação (Tabela 4).

Chama a atenção a taxa de
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Figura 1 - Taxas de Acidentes de Trabalho por tipo e idade, interior do Estado de São Paulo, 1994.
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prevalência extremamente alta para os
agricultores. A grosso modo, as posições que
correspondem ao subproletariado e ao
proletariado apresentam maiores taxas de
prevalência, destacando-se, nesses grupos,
os assalariados e assalariados com contratos
de autônomo com os maiores riscos. É
interessante notar a prevalência semelhante
entre trabalhadores domésticos mensalistas
e empregadores sugerindo, assim, um certo
excesso de acidentes entre empregadores que,
por sua condição social, deveriam estar menos
sujeitos a situações de risco. Os donos de
negócios familiares, correspondentes a  uma
parte da pequena burguesia, apresentam taxas

de acidentes relativamente mais baixas, assim
como os trabalhadores familiares. Os
profissionais liberais apresentaram taxas
maiores que a desses dois grupos porém
inferiores aos demais.

• Condições de trabalho

A principal variável relativa a
condições de trabalho é o ramo de atividade,
uma vez  que ela condiciona o tipo de
atividade desenvolvida e, portanto, o tipo e
a quantidade de exposição a situações
favorecedoras de acidentes de trabalho.

As atividades produtivas que
apresentaram taxas de prevalência de

Acidentes de Trabalho em Áreas Urbanas

Renda Familiar
Per Capita (SM) Acidente no Último Ano

0,0 - 0,5

0,6 - 1,0

1,1 - 2,0

2,1 - 3,0

3,1 - 5,0

5,1 - 10,0

Mais de 10,0

49,64

56,64

46,56

34,91

30,31

44,88

19,49

Tabela 3 - Taxas de Acidentes de Trabalho (1.000 trab.) no último ano segundo renda familiar per capita em
salários mínimos, interior do Estado de São Paulo, 1994.

Escolaridade Acidente Típico Acidente de Trajeto Total

Nenhuma

1-4 anos

5-8 anos

9-11 anos

12 anos e mais

Total

52,81

45,06

40,26

28,03

12,02

36,38

15,96

4,51

3,60

8,15

8,20

6,10

68,77

49,57

43,87

36,18

20,02

42,48

Tabela 2 - Taxas de Acidentes do Trabalho (1.000 trab.) segundo tipo de acidente e escolaridade, interior do
Estado de São Paulo, 1994.



2 0 52 0 52 0 52 0 52 0 5

I E S U SI E S U SI E S U SI E S U SI E S U S

acidentes no último ano mais altas foram
as extrativistas e de representação política,
seguidas da construção civil e metalurgia,
transformação industrial e agropecuária.
As atividades que apresentaram menor
prevalência de acidentes no último ano
foram comércio de mercadorias e
prestação de serviços. Não houve menção
de acidentes nas outras atividades

provavelmente em função do pequeno
número de trabalhadores arrolados nesse
grupo  (Tabela 5).

Quanto ao tipo de vínculo, a taxa de
prevalência de acidente do trabalho, no último
ano, foi de 51,79 entre os trabalhadores
assalariados registrados, 26,06 entre os
trabalhadores assalariados não registrados e
38,87 entre os funcionários públicos.
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Ocupação* Acidentes no Último Ano

Agricultor

Doméstico mensalista

Doméstico diarista

Autônomo

Assalariado

Assalariado com contrato de autônomo

Dono negócio familiar

Trabalhador familiar

Profissional liberal

Empregador

Outros

194,24

34,66

36,11

31,58

48,07

42,26

5,55

5,35

26,11

32,62

0,00

Tabela 4 - Taxas de Acidentes de Trabalho (1.000 trab.) no último ano segundo posição na ocupação,  interior
do Estado de São Paulo, 1994.

* Segundo definição do DIEESE

Atividade Produtiva Acidentes no Último Ano

Agropecuária

Extrativistas

Transformação industrial

Construção civil

Comércio de mercadorias

Administrativa, financeira, imobiliária

Prestação de serviços

Reparos e limpeza

Representação política

Outras

54,59

490,47

54,41

70,09

29,19

34,47

29,64

46,72

111,72 *

0,00

Tabela 5 - Taxas de Acidentes de Trabalho (1.000 trab.) no último ano segundo o ramo de atividade produtiva,
interior do estado de São Paulo, 1994.

* Taxa elevada devido ao pequeno número de trabalhadores.
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Observou-se relação diretamente
proporcional entre duração da jornada e
taxa de prevalência de acidentes de trabalho
no último ano, exceção feita aos
trabalhadores cuja jornada era habitualmente
inferior a 20 horas semanais e que
apresentaram risco semelhante ao daqueles
que trabalharam entre 41 e 60 horas
semanais, risco esse maior do que o
registrado para os trabalhadores com
jornadas entre 20 e 40 horas semanais
(Tabela 6).

As jornadas de trabalho noturnas,
por turnos ou i rregulares, foram
agrupadas para finalidade de análise.
Comparativamente, as taxas de prevalência
de acidentes no último ano foram maiores
para os trabalhadores com esse tipo de
jornadas (54,28 por 1.000 trabalhadores)
do que para aqueles em jornadas diurnas

Acidentes de Trabalho em Áreas Urbanas

Tabela 6 - Taxas de Acidentes de Trabalho (1.000 trab.) no
último ano segundo o número de horas trabalhadas por

semana, interior do Estado de São Paulo, 1994.

(39,64 por 1.000 trabalhadores), com
razão de riscos de 1,37.

De acordo com o esperado, observou-
se relação diretamente proporcional entre a
prevalência de acidentes no último ano e o
desgaste referido pelos trabalhadores ao final
da jornada de trabalho. Os trabalhadores  que
referiram sentir-se bem após o trabalho, ou
seja, não referiram desgaste, apresentaram
taxas menores de acidentes (22,54/1.000
trabalhadores). Aqueles que referiram
cansaço físico ou mental e aqueles que
referiram cansaço físico e mental mostraram
as maiores taxas de acidentes,
respectivamente 46,81 e 46,63 (por 1.000
trabalhadores).

As taxas de prevalência de acidentes
no último ano também mostraram relação
diretamente proporcional ao grau de
desgaste referido ao final da jornada. Para
os acidentes ocorridos no último ano,
tomando-se como referência a prevalência
para os indivíduos que referiram baixo grau
de desgaste, a razão de riscos variou de
1,18 para o nível médio a 1,62 para o nível
alto e 1,96 para o muito alto  (Figura 2).

Foram considerados estressores uma
série de condições presentes nos locais
de trabalho que poderiam representar
maior possibilidade de acidentalidade. As
taxas de prevalência de acidentes no último
ano foram mais altas entre os

Horas / Semana Acidentes no Último Ano

00 – 20

21 – 40

41 – 60

Mais de 60

41,55

31,41

48,58

63,18

Figura 2 -  Taxas de Acidentes de Trabalho (1.000 trab.) no último ano, segundo grau de desgaste, interior do
Estado de São Paulo, 1994.
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trabalhadores que referiram a presença de
estressores nos locais de trabalho do que
para aqueles que não referiram (63,71 e
23,32/1.000, respectivamente).  A
prevalência foi 2,73 vezes maior entre os
trabalhadores que afirmaram a presença
de estressores em seus locais de trabalho.
Para os acidentes ocorridos no último
mês, a prevalência foi 5,46 vezes maior
entre esse grupo de trabalhadores.

As taxas de prevalência dos acidentes
no último ano apresentam valores altos
para todos os estressores relatados.
Entretanto, destacam-se por sua
magnitude as taxas observadas em locais
de trabalho nos quais há presença de
ferramentas ou máquinas perigosas,
vibrações, disposição inadequada de
móveis e equipamentos, manipulação de
substâncias químicas, presença de
animais, iluminação inadequada e pisos
irregulares ou escorregadios. Estes cinco
grupos de estressores corresponderam
também às maiores taxas de prevalência
dos acidentes nos últimos 30 dias, embora
em ordem de importância diferente.

Para os acidentes ocorridos no último
ano, as menores taxas foram relacionadas
a temperaturas inadequadas, ruído,
posições antiergonômicas e poeira. Para os
acidentes ocorridos do último mês, as
menores taxas foram observadas para
temperatura inadequada, poeiras e ruído.

A razão de risco entre as taxas de
acidentes ocorridos no último ano para as
situações de presença dos estressores e a
taxa total de acidentes na ausência deles
apresenta valores acima de 2 para todas
as situações, com valores variando de 3,0
para presença de poeiras a 6,94 para a
presença de ferramentas e máquinas
perigosas.

DDDDDiscussãoiscussãoiscussãoiscussãoiscussão

A taxa de prevalência de acidentes
de trabalho entre os trabalhadores
residentes no interior do Estado de São
Paulo, nas áreas urbanas de municípios
com mais de 80.000 habitantes, superou
a taxa registrada para o país como um
todo que, para o ano de 1990,
correspondeu a 30 acidentes por 1.000

trabalhadores registrados.3 Para 1991, na
cidade de Barcelona, foram registrados
89 acidentes por 1.000 trabalhadores,
correspondendo, assim, a um risco cerca
de duas vezes maior.4

Dado que a informação de
ocorrência do acidente dependia do relato
do trabalhador e que o período de
investigação cobria os últimos 12 meses,
era de se esperar que tivesse ocorrido
maior registro de acidentes com maior
gravidade, isto é, os trabalhadores
estariam mais propensos a recordar e
referir os acidentes que provocaram
afastamento do trabalho ou algum tipo de
modificação na vida cotidiana.

Os dados relativos ao percentual de
acidentes em que não ocorreu
afastamento do trabalho bem como a taxa
de prevalência de acidentes ocorridos
nos últimos 30 dias parecem corroborar
a expectativa anteriormente expressa.
Dos acidentes referidos, apenas 40% não
demandaram afastamento.  Para  o Brasil,
no ano de 1991, apenas 13% dos
acidentes notificados não demandaram
afastamento.5 A pequena proporção de
acidentes mais leves sugere que há
subnotificação e subinformação importante,
visto que os acidentes leves deveriam ser
proporcionalmente mais freqüentes do que
os moderados e graves.

A prevalência de acidentes nos
últimos 30 dias foi três vezes maior do
que a taxa de acidentes referidos no último
ano. Tal resultado decorre da técnica de
check list empregada para aferição dos
acidentes nos últimos 30 dias que fornece,
em geral, um número maior de menções
do que o relato espontâneo  obtido através
de pergunta aberta.

Quanto à subnotificação, as cifras
registradas foram altas tanto para os
trabalhadores inseridos no setor formal da
economia quanto para a população
economicamente ativa. Não há dados de
literatura que permitam a comparação com
os dados desse inquérito. A única
informação disponível refere-se à
comparação entre acidentes de trabalho
fatais registrados no sistema de
informações de mortalidade, cujo
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instrumento básico de registro são os
atestados de óbito, e as notificações pela
CAT.  Em trabalho realizado por técnicos
do Ministério da Saúde observou-se cerca
de 43,2% de subnotificação, isto é, apenas
56,8% dos óbitos registrados como
decorrentes de acidentes de trabalho
haviam sido notificados por CAT.6

A distribuição dos acidentes por
idade e sexo foi semelhante à observada
para o país como um todo, no qual 60%
dos acidentes concentram-se no grupo
de 18 a 35 anos e há cerca de três vezes
mais acidentes entre os homens.3,7

Chama a atenção o risco alto, para os
acidentes típicos, entre os menores de 14
anos, provavelmente relacionado com o
exercício de atividades agrícolas,
atividades estas que apresentam riscos
altos de acidentes.8

A relação observada entre
escolaridade e taxa de acidentes de
trabalho foi bastante semelhante à
registrada por Barreto5  ao estudar os
acidentes fatais entre trabalhadores de
uma siderúrgica brasileira. A relação
inversamente proporcional entre
prevalência de acidentes e escolaridade
provavelmente reflete as atividades
ocupacionais predominantes nos
diferentes estratos de escolaridade, isto
é, há uma relação de dependência
bastante estr i ta entre posição na
ocupação, ramo de atividade e
escolaridade, e destas variáveis com as
situações de insalubridade e insegurança
no trabalho. A escolaridade também pode
contribuir diretamente para a maior
percepção de perigo e condições
insalubres e para a construção de
comportamentos de preservação.

O risco de acidentes de trabalho foi
significativamente mais alto para os
trabalhadores com renda familiar per
capita inferior a dez salários mínimos. A
renda per capita,  assim como a
escolaridade,  encontra-se estreitamente
associada à ocupação e à inserção do
trabalhador no processo produtivo.
Barreto5  encontrou diferenças ainda mais
marcantes ao estudar os acidentes fatais.

Analisando a distribuição das taxas
de acidentes segundo a posição na
ocupação, observou-se que, quanto maior
a autonomia na execução do trabalho
(dono de negócio familiar, trabalhadores
familiares e profissionais liberais), menor
o risco de acidentar-se. Os dados
parecem sugerir que o domínio, pelo
trabalhador, da execução de sua
atividade, a definição dos ritmos, pausas,
etc., representam menor risco para
acidentes.

Barreto9, estudando a mortalidade
por acidentes fatais e outras causas, em
coorte de trabalhadores de siderurgia,
encontrou taxas padronizadas de
mortalidade inversamente proporcionais
à qualificação dos trabalhadores.

A distribuição das taxas de acidentes
segundo ramo de atividade foi coerente
com os processos de trabalho
predominantes em cada grupo de
atividades consideradas. De maneira
geral, as atividades agrícolas e industriais
apresentam, em seus processos de
produção, situações mais propícias à
ocorrência de acidentes enquanto as
atividades comerciais e de prestação de
serviços apresentam condições mais
seguras. A mesma tendência foi
observada no estudo de acidentes fatais
nos Estados Unidos,8 em Campinas10 e em
Porto Alegre.7

As diferenças observadas na
prevalência de acidentes de trabalho entre
funcionários públicos e trabalhadores
assalariados com ou sem registro
refletem também as características dos
atividades predominantes em cada grupo.
Os funcionários públicos desempenham
predominantemente atividades de
prestação de serviços e administrativas,
havendo apenas um pequeno contingente
em atividades de produção industrial, tais
como gráficas, usinas de asfalto,
concretagem, etc.

No Brasil ,  em 1990, 23% da
população economicamente ativa estava
envolvida em atividades agrícolas e cerca
de 92% não tinha registro em carteira;
23% estava inserida em atividades

Acidentes de Trabalho em Áreas Urbanas
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industriais; na indústria de transformação
e nos transportes, 70% dos trabalhadores
eram registrados enquanto na construção
civil apenas 37% eram registrados;
finalmente 54% estavam envolvidos em
atividades do setor terciário onde cerca
de 30% dos trabalhadores eram
registrados.3

Em  São Paulo, entre os assalariados
sem registro, predominaram as atividades
comerciais e de prestação de serviços que
acarretam menor risco de acidentes aos
trabalhadores.

O comportamento das taxas de
prevalência segundo a duração da jornada
de trabalho foi o esperado na medida em
que o maior risco correspondeu à maior
exposição, exceção feita ao grupo com
jornadas de menos de 20 horas semanais.
Provavelmente, os trabalhadores com
jornadas menores do que 20 horas
semanais têm inserções precárias no
mercado que poderiam estar associadas
a situações de maior exposição, apesar
da menor quantidade.

As jornadas noturnas, por turnos ou
irregulares, apresentaram maior risco de
acidentes, provavelmente pelo tipo de
desgaste que provocam no trabalhador.
O risco de acidentar-se foi 1,37 vezes
maior. Barreto5   encontrou risco 4,6 vezes
maior em relação a acidentes fatais,
sugerindo que além de maior risco de
acidentes há também maiores
dificuldades para o atendimento aos
acidentados e/ou maior gravidade nos
acidentes ocorridos em jornadas
diferentes da diurna.

A associação entre prevalência de
acidentes e desgaste referido pelo
trabalhador encontra explicação em
observações anteriores de maior
desatenção, diminuição da capacidade de
ref lexo,  d iminuição da capacidade
d e  enfrentamento de situações
potencialmente inseguras e, portanto,
facilidade para a ocorrência de diferentes
agravos entre trabalhadores desgastados
física e/ou mentalmente.

A observação de uma relação tipo
dose-resposta entre o grau de desgaste

referido e a taxa de acidentes de trabalho
apenas reforça as considerações
anteriores.

Uma das razões fundamentais para
o desgaste está na organização do trabalho,
na alienação e falta de autonomia. Outra,
está na presença de condições inseguras
ou insalubres. Foram consideradas como
estressoras as condições de exposição a
agentes físicos, químicos ou biológicos
presentes no ambiente de trabalho e
percebidos como problemáticos por parte
dos trabalhadores.

ConclusõesConclusõesConclusõesConclusõesConclusões

Apesar da grande importância dos
acidentes de trabalho como causas de
morbidade e mortal idade entre os
trabalhadores, há relativamente poucas
investigações epidemiológicas sobre o
tema em nosso meio.

Muitos dos trabalhos referem-se a
um local particular de trabalho ou utilizam
dados dos atestados de óbitos para a
caracterização dos acidentes.

Um problema permanente nesse tipo
de investigação tem sido o dos
denominadores, isto é, a dificuldade em
dispor de informações detalhadas sobre
a população exposta.

Os inquéritos populacionais podem
vir a constituir uma forma alternativa de
caracterizar melhor os acidentes de
trabalho, possibilitando ao pesquisador ter
acesso às informações do evento de
interesse e também da população exposta.
Como outros estudos de prevalência,
entretanto, tais investigações estão
sujeitas ao viés de seleção (exclusão de
casos já falecidos e que porventura
estejam internados e, portanto, não
presentes no momento do inquérito) e aos
diferentes tipos de viés de informação
(recordatório, viés do entrevistador,
instrumento, etc.).

Apesar de todas as limitações
apontadas, o inquérito domiciliar mostrou-
se um recurso válido para a obtenção de
informações suficientes para traçar o
perfil epidemiológico dos acidentes de
trabalho destacando a importância
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d e  características demográficas e
socioeconômicas dos trabalhadores e
condições de higiene e segurança no
trabalho em sua produção.

Finalmente, por meio do inquérito,
foi possível avaliar a magnitude da
subnotificação que afeta os dados oficiais
dos acidentes registrados nas CATs e
ultrapassar as limitações impostas pela
legislação analisando a ocorrência de
acidentes na população economicamente
ativa, independentemente de sua forma
de inserção no processo produtivo, isto
é, sem restringir-se aos acidentes em
trabalhadores assalariados do setor formal
da economia.
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Resumo
Diante das necessidades de reformulação do Sistema de Vigilância Epidemiológica, este
artigo busca discutir questões relacionadas a: (1) revisão e otimização do escopo das
doenças de notificação, (2) integração e abrangência das unidades notificantes e, (3)
atualização e ampliação das estratégias de monitorização de agravos de relevância
para a saúde pública.  Após a definição dos conceitos relevantes da vigilância
epidemiológica, cujas bases foram definidas há quase quatro décadas, diversos fatores
têm concorrido para a reformulação da vigilância baseada na notificação compulsória,
a qual demonstrou escassa efetividade e representatividade, pouca eficiência, elevado
sub-registro, difícil caracterização da autoctonia e, principalmente, lentidão no fluxo
de informações, impedindo uma resposta oportuna. Devido às mudanças nos padrões
epidemiológicos atuais, torna-se importante a revisão criteriosa e objetiva da lista de
notificação de doenças.  Devem-se incluir no escopo institucional da vigilância, de
maneira efetiva, a rede de laboratórios e os serviços  de assistência, instituições públicas
e privadas que recebem recursos do SUS.  Uma outra discussão necessária diz respeito à
qualidade dos sistemas de informação e dos registros existentes, bem como de sua
compatibilidade entre si e com outros sistemas. Quanto às estratégias de monitorização,
estas devem ser diversificadas, incluindo estratégias de vigilância ativa, sentinela
(baseada em eventos, lugares e profissionais) e notificação sindrômica. É desejável a
integração de centros nacionais e internacionais de vigilância através de redes
computarizadas.  Finalmente, são feitas considerações sobre a competência do nível
federal de governo nas ações de vigilância e monitoramento.
Palavras-Chave
Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação Compulsória; Monitorização.
Summary
In face of the necessity of reorientation of the National Surveillance System, this article’s
object is to discuss issues related to: (1) the revision and optimization of the list of notifiable
diseases, (2) the integration and coverage of reporting units and, (3) updating and widening
of monitoring strategies for relevant public health problems.  After the definition of basic
concepts of surveillance, almost four decades ago, several factors have collaborated to the
current need of reform of the surveillance based on mandatory reporting.  This strategy proved
to be scarcely effective, low efficiency, high underreporting, difficult characterization of
indigenous cases, low degree of representation, and especially, slow flow of information
hampering timely interventions. It is important to review the notifiable disease list based on
sound criteria, in face of current changes of the epidemiological patterns. Networks of
laboratories and health care institutions, both private and public, receiving financial resources
from the National Health System, should be included in the institutional range of surveillance,
in an effective manner. Another important issue refers to the quality of information systems and
disease registers as well as, the compatibility between them and with other systems.
Diversification of monitoring strategies should be considered, including active surveillance
(based on events, places and practitioners) as well as, syndromic reporting. The integration of
national and international surveillance centers through computerized networks is also
important. Other considerations are made on the competence of the federal level of government
on activities of monitoring and surveillance.
Key Words
Epidemiological Surveillance; Mandatory Reporting Diseases; Notifiable Diseases;
Monitoring.

Endereço para correspondência: Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde. Campus
da Universidade de Brasília. Brasília - DF - CEP: 70.000-000 - Fax (061) 274-7022
E-mail: hamann@unb.br

Departamento de Saúde Coletiva - Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade de Brasília

 Josué LaguardiaJosué LaguardiaJosué LaguardiaJosué LaguardiaJosué Laguardia
Coordenação Nacional de DST/AIDS - Secretaria de Políticas de Saúde - Ministério da Saúde

Reflections on Epidemiological Surveillance: BeyondReflections on Epidemiological Surveillance: BeyondReflections on Epidemiological Surveillance: BeyondReflections on Epidemiological Surveillance: BeyondReflections on Epidemiological Surveillance: Beyond
Notifiable DiseasesNotifiable DiseasesNotifiable DiseasesNotifiable DiseasesNotifiable Diseases



I E S U SI E S U SI E S U SI E S U SI E S U S

2 1 22 1 22 1 22 1 22 1 2

Vigilância Epidemiológica: Mais Além da Notificação Compulsória

Informe Epidemiológico

do SUS

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Nas últ imas décadas, a
implementação de ações de Vigilância
Epidemiológica (VE), esteve em
consonância com as primeiras definições
conceituais estabelecidas a partir das
reflexões teóricas de Langmuir e Raska,
esboçadas na década de 1960.  Em 1963,
Lamgmuir definiu a VE como “observação
contínua da distribuição e tendências da
incidência de doenças mediante a coleta
sistemática, consolidação e avaliação de
informes de morbidade e mortalidade,
assim como de outros dados relevantes e
a regular disseminação dessas
informações a todos que necessitam
conhecê-las”.1 Esse autor foi cuidadoso
ao distinguir a VE tanto das  ações diretas
de controle, que deveriam ficar a cargo
das autoridades locais de saúde, quanto
dos estudos epidemiológicos, embora
reconhecesse a importância da interface
entre as três atividades.  Para Langmuir,
a idéia de "vigilância" como sinônimo
de "epidemiologia", incluindo as
atividades relacionadas com pesquisa,
apresenta-se inconsistente sob o aspecto
epidemiológico e insensata sob o aspecto
administrativo.

Por outro lado, em 1966, na
Tchecoslováquia, Raska publicou um
artigo no qual define a vigilância como
“ o estudo epidemiológico de uma
enfermidade, considerada como um
processo dinâmico que abrange a
ecologia dos agentes infecciosos, o
hospedeiro, os reservatórios e vetores,
assim como os complexos mecanismos que
intervêm na propagação da infecção e a
extensão com que essa disseminação
ocorre”. 1  Apesar da limitação às doenças
infecto-contagiosas, esse autor
desenvolveu uma conceituação mais
abrangente do que  a de Langmuir ao
explicitar o papel da VE como elo de
ligação entre os serviços de saúde e a
pesquisa.  Ao mesmo tempo, aproxima-
se da tendência atual de vincular a VE à
noção de Vigilância à Saúde, que abrange
também as ações nas áreas ambiental -
incluindo a saúde no ambiente de trabalho

- e sanitária, i.e., a qualidade de produção
de bens e serviços e seus efeitos sobre a
saúde.

Hoje, quase quatro décadas após
essas definições, é inquestionável o papel
da VE como um componente da
monitor ização do estado de saúde
d a  população, na formulação,
desenvolvimento e implementação de
políticas de saúde pública e na promoção
de ambientes seguros e saudáveis.
Entretanto, em face das mudanças nos
padrões epidemiológicos de vários
agravos, o surgimento de novos agentes
patogênicos, tanto infecciosos como não
infecciosos, os efeitos da globalização da
economia e seu desdobramento nas
relações humanas, assim como o impacto
da ação dos seres humanos sobre o meio
ambiente, faz-se necessária a revisão e
ampliação de suas estratégias e práticas.
O surgimento de subculturas urbanas
com novas formas de interação e práticas
sociais, surtos de eventos inusitados,
exposição a agentes químicos e físicos,
epidemias com diversos graus de
abrangência, aumento na incidência
de  resistência aos medicamentos
antimicrobianos entre agentes biológicos
de diversas doenças, novas técnicas de
produção de bens e serviços, revelam, na
maioria das vezes, as deficiências e
limitações de um sistema de VE rotineiro
organizado nos moldes clássicos.

Apesar do surgimento de práticas
de VE ativa ao longo das últimas quatro
décadas, a maior parte das ações
estiveram profundamente vinculadas a
sistemas de notificação passiva com
graus de obrigatoriedade estritamente
definidos.  No entanto, uma resposta
rápida e efetiva, diante de situações
emergenciais, depende da capacidade de
um sistema de vigilância epidemiológica
em identificar e acompanhar as situações
corriqueiras. Portanto, o objetivo deste
artigo é discutir, ante a urgência de uma
reformulação do sistema de VE, as
questões relativas à revisão e otimização
do escopo de doenças de notificação, a
integração e abrangência das unidades
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notificantes e a revisão e ampliação das
estratégias de monitorização dos agravos
de relevância para a saúde pública.

Revisão das Doenças de NotificaçãoRevisão das Doenças de NotificaçãoRevisão das Doenças de NotificaçãoRevisão das Doenças de NotificaçãoRevisão das Doenças de Notificação

A revisão da lista de doenças de
notif icação compulsória é uma das
atribuições de um Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica (SNVE).
Embora esta l ista de doenças de
notificação compulsória nacional tenha
sido revista ao longo dos anos,2 não se
tem avaliado o papel da notificação
compulsória no SNVE.  Esta discussão
permaneceu restrita ao caráter legal da
compulsor iedade da not i f icação,
deixando em segundo plano a sua
ut i l idade real ,  sua efet iv idade e
ef ic iência,  na moni tor ização dos
diversos agravos presentes na lista.
Para alguns profissionais da saúde
pública, a não inclusão ou exclusão de
determinados agravos da l ista de
notificação compulsória impediria o
conhecimento da doença, uma vez que
as pessoas só realizariam as ações de VE
dos agravos presentes na lista.  Por outro
lado, a inclusão de um agravo sem
discriminar subgrupos que apresentam
maior severidade ou para os quais há
possibilidade terapêutica, dentre os quais
poderíamos citar as meningites e as
hepatites, baseia-se na idéia de que, ao
se limitar a notificação a um determinado
subgrupo etiológico,  estimular-se-ia um
relativo descaso quanto à caracterização
etiológica dos outros subgrupos. As
estatísticas oficiais refletem a fragilidade
desse argumento, ao mostrar um alto
percentual de meningites e hepatites sem
etiologia esclarecida nos sistemas de
notificação que contemplam todos os
subgrupos etiológicos.

Ao caracterizar a notif icação
compulsória como o principal instrumento
da VE, relegaram-se a um segundo plano
as formas alternativas de monitorização
que dessem conta de aspectos limitantes
presentes em um sistema de vigilância
passiva, tais como a subnotificação,
pouca representatividade, dificuldade na

caracterização de autoctonia, mensuração
de número de exames, entre outros.
Além disso, perdeu-se de vista o
propósito de um sistema de notificação
compulsória, que é o conhecimento,
imediato ou em um curto prazo de tempo,
da ocorrência de um determinado agravo,
a fim de que se tomem as medidas
adequadas para a redução dos danos
nos indivíduos acometidos e seus
comunicantes e, conseqüentemente, para
impedir a disseminação da doença na
comunidade.

A noção de oportunidade como
atributo de um sistema de VE encontra-
se vinculada à chamada história natural
da doença.  Os períodos de latência
prolongada entre dois eventos (a
primoinfecção e o aparecimento de
efeitos tardios) determinam o grau de
proximidade que a vigilância deve ter em
relação aos seus propósitos.  Podemos
exemplif icar com a vigi lância de
HIV/Aids, na qual se buscam monitorar
as tendências temporais das formas de
transmissão. O evento notificado "caso
de Aids" encontra-se diacronicamente
distante do momento da transmissão,
razão pela qual se deve investir em
estratégias de vigilância do estado
sorológico de HIV em diferentes
populações, tais como as vigilâncias
sentinela em conscritos, pacientes de
ambulatórios de DST, gestantes e
parturientes, dentre outras.

Podemos também citar a vigilância
da Hepatite C, cujo propósito principal é
o monitoramento das tendências da
infecção.  Porém, além dos objetivos de
vigilância epidemiológica (estimar a
magnitude do problema, compreender a
história natural da doença, detectar
oportunamente surtos, registrar a
distribuição e disseminação, testar
hipóteses), os dados gerados podem
contribuir para outros fins.  De um lado,
tais informações podem orientar
intervenções dos serviços na redução da
transmissão mediante a detecção de
coletivos em condições especiais de risco
e vulnerabilidade.  Por outro lado, tais
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dados fornecem subsídios para o
acompanhamento clínico dos casos na
assistência, a f im de detectar
precocemente processos patogênicos em
curso e reduzir a incidência de quadros
mais graves da doença, com o
conseqüente aumento da sobrevida
desses pacientes.  Nos dois exemplos
mencionados e em muitas outras situações
análogas, dados de vigilância orientam
intervenções direcionadas à modificação
de práticas sociais e comportamentos
de risco para a infecção. Também há
a  possibi l idade de se detectarem
precocemente o próprio estado de
soropositividade e, no caso da hepatite
C, a fase crônica ativa incipiente, de modo
a reduzir danos orgânicos mediante a
quimioterapia.

Ao discutir a revisão da lista nacional
dos agravos de notificação compulsória,
deve-se ter clara qual a finalidade desta
lista em um SNVE e, conseqüentemente,
estabelecer critérios que permitam medir
a importância de um agravo a partir de
uma perspectiva de vigilância nacional.3

Dentre as principais f inal idades,
poderíamos citar as seguintes:

• facilitar a prevenção e o controle da
doença sob vigilância por meio da
identificação dos níveis de incidência
e tendências,  a fim de desenvolver
objetivos adequados para a definição
de medidas de controle da doença e
avaliação dos programas de controle
ou do impacto de intervenções;

• garantir a agilidade no fluxo de
informações de modo a desencadear
ações e medidas de controle
oportunas, limitando a disseminação
dos agravos;

• definir  os padrões  epidemiológicos
de distribuição de agravos em tempo,
pessoa e local, bem como os fatores
de risco associados à transmissão da
doença com o objetivo de auxiliar no
desenvolvimento de estratégias de
intervenção;

• fornecer informação acerca dos
padrões de risco e tendência  na

ocorrência de doenças de interesse
para  a  saúde púb l ica  aos
organismos governamentais e não-
governamentais, profissionais de
saúde e à comunidade, isto é, aos
atores que devem ser envolvidos na
solução do problema em questão.

Deve-se ter em mente que a
existência de uma lista nacional de
agravos de notificação compulsória não
impossibilita que as unidades federadas
ou municípios elaborem l istas
complementares de notificação que levem
em conta os agravos de relevância
regional e/ou local. Além disso, a
notificação passiva nem sempre fornece
informações confiáveis sobre o curso ou
dispersão das doenças e pouco é
conhecido sobre sua efetividade no que
diz respeito ao seguimento de casos.
Entretanto, esse tipo de notificação pode
aumentar sua eficiência quando associada
a outros sistemas de informação
(mortal idade, internações, dados
laboratoriais). Além disso, esta eficiência
deve estar condicionada ao ganho obtido
pela identificação de casos adicionais
mediante a implementação de formas
alternativas de vigilância (vide abaixo, VE
ativa), em comparação com os custos do
sistema tradicional.

Abrangência da Abrangência da Abrangência da Abrangência da Abrangência da VVVVVigilância igilância igilância igilância igilância EEEEEpidemiológicapidemiológicapidemiológicapidemiológicapidemiológica

Há consenso quanto à necessidade
da existência de um processo
institucionalizado de notificação aliado a
um sistema de informação ágil como
pilares fundamentais das ações de VE.
Porém, a inclusão de outras instâncias é
considerada complemento importante e
com freqüência indispensável para a
estruturação efetiva de um SVE. Por isso,
a VE deve ser estruturada de modo
suficientemente flexível e criativo para
contemplar outras fontes de dados que
satisfaçam seus objetivos de acordo com
o agravo que se espera monitorar.  Dessa
maneira, dados oriundos de diversas
fontes (censos, unidades de saúde,
estações de monitoramento, inquéritos
epidemiológicos, dentre outros) podem
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colaborar para melhor definir áreas que
compartilham algumas características
e que determinariam uma maior
vulnerabilidade nas populações residentes
nessas regiões.  Ocasionalmente, tais
áreas não são locais ou unidades geográficas
porém constituem espaços de socialização
de determinados coletivos cuja
monitorização pode ser indispensável para
a VE de determinado agravo. Tais espaços,
quando devidamente reconhecidos e
mapeados, e dependendo da factibilidade,
podem também constituir os locais de
intervenção.

Apesar do consenso entre peritos
em saúde pública, no que se refere à
importância das ações executadas pelos
laboratórios na VE, o seu papel "ainda é
uma questão muito pouco discutida e
nunca suficientemente explicitada em
todo o seu espectro de abrangência".4 A
notif icação oriunda de laboratórios
clínicos e de saúde pública, privados
ou  não, é pouco expressiva. A
necessidade de estabelecer  um f luxo
único da informação epidemiológica, a
padronização e compatibilização dos
dados laborator iais presentes nos
instrumentos de coleta de dados dos
agravos de investigação epidemiológica
e a otimização do acesso à informação
por meio da informatização das bases de
dados laboratoriais são questões a serem
abordadas quando se discute a
integração do laboratório à rede formal
de VE, especialmente no que se refere à
monitorização de populações infectadas,
ocorrência de surtos ou eventos
inusitados, bem como na constituição de
uma rede de laboratórios de fronteira.

A lógica da notificação e investigação
dos agravos de interesse à saúde pública
está direcionada às unidades públicas
encarregadas de ações de assistência à
saúde.  Com freqüência, os dados de VE
fornecem um primeiro retrato da situação
e seus dados podem constituir subsídios
úteis na definição de estratégias aplicáveis
no âmbito da assistência. Ainda hoje,
com uma participação significativa da
rede privada na assistência à saúde, não

estão bem definidas as ações que
colaboram para incrementar a notificação
de casos por parte dessas unidades de
saúde.  A busca de possíveis casos de
doenças de notificação compulsória entre
outros subsistemas de informações em
saúde, por meio do uso de técnicas de
captura-recaptura ou a integração dos
diversos subsistemas, assim como a
estratégia de inclusão das unidades
privadas que recebem recursos por
procedimentos relacionados a estes
agravos, levaria a uma ampliação da
sensibilidade do sistema de vigilância
epidemiológica e conseqüentemente, a
uma cor reção das es t imat ivas  de
incidência. No tocante aos dados de
agravos de interesse para a saúde
públ ica presentes nos sistemas de
informação hospitalar (SIH/SUS), no
sistema de informação das unidades de
assistência primária à saúde (SIA/
SUS),  nos regist ros de bancos de
sangue ou em registros de anatomia
pato lógica,  o que se constata é a
util ização apenas esporádica destas
bases de dados, pelas unidades de VE
municipais, estaduais ou federais.  Isto
pode ser devido a vários fatores, dentre
os quais destacamos a ausência de
compatibilização entre as bases de dados,
a utilização dos bancos atendo-se ao seu
propósito principal (contábil-financeiro),
a falta de rotinas informatizadas que
permitam a efetiva ligação (linkage)
entre as diversas bases de dados e,
principalmente, a escassez de recursos
humanos adequadamente treinados.

Estratégias de MonitorizaçãoEstratégias de MonitorizaçãoEstratégias de MonitorizaçãoEstratégias de MonitorizaçãoEstratégias de Monitorização

As estratégias de VE podem variar
de acordo com as doenças que estão
sendo monitoradas. A freqüência e
distribuição da doença, a acurácia no
diagnóstico, a necessidade de uma
resposta rápida e a severidade da doença
constituem fatores que, de um modo
geral, determinam qual o t ipo de
vigilância é mais efetiva e eficiente.

A ut i l ização da estratégia de
vigilância ativa do tipo "sentinela" na
monitorização epidemiológica tem-se
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mostrado út i l  na ident i f icação de
mudanças no padrão de ocorrência de
determinados agravos. Diversos tipos de
VE sentinela podem ser implementados.
Por exemplo, na vigilância sentinela por
local, a integração de novas unidades
notificantes pode ser feita através da
amostragem probabilística de sítios
geográficos, unidades de saúde ou
consultórios clínicos, com enfoque
multicêntrico ou integrado a uma rede
internacional.  O objetivo de acompanhar a
tendência não significa necessariamente a
possibilidade de conferir representatividade
aos dados obtidos embora esse segundo
objetivo seja operacionalmente mais difícil
de atingir.  Outros tipos de vigilância sentinela
podem enfocar eventos definidos como
síndrome (eventos diarréicos agudos,
ictérico-hemorrágicos, infecção das vias
respiratórias, etc.), ou listas de profissionais
envolvidos na assistência à saúde
selecionados mediante procedimentos
aleatórios.

Embora o alerta da ocorrência de
surtos seja dado, na maioria das vezes,
por meio de notícias veiculadas pelos
meios de comunicação, a inclusão da
notif icação de surtos de agravos
conhecidos ou inusitados e de síndromes
na rotina da vigilância epidemiológica
busca alertar as autoridades de saúde para
si tuações incomuns que requerem
uma investigação mais detalhada. A
oportunidade da avaliação das possíveis
causas destes eventos podem apontar as
medidas de controle mais adequadas e
prevenir casos futuros, o que não implica
necessariamente identificação do agente
etiológico. Entretanto, deve ser ressaltado
que estratégia de notif icação por
síndrome busca criar um mecanismo
simplificado e acessório de notificação
rápida e  não deve, de modo algum,
substituir ou sobrepor-se aos sistemas de
vigilância rotineiros.5

Nos Estados Unidos, o plano
estratégico dos Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), aponta
para a criação de centros de prevenção
como forma de expandir o sistema de

vigi lância para detecção rápida,
acompanhamento e aval iação de
infecções emergentes. Estes centros, em
colaboração com organismos de gestão
de nível estadual, regional e municipal,
organizações não-governamentais e
instituições acadêmicas, auxiliariam na
construção de laços com profissionais de
saúde e representantes da comunidade.
Seriam estabelecidos, deste modo, fontes
contínuas para dados de base populacional
referentes a medidas de prevenção e
controle de determinados agravos cuja
informação não é disponível.6  No Brasil,
uma maneira de atingir tais objetivos na
base populacional seria a inclusão efetiva
do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde / Programa Nacional de Saúde da
Família (PACS/PSF) na lógica e prática
da VE.

A integração, entre diversos centros
nacionais e internacionais de vigilância
epidemiológica, através de redes de
informação computadorizadas (SALMNET,
WHONET) tem propiciado a troca e
disseminação de informações atualizadas
acerca da ocorrência de novos agravos,
limitando a extensão dos surtos e
promovendo estratégias efetivas de
prevenção em países que compartilham
fronteiras. Organismos internacionais
propõem a criação de um consórcio
global, fortalecendo e interl igando
centros internacionais de pesquisa
biomédica que promoverá a detecção,
monitorização e investigação de infecções
emergentes.

O acesso de médicos e outros
profissionais de saúde à Internet pode
estabelecer uma comunicação direta com
a VE, de modo a incrementar a notificação
de doenças.  A utilização do SINAN-WEB
estaria baseada nessa racionalidade
oferecendo, desse modo, a oportunidade
ao profissional de saúde de participar
ativamente no processo de vigilância
epidemiológica e desfazendo a imagem
"burocrática" associada às ações de saúde
pública.  A efetividade de estratégias de VE
sentinela utilizando comunicação telefônica
e postal, comparando-as à estratégia
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tradicional, foi testada em âmbitos regionais
na década de 1980,7  bem como a utilização
de redes de computação com representação
probabilística nacional na década de 1990.8

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

A multiplicidade e complexidade de
vários dos fenômenos determinantes do
estado de saúde das populações, tais
como o surgimento e reincidência de
agentes patogênicos, a ação antrópica
sobre o meio ambiente, as mudanças
ecológicas decorrentes da resistência
antimicrobiana, o surgimento de novas
subculturas e práticas sociais, levou à
proliferação de ações de monitoramento
executadas pelos organismos do
Estado.  Estas ações, entendidas como
"vigilâncias", são direcionadas a escopos
específicos de determinados agravos
(vigilância nutricional, vigilância à saúde
do trabalhador, do idoso, da mulher), ou
aos fatores de risco (a chamada "vigilância
comportamental").  Entretanto, para
determinados agravos, torna-se necessário
o resgate da noção de integralidade
essencial à sua especificidade, tais como
a vigilância à saúde animal, à qualidade
de bens e serviços, e à qualidade do
ambiente físico e social.  A integração
com outras práticas de vigi lância
(sanitária e ambiental) ou com ações de
monitorização, faz necessário pensar a VE
de maneira flexível dentro do escopo mais
amplo da Vigilância à Saúde (VS) que
inclui seus determinantes e processos de
mediação. Esta complementariedade
de  ações implica uma integração
intersetorial das práticas sanitárias. Uma
discussão mais profunda sobre os
fundamentos do conceito de VS pode ser
encontrada em Teixeira e cols.9   Também
torna-se necessário lembrar  que nem
todas as ações de monitoramento acima
mencionadas precisam de respostas
imediatas e, nesse sentido, não seriam
parte da vigilância em si.

A emergência/reemergência de
agravos à saúde são fatos importantes
que nos fazem refletir acerca da
necessidade de fortalecer as ações de

saúde pública baseadas na comunidade,
na pesquisa direcionada à prevenção,
bem como na redefinição do papel dos
diversos atores sociais (o Estado, a
comunidade, iniciativa privada, etc.),
diante das questões de saúde pública.
Além disso, a abertura de mercados e
queda de barreiras alfandegárias, produto
da chamada globalização, pode
magnificar as vias de entrada e circulação
de agentes microbianos, de produtos ou
tecnologias, entre países e continentes,
enfatizando uma maior integração da
vigi lância epidemiológica com a
vigilância  sanitária e ambiental.  Isto
requer uma reavaliação dos papéis das
diversas instâncias de governo na VE.
No nível federal, poderiamos citar
algumas das suas atribuições:10

a) ampliar o escopo de eventos de
interesse, abrangendo, além das doenças
de notificação compulsória, uma ampla
variedade de agravos e fatores de risco
como importantes para a saúde pública;

b) coordenar os sistemas de
vigilância à saúde novos e existentes,
interligando-os, de modo a facilitar a troca
de dados;

c) encorajar a parceria entre os
profissionais de saúde pública na tomada
de decisão acerca de atividades em
vigilância;

d) revisar os sistemas de vigilância
existentes para tomada de decisão acerca
de mudanças ou criação de novos
sistemas;

e) monitorar a adequação dos
métodos e processos envolvidos nos
sistemas de vigilância atuais;

f) desenvolver uma descrição ampla
das condições sob vigilância a fim de
trazer a atenção às atividades de saúde
pública e justificar a necessidade de
apoiar tais atividades.

Conforme assinalado anteriormente,
a reformulação do sistema de informação
é parte fundamental na reestruturação de
um SNVE, implicando definição de
níveis hierárquicos de competência
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(coleta sistemática, cobertura, qualidade
e adequação), a fim de garantir o fluxo
de dados entre níveis local, intermediário
e central, a capacidade de análise, sua
divulgação e disponibilidade oportunas.
Além disso, a utilização de sistemas
computadorizados tem revolucionado a
prática da VE, permitindo uma coleta,
transmissão e disseminação rápida da
informação para um número crescente de
usuários, assim como uma maior
habilidade no uso efetivo de instrumentos
sofisticados de análise matemática e
estatística para detectar mudanças no
padrão de ocorrência dos agravos à
saúde.  Como assinala Espinel:11  "hoje
em dia torna-se quase impossível gerar
e desenhar projetos de mudanças
institucionais sem ter em conta a
contribuição dos avanços e oportunidades
que oferece a tecnologia informática para
o sucesso dos objetivos do sistema de
saúde em termos de qualidade e
eficiência".

Uma polí t ica de reformulação
d o  SNVE deve estar baseada
fundamentalmente em uma política de
capacitação de recursos humanos
adequada às questões práticas de
vigilância epidemiológica, tais como o
aprimoramento de técnicas de
investigação de casos e na análise dos
dados coletados, e incorporação de novas
tecnologias laboratoriais na determinação
e confirmação etiológica (Ex.: Reação em
cadeia de ligase - LCR, PCR, Algoritmo
de testagem sorológica de soroconversão
recente para o HIV - STARHS/Adetuned
assay@), que irá refletir em mudanças
na vigilância epidemiológica, seja em um
aumento da sensibi l idade (maior
percentual de casos confirmados), ou no
monitoramento das tendênc ias  na
resistência de diversos agentes aos
medicamentos antimicrobianos.12

Todavia, a implantação e
i m p l e m e n t a ç ã o  d e  s i s t e m a s
informatizados tem que levar em
consideração a  desestruturação e
fragmentação dos SVE, nos aspectos
materiais e humanos, no nosso país.
Superar os impasses presentes na

configuração atual dos SNVE é o desafio
colocado aos atores sociais envolvidos
na definição de uma política de Vigilância
à Saúde.
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O Informe Epidemiológico do SUS
é  uma  pub l i cação  t r imes t ra l  de
cará ter  técnico-científico destinada
prioritariamente aos profissionais de
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25  páginas);  (4) Comentários:  artigos
de opinião, curtos, sobre temas
específicos; (5) Notas e (6) Artigos
reproduzidos.

Os trabalhos encaminhados para
publicação deverão ser preparados de
acordo com os “Requisitos Uniformes
para Manuscritos Submetidos a
Periódicos Biomédicos” [Informe
Epidemiológico do SUS 1999; 8(2).] e
apresentados por meio de uma carta
dirigida ao Corpo Editorial do Informe
Epidemiológico do SUS. Para artigos
originais, art igos de revisão e
comentários, os autores deverão
responsabilizar-se  pela veracidade e
ineditismo do trabalho apresentado. Na
carta de encaminhamento deverá constar

que o manuscrito não foi publicado
parcial ou integralmente nem submetido
a publicação em outros periódicos e
deverá ser assinada por todos os autores.

Os trabalhos serão submetidos à
revisão de pelo menos dois relatores e ao
Comitê Editorial do Informe, sendo
aceitos para publicação desde que
aprovados pelo Comitê Editorial.

Apresentação do material:

Os trabalhos deverão ser redigidos
em português e impressos em espaço
duplo, fonte “Times New Roman”,
tamanho 12, formato. RTF (Rich Text
Format),  em papel A4, com margem de
3 cm à esquerda e remetidos em três vias
impressas e em disquete de 31/2”. As tabelas
e figuras poderão ser elaboradas em
programas do tipo Microsoft Office, Corel
Draw ou Harvard Grafics, no formato
.BMP (Bitmap do Windows) ou .TIFF, no
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completo, nome dos autores e das
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e e-mail.
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c) Resumo: colocado no início do texto,
redigido em português e com um máximo
de 200 palavras. Após o resumo, listar
três a quatro palavras-chaves.

d) Resumo em inglês (Summary): deve
corresponder à tradução do resumo
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em português e seguido pelas
palavras-chaves (Key Words).

Os artigos originais devem conter a
seguinte seqüência, além dos tópicos já
descritos:

a) Introdução :  apresentação do
problema, justificativa e objetivo do
estudo.

b) Metodologia: descrição precisa da
metodologia util izada e, quando
ind icado ,  dos  p roced imentos
analíticos.

c) Resultados: exposição dos resultados
alcançados, podendo constar tabelas
e figuras auto-explicativas (máximo
6). As tabelas e figuras devem ser
numeradas em algarismos arábicos e
ter tí tulo conciso. Devem ser
apresentadas em folhas separadas,
agrupadas em seqüência no final do
texto evitando abreviaturas. Em caso
de usar abreviaturas, incorporar
legendas explicativas.

d) Discussão: opcionalmente, este item
poderá ser agregado ao anterior.

e) Agradecimentos: os agradecimentos
devem se  l im i ta r  ao  mín imo
indispensável e localizar-se após o
texto do artigo.

f) Referências bibl iográficas:  as
referências citadas deverão ser
listadas ao final do trabalho, redigidas
em espaço duplo, numeradas em
algarismos arábicos e ordenadas de
acordo com a seqüência de citação
no texto, no qual o número deve
aparecer após a citação, sobrescrito
e sem parênteses. Os títulos dos
periódicos, livros e editoras deverão
ser colocados por extenso e deverão
constar os nomes de todos os autores.

g) Considerações éticas:  quando
pertinente, citar os nomes das
Comissões Éticas que aprovaram o
projeto original.

As referências deverão obedecer ao
estilo e pontuação do “International
Committee of Medical Journal Editors”,
1997 (Vancouver), traduzido no Informe
Epidemiológico do SUS 1999; 8(2),
como descrito abaixo:

- Artigos de periódicos:
Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S.
Confiabilidade e validade dos atestados de
óbito por neoplasias. II. Validação do
câncer de estômago como causa básica
dos atestados de óbito no Município do
Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Pública
1997; 13 : 53-65.

- Instituição como autora:
Fundação Nacional de Saúde. Ministério
da Saúde. Manual de normas de
vacinação. Brasília (DF); 1994.

- Livros:
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH,
Clinical Epidemiology. 2nd ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1988.

- Capítulos de livros:
Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA,
Clínica de doenças tropicais e infecciosas.
1ª ed. Rio de Janeiro: Interlivros; 1991.
p. 227-250.

- Resumos de congressos:
Carvalho H, Thuler LCS. Perfi l  de
mortalidade por AIDS no estado do Rio
de Janeiro. In: Resumos do XXXII
Congresso da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical 1996; Goiânia; 1996.
p.48.

- Teses:
Waldman EA. Vigilância Epidemiológica
como prática de saúde pública [Tese de
Doutorado]. São Paulo: Universidade de
São Paulo; 1991.

Os trabalhos serão aceitos para
publicação, uma vez reformulados,
segundo os questionamentos e/ou
sugestões feitos pelos relatores e o
Comitê Editorial.

Informações adicionais, incluindo
material para publicação, devem ser
encaminhados para:

Centro Nacional de Epidemiologia
Informe Epidemiológico do SUS
SAS  Quadra 04 - Bloco N - Sala 612
Brasília/DF - 70.058-902
Telefones: (061)226-6701 / 226-4002
Fax: (061) 321-3216
e-mail: cenepi.gab@funasa.gov.br
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