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O diálogo necessário entre a epidemiologia e as ciênciasO diálogo necessário entre a epidemiologia e as ciências
socia is e humanas na promoção da saúdesocia is e humanas na promoção da saúde

Apresentar o presente número do
IESUS impõe uma visita aos dois editoriais
imediatamente anteriores da revista, nos
quais se estabelece um debate envolvendo
a produção de conhecimentos em Saúde
Coletiva (2000, 9(3):167-68 e 2000, 9(4):227-
28).  Essa questão vem mobilizando a
comunidade científica, sob múltiplas formas
e em diferentes instâncias e níveis, e não é
de surpreender que ela venha a ganhar
espaço neste periódico.

Cecília Minayo, cujas inquestionáveis
credenciais  técnicas e científ icas são
altamente reconhecidas, utilizando de seu
habitual zelo com a produção da área de
Saúde Coletiva, expõe suas preocupações
com as análises oferecidas por Maurício
Lima Barreto, cujas qualidades acadêmicas
são enaltecidas por ela e dispensam outros
comentários.

Ao analisar a Epidemiologia no
contexto da globalização, Barreto afirma ser
ela uma das  d isc ip l inas mais  bem
preparadas para compreender  o  ser
humano em suas múltiplas dimensões (grifo
nosso), o que gera as citadas preocupações
de Minayo. Afirma ela que tal assertiva leva
à posição de que teorias ligadas ao social
ou ao terreno da subjetividade ficariam
subsumidas às análises epidemiológicas e,
por conseqüência supõe-se a desconsi-
deração de que cabe às ciências sociais a
tarefa de problematizar os conceitos tidos
como verdades inquestionáveis, desnatura-
l i zar  os  indicadores ,  ev idenciar  os
reducionismos e, especialmente trazer para
o debate a lógica ocultada pelos números.

Não tenho nenhum mandato de
Barreto para defender suas posições, com
as quais me identifico, bem como as entendo
altamente comprometidas com o desenvol-
vimento conseqüente e responsável do
campo da Saúde Coletiva. Pretendo, isto sim,
entender qual a questão posta neste debate
e qual seu sentido para o desenvolvimento
do campo. Nada a opor ao que se espera
dos  conhecimentos  produzidos  pelas
Ciências Sociais, lembrando entretanto que,

como qualquer campo científico, elas são
também compostas por diferentes escolas
de pensamento e buscam as verdades
segundo suas lógicas respectivas. No caso
da afirmação feita sobre a abrangência da
epidemiologia,  entendo que se quis
reafirmar suas características de universa-
lidade; ao se dispor, como tem sido feito no
âmbito da Saúde Coletiva Brasileira, a
dialogar com diferentes campos, dos quais
se destaca as Ciências Sociais e Humanas
(e nenhum de nós pode desconhecer os
esforços empreendidos para tanto), os
epidemiologistas têm respeitado e
incorporado os conceitos gerados pelos
campos científicos que lhes são interfaces.
Depreende-se daí que a epidemiologia
brasileira tem procurado (insisto,  em
especial, no âmbito da Saúde Coletiva)
estabelecer as bases interdisciplinares (tão
reclamadas pelos nossos pesquisadores)
para  a  produção de conhecimentos
comprometidos com as reais necessidades
da população brasileira. Longe de abrigar
freqüentemente, na sua produção científica,
o tratamento da questão social e humana
através do senso comum ou de forma
“meramente  ideológica”,  a  Saúde
Coletiva, e aqui no caso específico, a
investigação epidemiológica têm contri-
buído para a realização, em toda sua
plenitude,  da saúde humana ,  quando
trabalhada com competência, sensibilidade
e ética (os exemplos são muitos, desde a
implantação, enquanto área científica
reconhecida, da Saúde Pública brasileira no
início do século passado).

Trazer esta questão para o debate,
sugerindo uma disjuntiva ou uma “com-
petição” entre epidemiologia e ciências
sociais  e  humanas em saúde,  vai  de
encontro às necessidades postas a partir
das demonstrações feitas pela sociologia
das ciências para a ar t iculação das
disciplinas, criando novas propostas
científicas, seja colocando-se em aberta
colaboração para uma explicação mais
abrangente e para uma compreensão mais
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profunda dos fenômenos e das realidades
em jogo. De outro lado, a forma exposta deixa
de considerar as conquistas alcançadas
pela comunidade científica da área, nesses
mais de 30 anos de atuação,  e que se
consolidam sob a égide da sua repre-
sentação institucional, a ABRASCO, com
repercussões em todo o seu conjunto de
campos discipl inares.  Desnecessário
enumerar estas repercussões, basta verificar
a sua presença nas definições de políticas e
legislação em saúde ou na condução dos
programas de vigilância epidemiológica,
para ficar em dois dos exemplos. Isto não
significa que não há desafios pela frente e
nem que não exis tam novos e  velhos
problemas sem o devido encaminhamento
de suas soluções. Estes mostram que o
caminho a ser trilhado implica acompanhar
atentamente a redefinição das árvores de
conhecimento científico, em andamento no
CNPq, o reconhecimento das especifi-
cidades disciplinares e a efetiva construção
do conhecimento multidisciplinar que,
praticamente, todas as nossas escolas, a seu
modo e vocação, têm buscado alcançar.

Este número do IESUS, coerentemente
com sua linha editorial de divulgação da
produção técnico-científ ica junto aos
profissionais de saúde e de difusão do
conhecimento epidemiológico para o
aprimoramento do SUS, reafirma, através
das publicações nele inseridas, as múltiplas
dimensões da Epidemiologia e reforça o seu
caráter multidisciplinar e abrangente. O
artigo de Jorge e Gotlieb incorpora novos
elementos para o aprimoramento dos
Sistemas de Informação em Saúde (SIS); ao
sinalizar e discutir a importância do Sistema
de Informação de Atenção Básica (SIAB)
gerado junto ao Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e  aos Programas de
Saúde da Família, as autoras propõem
instrumentos para suplementar e enriquecer
os dados provindos de outras bases. O tema

SIS, sempre presente nas edições do IESUS,
evidenciando sua relevância para
compreender a distribuição dos fenômenos
vitais, se vê ampliado na sua abordagem com
a publicação do relatório final da Oficina de
Trabalho “Informação para a Gestão do
SUS”, realizada por ocasião do VI Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva; trata-se de
documento que traz subsídios para pensar
políticas de informações em saúde, com
repercussões evidentes sobre a gestão do
SUS. O artigo de Scatena e Tanaka se
compõe na abordagem desse tema à luz da
descentralização da saúde, trazendo uma
dupla perspectiva: aponta para a articulação
entre  os  campos discipl inares  da
Epidemiologia e da Gestão e Planejamento
em Saúde, ao mesmo tempo que indicam para
as  amplas  poss ibi l idades  aber tas  ao
trabalhar-se com os dados existentes para
analisar e estudar os modelos de saúde
propostos no Brasil. O artigo de autoria de
Freitas e Amorim aborda a “Vigilância
Ambiental em Saúde de Acidentes Químicos
Ampliados no Transporte Rodoviário de
Cargas Perigosas”, e valoriza a questão
ambiental como tema de interesse do campo
da Saúde Coletiva; ao denunciar a ausência
de informações mostram as dificuldades que
se apresentam para a formulação de políticas
para o campo da saúde e ambiente. A nota
técnica que completa este número do IESUS,
da autoria de Tuboi, Tavares, Ashford e
colaboradores, ao lado do conhecimento
produzido e das implicações detectáveis
sobre o controle doenças febris hemor-
rágicas ,  t raz  à  tona  a  capacidade  e
potencialidade existente para o desenvol-
vimento de trabalhos cooperativos, nacional
e internacionalmente, bem como mostra um
exemplo bem sucedido de articulação entre
as diferentes instâncias técnico-científicas,
como as instituições universitárias, os
institutos de pesquisa e os serviços de
saúde, na produção de conhecimentos.

Moisés Goldbaum
Membro do Comitê Editorial - IESUS
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O Sistema de Informação de Atenção Básica comoO Sistema de Informação de Atenção Básica como
Fonte de Dados para os Sistemas de InformaçõesFonte de Dados para os Sistemas de Informações

sobre Mortalidade e sobre Nascidos Vivos*sobre Mortalidade e sobre Nascidos Vivos*

Informe Epidemiológico do SUS 2001; 10(1) : 7 - 18.

 Maria Helena Prado de Mello JorgeMaria Helena Prado de Mello Jorge

Resumo
No Brasil, a subenumeração dos dados dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC) e sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS) é fato reconhecido. A atual
ampliação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) do MS, que gera dados
para o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB/MS), fornece a oportunidade de avaliar
sua contribuição para sanar parcial ou totalmente as deficiências de cobertura do SINASC e
do SIM. Com esse objetivo, foram comparados os totais dos dados de 1998, informados pelos
três Sistemas (SINASC, SIM e SIAB), verificando-se, em 92, 9 e 19 municípios do Ceará, de
Sergipe e do Tocantins, respectivamente, que a informação do SIAB ultrapassa o total de
nascidos vivos coletados pelo SINASC. Da mesma forma, em 43 e 48 municípios de Sergipe e de
Tocantins, os dados do SIAB apresentaram-se em maior número do que o total de óbitos fornecido
pelo SIM. Quanto aos óbitos menores de um ano, em 53 municípios do Sergipe, 125 do Ceará e
42 do Tocantins, o total do SIAB foi maior do que o do SIM. São propostos métodos para
comparar os dados baseando-se em notificações dos fatos vitais. Tais formulários seriam
preenchidos pelos agentes comunitários do PACS e encaminhados às Secretarias Municipais
de Saúde que, por sua vez, após eliminação das possíveis duplicações, os transfeririam às
Secretarias Estaduais e, dessa forma, suplementariam os dados do SIM e do SINASC.

Palavras-Chave
Sistemas de Informação; Natalidade; Mortalidade.

Summary
The existence of under enumeration in the Live Birth and Mortality Information Systems of
the Brazilian Ministry of Health (SINASC and SIM) is well known. The current enlargement
of the Program of Health Community Agents of the Ministry of Health (PACS/MH), which
produces data for the Basic Care Information System (SIAB), gives the opportunity to
evaluate its contribution in improving, partially or completely, the insufficient coverage of
the two Systems: SINASC and SIM. With this objective, the total number of events reported
in 1998 by the three systems (SINASC, SIM and SIAB) was compared.  It was verified that in
92, 9 and 19 municipalities of the States of Ceará, Sergipe and Tocantins, respectively, the
number of live births informed in SIAB was larger than the total collected by SINASC. In
relation to death information, SIAB presented a higher number than SIM, in 43 municipalities
in the State of Sergipe and 38, in the State of Tocantins. Regarding to deaths under one
year of age, the total informed by SIAB was higher than SIM data in 53, 125, and 42
municipalities of the States of Sergipe, Ceará and Tocantins, respectively. A method of
comparison of the three systems is proposed based on the notification of vital events.
Notification cards would be filled by the community agents and delivered to the
Municipalities Health Offices. After duplication verification the cards would be delivered
to the State Health Offices, to complete the Mortality and Live Birth Information Systems.

Key Words
Health Information System; Live Birth; Mortality.

* Trabalho apresentado na 2a Reunião dos Comitês Assessores de Mortalidade e Nascidos Vivos, em setembro
de 2000, em Brasília, e cujos resultados originaram reuniões entre os técnicos do CENEPI e da Secretaria de
Políticas Públicas, responsáveis pelo SIAB.
Endereço para correspondência: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Av. Dr. Arnaldo,
715. São Paulo/SP. CEP: 01246-940. Tel.: (11) 3066-7744 / FAX: (11) 282-2920.
E-mail: mhpjorge@usp.br / sgotlieb@usp.br

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

 Sabina Léa Davidson GotliebSabina Léa Davidson Gotlieb

The Bas ic  Care Informat ion System as a  Data Source forThe Bas ic  Care Informat ion System as a  Data Source for
the  Mortal i ty  and  L ive  B irth  Informat ion  Systemsthe  Mortal i ty  and  L ive  B irth  Informat ion  Systems

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
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SIAB como fonte para o SIM e SINASC

Informe Epidemiológico
do SUS

Int roduçãoIntrodução
O conhecimento relativo à existência

de subenumeração de mortes - e, dentre
essas, principalmente a de menores de um
ano - não é novo. Desde fins da década
de 40, reiniciando-se nos anos 70, alguns
autores chamavam a atenção para o fato
de que, no Brasil, particularmente em áreas
menos desenvolvidas, a situação do sub-
registro de óbitos podia ser comprovada
pela existência de número não desprezível
de cemitérios clandestinos. Essa é a
terminologia usada por pesquisadores da
área específica de estatísticas de saúde
para designar locais onde são feitos
sepultamentos sem a exigência de qualquer
documentação ou registro relativo às
pessoas falecidas. Vários trabalhos foram
feitos mostrando sua ocorrência, com o
relato dos problemas encontrados, com o
levantamento de hipóteses, bem como
apresentando sugestões para a resolução
desses problemas.1-5

Situação análoga ocorria em todo o
país, quanto ao registro civil de nascimento
vivo. As causas mais freqüentes pelas
quais as famílias deixavam de promover
o registro de nascimento de crianças
eram, em geral, ligadas ao custo desses
registros e à legitimidade da filiação.6-8 O
registro de nascidos mortos, considerado
também como obrigatório pela lei
brasileira (Lei dos Registros Públicos),9

apresentava dificuldade equivalente.10,11

Visando solucionar, ou ao menos
minimizar, esse estado de coisas, alguns
investimentos foram feitos no setor,
culminando com a promulgação da Lei
nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997,12

que, finalmente, liberava de quaisquer
ônus os registros de nascimentos vivos
e mortos e de óbitos, no país.

Até hoje, entretanto, os problemas não
estão resolvidos, e os Ministérios da Justiça
e da Saúde, bem como o Poder Judiciário e o
Programa Comunidade Solidária  d a
Presidência da República, continuam a
preocupar-se com o assunto e a tentar
equacionar possíveis soluções.

Quanto à utilização das estatísticas
relativas a esses eventos, o Ministério da

Saúde, principal usuário dos dados advindos
dos sistemas oficiais de informação sobre
nascimentos e óbitos, tem optado por utilizar
estimativas desses valores. Essa Instituição,
na elaboração de suas políticas públicas para
a área materno-infantil, baseia-se no
comportamento de indicadores de saúde
que, em nível de numerador, de denomi-
nador, ou ambos, dependem dos dados de
nascimentos e óbitos (coeficiente de
natalidade, coeficiente de mortalidade
infantil e seus componentes, coeficiente de
mortalidade perinatal, coeficiente de
natimortalidade, coeficiente de mortalidade
fetal, coeficiente de mortalidade materna,
entre outros).

Ao calcular essas taxas, o Ministério
da Saúde, a Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
algumas outras Instituições e a própria
Rede Interagencial de Informações para a
Saúde (RIPSA) em seus Indicadores e
Dados Básicos para a Saúde13,14 o fazem
com dados estimados. Isso acontece, por
exemplo, com a mortalidade infantil, com
base em pressuposto de que os dados
oficiais não são completos, deixando a
desejar do ponto de vista quantitativo. Uma
das principais falhas, quando se usam estas
estimativas indiretas, seria a incapacidade
de detectar mudanças de curto prazo nos
indicadores, em decorrência de interven-
ções na área de saúde.

Uma forma de avaliar essa situação
é a que se baseia nas razões entre os
números de eventos informados e
estimados (nascimentos e óbitos, e em
especial os de menores de um ano) pela
Fundação IBGE, segundo unidades da
federação. Verifica-se que, em algumas
áreas, seus valores são extremamente
baixos, o que mostra as possíveis falhas
de cobertura dos sistemas.

Assim, com referência ao SINASC
(Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos), em 1997, a razão para o país foi
igual a 87,2%,1 variando entre 43,1% na
Paraíba e cerca de 50% no Piauí e no
Maranhão até razões maiores que 100%
nos Estados das Regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste, exceção feita aos Estados
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de Minas Gerais (56,9%) e de Mato
Grosso (90%). Quanto a Minas Gerais, é
preciso esclarecer que o Sistema não se
encontrava ainda totalmente implantado.

Relativamente aos óbitos (cobertura
média de 80%), Maranhão e Piauí também
apresentaram os piores desempenhos, não
alcançando, sequer, a metade desse valor.
Quanto às mortes de menores de um ano,
a razão média obtida para o país foi de
pouco mais de 55%, enquanto nas Regiões
Sul e Centro-Oeste a previsão de cobertura
foi de cerca de 75%, na Região Sudeste,
90%, e nos Estados do Norte e Nordeste
os óbitos informados não atingiram 50%
dos estimados.

Como conseqüência, o IDB-98,14 ao
apresentar a taxa de mortalidade infantil
para estados brasileiros, em apenas uma
pequena parcela deles (São Paulo, Rio de
Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul)
admite basear sua informação em dados
provenientes do Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de
Informações  sobre Nascidos Vivos
(SINASC), justificando esse procedimento
em razão da cobertura inadequada dos
dados de nascimentos e óbitos para grande
número de áreas do país (para essas, os
coeficientes são estimados). Para o IDB-
99/00 (no prelo) as estimativas passam a
ser referidas para 20 unidades da federação,
e em sete Estados (Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul)
as taxas de mortalidade infantil são
calculadas diretamente com os dados do
SIM e do SINASC (informação verbal).

Com relação ao Coeficiente de
Mortalidade Infantil, os valores obtidos
pelos sistemas oficiais SIM e SINASC e
as estimativas feitas pelo IBGE bem como
as apresentadas por Simões,15 também,
não são iguais. As diferenças entre eles
são explicadas em razão da cobertura
incompleta do número de óbitos de
menores de um ano e de nascidos vivos,
bem como de cálculos feitos por métodos
indiretos, com diferentes metodologias.

O Sistema de Informações sobre
Mortalidade, quando criado, em 1975/76,

pretendia incluir, entre suas fontes, tanto
as informações do Registro Civil quanto os
dados informais. Em meados da década de
90, com base no que fora adotado pelo
SINASC - de uma via do documento básico
permanecer na instituição de saúde onde
havia sido gerado - o SIM implantou mais
uma via da Declaração de Óbito (DO). A
recomendação do Ministério da Saúde era a
de que esta deveria ser retirada diretamente
pelo órgão responsável pelas estatísticas de
saúde, em nível local; com esse proce-
dimento, almejava-se poder alcançar
cobertura de maior número de eventos, já
que se passava a depender menos do registro
civil, ou seja, para os óbitos ocorridos no
hospital, mesmo que não viessem a ser
registrados, o Serviço de Saúde passaria a
conhecê-los, na medida em que retiraria a
DO de sua própria fonte geradora - hospital.
Com relação às informais, entretanto, o fato
nunca chegou a se concretizar, em razão
das inúmeras dificuldades encontradas.

Recentemente, após a implantação, no
país, de alguns programas específicos do
Ministério da Saúde, abrem-se novas
perspectivas para essa possibilidade. Assim,
o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS),  que objetiva preparar
pessoas da própria comunidade para
transmitir informações básicas de saúde à
população, e o Programa de Saúde da
Família (PSF), que, além dessas noções,
oferece tratamento primário ,  ambos
iniciados na década de 90, prevêem um
cadastramento das famílias atendidas, com
levantamento de dados demográficos,
socioeconômicos, culturais, relativos ao
meio ambiente, bem como os referentes à
mortalidade e morbidade. Esses Programas,
idealizados para aproximar os serviços de
saúde da população, têm gerado significativa
quantidade de dados que, hoje, estão
reunidos no Sistema de Informação de
Atenção Básica (SIAB). O sistema produz
relatórios, cujo objetivo é permitir conhecer
a realidade sociossanitária da população
acompanhada, avaliar a adequação dos
serviços de saúde oferecidos, readequá-los
sempre que necessário, visando, em última
análise, melhorar a qualidade dos serviços de

O Sistema deO Sistema de
InformaçõesInformações
s o b r es o b r e
Mortal idadeMortal idade
( S I M )  e  o( S I M )  e  o
Sistema deSistema de
InformaçõesInformações
sobre Nascidossobre Nascidos
Vivos  (SINASC)Vivos  (SINASC)
são ineficientessão ineficientes
para cobrir  ospara cobrir  os
dados dedados de
nascimentos enascimentos e
óbitos em grandeóbitos em grande
número de áreasnúmero de áreas
do Brasil.do Brasil.
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saúde prestados.16 Com relação, especifi-
camente, aos eventos vitais, nascimentos e
óbitos passam a ser conhecidos localmente
em sua quase totalidade, dependendo da
cobertura dos Programas.

Visto que os  Programas estão se
ampliando sensivelmente17,18 e, segundo
informações verbais, em alguns municípios
a abrangência é praticamente integral,
justifica-se este trabalho. Com base no
princípio pelo  qual, cada vez mais, é
necessário e importante usar os dados dos
sistemas oficiais de informação - que
devem, assim, ser aprimorados - objetiva-
se sugerir um modo viável para incorporar
às informações do SIM e do SINASC
aquelas obtidas por fontes alternativas, no
caso, o SIAB, um sistema de informações
também oficial do Ministério da Saúde.

Embora o SIAB esteja voltado à atenção
básica, é indiscutível que poderá contribuir,
de forma bastante efetiva, para, no caso de
serem descobertos eventos não incluídos nas
estatísticas do SIM e do SINASC, aumentar
a sua cobertura.

MetodologiaMetodologia
O material de trabalho é constituído

por dados de óbitos (totais e de menores
de um ano) e  nascimentos vivos,
provenientes do SIM e SINASC e dos
obtidos por meio do banco de dados do
SIAB, todos cedidos pelo CENEPI/
FUNASA/MS.

As informações do SIM e do
SINASC provêm respectivamente dos
documentos DO e DN que seguem fluxo
estabelecido e têm críticas já discutidas
em outros trabalhos.19-23

 O número de nascidos vivos do SIAB
provém da Ficha B-GES (ficha de
acompanhamento da gestante) onde é
anotado o resultado de cada gravidez
acompanhada pelo Programa. É importante
salientar que a definição de nascido vivo
adotada no Programa de Saúde da Família é
também a usada internacionalmente, razão
pela qual os eventos podem ser compa-
rados.16 O número de óbitos (totais e de
menores de um ano) provém da ficha D,
consolidado no relatório SSA-2. Embora a
idéia inicial deste trabalho fosse estabelecer

a ligação (linkage) entre os registros desses
eventos nos bancos referidos (SIAB versus
SINASC e SIAB versus SIM) isso não foi
possível em razão de o banco de dados do
SIAB não apresentar os eventos individua-
lizados mas, sim, já tabulados, mostrando
apenas suas freqüências totais.

Para o projeto piloto, selecionaram-
se os Estados do Ceará e Sergipe, na
Região Nordeste, e Tocantins, na Região
Norte, cujos dados, relativos ao ano de
1998, foram coletados.

Para a complementação dos dados
do SINASC (ou do SIM), há necessidade
de serem distinguidas situações diferentes:

1º)  os dados não apresentam
intersecção, isto é, os totais informados
por cada um dos Sistemas (SINASC e
SIAB ou SIM e SIAB) são excludentes,
referindo-se a conjuntos diferentes
(Figura 1). Por se considerar pouco
provável sua ocorrência, não houve neste
trabalho,  simulação admitindo esta
situação;

2º) os dados apresentam intersecção,
isto é, existe um subconjunto de eventos
comuns, pertencentes tanto a um sistema
como ao outro (SIM e SIAB ou SINASC e
SIAB). Esta intersecção pode ser parcial ou
total, conforme as Figuras 2 e 3. Até o
momento, não há possibilidade de serem
reconhecidos os eventos comuns aos dois
Sistemas, como anteriormente referido.
Portanto, restou admitir que, caso a
quantidade observada no SIAB fosse maior,
a sua contribuição seria representada pela
diferença numérica entre os totais de eventos
por ele coletado e pelo SIM (ou SINASC),
pressupondo-se que todos os pertencentes
ao SIM (ou SINASC) também teriam sido
coletados pelo SIAB (Figura 2, situação B).

Ainda na situação de intersecção,
existe a possibilidade de que o total
coletado pelo SIM (ou o SINASC) seja
maior do que o do SIAB. Este fato ocorreu
nas capitais dos estados analisados, onde
se pressupôs que todos os eventos
captados pelo SIAB já estavam contidos
no SIM (ou SINASC).

A Figura 3 simula uma perfeita
equivalência entre os fatos vitais
pertencentes ao SIAB e ao SIM (ou
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Figura 2 - Hipóteses de intersecção entre os dados dos Sistemas

Figura 1 - Hipótese de não-intersecção entre os dados dos Sistemas

A

B

C

SIAB SINASCSIAB SIM

SIAB SIM SIAB SINASC

SIAB SIABSIM SINASC

SIMSIAB SIAB SINASC



I E S U SI E S U S

1 21 2

Informe Epidemiológico
do SUS

SIAB como fonte para o SIM e SINASC

SINASC). Considera-se, entretanto, que
a probabilidade de sua ocorrência seja
mínima.

Sabe-se que, com maior probabili-
dade, o SIAB atua mais intensamente nos
municípios do interior dos estados; como
decorrência, nas análises mais detalhadas,
foram excluídas as informações relativas
às capitais dos estados, em todos os
sistemas. Complementarmente,  em
função de haver no SIM e no SINASC
eventos em que o município de residência
era ignorado, estes também foram
excluídos.

O enfoque dado a este trabalho
consistiu em admitir como modelo a
situação B, da Figura 2. Para tanto, foram
analisados os totais de eventos em cada
um dos Sistemas (SIM, SINASC e SIAB)
em cada um dos municípios pertencentes
aos três estados selecionados. Somente
naqueles em que o total do SIAB superou
o total do SIM (ou do SINASC) foi
analisado o ganho possível de informação.

Cabe ressaltar que, no Ceará,
segundo informação obtida na Secretaria
Estadual de Saúde, para o ano de 1998, o
SIAB só foi alimentado com dados do
PACS e do PSF, a partir do segundo
semestre, visto que o Estado possuía
sistema próprio de informação. Por essa
razão, para nascidos vivos e óbitos de
menores de um ano, os dados usados neste
trabalho foram os existentes na referida
Secretaria e correspondentes ao ano
calendário.24 Relativamente aos óbitos
totais, nesse Estado, trabalhou-se com os
dados de julho a dezembro, motivo pelo
qual algumas avaliações deixaram de ser
feitas.

Resultados e discussãoResultados e discussão

Nascimentos vivos
Foi observado que, para os três

Estados, o SINASC captou maior número
de nascimentos do que o SIAB. A razão
entre os totais oriundos dos dois sistemas
variou de 1,5 no Ceará a 2,7 no Tocantins.
Ao serem retirados os dados das capitais e
referentes a municípios ignorados, as
razões diminuem, embora, ainda perma-
neçam altas, no Tocantins (Tabela 1).

O fato de o SINASC ter cobertura
mais completa é esperado em função de o
próprio manual do SIAB prever: “ao
identificar um nascido vivo que não possua
Declaração de Nascido Vivo (DN) a equipe
do programa deve providenciar a sua
emissão”.16 Cabe dizer que este incentivo à
utilização da DN já constitui, por si mesmo,
um aspecto bastante importante. Como
decorrência, poder-se-ia pensar que não
haveria contribuição possível do SIAB ao
SINASC. Todavia, procedendo-se à
distribuição dos nascimentos por município
de residência, verifica-se que, em alguns
deles, os totais informados pelo SIAB são
maiores que os do SINASC. Para Sergipe,
isto ocorreu em 12,2% dos municípios e
para o Tocantins, a proporção foi de 16,2%.
A possível contribuição seria de 201 nascidos
vivos em Sergipe e 496, no Tocantins,
imaginando a ocorrência da situação B da
Figura 2, referida anteriormente. É
importante salientar que, no Ceará, 50,6%
de seus municípios (excluindo o da Capital)
apresentaram, no SIAB, maior número de
nascidos vivos que o verificado pelo
SINASC, dando uma contribuição de 7.629
nascidos vivos desconhecidos do SINASC,
adotando, também, a mesma hipótese.

Figura 3 - Hipótese de total correspondência entre os dados dos Sistemas

SIAB SIABSINASCSIM
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Em termos de ganho para  o
SINASC, verifica-se que o acréscimo
percentual variou entre 0,6%, em
Sergipe, e 7,8%, no Ceará (Tabela 2).

Óbitos totais
A situação relativa à captação de

óbitos totais pelos dois sistemas, SIM e
SIAB, nos estados, permite verificar que
a do SIM é sempre maior, sendo as
razões, em Sergipe e no Tocantins,
respectivamente, iguais a 2,3 e 2,4. Com
a exclusão dos eventos relativos às
capitais, esse valor passa a ser 2,1 no
Tocantins, sendo surpreendente o caso
de Sergipe, onde se verifica que o SIAB

coleta um número um pouco maior de
óbitos do que o próprio SIM, com razão
igual a 0,99 (Tabela 3).

Relativamente ao Ceará, considerando
apenas os óbitos ocorridos no segundo
semestre, pelos motivos anteriormente
apresentados, nota-se que as razões entre
os totais fornecidos pelo SIM e SIAB foram
1,47 (para o Estado como um todo) e 1,04
com a exclusão dos eventos de Fortaleza e
de residência em município ignorado.

Analisando os municípios do interior
dos Estados, constata-se que em 43
municípios de Sergipe (58,1%) e 38 de
Tocantins (32,8%) houve maior número de
eventos coletados pelo SIAB (Tabela 4).

Tabela 1 - Número de nascidos vivos segundo Sistema de Informações e respectivas diferença e razão, em
Sergipe, Ceará e Tocantins - 1998

Sistema por área Sergipe Ceará Tocantins

q Total do Estado
SINASC** (1)
SIAB** (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

q Sem Capital*
SINASC (1)
SIAB (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

41.677
20.203
21.474

2,1

139.085
89.971
49.114

1,5

25.765
9.566

16.199
2,7

31.329
18.438
12.891

1,7

98.319
89.971

8.348
1,1

22.260
8.579

13.681
2,6

* Com exclusão dos dados de Capitais e de residentes em município ignorado.
** SINASC = Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos; SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica.

Tabela 2 - Número total de municípios (com exclusão da Capital), número de municípios onde o SIAB*
informa maior número de nascidos vivos do que o SINASC*, possível contribuição quantitativa e novos

valores do total de nascidos vivos em Sergipe, Ceará e Tocantins - 1998

Situação Sergipe Ceará Tocantins

Total de municípios

No

%

9

12,2

92

50,6

19

16,2

Municípios onde o SIAB é maior
do que o SINASC

Possível contribuição do SIAB
No

%

201

0,6

7.629

7,8

496

2,2

Novos valores dos Nascidos Vivos

74 182 116

31.530 105.948 22.756

* SIAB = Sistema de Informações de Atenção Básica;
SINASC = Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
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A contribuição desses municípios,
diante da hipótese referente à situação
B (Figura 2), levaria a um maior incremento,
comparativamente aos verificados com os
nascidos vivos. A percentagem de ganho seria
7%, no Tocantins, e 23,7%, em Sergipe. A
análise relativa ao Estado do Ceará não pôde
ser realizada por falta de informações.

Óbitos de menores de um ano
Diante de sua importância, os óbitos

de menores de um ano, por serem compo-
nentes essenciais para a elaboração de
indicadores de nível de saúde, princi-
palmente na área materno-infantil, foram
estudados separadamente.

A avaliação dos dois sistemas (SIM
e SIAB) mostra que, do ponto de vista

da cobertura desse evento, as diferenças
são menores do que aquelas apresentadas
para os óbitos totais, para os Estados de
Sergipe e Tocantins (Tabela 5).

Excluindo-se os eventos referentes
às capitais, nos dois sistemas, bem como
os óbitos de residentes em local
ignorado, no SIM, verifica-se que, no
Tocantins, a razão foi de 1,3; de novo,
no Estado de Sergipe, o SIAB capta mais
eventos do que o SIM, com razão de
0,36; o mesmo acontecendo no Ceará,
onde a razão foi igual a 0,77 (Tabela 5).

Analisando os resultados provenientes
dos dois sistemas, nos diferentes municípios
das três unidades da federação, com exceção
das capitais, nota-se que, em 71,6% das
cidades de Sergipe, houve predomínio do

Tabela 3 - Número de óbitos por Sistema de Informações e respectivas diferença e razão - Sergipe, Ceará e
Tocantins - 1998

Sistema por área Sergipe Ceará* Tocantins

q Total do Estado
SIM*** (1)
SIAB*** (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

q Sem Capital**
SIM (1)
SIAB (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

9.519
4.115
5.404
2,31

14.782
10.034

4.748
1,47

4.104
1.681
2.423
2,44

3.742
3.790

- 48
0,99

9.771
9.377

394
1,04

3.517
1.646
1.871
2,14

* Refere-se ao segundo semestre do ano.
** Excluídos os óbitos das Capitais e de residentes em município ignorado.
*** SIM = Sistema de Informações sobre Mortalidade; SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica.

Tabela 4 - Municípios (com exclusão da Capital), onde o SIAB* informa maior número de óbitos que o SIM* e
possível contribuição no número dos óbitos em Sergipe, Ceará e Tocantins - 1998

Influência dos SIAB nos óbitos Sergipe Tocantins

Total de municípios

No

%

43

58,1

38

32,8

Municípios onde o SIAB > SIM

Possível contribuição do SIAB
No

%

1.160

23,7

265

7,0

Novos valores do total de óbitos

74 116

4.902 3.782
* SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica; SIM = Sistema de Informações sobre Mortalidade.
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total de óbitos informado pelo SIAB em
relação aos coletados pelo SIM. No Ceará,
esse valor foi de 68,7% e, no Tocantins,
bem menor (36,2% dos municípios).

É interessante verificar que o ganho
propiciado pela possível inclusão dos
dados do SIAB aos do SIM, em Sergipe,
foi de 658 óbitos de menores de um ano,
909, no Ceará, e 145, no Tocantins, com
acréscimos de 68,8%, 32,3% e 25,2%,
respectivamente (Tabela 6).

Coeficiente de mortalidade infantil
Com base nos resultados obtidos e

calculando-se uma taxa de mortalidade
infantil corrigida, verifica-se ter havido
um ganho importante no seu significado

numérico. Estes dados, ainda que não
completos, em razão dos pressupostos
adotados, permitem reconhecer que esse
indicador assume valores mais próximos da
realidade do que os anteriormente consi-
derados. Dessa forma, os aumentos nas
taxas foram, respectivamente, de 23% no
Ceará, 30% em Tocantins e 219% em
Sergipe, lembrando que os valores
correspondem às taxas estaduais, não
incluídos os eventos das capitais (Tabela 7).

Considerações FinaisConsiderações Finais
Ainda que o trabalho tenha sido feito

com base em pressupostos, possivelmente
nem sempre totalmente verdadeiros, é de se
ver que o contato direto dos membros das

Tabela 5 - Número de óbitos de menores de um ano por Sistema de Informações e respectivas diferença e
razão em Sergipe, Ceará e Tocantins - 1998

Sistema por área Sergipe Ceará Tocantins

q Total do Estado
SIM (1)
SIAB (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

q Sem Capital*

SIM (1)
SIAB (2)
Diferença (1) - (2)
Razão (1) / (2)

1.370
843
527
1,6

4.037
3.648

389
1,1

544
353
191
1,5

298
819

- 521
0,36

2.812
3.648
- 836
0,77

431
332

99
1,30

* Excluídos os óbitos das Capitais e de residentes em município ignorado.

Tabela 6 - Municípios (com exclusão da capital) onde o SIAB* informa maior número de óbitos em menores
de um ano do que o SIM* e possível contribuição quantitativa do SIAB no número de óbitos de menores de um

ano em Sergipe, Ceará e Tocantins - 1998

Influência do SIAB nos óbitos Sergipe Ceará Tocantins

Total de municípios

No

%

53

71,6

125

68,7

42

36,2

Municípios onde o SIAB > SIM

Possível contribuição do SIAB
No

%

658

68,8

909

32,3

145

25,2

Novos valores do total de óbitos

74 182 116

956 3.721 576

* SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica; SIM = Sistema de Informações sobre Mortalidade.
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equipes do Programa de Saúde da Família,
principalmente, os agentes comunitários de
saúde, constitui-se, ao menos nos municípios
menores e mais afastados dos grandes
centros, em uma excelente fonte de infor-
mações sobre os eventos vitais.

A partir dessa constatação, duas
recomendações podem ser elaboradas:
1ª) que os agentes de saúde incentivem a

população a promover os  seus registros
a partir de declarações de nascido vivo
e de óbito que os próprios agentes e
médicos dos Programas poderiam

fornecer, como aliás, já vem ocorrendo
com relação à DN;

2ª) que seja incluída, entre as atividades dos
agentes, a elaboração de uma notificação
para cada nascimento e cada óbito,
ocorridos em suas áreas de atuação, e
o encaminhamento às Secretarias
Municipais de Saúde ou Secretarias
Estaduais (na dependência do fluxo da
informação de cada área). É necessário
esclarecer que esta notificação não
corresponde àquela já prevista no
Manual do SIAB, mas diz respeito a

uma notificação especial, com
vistas a comunicar o evento
aos responsáveis pelo SIM e
pelo SINASC.

Com relação à primeira
idéia, como aliás já comen-
tado anteriormente,  a
situação já vem ocorrendo
relativamente aos nasci-
mentos vivos. Mesmo
assim, entretanto, o trabalho
permitiu apontar maior
cobertura do SIAB em
relação ao SINASC, em
várias áreas, com contribui-
ção que, embora pequena,
possibilita aumentar o
número de nascidos vivos no
Estado, diminuindo, com

* Com exclusão dos eventos nas Capitais e de residentes em município ignorado.
** SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica.

Tabela 7 - Número de nascidos vivos e de óbitos de menores de um ano e taxa de mortalidade infantil (por 1.000
nascidos vivos) antes e depois da inclusão de informações do SIAB**- Sergipe*, Ceará* e Tocantins* - 1998

Evento Antes do SIAB Depois do SIAB
Nascidos Vivos

Sergipe
Ceará

Tocantins

31.329
98.319
22.260

31.530
105.948

2.756

Óbitos de < 1 ano
298

2.812
431

956
3.721

576

Sergipe
Ceará

Tocantins

Taxa de Mortalidade Infantil

Sergipe
Ceará

Tocantins

9,5
28,6
19,4

30,3
35,1
25,3

Figura 4 - Sugestão de modelo de ficha de notificação de nascido vivo

Nome da mãe

Residência Município

Dados do recém-nascido

Sexo Peso Data do nascimento

Local de nascimento (anote se hospital ou domicílio)

Município de ocorrência

Teve Declaração de Nascido Vivo?

Foi registrado no cartório?

Local e data Agente

Ficha de Notificação de Nascido Vivo (Comunicação do SIAB* ao SINASC*)

* SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica; * SINASC = Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos.
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isto, o nível de subenu-
meração desse evento. Dessa
forma, sugere-se ao Minis-
tério da Saúde que os agentes
de saúde, para cada nascido
vivo descoberto em razão de
suas visitas, façam uma
notificação às Secretarias
Municipais de Saúde, confor-
me modelo a seguir (Figura 4).

No que se refere aos
óbitos, apesar de ser ex-
tremamente importante a sua
inclusão no sistema, existe o
problema da causa de morte,
assunto já bastante discu-
tido, mas sobre o qual não há,
ainda, na doutrina, enten-
dimento uniforme. Tem sido
comentado, e parece ser
opinião da maioria, que as causas de morte
declaradas por leigos não devam ser
agregadas àquelas declaradas por médicos.
Entretanto, considera-se fundamental que o
SIAB faça a comunicação para que, ao menos
do ponto de vista quantitativo, a correção
possa ser feita.

Dessa forma, pode-se concluir que,
relativamente às mortes, a segunda idéia
parece ser a mais recomendável. Imagina-
se, então, que, descoberto um caso de óbito,
os agentes devam preencher uma notifi-
cação que seria enviada à Secretaria
Municipal de Saúde (que, por sua vez, a
enviaria à Secretaria Estadual), instância na
qual seria verificado se essa morte já estaria
ou não incluída no Sistema, a partir das
informações constantes na ficha apre-
sentada a seguir (Figura 5).

Nesse nível, se for constatado que o
óbito já se encontra no SIM, a notificação
é apenas arquivada; caso contrário, no nível
estadual, o caso deve ser incorporado ao
Sistema, sugerindo-se que passe a haver,
na Declaração de Óbito oficial, quando esta
vier a sofrer modificação de desenho, uma
anotação especial, referindo que se trata de
um óbito notificado pelo SIAB.

É importante salientar que os dados
aqui apresentados referiram-se à situação
B (Figura 2), isto é, caso em que houve
intersecção dos dados provenientes dos

dois sistemas, e que o total do SIAB foi
maior  do que o total  do SIM (ou
SINASC). Entretanto, caso houvesse dois
conjuntos completamente diferentes, a
contribuição do SIAB seria muito maior.
Portanto, pode-se afirmar que o ganho
real está entre o mínimo apresentado pela
situação B e o máximo, por esta última
hipótese.

Apesar de não ter sido possível
conhecer a real cobertura dos Programas
PACS e PSF, nestas áreas, mas, imaginando
que ela pudesse ser ainda expandida,
provavelmente o ganho seria também
maior.

A despeito da simulação realizada,
verifica-se que os valores das novas taxas
de mortalidade infantil, para o Ceará,
Sergipe e Tocantins, mostram-se ainda
bem distantes das estimativas feitas pelo
IBGE ou por Simões15. A hipótese a ser
aventada seria a de que, possivelmente,
estes últimos valores, estariam superes-
timando a real situação. Recomenda-se
que pesquisas operacionais locais sejam
realizadas, a fim de detectar onde está a
verdade.
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Figura 5 - Sugestão de modelo de ficha de notificação de óbito

Nome

Residência Município

Sexo Peso Data do óbito

Local do óbito (anote se hospital ou domicílio)

Município de ocorrência

Teve Declaração de Óbito?

Foi registrado no cartório?

Local e data Agente

Ficha de Notificação de Óbito (Comunicação do SIAB* ao SIM*)

Teve assistência médica?

Qual a causa da morte?

* SIAB = Sistema de Informação de Atenção Básica; * SIM = Sistema de Informações sobre
Mortalidade.
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pela prestimosa colaboração ao fornecer as
tabulações relativa aos dados solicitados.
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Resumo
O processo de descentralização da saúde, além de criar maior necessidade de informações,
por parte dos municípios, também tem estimulado a própria descentralização dos sistemas
de informação em saúde. Neste sentido, é fundamental que os municípios não se atenham
apenas a utilizar as informações providas pelos vários sistemas disponíveis de forma
isolada e muitas vezes limitada, mas ousem ampliar tal espectro de utilização. A
experiência apresentada, do Estado de Mato Grosso, revela que é possível, numa
abordagem quantitativa, analisar a descentralização da saúde, utilizando os dados do
SIH-SUS e SIA-SUS, isolada e/ou integradamente, de forma a analisar financiamento,
provisão e resolubilidade dos serviços de saúde, parâmetros estes que também permitem
aventar hipóteses sobre os modelos de atenção que vêm sendo conformados.

Palavras-Chave
Sistema de Informações Hospitalares; Sistema de Informações Ambulatoriais;
Descentralização; SUS.

Summary
The health decentralization process increased the demand for information, by the
municipalities, and has also stimulated the health information systems decentralization
itself. In this context, the uses of the available information by the municipalities can be
broaden beyond the limited and isolated frequent use of the data. The Mato Grosso State
experience shows that it’s possible, in a quantitative approach, to evaluate the health
decentralization process, using the data provided by specific health information systems
(SIA-SUS and SIH-SUS), which allow the analyses of health services funding, production
and resolutivity. These elements are also important in the process of setting hypothesis
about the health care models that have been implemented.

Key Words
Hospital Information System; Outpatient Information System; Decentralization; SUS.
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Int roduçãoIntrodução
São considerados como os principais

sistemas nacionais de informação em saúde:
o Sistema de Informações sobre Morta-
lidade (SIM), o Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema
de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), o Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH-SUS), o Sistema
de Informações Ambulatoriais do SUS
(SIA-SUS) e o Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB), este último de
implantação muito recente e ainda reduzida
abrangência.

Esses seis grandes sistemas foram
concebidos em anos e conjunturas
diferentes, com lógicas e objetivos
próprios, por distintas instâncias federais
responsáveis pela saúde. Além disso, eles
diferem bastante em termos de abran-
gência, cobertura, agilidade e qualidade,
entre outras características.1,2

O SIM, o SINASC, o SINAN e o
SIAB originaram-se no Ministério da Saúde
e a epidemiologia sempre esteve na base
de sua constituição, quer no perfil de
grande parte de seus mentores, quer pelo
fato de seus insumos e produtos serem
objetos fundamentais da epidemiologia.
Não é por acaso que o Centro Nacional de
Epidemiologia (CENEPI) é o órgão
responsável por esses quatro sistemas, no
Ministério da Saúde.

Já o SIH-SUS originou-se dentro do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
inicialmente como Sistema de Assistência
Médico-Hospitalar da Previdência Social
(SAMHPS). Sua lógica predominantemente
contábil é que orienta a definição das inúmeras
variáveis que contempla. 3 O mesmo pode-se
dizer do SIA-SUS que, embora implantado em
1991, por resolução do INAMPS, mantém
muito do enfoque contábil do sistema que
substituiu, baseado na antiga Guia de
Autorização de Pagamento (GAP).  Atualmente,
ambos os sistemas são de responsabilidade
da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS)
do Ministério da Saúde, constituindo
importantes instrumentos de controle e
avaliação, principalmente da assistência
médica provida pelo SUS.

A Tabela 1 resume as principais
características dos cinco sistemas mais
consolidados, oferecendo um painel de
possibilidades de sua utilização,
principalmente para os milhares de
municípios brasileiros que “produzem”
nascimentos, agravos de notificação,
atendimentos ambulatoriais, internações
hospitalares e óbitos. A implementação da
descentralização da saúde, desencadeada
pelas duas últimas Normas Operacionais
Básicas, a NOB-SUS 19934 e a NOB-SUS
1996, 5 associada à necessidade da
utilização das informações de saúde pelo
gestores municipais e a iminente
descentralização de alguns desses
sistemas, são fatores conducentes à
ampliação, por parte dos municípios, do
uso sistemático das informações providas
pelo Sistema de Informação em Saúde.

O SIH-SUS e o SIA-SUS configu-
ram-se como sistemas que, apesar de
suas l imitações de abrangência e
qualidade, são, para a maioria dos estados
e municípios brasileiros, as únicas fontes
de dados de internações hospitalares e
atendimentos ambulatoriais. Respeitando
a própria natureza desses sistemas, sua
utilização tem se voltado mais para o
controle de provisão e gastos com a
assistência ambulatorial e hospitalar,
embora os dados que provêm permitam
ampliar o espectro dessa utilização, 6,7

podendo inclusive subsidiar a avaliação
da própria descentralização da saúde,8-10

quer do ponto de vista do financiamento
da assistência à saúde, como da  produção
e resolubilidade dos serviços de saúde.

Objetivando exemplificar tal possibi-
lidade, busca-se aqui estudar alguns
aspectos da descentralização da saúde, a
partir da análise dos dados providos pelo
SIH-SUS e SIA-SUS, isolada ou associa-
damente a outras informações passíveis
de serem coletadas no nível local.
Entende-se descentralização como o
processo de transferência de poder das
instâncias centrais para as locais, 11,12

sabendo-se que, na saúde, as NOB têm
promovido uma desconcentração (trans-
ferência de competências, de atribuições),
considerada por vários autores13,14 como
uma etapa do processo de descentralização.

Informe Epidemiológico
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O SIH-SUS e o SIA-SUS na análise de descentralização da saúde
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necessidade danecessidade da
utilização deutilização de

informação sobreinformação sobre
saúde pelossaúde pelos

g e s t o r e sg e s t o r e s
municipais sãomunicipais são

f a t o r e sf a t o r e s
c o n d u c e n t e s  àc o n d u c e n t e s  à

ampliação do usoampliação do uso
sistemático dossistemático dos

Sistemas deSistemas de
Informação emInformação em

Saúde.Saúde.



2 12 1

I E S U SI E S U S

MetodologiaMetodologia
Foram estudados 16 dos 126 mu-

nicípios do Estado de Mato Grosso,
selecionados segundo o porte (pequeno,
médio e grande), a descentralização precoce
ou tardia e o nível sociossanitário. Foram
considerados de pequeno porte os muni-
cípios com menos de 20 mil habitantes, de
médio porte aqueles com população entre
20 e 50 mil  habitantes e de grande porte os
municípios com população igual ou maior
que 50 mil  habitantes . Os municípios
habilitados pelas NOB-SUS 1993 e NOB-
SUS 19 96 foram considerados de
descentralização precoce, enquanto aqueles
habilitados apenas pela NOB-SUS 1996 (a
partir de 1998) foram considerados de
descentralização tardia. Já o nível socios-
sanitário foi definido pela composição de seis
indicadores: renda, analfabetismo, cobertura
vacinal, cobertura do SINASC, cobertura de
pré-natal e contrapartida financeira municipal
para a saúde. O nível sociossanitário foi o

parâmetro que orientou a seleção de
municípios em diferentes estratos, dentro de
cada uma dos seis tipificações possíveis, a
partir da combinação de porte e descentra-
lização. Assim, embora este processo de
seleção não tenha sido aleatório, ele permitiu
maior representatividade à amostra (deta-
lhamentos em Scatena).10

Para o conjunto de 16 municípios,
foram levantadas as receitas e despesas
correntes constantes dos Balanços Gerais,
elaborados pelas Secretarias Municipais
de Finanças. Já os repasses financeiros
(federais) do SUS, para custeio da
assistência ambulatorial e hospitalar
foram compilados do SIH-SUS e SIA-
SUS, do banco de dados no Ministério
da Saúde - o DATASUS.15 Destes siste-
mas também foram utilizados os dados
relativos ao volume e características dos
atendimentos hospitalares e ambulato-
riais. O levantamento englobou o período
de 1994 a 1998, não se incluindo - por

volume 10, nº 1
janeiro/março 2001
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Tabela 1 - Principais características dos Sistemas de Informação em Saúde: SIM, SINASC, SINAN, SIH-SUS
e SIA-SUS

SIM SINASC SINAN SIH-SUS SIA-SUS

Referência Óbitos
Nascidos

Vivos
Agravos

Notificáveis

Internações
Hospitalares do

SUS

Atendimentos
Ambulatoriais do

SUS

Alimentação
Declaração

de Óbito

Declaração
de Nascido

Vivo

Fichas de
Notificação e
Investigação

AIH -
Autorização de

Internação
Hospitalar

BPA - Boletim de
Produção de

Serviços
Ambulatoriais

Utilização

Vigilância

Planejamento

Avaliação

Controle

Auditoria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gerência no
Ministério da
Saúde

CENEPI/
FUNASA

CENEPI/
FUNASA

CENEPI/
FUNASA

Secretaria de
Assistência à
Saúde (SAS)

Secretaria de
Assistência à
Saúde (SAS)

Abrangência Universal Universal Variável Somente SUS Somente SUS

Periodicidade da
atualização dos dados

+ 18 meses + 18 meses Variável + 2 meses + 2 meses

Fonte: Carvalho1 modificado.

Características
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não serem disponíveis - os dados relativos
às transferências financeiras estaduais
para a saúde, aos municípios estudados.

Resultados e DiscussãoResultados e Discussão

Financiamento
Os dados consolidados pelo SIA-SUS

e o SIH-SUS podem ser utilizados para
fornecer informações sobre o financiamento
da saúde, tendo em vistas os gastos efetuados
com a assistência ambulatorial e hospitalar.
Isto é possível por meio de pelo menos três
tipos de análises: 1) séries temporais de gastos
hospitalares per capita e por internação; 2)

séries temporais de gastos ambulatoriais per
capita  e por tipo de assistência (p o r
exemplo, AVEIANM, assistência médico-
odontológica, assistência de média e alta
complexidade); e 3) comparação de ambos
os gastos e análise de tendência.

No Estado de Mato Grosso,  a
análise dos gastos com atendimentos
ambulatoriais e internações hospitalares,
conjuntamente com a contrapartida
financeira municipal (Tabela 2), revela
que,  de 1994 a 1998, se elevaram
consideravelmente os gastos per capita
com saúde, principalmente em detrimento

Informe Epidemiológico
do SUS

O SIH-SUS e o SIA-SUS na análise de descentralização da saúde

Tabela 2 - Gastos per capita com saúde, por fonte de recursos: Contrapartida Municipal (CM), Assistência
Ambulatorial (AA) e Internação Hospitalar (IH), Mato Grosso, 1994 a 1998

1994 1995 1996 1997 1998

Vera

Vila Rica

Água Boa

C. Verde

Denise

B. Melgaço

Fonte: Scatena e Tanaka.9

--- Informação não disponível para a totalidade dos municípios;
* Média 1 = municípios pequenos; Média 2 = municípios médios; Média 3 = municípios grandes (excluindo Cuiabá).

Município

CM AA IH CM AA IH CM AA IH CM AA IH CM AA IH

7,2

7,7

5,1

13,0

24,1

2,2

7,8

8,0

17,8

4,4

6,2

10,4

12,1

20,8

37,8

21,9

35,0

9,8

17,6

21,2

19,8

31,0

14,4

-

10,1

5,5

16,6

9,6

6,4

12,3

11,6

12,7

13,3

13,8

12,0

14,1

22,8

34,1

17,4

32,1

18,4

4,8

10,1

11,1

21,8

7,8

10,2

17,0

10,9

11,7

20,6

14,7

9,5

10,7

35,2

22,1

25,0

25,6

70,8

23,0

17,8

9,1

16,7

9,3

10,0

14,0

21,1

11,2

22,6

11,8

6,8

14,3

37,8

23,5

39,8

46,9

52,2

38,2

20,6

12,6

17,1

15,2

17,7

17,6

21,9

11,5

16,3

13,4

10,5

15,6

Primavera

Mirassol

Sorriso

A. Floresta

B. Garças

Poconé

Média 1*

20,5

8,7

-

11,9

11,1

5,3

6,6

11,4

32,8

18,8

25,2

7,0

10,1

32,9

41,4

25,9

42,7

18,3

23,2

25,3

3,2

17,2

3,8

7,8

7,1

15,6

20,5

24,3

25,3

7,7

11,0

20,6

13,1

24,3

19,3

15,0

39,6

32,9

2,5

41,6

5,9

5,7

9,3

17,2

27,3

31,7

25,7

11,5

11,0

23,3

16,4

31,2

19,3

17,2

104,6

30,9

9,0

51,5

-

5,8

9,7

14,0

28,7

24,7

20,0

12,3

9,5

21,6

17,3

32,8

18,5

16,0

79,7

33,3

20,8

35,7

6,2

10,9

13,5

18,1

28,9

26,6

28,1

16,6

11,8

27,1

23,9

37,1

23,7

18,6

9,9 9,1 22,9 17,3 10,1 12,9 21,6 13,0 13,0 33,6 12,8 14,6 39,7 16,8 16,4

9,5 13,8 28,5 13,4 16,7 17,2 21,4 20,4 19,7 33,6 18,2 19,3 31,1 22,0 23,7Média 2*

Cuiabá

Tangará

Cáceres

Rondonópolis

15,7

12,9

3,3

5,2

30,2

13,2

17,4

16,2

36,7

20,7

22,3

30,0

10,7

28,5

6,2

13,1

33,7

14,0

19,6

19,1

31,8

24,1

15,1

23,2

46,7

32,8

12,8

21,8

37,2

13,6

22,6

19,0

29,5

14,6

17,2

21,7

43,4

33,5

13,9

27,6

50,0

12,1

26,3

18,4

29,7

13,1

17,8

19,3

44,4

41,0

15,4

27,1

57,8

11,8

31,5

21,1

36,7

16,4

22,8

21,9

7,2 15,6 24,3 15,9 17,6 20,8 22,5 18,4 17,8 25,0 18,9 16,7 27,8 21,5 20,4Média 3*

--- 15,8 24,2 --- 18,0 19,5 --- 20,0 18,4 --- 20,9 17,6 --- 25,0 21,2Média Total

Ano
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da elevação das transferências federais
para a assistência ambulatorial e das
parcelas de seus próprios orçamentos, que
os municípios estão alocando em saúde.

O decréscimo dos gastos com
internação hospitalar (principalmente de 94
para 95) está associado a uma redução
importante na concessão de AIH, determinada
por portaria ministerial.16 O aumento gradual
dos gastos com internações hospitalares
verificado a partir de 1995 reflete o uso mais
racional das AIH, que passam a ser concedidas
aos procedimentos de maior necessidade de
internação, com custos geralmente mais

elevados. Não se pode descartar, no entanto,
que o aumento no valor médio das internações
também esteja sendo influenciado por uma
seleção de AIH a serem pagas, ou seja, como
freqüentemente o número de internações
excede o teto permitido, o serviço apresenta,
para pagamento, aquelas internações que o
sistema melhor remunera.

A desagregação dos gastos ambu-
latoriais, se conduzida de modo a ressaltar
as diferenças de valorização e pagamento
às várias formas de assistência, pode
revelar conformações de dist intos
modelos de atenção (Tabela 3). Se a
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Tabela 3 - Financiamento da assistência ambulatorial: percentual gasto com AVEIANM (1), assistência
médica e odontológica (2) e complementação diagnóstica e terapêutica de média e alta complexidade (3), Mato

Grosso, 1994 a 1998

1994 1995 1996 1997 1998

Vera

Vila Rica

Água Boa

C. Verde

Denise

B. Melgaço

Fonte: Scatena e Tanaka.9

* Média 1 = municípios pequenos; Média 2 = municípios médios; Média 3 = municípios grandes (excluindo Cuiabá).

Município

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

50,1

82,0

53,3

68,2

20,2

33,8

34,3

12,3

39,2

31,9

64,6

60,4

15,5

5,5

7,4

-

15,2

5,3

64,4

70,5

48,5

70,4

41,6

36,5

24,3

17,5

39,9

24,6

44,7

57,8

11,2

12,1

11,4

-

13,6

5,7

62,5

76,7

47,8

72,2

32,9

49,7

25,7

17,4

41,0

27,3

49,0

42,3

11,7

5,9

11,2

-

18,0

7,9

51,4

68,3

47,5

60,8

53,7

59,0

34,6

26,8

42,7

32,0

32,8

40,0

12,9

4,8

9,5

7,2

11,2

1,0

51,9

63,4

29,1

42,6

55,0

49,5

33,7

27,1

66,6

40,4

24,1

38,7

13,1

8,6

9,0

13,0

16,2

11,7

Primavera

Mirassol

Sorriso

A. Floresta

B. Garças

Poconé

Média 1*

33,8

57,3

12,7

47,4

24,6

30,9

52,9

36,3

77,7

34,2

52,9

55,9

11,7

6,4

8,9

13,7

13,6

13,9

27,8

53,5

31,4

40,4

34,7

37,3

60,6

39,9

59,6

39,5

55,6

47,8

10,4

6,5

8,8

16,4

9,2

14,9

31,6

46,4

23,7

37,3

39,5

44,7

47,7

41,0

55,6

36,7

39,6

39,3

14,9

12,5

18,8

19,9

18,4

15,9

37,7

40,9

22,4

43,9

24,6

40,5

43,4

47,8

51,4

37,4

36,0

45,6

15,3

10,6

24,1

15,7

35,1

13,9

38,9

35,4

17,4

42,4

24,0

28,1

44,1

48,6

48,3

39,6

38,8

53,7

15,1

12,7

32,3

15,1

33,3

14,7

51,3 40,5 8,1 55,3 35,6 9,0 57,0 33,8 9,1 56,8 34,8 7,8 48,6 38,5 11,9

34,5 51,5 11,4 35,7 50,5 10,9 37,2 43,3 16,7 35,0 43,6 19,1 31,0 45,5 20,5Média 2*

Cuiabá

Tangará

Cáceres

Rondonópolis

16,1

51,9

16,9

31,9

35,6

37,7

55,2

60,5

45,9

10,0

27,7

6,6

10,8

56,6

18,6

36,2

34,2

34,7

47,3

56,8

47,5

6,1

30,5

6,3

10,0

42,0

24,8

40,1

18,9

40,7

42,8

46,4

65,5

13,4

31,3

12,5

9,3

28,9

25,4

39,6

19,8

44,3

35,8

39,8

57,7

23,4

36,4

19,5

6,1

31,5

18,9

30,9

17,9

47,6

26,5

35,2

58,3

18,1

47,2

29,6

33,6 51,1 14,8 37,1 46,3 14,3 35,6 43,3 19,1 31,3 40,0 26,4 30,9 35,2 31,6Média 3*

28,3 44,7 25,2 29,7 40,4 28,1 30,0 31,4 35,1 26,8 30,4 36,4 21,1 30,3 39,5Média Total

Ano
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descentralização da saúde promoveu o
aumento de recursos para as atividades
ambulatoriais, também é certo que o fez
privilegiando os atendimentos de média
e alta complexidade, principalmente nos
municípios maiores. Nestes, praticamen-
te, não se aumentaram os gastos com
“Ações de Vigilância Epidemiológica,
Imunização e Atos Não Médicos”
(AVEIANM) e mesmo reduziram-se os
gastos com atendimentos médico-
odontológicos, enquanto ampliaram-se
muito os atendimentos de complementa-
ção diagnóstica e terapêutica de média e
alta complexidade, conforme revela o
Figura 1. Foi nos municípios de pequeno
porte que se deu uma evolução mais
equilibrada dos gastos com os três
componentes analisados, sugerindo maior
valorização da atenção primária à saúde,
em comparação aos municípios maiores.

Produção de serviços
O SIA-SUS e o SIH-SUS podem ser

utilizados para fornecer informações
sobre a produção dos serviços de saúde,

principalmente por meio de séries
temporais de: 1) internações hospitalares,
pelas principais causas ou grupos de
causas; 2) atendimentos ambulatoriais,
pelos vários tipos de assistência classi-
ficados no sistema.

A série histórica do volume de
atendimentos ambulatoriais e internações
mostrou que enquanto vêm se reduzindo
as internações hospitalares, eleva-se o
número de atendimentos ambulatoriais,
tendência esta que somente n ã o  é
observada no conjunto de municípios
maiores (Tabela 4). Acredita-se que a
redução do volume de internações seja
reflexo tanto da melhoria dos sistemas
municipais de saúde quanto do impacto
de normalização central anteriormente
mencionada.

A análise do incremento propor-
cional do volume de atendimentos
ambulatoriais revelou que, à semelhança
dos gastos, o componente que mais se
elevou, no conjunto dos municípios de
porte médio e grande, foi o da assistência

O SIH-SUS e o SIA-SUS na análise de descentralização da saúde

Informe Epidemiológico
do SUS
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Figura 1 - Variação percentual dos gastos com Assistência Ambulatorial, segundo o porte dos municípios e
tipo de atendimento, Mato Grosso, 1994 a 1998

Fonte: Scatena e Tanaka.9
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ambulatorial de média e alta complexidade
(Figura 2). A disparidade no comporta-
mento dos três componentes analisados
subsidia o processo  de levantamento de
hipóteses sobre os tipos de modelos de
atenção à saúde que vêm sendo
constituídos nos municípios do Estado.

Resolubilidade
O SIA-SUS oferece poucos elementos

para se analisar resolubilidade dos serviços
de saúde, mas o SIH-SUS pode permitir o
cálculo de invasão e evasão de internações,
a partir das informações consolidadas nos
CD-ROM em nível estadual.

No Estado de Mato Grosso, foi

possível observar que a evasão de
internações está se reduzindo de forma
generalizada, o que provavelmente reflete
uma melhor distribuição de recursos e a
melhor organização do sistema de assis-
tência hospitalar no conjunto dos municípios
(Tabela 5). Nos poucos municípios onde a
evasão não se reduziu, foram observados
fatores específicos como redução e
manutenção de leitos do SUS e acentuada
elevação da população, bem exemplificado
por Campo Verde.

Quanto à invasão de internação, as
médias observadas nos municípios de
pequeno e médio porte indicam elevação,
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Tabela 4 - Internações hospitalares (I/hab)* e atendimentos ambulatoriais (A/hab) por municípios de Mato
Grosso, 1994 a 1998

1994 1995 1996 1997 1998

Vera

Vila Rica

Água Boa

Campo Verde

Denise

Barão Melgaço

Fonte: Scatena e Tanaka.9

* Por 100 habitantes.
** Média 1 = municípios pequenos; Média 2 = municípios médios; Média 3 = municípios grandes (excluindo Cuiabá).

Município

8,7

16,1

21,6

10,3

17,3

8,0

9,8

9,2

18,1

10,9

9,2

8,9

8,2

9,4

8,4

6,6

5,1

6,9

13,0

6,6

19,1

18,8

6,6

11,8

7,4

9,0

11,8

7,2

4,2

6,4

12,0

12,3

22,8

11,3

9,4

15,9

13,8

8,7

12,7

6,1

4,4

9,6

19,9

8,9

17,0

18,9

13,5

14,2

10,7

6,6

11,1

5,5

5,6

9,1

13,7

9,2

17,4

14,6

14,7

18,8

Primavera

Mirassol D´Oeste

Sorriso

Alta Floresta

Barra do Garças

Poconé

Média 1**

6,2

19,1

24,9

14,8

22,3

11,5

5,8

14,3

-

18,1

-

6,9

6,4

12,3

10,1

13,0

12,1

9,5

6,6

19,2

11,5

22,8

20,7

7,1

7,2

13,2

10,8

12,1

10,7

9,5

10,2

17,1

15,0

20,2

22,5

11,3

6,5

12,7

9,7

16,7

10,0

9,3

11,2

18,7

16,0

25,2

17,5

10,8

5,9

11,9

10,8

13,8

9,4

8,1

14,2

19,6

13,2

25,5

12,2

10,5

13,6 11,0 7,4 12,6 7,7 14,0 9,2 15,3 8,0 14,2

16,5 11,3 10,6 14,6 10,6 16,1 10,8 16,6 10,0 15,9Média 2**

Cuiabá

Tangará da Serra

Cáceres

Rondonópolis

12,9

11,7

13,3

13,5

13,3

16,1

12,9

13,4

10,8

8,9

9,9

11,2

15,6

15,6

11,7

14,7

10,0

8,1

10,9

9,5

13,7

14,0

13,0

14,8

9,7

7,7

10,7

8,7

13,5

11,2

15,1

14,9

8,8

7,6

9,1

8,3

13,9

10,7

16,9

10,5

12,9 13,9 10,2 14,4 9,6 13,9 9,2 13,7 8,5 13,0Média 3**

I/hab A/hab I/hab A/hab I/hab A/hab I/hab A/hab I/hab A/hab

Ano
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enquanto nos municípios maiores indicam
redução, suscitando dúvidas sobre o papel
deste indicador. Ocorre que a invasão de
internação é bastante influenciada pelas
variações das referências regionais. A
constituição de consórcios intermuni-
cipais, com hospitais regionais em
municípios estratégicos (como Água Boa
e Sorriso),  acabam  inflacionando
artificialmente a invasão nesses muni-
cípios, uma vez que a maior parcela dessa
invasão é demanda de municípios
membros do próprio consórcio, descarac-
terizando-a como tal. Há ainda que se
considerar o crescimento acentuado e
enriquecimento de alguns municípios
(Primavera, por exemplo), que acabam
também representando um pólo de atração
por demanda de assistência hospitalar.  Por
outro lado, a redução da invasão de
internação em municípios sede de
regionais de saúde (Barra do Garças,
Tangará da Serra, Cáceres e Rondo-
nópolis)  provavelmente está tanto

relacionada à melhor organização dos
serviços de assistência hospitalar nos
municípios que os têm como referência,
quanto à manutenção ou redução da
capacidade hospitalar desses municípios
sede, caso específico de Rondonópolis e
Tangará da Serra.

Análise integrada das informações
providas pelos dois sistemas

Apresentados isoladamente e pro-
vidos por diferentes sistemas de
informação em saúde, os dados sobre
financiamento e produção dos serviços
devem ser analisados de forma integrada,
propiciando informações mais abrangentes
e mais fidedignas, as quais, ao suscitar
intervenções, o fazem em uma perspectiva
sistêmica e não pontual.

Em relação à assistência hospitalar
no Estado de Mato Grosso, o quadro de
redução do volume e dos gastos per capita
com internações, associado ao aumento
dos gastos com cada internação e redução

Informe Epidemiológico
do SUS

O SIH-SUS e o SIA-SUS na análise de descentralização da saúde

Figura 2 - Volume de Atendimentos Ambulatoriais, segundo porte do município e tipo de atendimento, Mato
Grosso, 1994 a 1998

Fonte: Scatena e Tanaka (2000).9
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da evasão, retrata uma política estadual
de organização espacial da assistência
hospitalar que, concomitantemente com
normalizações nacionais e políticas de
controle municipais, tem conseguido
racionalizar as internações hospitalares,
utilizando melhor os recursos desse setor.
Acredita-se que este cenário reflita uma
melhoria na resolubilidade da assistência
hospitalar e embora não se possa afirmar,
também não se descarta a possibilidade
de maior satisfação dos usuários, uma vez

que parte considerável dos problemas de
saúde pode ser resolvida no próprio
município de residência dos usuários.

Se a redução (em volume e gastos)
da assistência hospitalar revela um
quadro de certa reversão de um modelo
centrado no hospital (em 1994 mais de
50% dos  recursos  da  saúde  con-
centravam-se nesse tipo de atenção,
caindo para menos de 30%, em 1998), a
análise da assistência ambulatorial não é
animadora em muitos municípios.
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Tabela 5 - Taxas de Invasão e Evasão de Internações por municípios do Estado de Mato Grosso,
1995 a 1998*

1995-1996 1997-1998

Vera

Vila Rica

Água Boa

Campo Verde

Denise

Barão Melgaço

Fonte: Scatena e Tanaka.10

* Período sobre o qual há informações disponíveis pelo DATASUS.
** Média 1 = municípios pequenos; Média 2 = municípios médios; Média 3 = municípios grandes (excluindo Cuiabá).
1 Indica a porcentagem de internações de residentes de outros municípios, em relação ao total de internações ocorridas no

município específico.
2 Indica a porcentagem de internações ocorridas fora do município específico, entre o total de internações de residentes daquele

município.

Município

2,7

7,8

7,6

14,7

2,6

0,7

18,7

1,9

18,2

13,4

19,8

18,8

3,1

6,9

13,6

16,4

0,6

0,1

17,8

2,1

7,8

22,5

14,1

12,8

Primavera

Mirassol D´Oeste

Sorriso

Alta Floresta

Barra do Garças

Poconé

Média 1**

20,7

28,3

27,0

1,7

26,2

0,2

18,1

16,8

7,0

6,1

24,2

10,5

25,4

25,4

44,4

7,6

21,1

0,6

10,9

12,2

6,5

7,1

3,6

12,4

6,0 15,1 6,8 12,8

17,3 13,8 20,8 8,8Média 2**

Cuiabá

Tangará da Serra

Cáceres

Rondonópolis

38,7

27,4

21,5

16,9

9,0

16,9

17,8

9,2

37,7

6,5

18,2

8,7

6,9

7,8

5,5

3,1

21,9 14,6 12,1 5,5Média 3**

Invasão1 ( % ) Evasão2 ( % ) Invasão (%) Evasão (%)
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Embora volume e gastos tenham
aumentado significativamente de 1994 a
1998,  eles não ocorrem de forma
homogênea, considerando a desagregação
em AVEIANM, consultas médico-
odontológicas e complementação diagnós-
tica de média e alta complexidade. À
medida que aumenta o porte e a comple-
xidade dos municípios, maior tem sido o
volume de atendimentos de média e alta
complexidade e muito maior os gastos
com esse tipo de assistência. Isto é de
certa forma esperado, principalmente
quando o sistema de saúde que se busca
implementar - o SUS - tem entre seus  princí-
pios a universalidade e a integralidade.17

O que causa preocupação é o fato
de não estar ocorrendo aumento corres-
pondente (de volume e de gastos) nos
outros dois componentes da assistência
ambulatorial, os quais vêm aumentando
muito pouco, mantendo-se ou mesmo
reduzindo-se, conforme o porte do
município. Em Cuiabá e nos municípios
maiores tem-se observado uma queda
proporcional do volume e dos gastos com
AVEIANM e consultas médico-odonto-
lógicas, em detrimento do aumento do
componente de média e alta complexidade.
Nos municípios pequenos isto é menos
evidente, mas nos de porte médio já se
inicia a reprodução do modelo evidenciado
na capital.

A análise conjunta da variação dos
gastos e do volume de atendimentos
ambulatoriais (Figuras 1 e 2) revela outro
fato preocupante: a elevação dos gastos
com a assistência ambulatorial de média
e alta complexidade é sempre muito maior
que a elevação do volume dessa
assistência, diferença esta que aumenta
com o porte dos municípios. Assim, nos
municípios pequenos, o volume aumenta
80% enquanto os gastos aumentam
100%; nos de porte médio o volume
aumenta 100% enquanto os gastos
aumentam quase 200% e nos de grande
porte o volume aumenta 65%, mas os
gastos aumentam 200%. Isto significa que
nos municípios maiores os gastos estão
se concentrando naqueles procedimentos
mais caros, de maior incorporação

tecnológica. O que os sistemas muni-
cipais de saúde têm que analisar é até que
ponto estes gastos elevados (represen-
tavam 40% de todos os gastos com
assistência ambulatorial, no MT, em
1998), com um volume pequeno de
atendimentos (representavam 12% do
volume total de atendimentos ambula-
toriais do MT, no mesmo ano), não estão
comprometendo programas e serviços de
maior abrangência e impacto social. E
qual seria o ponto de equilíbrio, se é que
ele é possível?

Considerações f inaisConsiderações f inais
A análise apresentada, ainda que

limitada a alguns dados produzidos por
apenas dois sistemas de informação em
saúde, e baseada em parâmetros pré-
definidos, indica uma repercussão positiva
da descentralização, principalmente sobre
o financiamento da saúde, evidenciada pelo
aumento dos gastos per capita, fundamen-
talmente em decorrência da contrapartida
financeira dos próprios municípios e de
transferências federais para a assistência
ambulatorial.

Embora os gastos com assistência
hospitalar tenham se reduzido proporcio-
nalmente no conjunto dos municípios, isto
não significa necessariamente uma mudança
no modelo de atenção à saúde. Em Cuiabá,
ficou evidenciado que os serviços
ambulatoriais estão gradualmente in -
corporando parte da assistência que
anteriormente era provida pelo hospital.
Assim, embora tenham se elevado os gastos
com assistência ambulatorial, eles estão
cada vez menos financiando as atividades
clássicas da atenção básica à saúde e mais
as atividades de complementação diagnós-
tica e terapêutica (em sua maioria
compradas do setor privado). Configura-
se em Cuiabá o modelo de atenção que o
antigo INAMPS privilegiou: o da assistência
médica curativa individual e  especializada,
com ampla utilização de tecnologia.

Já nos municípios com menos de 20
mil habitantes, a redução proporcional dos
dispêndios com assistência hospitalar e a
elevação dos gastos com assistência
ambulatorial de forma mais homogênea, em
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relação aos três componentes analisados,
faz pensar em configurações de modelos
que priorizam a atenção básica à saúde.

Os  dados  apresentados  têm a
intenção de evidenciar que os sistemas
de informações analisados são impres-
cindíveis para uma análise de base
quantitativa, não sendo recomendável
avaliar ou monitorizar a descentralização
da saúde num enfoque quantitativo -
dimensão pouco explorada pelos
municípios -, sem os subsistemas que
conformam o Sistema de Informação em
Saúde.

Embora os dados providos por
alguns sistemas de informação em saúde
(principalmente SIM, SINASC e SINAN)
venham gradualmente sendo incorpora-
dos por muitos municípios, no plane-
jamento anual e plurianual ou em
programações específicas (vigilância
epidemiológica, imunização, saúde
materno-infantil, etc.), o mesmo não tem
se dado com o SIA-SUS e SIH-SUS,
sistemas que apesar de suas limitações
(de que também sofrem os demais
sistemas) são os únicos a oferecer dados
que mostram quanto está sendo gasto e
com o quê . O bom senso e a análise
criteriosa dos dados e de sua tendência
temporal até podem fornecer hipóteses
sobre como está se gastando e por quê.

Outros enfoques e maior apro-
fundamento são possíveis e recomen-
dáveis, dependendo do objetivo da análise.
A instituição do Piso da Atenção Básica
(PAB) e da consolidação de atendimentos
ambulatoriais (em número e gastos)
dentro deste componente, desde 1998,
acrescenta mais um elemento para análise
do modelo de atenção. A evasão e a
invasão de internações, por exemplo,
podem ser melhor qualificadas, a partir
do levantamento dos agravos associados
a elas, informando se são reflexo da
estruturação do sistema de referência e
contra-referência hospitalar, ou estão
mais relacionadas à resolubilidade da
assistência hospitalar municipal.

Também a análise conjunta de dados
dos vários sistemas disponíveis pode
revelar aspectos que não se sobressaem,

quando um s is tema específ ico é
isoladamente trabalhado. Além disso,
respeitadas as limitações decorrentes de
fluxo, qualidade, abrangência, gerencia-
mento e mesmo atualidade, o cruzamento
de dados dos vários sistemas, quando
possível, pode tanto complementá-los,
quanto ampliar o escopo da análise
pretendida.
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Vigilância Ambiental em Saúde de AcidentesVigilância Ambiental em Saúde de Acidentes
Químicos Ampliados no Transporte Rodoviário deQuímicos Ampliados no Transporte Rodoviário de

Cargas PerigosasCargas Perigosas

Resumo
Acidentes químicos ampliados no transporte rodoviário de cargas perigosas possuem o
potencial de causar simultaneamente múltiplos danos ao meio ambiente e à saúde dos
seres humanos expostos, constituindo uma preocupação para a Saúde Pública.  Entretanto,
no Brasil, a ausência de algumas informações básicas que permitam avaliar os impactos
desses eventos sobre a saúde humana constitui uma das limitações dos dados existentes,
atualmente, sobre o transporte de cargas perigosas, reduzindo a capacidade de formulação
de políticas públicas de controle e prevenção amplas, adequadas e efetivas, particularmente
envolvendo os setores saúde e meio ambiente.  O objetivo deste artigo é, no âmbito da
Vigilância Ambiental em Saúde, contribuir para a estruturação do sistema de vigilância
desse tipo de acidente.  A partir do histórico e da caracterização desses acidentes, coloca-
se a problemática para o Brasil, tendo como referência estudos realizados nos EUA. A
partir daí, são propostos os elementos básicos e iniciais que devem constituir a vigilância
em saúde ambiental em relação a esses eventos. Ao final, aponta-se para a urgência da
estruturação dessa vigilância, considerando as peculiaridades da realidade brasileira e
o grande número de eventos já registrados.

Palavras-Chave
Acidente Rodoviário; Transporte de Carga Perigosa; Vigilância Ambiental em Saúde;
Acidente Químico.

Summary
Major chemical accidents in highway transport of hazardous materials have the potential of
a multiplicity of damages to health and to the environment and are of Public Health concern.
In Brazil the absence of basic information to evaluate the impact of these events on health is
one of the limitations of the available data about highway transport of hazardous materials.
As consequence, formulation of adequate and efficient public policies to prevent and control
these types of accidents, involving health and environment sectors is limited.  The objective of
this article is to contribute to the building of the environmental health surveillance of these
accidents.  Based on the available information and on the characterization of these accidents
referred in studies done in the United States, the problematic in Brazil is discussed. Basic
elements for the urgent implementation of an environmental health surveillance of these
accidents are pointed considering the Brazilian reality.

Key Words
Highway Accident; Hazardous Materials Transportation; Environmental Health
Surveillance; Chemical Accident.
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Int roduçãoIntrodução
Os acidentes químicos ampliados,

eventos agudos, tais como explosões,
incêndios e emissões, individualmente ou
combinados, envolvendo uma ou mais
substâncias perigosas com potencial para
causar simultaneamente múltiplos danos
ao meio ambiente e à saúde dos seres
humanos expostos, constituem uma
preocupação para a Saúde Pública.  Esses
acidentes podem ocorrer em instalações
fixas (unidades de produção industrial ou
de armazenamento)  ou durante  o
transporte de substâncias químicas
(rodoviário, ferroviário, hidroviário,
aeroviário e dutoviário), possuindo a
capacidade de a gravidade e a extensão
dos seus efeitos ultrapassarem os seus
limites espaciais - de bairros, cidades e
países - e temporais - como a teratogêne-
se, carcinogênese, mutagênese e danos a
órgãos alvos específicos.1

No Brasil, a ausência de algumas
informações básicas que permitam avaliar
os impactos desses eventos sobre a saúde
humana2-5 - expostos, lesionados e óbitos
- e o meio ambiente6 - contaminação de
solos, águas superficiais e subterrâneas,
ar e cadeia alimentar, constitui uma das
limitações dos dados atualmente exis-
tentes sobre o transporte de cargas
perigosas. As conseqüências da ausência
de dados se refletem diretamente na
possibilidade de estimar os custos
humanos, ambientais e financeiros desses
acidentes e, por conseguinte, na capacidade
de formulação de políticas públicas de
controle e prevenção amplas, adequadas
e efetivas, particularmente envolvendo os
setores saúde e meio ambiente.

Os acidentes químicos ampliados no
transporte rodoviário de cargas perigosas
(AQATRCP) são hoje um dos temas de
preocupação da vigilância ambiental em
saúde (VAS) que vem se desenvolvendo
no âmbito do Ministério da Saúde, dentro
da Fundação Nacional de Saúde7, com
reflexo também em algumas Secretarias
Estaduais de Saúde. O objetivo deste artigo,
resultado de pesquisas já concluídas, é
contribuir para a estruturação do sistema
de VAS dos AQATRCPs considerando sua

especificidade, pois, além de o país ainda
não ter nada estruturado sobre este tema
no setor saúde, deve-se considerar ainda
que, pelos seus efeitos,  possa ser
comparado aos acidentes em instalações
fixas, dadas as suas características de
mobilidade e seus aspectos específicos,
que devem ser abordados de modo
diferenciado.

B r e v e  h i s t ó r i c o  e  c a r a c t e r í s t i c a sB r e v e  h i s t ó r i c o  e  c a r a c t e r í s t i c a s
dos acidentes químicos ampliadosdos acidentes químicos ampliados

A importância dos acidentes
envolvendo substâncias químicas está
diretamente relacionada à evolução
histórica da produção e consumo dessas
substâncias em nível internacional e
nacional. Nos anos 60, uma planta
industrial de grande porte para refino de
petróleo possuía capacidade de produzir
50 mil toneladas de etileno por ano. Nos
anos 80, a capacidade ultrapassava a
escala de 1 milhão de toneladas por ano.
O transporte e  o armazenamento
seguiram o mesmo ritmo.  A capacidade
dos petroleiros no pós-guerra cresceu de
40 mil toneladas para 500 mil toneladas e
a de armazenamento de gás de 10 mil
metros cúbicos para 120.000/150.000
metros cúbicos. 8,9  A comercialização
mundial de produtos químicos orgânicos
exemplifica este crescimento, passando
de 7 milhões de toneladas em 1950 para
63 milhões em 1970, 250 milhões em
1985 e 300 milhões em 1990.10

O crescimento das atividades de
produção, armazenamento e transporte de
substâncias químicas no mundo provocou
um aumento no número de indivíduos
expostos aos seus riscos - trabalhadores e
comunidades. Paralelamente, observa-se
um aumento na freqüência e gravidade dos
acidentes químicos. Os acidentes nessas
atividades com cinco óbitos ou mais, os
quais são considerados muito severos pela
União Européia,11 passaram de 20 (média
de 70 óbitos por acidente) entre 1945 e
1951, para 66 (média de 142 óbitos por
acidente) entre 1980 e 198612 (Tabela 1).

Além de serem acidentes de trânsito
e de trabalho, esses eventos caracterizam-
se por envolver o potencial de explosões,
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incêndios e vazamentos, individualmente ou
combinados, com uma ou mais substâncias
perigosas. Possuem, portanto, o potencial
de causar simultaneamente múltiplos danos
ao meio ambiente e à saúde dos indivíduos
expostos.

Nas explosões, a súbita liberação de
energia pode tomar diversas formas e seus
efeitos tendem a ser locais. Porém, as
explosões químicas podem ter amplas
repercussões sobre a saúde, uma vez que
podem resultar em incêndios e emissões de
substâncias tóxicas perigosas. Em ambas as
formas, há ainda a possibilidade de
lançamento de fragmentos. Seus impactos
sobre a saúde se manifestam na forma de
queimaduras, traumatismos e sufocação
pelos gases liberados após as explosões.1

No caso dos incêndios, além da
radiação de calor e dos possíveis incêndios
e explosões adicionais, existem ainda os
riscos associados à própria combustão
dos químicos envolvidos, resultando na
emissão de múltiplos gases e fumaças
tóxicas, atingindo áreas distantes. Além
disso, dependendo de vários fatores, entre
eles temperatura, a combustão incompleta
de substâncias químicas pode gerar
inúmeros outros poluentes indiretos. Esta
característica dos incêndios químicos
torna difícil estabelecer inferências causais
entre a possível exposição e os sintomas
específicos registrados,  tal  como
evidenciam os estudos sobre bombeiros e
populações expostas a esses tipos de
eventos. As águas residuais contaminadas
dos combates aos incêndios químicos são
outra fonte de riscos, tanto para as

equipes de emergências que entram em
contato com elas durante o combate,
como para as populações que obtêm
água e peixes para consumo nos rios
atingidos. 1

As freqüentes emissões líquidas
acidentais, que ocorrem diretamente por
vazamento ou derramamento, têm sua
extensão determinada, entre outros
fatores, pela existência de cursos de
água e barreiras naturais ou artificiais.
As emissões de gases e vapores tóxicos
na atmosfera  apresentam maiores
possibilidades de dispersão. A gravidade
e a extensão dessas emissões dependem
das propriedades f ís ico-químicas,
toxicológicas e ecotoxicológicas das
substâncias envolvidas, bem como das
condições atmosféricas, geológicas e
geográficas. Assim como os incêndios,
podem provocar efeitos tanto agudos
quanto crônicos,  como carcinoge-
nicidade, teratogenicidade, mutageni-
cidade e danos a órgãos alvos específicos.1

Em síntese, o que caracteriza esses
acidentes, denominados de acidentes
químicos ampliados, não é somente sua
capacidade de causarem conseqüências
imediatas e grande número de óbitos em
um único evento, embora sejam freqüen-
temente conhecidos exatamente por isto.
É também o potencial da gravidade e
extensão dos seus efeitos ultrapassarem os
seus limites espaciais - de bairros, cidades
e países - e temporais -  como a
teratogênese, carcinogênese, mutagênese e
danos a órgãos alvos específicos,
ampliando-se no tempo e no espaço1.
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Fonte: Glickman e colaboradores12

20
20

36

52

99

66
293

1945 - 1951

1952 - 1958

1959 - 1965

1966 - 1972
1973 - 1979

1980 - 1986

Total

Número de Acidentes Óbitos por AcidenteNúmero de Óbitos Óbitos por Ano

1.407

558

598

993
2.038

9.382

14.976

70

28

17

19
21

142

297

201

80

85
142

291

1.340

2.139

Tabela 1 - Acidentes químicos ampliados no mundo no período entre 1945 e 1986
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Os AQATRCPs e seus impactos sobreOs AQATRCPs e seus impactos sobre
a saúdea saúde

Em termos globais, os estudos de
Glickman e colaboradores,12,13 utilizando-
se de diferentes fontes de informações
(registros oficiais e bases de dados
internacionais, além de jornais, revistas e
publicações específicas sobre o tema)
demonstram a importância do tema para
os setores saúde e meio ambiente. Em um
primeiro estudo,12 sobre acidentes
químicos ampliados ocorridos no mundo
entre 1945 e 1986 e com mais de cinco
óbitos, demonstrou que os percentuais
para o transporte (incluindo o hidroviário,
o ferroviário e o rodoviário) foi de 46%
(n=135) do total de eventos (o que inclui
dutos e instalações fixas) e de 45%
(n=6.808) do total de óbitos. Em um
segundo estudo, 13 limitando-se aos
acidentes ocorridos nos EUA,  envolvendo
pelo menos um óbito,  no período de 1947
a 1991, permitiu desagregar os dados para
os AQATRCPs e demonstrar que esses
eventos corresponderam a 35% do total
de eventos e a 71% dos acidentes envolven-
do o transporte de cargas perigosas. Em
relação as vítimas fatais, os AQATRCPs
corresponderam a 15% do total de vítimas
em todos eventos e a 28% dos que
envolveram todos os tipos de transporte de
cargas perigosas, apresentando o menor
indicador de gravidade (1,9 óbitos/acidente)
se comparado com os outros (Tabela 2). O
transporte marítimo, por exemplo, embora
responsável por apenas 8% (n=30) dos
eventos, resultou em 55% (n=963) dos
óbitos e apresentou o maior indicador de
gravidade (32,1 óbitos por acidente).

Embora haja poucos estudos
específicos sobre o tema, avaliações de
impactos sobre a saúde provocados pelos
acidentes envolvendo o transporte
rodoviário de cargas perigosas, todos
realizados nos EUA, podem fornecer
alguns parâmetros para pensarmos
acerca da necessidade de estruturação de
um sistema de vigilância ambiental em
saúde que incorpore esses tipos de
eventos.

Em um estudo realizado por Shaw e
colaboradores2 sobre AQATRCPs ocorridos
na Califórnia entre janeiro de 1982 e
setembro de 1983, registrados na polícia
rodoviária (n=485) e no departamento
nacional de transportes (n=474), foi
encontrada uma média de aproximadamente
três vítimas por acidente para os 62 eventos
(aproximadamente 13% nos dois sistemas
de registros) em que havia informações
sobre pessoas expostas.

Binder3 levantou 587 eventos com
emissões químicas perigosas em três
sistemas de registros no ano de 1986:
o Centro Nacional  de  Respostas  à
Emergências (n=288), o Sistema de
Informações Sobre Materiais Perigosos
(n=208) e a Base de Dados de Eventos
Agudos Perigosos (n=168). Incluiu o
transporte em movimento e também
estacionário (operações de carregamento
e descarregamento). Alguns eventos eram
comuns aos dois sistemas de registros, e
apenas 1% era comum aos três sistemas.
O autor constatou que os 587 AQATRCPs
registrados resultaram em, no mínimo,
115 óbitos, 2.254 lesionados e 111
evacuações emergenciais.
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Tabela 2 - Acidentes de transporte de cargas perigosas com vítimas fatais nos EUA, no período de 1947 a 1991
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Fonte: Glickman e colaboradores13
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Hall e colaboradores,4 em um estudo para
dar início a um sistema ativo de vigilância de
emergências envolvendo materiais perigosos
(Hazardous Substances Emergency Events
Surveillance System - HSEES) na Agency for
Toxic Substances and Disease Registry
(ATSDR), envolveram instituições similares
às secretarias estaduais de saúde, em cinco
estados diferentes, na coleta de registros de
acidentes químicos ampliados entre 1º de
janeiro de 1990 e 31 de dezembro de 1991,
utilizando-se de fontes de dados como órgãos
ambientais do estado, polícia e bombeiros.
Foram encontrados 1.234 eventos, em que
apenas 28% (n=349) do total envolveram
AQATRCPs. Embora não haja dados
específicos para os AQATRCPs no que se
refere as outras variáveis, elas servirão como
indicadores. Do total de eventos, 16%
(n=204) resultaram em 846 pessoas afetadas,
predominando irritações do trato respiratório
e dos olhos, seguidas de náuseas. Nos
AQATRCPs, as conseqüências envolveram
também, de modo geral, lesões traumáticas e
queimaduras químicas.

Dos sete óbitos registrados, nenhum
ocorreu em AQATRCPs. Em relação ao
gênero, 76% eram homens. O grupo mais
afetado foi o de trabalhadores das próprias
empresas (64%), sendo seguidos por
aqueles trabalhadores envolvidos nas
ações de resposta a este tipo de emer-
gência (14%).  Para a população geral o
percentual foi de 22%, e especificamente
para os AQATRCPs este percentual
baixou para 10%. A maioria das vítimas
teve entrada e tratamento nos serviços de
saúde (70,5%), sendo outras transpor-
tadas para observação sem tratamento
(18,6%). Em outros casos, 9,9% foram
transportadas e tratadas sem registros de
entrada nos serviços de saúde e 1%
recebeu tratamento na cena do acidente.
Evacuações foram registradas em 14%
(n=177) dos eventos, com uma média de
210 pessoas - variando de duas a 4.150
pessoas - e com uma média de duas horas
de evacuação por evento - variando de
uma a 202 horas. Em 92% das evacuações
a ordem partiu de um profissional
envolvido na resposta (policial ou
bombeiro).

Embora os resultados dos estudos
citados utilizem diferentes bases em
diferentes períodos, ressaltam alguns
aspectos relacionados aos AQATRCPs,
entendidos como um problema de Saúde
Pública. Em média, podemos considerar
que esses eventos constituem cerca de um
terço dos acidentes químicos ampliados.
Não são responsáveis pela maioria das
vítimas fatais e não fatais, mas apresentam
a característica de afetar mais de uma
pessoa, particularmente trabalhadores das
empresas envolvidas e das equipes que
atuam nestas emergências (polícia
rodoviária, bombeiros e técnicos de órgãos
ambientais). Em termos de impacto global
sobre a saúde das populações, afetam
menos o público geral do que os que
ocorrem em instalações fixas. Tanto os
registros desses eventos, como das suas
conseqüências, particularmente sobre a
saúde,  podem ser encontrados em
diferentes sistemas de registros, como
polícia rodoviária, corpo de bombeiros,
órgãos ambientais e serviços de saúde,
além de jornais, revistas e publicações
específicas sobre o tema.

Os AQATRCPs na real idade brasi le i raOs AQATRCPs na real idade brasi le i ra
O Brasil, assim como outros países

que já registraram os mais graves acidentes
químicos ampliados ocorridos no mundo
(México e Índia), sofreu um processo de
intensificação de seu crescimento
econômico entre os anos 60 e 80,
resultando em rápida e desordenada
industrialização ao lado de intenso e
incontrolado processo de urbanização.
Para possibilitar a ampliação e a inten-
sificação da necessária circulação de
matérias-primas e produtos associados ao
desenvolvimento industrial, o país investiu
bastante no desenvolvimento de diferentes
meios de transporte, privilegiando o
rodoviário. Em raro estudo sobre o tema
na Saúde Pública, Amorim14 demonstra
que, de meados dos anos 60 a meados dos
anos 70, o Brasil chegou a investir no
transporte rodoviário quase 90% dos
recursos alocados para o desenvolvimento
dos meios de transporte, ocorrendo isto
em detrimento dos transportes ferro -
viários,  hidroviários e dutoviários
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comumente utilizados para o transporte
de matérias-primas e produtos químicos.
Neste período, os EUA, país do qual
deriva a maior parte dos estudos utilizados
aqui, os investimentos em transporte
privilegiaram o ferroviário, com
aproximadamente 40%, vindo em seguida
os dutoviários e os rodoviários, com
aproximadamente 20% cada um.

Considerando-se os estudos realiza-
dos em bases de dados sobre esses tipos
de acidentes nos EUA, onde foram
registrados expostos, evacuados e vítimas
(fatais e não-fatais), e a ausência dos
mesmos tipos de registros no Brasil, que
investiu no transporte rodoviário mais do
que muitos outros países, podemos
considerar que o quadro atual em nosso
país possa ser bastante grave. Em levan-
tamento do histórico de acidentes e
incidentes do sistema Anhangüera-
Bandeirantes, Estado de São Paulo, no
período entre 1o de maio de 1998 e 3 de
maio de 2000, para um total de 10.296
acidentes rodoviários, 3.641 (35,36%)
envolveram o transporte de cargas, em
que apenas 56 (1,54% do total) se
relacionaram a AQATRCPs. 15 Dos 56
acidentes, 23 (41%) resultaram em
derramamento do produto e em conse-
qüências ao meio ambiente.

Neste artigo, utilizamos como
referência para a realidade brasileira o
estudo de Amorim.14 A metodologia
utilizada pela autora envolveu basicamente
as seguintes duas etapas. Na primeira etapa
os passos foram os seguintes: 1) criação
de um banco de dados para os AQATRCPs
registrados pela Fundação Estadual de
Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA),
no Rio de Janeiro, no período de 1985 a
1994; 2) solicitação para a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB) dos AQATRCPs registrados no
banco de dados denominado Cadastro de
Acidentes Ambientais no Estado de São
Paulo (CADAC), no período de 1985 a
1993; 3) comparação e análise dos dados,
buscando-se identificar diferenças e
similaridades entre elas, a presença ou não
do registro de expostos, evacuados e/ou
vítimas. Este levantamento dos dados

revelou ser inexistente o registro de
expostos, evacuados e vítimas.

Assim, tendo como referências os
dados citados e os estudos internacionais,
que sugerem que há um grande número de
vítimas imediatas diretas e indiretas que não
têm sido registradas, além dos impactos
ambientais (fauna, flora e cadeia alimentar)
e das conseqüências humanas (carcinogê-
nese, teratogênese e mutagênese) de longo
prazo (que poderão se manifestar somente
dias, semanas, meses ou anos após o
evento), foi realizada a segunda etapa, que
envolveu um exercício teórico para a
extrapolação do potencial do número de
expostos, evacuados e vítimas nos 760
acidentes registrados (Figura 1) nos Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo (soma dos
dados registrados pela FEEMA e CETESB).

No estudo de Shaw e colaboradores2

realizado entre o período de janeiro de 1982 a
setembro de 1983, na Califórnia (EUA),
constatou-se uma média de três vítimas por
acidente (fatais ou não) em que havia
informações sobre pessoas expostas. Neste
estudo, devemos ressaltar que não há distinção
entre as vítimas, tanto em nível de gravidade
(fatal ou lesionado) como identificação
(equipes de emergência, polícia, comunidade,
motorista). Tendo como referência essa
média, três vítimas por acidente, podemos
estimar que os 760 acidentes registrados nos
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
resultaram em 2.280 vítimas.

Outro estudo que serve como base
para mais uma extrapolação é o de Binder,3

que levantou em três sistemas de
informações de vigilância nos Estados
Unidos, 587 eventos com emissões
químicas registradas, que resultaram em 115
óbitos, 2.254 lesionados e 111 evacuações
de área. Para cada cinco acidentes ocorridos
houve uma média de um  óbito, 20
lesionados e uma evacuação. Tentando
extrapolar esses dados para os 760 registros
dos Estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo, podemos estimar um potencial
médio de 149 óbitos, 2.918 lesionados/
intoxicados e 144 evacuações.

Certamente que estas extrapolações
tratam de um exercício teórico, em que ao
primeiro olhar trabalhamos com o pior
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cenário possível.  Porém, estudos realizados
sobre acidentes ocorridos especificamente
nos países em industrialização como o
Brasil, demonstram o agravamento de suas
conseqüências, o que pode também sugerir
que essas extrapolações sejam, por outro
lado, conservadoras.1,16 De acordo com
esses estudos, até os anos 70, os acidentes
químicos ampliados ocorreram predomi-
nantemente nos países que concentram
maior número de indústrias e hoje ocupam
papel central na economia mundial. A partir
dos anos 70, ainda que a maioria das
indústrias se concentre basicamente em
países da Europa e nos EUA, o número de
acidentes nos países periféricos começou
a aumentar em freqüência e a apresentar
maior gravidade do que nos países centrais,
apesar de sua recente industrialização no
setor químico.  Assim, embora a maioria
dos acidentes tenha ocorrido nos países
industrializados, os que ocorreram nos
países periféricos, principalmente na Ásia
e América Latina nos anos 80, foram os
mais graves em termos de óbitos.
Considerando relevante o fato de haver
muito sub-registro de acidentes e suas
conseqüências nesses países, a situação
pode ser ainda pior.

Na Tabela 3, elaborado por Glickman
e colaboradores,13 pode-se observar que
países, como Índia, Brasil e México, que

registraram os acidentes mais graves em
termos de óbitos imediatos, são os líderes
mundiais em acidentes químicos ampliados
com cinco ou mais óbitos por acidente entre
1945 e 1991. Do total de 295 acidentes
registrados, 79% ocorreram nos países
centrais, e 21% nos países periféricos.
Porém, quando se analisam os óbitos, a
situação muda bastante, registrando 65%
nos países periféricos e 35% nos países
centrais. A importância desses dados
prende-se sobretudo ao fato de eles
cobrirem um longo período (entre 1945 e
1991), considerando-se que os acidentes
químicos ampliados começaram a se tornar
mais freqüentes após os anos 70.

Nos estudos realizados por Freitas
e colaboradores; 1 e Porto e Freitas,16 são
comparados os acidentes químicos
ampliados ocorridos nos países industria-
lizados e em industrialização, entre os anos
de 1974 e 1987, com mais de 50 óbitos ou
mais de 100 lesionados. Esse estudo,
cobrindo um período mais recente do que o
anterior, fornece melhor um quadro do
aumento na freqüência e gravidade desses
acidentes durante os anos 70 e 80, sendo
este último período conhecido na América
Latina como a década perdida, dada a crise
social e econômica que passaram a sofrer
os países desse continente. Na Figura 2,
pode-se observar que 62% dos acidentes

Carlos Machado de Freitas e Andréa Estevam Amorim
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Figura 1 - Total de Acidentes Químicos Ampliados no Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas (AQATRCPS)
entre os anos de 1984 a 1993, na CETESB ou na FEEMA

Fonte: CETESB/CADAC, 6 FEEMA/SCPA, 1996.  Apud: Amorim.14
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ocorreram nos países industrializados e 38%
nos países em industrialização, demonstrando
nítido crescimento nos períodos mais
recentes. Dos óbitos, 92% ocorreram neste
grupo de países. Observando os acidentes
com mais de 100 lesionados, 96% encon-
travam-se nesses países.

Proposta de um Proposta de um ss istema de istema de vv igilânciaigilância
aa mbiental  em mbiental  em ss áude para os AQATRCPsáude para os AQATRCPs

Tomando como exemplo situações
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo,
cujos dados utilizamos como referência,
podemos considerar que já existem
experiências acumuladas que possibilitariam
a montagem de um sistema de Vigilância
Ambiental em Saúde dos AQATRCPs,
faltando para tanto uma presença mais ativa
do setor saúde.

No Rio de Janeiro, por exemplo, foi
assinado, em setembro de 1989, o protocolo
de intenções do Plano de Atendimento no
Transporte de Produtos Químicos
Perigosos (PARE), envolvendo o Governo
do Estado do Rio de Janeiro, tendo como
representante a FEEMA e a Federação das
Industrias do Estado do Rio de Janeiro como
representante das sete indústrias partici-
pantes localizadas ao longo da BR-116, onde
ocorriam grande parte dos AQATRCPs.
Posteriormente, a Defesa Civil Estadual e a
Polícia Rodoviária Federal foram convi-
dadas a fazer parte do Plano. Cada indústria
ficou responsável pelo atendimento num
trecho da rodovia e, para tanto, investiram

na formação de técnicos especializados no
atendimento a emergências envolvendo
cargas perigosas, bem como na aquisição
de equipamentos.14

Em São Paulo, foi criada, em 28 de
abril de 1999, a Comissão de Estudos e
Prevenção de Acidentes no Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos, tendo
como atribuições analisar as causas e
conseqüências desses eventos, participando
a Coordenação Estadual de Defesa Civil; o
Departamento de Estrada de Rodagem; o
Comando de Policiamento Rodoviário; o
Comando do Corpo de Bombeiros; o
Instituto de Pesos e Medidas; a Associação
Brasileira dos Transportadores de Cargas
Líquidas e Produtos Perigosos; a
Associação Brasileira de Concessionários
de Rodovias; a Associação Brasileira da
Indústria Química; a Companhia de
Engenharia de Tráfego; e o Comando de
Policiamento de Trânsito.17

Ambos exemplos apontam para a
participação ativa dos órgãos ambientais
tanto em melhorar a amplitude e a rapidez
do atendimento de emergência, como
também a capacidade de avaliar as causas
e conseqüências para melhor formular
estratégias de prevenção. Entretanto, é
preocupante que em ambas experiências
haja uma ausência do envolvimento do setor
saúde, tanto para a atuação na resposta,
como na investigação das causas e das
conseqüências sobre a saúde humana.

Sendo assim, a montagem de um
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Tabela 3 - Classificação dos países com os piores indicadores de acidentes químicos ampliados
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Fonte: Glickman e colaboradores13
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sistema de Vigilância Ambiental em Saúde
para os AQATRCPs envolveria, como
primeiro passo a aproximação do setor
saúde com as principais instituições
públicas que participam do atendimento
de resposta a esses eventos, destacando-
se os órgão ambientais ,  a  polícia
rodoviária, a defesa civil e o corpo de
bombeiros. São instituições públicas que
constituem a base para qualquer sistema
de Vigilância Ambiental em Saúde para
esses eventos, de modo que sem este
passo, tal tipo de vigilância simplesmente
não poderá existir.

O passo seguinte seria, por meio da
identificação das áreas em que mais
ocorrem estes eventos, preparar os
serviços de saúde não só para o necessário
atendimento,18 mas também para o registro.
Nesta etapa, deve-se observar que a rede
de mais de 31 Centros de Controle de
Intoxicações espalhados pelo país e que
fazem parte do Sistema Nacional de
Informações Toxico-Farmacológicas pode
oferecer um grande suporte inicial.

Os registros dos serviços de saúde,
dos órgão ambientais, da polícia rodo-
viária, da defesa civil e do corpo de
bombeiros constituiriam a espinha dorsal
da VAS para os AQATRCPs (Figura 3).
Para tanto, deveria em cada estado,

particularmente aqueles em que ocorrem
grande número desses acidentes, ser
desenvolvido um protocolo básico de
registros contendo no mínimo as
seguintes informações:
1. Localização do Acidente (Estado/

município/rua ou avenida/nº);
2. Data de Ocorrência (hora/dia/mês/

ano);
3. Nome das Empresas Envolvidas

(transportadora/contratante);

4. Tipo de Acidente (exemplos: abal-
roamento; capotamento; choque
com objeto fixo; colisão traseira;
engavetamento; queda de carga;
queda de talude; tombamento);

5. Tipo de Transporte (simples, cami-
nhão tanque, caminhão baú, etc);

6. Substâncias Envolvidas (especificar
a(s) substância(s) com toda(s) as
informações disponíveis sobre as
mesmas, incluindo nome comercial
e número de classificação da ONU
e ou guia da ABIQUIM);

7. Conseqüências: A identificação das
conseqüências deve conter as
seguintes informações:

• óbitos de trabalhadores direta-
mente envolvidos no transporte
(motorista e ajudantes),

Carlos Machado de Freitas e Andréa Estevam Amorim
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• óbitos de trabalhadores das equipes
de emergência (exemplo: órgãos
ambientais e corpo de bombeiros),

• óbitos entre os membros da
comunidade afetada,

• hospitalizados, lesionados e into-
xicados entre os de trabalhadores
diretamente envolvidos no
transporte,

• hospitalizados,  lesionados e
intoxicados entre os trabalhado-
res das equipes de emergência,

• hospitalizados, lesionados e
intoxicados entre os membros da
comunidade afetada (número
aproximado quando não for
possível especificar ou estimativa
de expostos),

• danos ambientais (especificando
qual tipo de dano ambiental, se a
fauna e/ou a flora, sua extensão e,
no caso de poluição/contami-
nação, que tipos de prejuízos foram
identificados; quando a poluição/
contaminação ambiental envolver a
privação do consumo de um
determinado tipo de alimento ou
água, se possível especificar, ainda
que por aproximação, o número de
pessoas atingidas),

• evacuação (estabelecendo o total
de membros da comunidade,
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quando for possível especificar,
e o tempo que tiveram de passar
fora de casa ou do trabalho),

• interrupção do tráfego de veículos
automotores (especificando onde,
por quanto tempo e, se possível,
número aproximado de veículos
retidos e extensão em quilômetros,
visto que em tais circunstâncias
não só pode aumentar o número
de potenciais expostos, como
dificultar o acesso das equipes de
emergências).

8. Descrição do Acidente (a descrição
do acidente deve ser breve contendo
as  in formações  necessár ias  e
básicas sobre o que aconteceu e
como aconteceu);

9. Causas do Acidente (é importante
observar que um acidente dificilmente
é o resultado de uma causa apenas,
imediata ou subjacente, tornando-se
necessário identificar a rede de
causas).

É importante observar que mesmo
um aparentemente simples protocolo de
registros básicos, constantes de um
registro comum, envolverá, necessaria-
mente, uma ação integrada e intersetorial
com instituições que possuem objetivos e
formas de organização diferenciadas,
podendo parecer inicialmente um
obstáculo. Entretanto, os obstáculos devem

Figura 3 - Sistema básico de vigilância ambiental em saúde dos acidentes químicos ampliados envolvendo o
transporte rodoviário de cargas perigosas

Órgão
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Fonte: Adaptado de Wendt e colaboradores. 5
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ainda ser superados e, para tanto, devem
ser realizados estudos multicêntricos envol-
vendo pelo menos os Estados que
concentram a maior parte da produção
química do país (São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia e Rio Grande do Sul), possibilitando
a montagem de um primeiro Sistema
Nacional de VAS de AQATRCPs.

ConclusãoConclusão
De acordo com o Boletim Desas-

tres,19 da Organização Pan-Americana da
Saúde, considera-se que 40% do comér-
cio de produtos químicos de todos os
países em desenvolvimento ocorre na
América Latina. Deste total, estima-se que
cerca de 70% da indústria química do
continente está concentrada no Brasil,
Argentina e México, em que aproxi-
madamente 50% estão localizadas em
áreas densamente povoadas. Este quadro
é bastante preocupante quando se
considera que para a maioria dos países
latino-americanos inexistem ou são
incipientes as políticas públicas  referentes
as estratégias de controle e prevenção
desses acidentes.19,20

Assim, não é casual o fato de o Brasil
já ter sido cenário de alguns acidentes
ampliados considerados graves em
termos de óbitos imediatos, como o de
Vila Socó em 1984, que podemos
encontrar em alguns estudos nacionais e
internacionais. No Rio de Janeiro, em
1951, um acidente com transporte de
inflamáveis causou 54 óbitos. Em Pojuca,
na Bahia, em 1983, o descarrilhamento
de um comboio ferroviário transportando
combustíveis resultou em explosão e
incêndio, provocando o óbito de 43
pessoas, além de grande número de
lesionados e desabrigados.20 Em julho de
1997, no Pará, uma carreta transportando
14 toneladas de nitrato de amônio, vinha
de Cubatão (SP) com destino a Carajás
(PA), explodiu e resultou em aproxima-
damente 18 vítimas fatais e nove
lesionados (entre eles o ajudante da
carreta que foi pedir auxilio e um homem
de bicicleta que passava pelo local no
momento da explosão).14 De acordo com
Amorim, 14 das 18 vítimas fatais, dois
estavam diretamente envolvidos com o

transporte de cargas perigosas: os
motoristas (carreta e o caminhão tanque
que explodiram). O restante, 16 pessoas,
eram da comunidade e motoristas de
outros veículos que passavam ou pararam
para prestar auxílio, em solidariedade.

O denominador comum entre esses
acidentes se encontra no fato de eles terem
ocorrido em uma realidade social em que
ainda predominam análises de acidentes
que na grande maioria dos casos responsa-
bilizam as vítimas, no caso os próprios
trabalhadores, e de inexistirem planos de
emergências.  Estes,  se acionados,
contribuiriam para diminuir o número de
vítimas e de danos ambientais. São
bastante limitadas as informações básicas
para uma avaliação preliminar dos impactos
ao meio ambiente e à saúde que podem
estar sendo causados tanto para vítimas
fatais,  como, principalmente, para
lesionados e expostos. No Brasil, além de
a infra-estrutura institucional dos diversos
órgãos nos níveis municipal, estadual e
federal ser ainda bastante precária para
possibilitar o desenvolvimento de
estratégias adequadas para a VAS, de modo
a fornecer subsídios para o controle e
prevenção, existe ainda uma ausência
completa de integração entre eles,
tornando-se necessário reverter já esse
quadro. Parte dessa integração já vem
ocorrendo, mas ainda com a ausência do
setor saúde, da qual se exige um papel mais
ativo. A montagem de um sistema de VAS
dos AQATRCPs pode ser o primeiro passo
desta integração, possibilitando o setor
saúde preparar-se não somente para o
atendimento, o que é necessário e urgente,
bem como para a formulação conjunta de
estratégias de controle e prevenção, tendo
por base a VAS dos AQATRCPs.
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Resumo
Entre junho e setembro de 2000, 9 pessoas de uma área pobre da zona norte do Rio de
Janeiro, Brasil, desenvolveram uma doença febril hemorrágica e morreram. Foi conduzida
uma busca ativa para determinar a extensão do surto e um estudo de caso-controle para
identificar a etiologia e os fatores de risco para aquisição da doença. Um paciente-caso
foi definido como residente da área afetada apresentando febre, cefaléia e um ou mais
dos seguintes sintomas - mialgia, artralgia, diarréia, manifestações hemorrágicas ou
icterícia - durante o período de junho a setembro de 2000, tendo procurado serviço
médico. Quarenta e três pessoas enquadraram-se na definição de caso e foram
comparados com 86 controles, pareados por área de residência e faixa etária. Vinte e
três (53,3%) eram do sexo masculino e a idade mediana foi de 19 anos. Na análise
univariada, contato com esgoto (mOR=2,5; p=0,02); contato com ratos (mOR=3,0;
p=0,006), contato com rio (mOR=3,3; p=.009), e mortandade de animais no peridomicílio
(mOR=2,7; p=0,04), foram significantemente associados ao desenvolvimento de doença.
Na análise multivariada, contato com ratos (OR=5,1; p=0,03) e contato com rio (OR=4,9;
95%; p=0,04) permaneceram como fatores de risco independentemente associados ao
desenvolvimento de doença. A imunohistoquímica de uma amostra de tecido de um caso
fatal foi positiva para leptospirose. Exames  adicionais para outros potenciais  agentes
estão pendentes. Com base nas evidências epidemiológicas fornecidas pela investigação,
recomendamos a implementação de desratização na área afetada e educação em saúde
aos residentes, para que evitassem contato com o rio local. Após a implementação das
medidas de controle nenhum caso novo foi notificado. Esta investigação ressalta a
importância de se instituir recomendações de saúde pública com base em resultados de
investigações epidemiológicas quando exames laboratoriais não estão prontamente
disponíveis.

Palavras-Chave
Epidemia; Febre Hemorrágica; Rio de Janeiro.

Summary
In June-September 2000, nine persons from a poor area north of Rio de Janeiro, Brazil,
developed a febrile hemorrhagic illness and died.  We conducted case finding to determine the
outbreak size, and a case-control study to identify disease etiology and risk factors. A case-
patient was defined as a resident of the affected area who sought medical care during June-
September 6, 2000, presenting with fever, headache, and one or more of the following symptoms:
myalgia, arthralgia, diarrhea, hemorrhagic manifestations, or jaundice. Forty-three persons
met the case definition and were compared with eighty-six controls matched by area of residence
and age group.  Twenty-three (53.3%) were males with a median age of 19 years.  In univariate
analysis, contact with sewage (matched Odds Ratio [mOR]=2.5; p=0.02), contact with rats
(mOR=3.0; p=0.006), contact with local creek (mOR=3.3; p=0.009), and mortality of household
animals (mOR=2.7; p=0.04), were associated with development of the disease.  In multivariate
analysis, contact with rats (mOR=4.7; p= 0.03), and contact with local creek (mOR=4.8;
95%; p= 0.04) remained as independent risk factors.  Immunohistochemical evaluation of
tissue samples from one fatal case was positive for leptospirosis.  Further laboratory testing for
potential etiologies is pending. Based on the epidemiologic evidence provided by our
investigation we recommended implementation of rodent extermination in the affected area,
and education of residents to avoid contact with the local creek. Following implementation of
these control measures, further cases were not reported. This investigation highlights the
value of implementing public health recommendations based on results from epidemiologic
investigations when laboratory testing is not immediately available.

Key Words
Outbreak; Hemorrhagic Disease; Rio de Janeiro.

Surto de Doença Febril Hemorrágica no Rio de Janeiro
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Int roduçãoIntrodução
No período de junho a setembro de

2000 ocorreram nove casos fatais de
doença febril acompanhada de manifes-
tações hemorrágicas em dois bairros
vizinhos - São Sebastião e Tricampeões,
pertencentes aos municípios de Japeri e
Queimados, respectivamente. No dia 31
de agosto, o Centro Nacional de
Epidemiologia (CENEPI) foi notificado. O
local situa-se a aproximadamente 80km do
município do Rio de Janeiro e a população
estimada é de 1.310 pessoas. Os casos
ocorreram em indivíduos do sexo
masculino, com idade variando de três a
39 anos e caracterizaram-se pelo seguinte
quadro clínico: febre (100%); cefaléia
(100%); manifestações hemorrágicas
(77%); convulsões (66%); icterícia (66%)
e mialgia (55%). Evolução para choque e
óbito ocorreu em tempo médio de seis dias.

Antes da chegada dos técnicos do
CENEPI no local, as seguintes medidas
de controle e prevenção já haviam sido
adotadas pelas Secretarias de Saúde
Municipais de Japeri e Queimados e pela
Secretaria Estadual de Saúde do RJ: 1)
busca ativa de casos: foram coletadas
amostras de sangue de casos suspeitos e
de familiares dos óbitos para sorologia
de leptospirose e hepatite A; 2)
desratização e destruição de 480 ninhadas
de ratos; 3) pesquisa de coliformes fecais
na água de poços dos domicílios dos
óbitos; 4) implantação de rede de água e
5) informação à população através de
panfletos explicativos sobre leptospirose.

Os objet ivos dos técnicos do
CENEPI nesta investigação foram: avaliar
a extensão da epidemia, caracterizar a
entidade clínica e identificar a etiologia,
determinar fatores de risco para desen-
volvimento de doença e propor medidas
de prevenção e controle.

MetodologiaMetodologia
Tendo em vista os objet ivos,

realizamos uma nova busca ativa de casos
na região e um estudo de caso-controle.
Também foi realizado um estudo
laboratorial, para o qual amostras de
sangue de pacientes casos e controles

foram coletadas e investigadas para as
seguintes patologias: leptospirose,
hantavírus, arboviroses, arenavírus e
ricketsioses.

Para o estudo de caso-controle, foi
utilizado um questionário padronizado e
as seguintes variáveis foram analisadas:
consumo de carne mal cozida ou crua,
de alimentos crus da região e de água
do poço; exposições a lixo, lama, esgoto,
rio local, ratos, animais, carrapatos,
pulgas e mosquitos; mortandade de
animais no peridomicílio. A análise
estatística foi realizada utilizando-se os
softwares Epi Info 6.04 e Epi Info 2000.
Um caso foi definido como: indivíduo
proveniente dos bairros São Sebastião
ou Tricampeões ,  tendo procurado
assistência médica  no período de 1º de
junho a 13 de setembro, apresentando
febre ,  cefaléia  e um dos seguintes
sintomas - calafrios, mialgia, artralgia,
dor retroocular, icterícia, diarréia,
vômitos, manchas no corpo.

ResultadosResultados
Quarenta e três pessoas enquadraram-

se na definição de caso e foram pareadas
por idade com 86 controles. A curva
epidêmica é mostrada na Figura 1. Entre
os pacientes-casos, 23 (53,3%) eram do
sexo masculino, com idade mediana de 19
anos.

Na análise univariada, as variáveis
que foram significativamente associadas
ao desenvolvimento de doença foram:
contato com ratos, rio, esgoto e mortan-
dade de animais no peridomicílio
(Tabela  1). Após análise multivariada,
utilizando-se o modelo de regressão
logística, apenas as variáveis contato
com ratos (mOR=5,1; 95% IC: 1,1 - 23,1;
p=0,03) e contato com o rio (mOR=4,9;
95% IC: 1,0 - 22,8; p=0,04) permane-
ceram  independentemente associadas ao
risco de adoecimento.

Foram coletadas amostras de
sangue de 31 dos 43 pacientes casos e
de 78 dos 86 controles, além de 31
amostras de animais (cães e eqüinos): 14
de domicílios onde ocorreram casos e 17
de domicílios de controles.

Suely Hiromi Tuboi e colaboradores

volume 10, nº 1
janeiro/março 2001
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Das 26 amostras de pacientes-caso,
uma (3,8%) foi positiva para leptospirose
(ELISA, microaglutinação e imunoisto-
química) e uma (3,8%) foi positiva para
dengue (MAC-ELISA). As 26 amostras
foram negat ivas  para  hantaví rus ,
r ickets ias  e  arenavírus .  Entre  os
controles,  quatro amostras (5,8%)
foram positivas para leptospirose e uma
(0,01%) foi positiva para arenavírus. As

Surto de Doença Febril Hemorrágica no Rio de Janeiro

Informe Epidemiológico
do SUS

Figura 1 - Distribuição dos casos e óbitos (n=43) por semana de início dos sintomas. Investigação do surto de
doença febril, Japeri/Queimados (RJ), junho a setembro de 2000
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amostras resultaram negativas para
hantavírus e arbovírus, não sendo
testadas para ricketsias. Os resultados
encontram-se sumariados na Tabela 2.

As amostras foram enviadas ao
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) para serem retestadas
para os mesmos patógenos e para outros,
para os quais não dispomos de método
diagnóstico.

29        72,5

19        48,7

23        57,5

12        30,0

Ratos

Rio

Esgoto

Morte Animais

Casos (n=43)
mOR (IC 95%)

Controles (n=86)
Valor p

37         43,5

22         26,2

28         32,9

10         13,5

3,0    (1,4 - 7,5)

3,3    (1,3 - 7,8)

2,5    (1,2 - 5,3)

2,7    (1,1 - 6,6)

0,006

0,009

0,02

0,04

Fatores de Risco

Tabela 1 - Fatores de risco associados a desenvolvimento de doença. Investigação de surto de doença febril.
Japeri/Queimados, junho a setembro de 2000
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ConclusãoConclusão
Em conclusão, investigamos um surto

de doença febril ocorrido no período de
junho a setembro de 2000 nos municípios
de Japeri e Queimados, Rio de Janeiro.
Embora os resultados dos testes
laboratoriais não fossem disponíveis, os
resultados do estudos epidemiológicos
implicaram fortemente contato com ratos

e contato com rio como fatores de risco
para o desenvolvimento de doença. Desse
modo, foram feitas recomendações de
educação em saúde (orientação à
população), controle ambiental (desra-
tização e tratamento de água e esgoto) e
vigilância de síndrome febril nos bairros
sob risco, as quais determinaram o rápido
controle do surto.

1/26 (3,8%)*

0

0

1/26 (3,8%)

0

Leptospirose

Hantavírus

Ricketsia

Dengue

Arenavírus

Casos (n=43) Controles (n = 86)

4/68 (5,8%)

0

Não testados

0

1/65 (0,01%)

Exame

Tabela 2 - Resultados parciais dos exames laboratoriais do estudo de caso-controle. Investigação de surto de doença
febril, Japeri/Queimados, junho a setembro de 2000

* Microaglutinação e imonoistoquímica.
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Resumo
Este é o relatório final da Oficina de Trabalho “Informações para a Gestão do SUS”,
realizada no âmbito do VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. O objetivo da Oficina
foi elaborar uma Agenda com propostas, contemplando soluções e estratégias para
potencializar o uso das informações pelos gestores, nos diversos níveis do SUS. Foram
apresentadas, a título de exemplo, experiências e pesquisas em cada esfera de governo:
federal, estadual e municipal, a partir das quais foram discutidas as necessidades e
perspectivas das informações em saúde, em torno de quatro eixos: (i) o uso das informações
em saúde, (ii) tecnologia da informação, (iii) qualidade da informação e (iv) a questão
ética relacionada à informação em saúde. Os participantes elaboraram propostas,
evidenciando a necessidade do estabelecimento de mecanismos para que a população
usuária do SUS, os técnicos e os gestores expressem suas questões em torno das
informações relacionadas à vida, doença e morte dos brasileiros. Dada a relevância da
troca de experiências e estudos realizada na Oficina de Trabalho, este relatório foi
apresentado como texto básico para o subtema relativo a Sistemas de Informação, na XI
Conferência Nacional de Saúde.

Palavras-Chave
Informação em Saúde; Gestão da Saúde; SUS; Política Nacional de Informações em
Saúde.

Summary
This is the final report of the Workshop “Information for the Brazilian Health System
Management” that occurred in the VI Brazilian Congress of Collective Health. The goal
of the Workshop was to elaborate an agenda with propositions, solutions and strategies
to increase the use of information by managers of the several levels of the Brazilian
Health System. Experiences and researches of the three government levels: federal, state
and municipal, were presented. These examples lead to the discussion of the needs and
perspectives of health information considering four major points: (i) use of health
information; (ii) information technology; (iii) information quality and (iv) ethical issues
concerning health information. Propositions were elaborated by the participants showing
the importance of establishing mechanisms to allow the general public, technicians, and
managers of the health system to express their opinions about information related to life,
illness and death of the Brazilian population. Due to the relevant exchange of studies
and experiences during the Workshop, this report was presented as a basic document for
the Information System topic in the XI National Health Congress.

Key Words
Health Information; Health Management; Brazilian Health System; Brazilian Health
Information Policy.
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Int roduçãoIntrodução
A Oficina de Trabalho “Informações

para a Gestão do SUS: necessidades e
perspectivas” foi realizada com o objetivo
de elaborar uma Agenda com propostas,
contemplando soluções e estratégias para
potencializar o uso das informações pelos
gestores e pela população, nos diversos
níveis do SUS, na perspectiva da
construção de uma Política Nacional de
Informações em Saúde para o país.

Coerente com os seus marcos
fundadores de promover o debate aberto
e plural em torno da “construção e
sistematização de propostas relacionadas
a um Projeto Nacional para a área de
Informação em Saúde e População,
dirigido para a sociedade brasileira,
adotando como eixo aglutinador dos
trabalhos, os princípios da descentra-
lização e do controle social”1, o Grupo
Técnico de Informação em Saúde e
População da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (GTISP/ABRASCO)
promoveu no âmbito do VI Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva esta Oficina
de Trabalho, nos dias 28 e 29 de agosto
de 2000, em Salvador, Bahia.

Os membros do GTISP/ABRASCO
(listados ao final deste artigo) estão
conscientes de que na área da Saúde
existem muitos dados capazes de gerar
informações de interesse para o gestor e
para a população, ao mesmo tempo em
que ocorrem rápidas e importantes
transformações relacionadas às tecnolo-
gias de informação. Entretanto, eles vêm
observando que estes avanços, por si só,
não estão sendo suficientes para garantir
a qualidade das informações produzidas e
seu uso efetivo no processo, seja de tomada
de decisão do SUS, em suas diferentes
esferas de governo, seja de sua efetiva
democratização, de forma que seja
apropriada pela população e seus
representantes, no cotidiano da vida dos
cidadãos e no exercício do controle social.
Efetivamente, esse processo só ocorrerá
quando a Gestão da Informação em Saúde
ingressar de fato, como questão relevante,
na Agenda Política dos debates da
sociedade brasileira em torno da Saúde.

O GTISP/ABRASCO, ao promover
a troca de conhecimentos e experiências
entre instituições de ensino e pesquisa,
gestores e órgãos envolvidos na produção
e disseminação da informação, pretende
contribuir para esse debate. Para formular
propostas que propiciassem um maior
apoio das informações às instâncias
gestoras do SUS e população, no decorrer
da Oficina de Trabalho, foram discutidas
as necessidades e perspectivas em cada
esfera de governo. A título de exemplo,
para subsidiar os debates sobre o atual
quadro do uso das informações em saúde
no SUS, foram apresentadas as seguintes
experiências e pesquisas:

Da esfera federal
• Rede Interagencial de Informações

para a Saúde (RIPSA), secretariada
pela Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS/Brasil), apresentada
por João Baptista Risi Junior,
membro da Secretaria Executiva da
RIPSA.

• Departamento de Informática do
SUS (DATASUS/MS) apresentada
pelo seu diretor Arnaldo Machado.

Da esfera estadual
• Secretaria de Estado de Saúde do

Rio de Janeiro, apresentada por Ilara
Hämmerli Sozzi de Moraes, Diretora
Geral do Centro de Informações em
Saúde/SPD/SES-RJ.

Da esfera municipal
• “Uso de Indicadores em Sistemas

Locais de Saúde”, sobre municípios
no Estado de São Paulo, apresenta-
do por Paulo Fernando Capucci.

• “Informação Técnico-Científica e o
Processo Decisório em Saúde - o
Caso do Estado de São Paulo”,
apresentado por Márcia Faria
Westphal.

• “A experiência da Secretaria
Municipal de Saúde de Ribeirão
Preto”, apresentada por Edmilson
Belo Pereira.

A partir dos exemplos apresentados,
os participantes tiveram a oportunidade de
discutir e fazer propostas, em um processo
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de construção coletiva, sobre as questões
relativas às informações em saúde.

A identificação dos problemas e das
perspectivas para as informações de
interesse para a área da saúde, subsi-
diando o processo de gestão do SUS,
ocorreu através de uma ampla discussão
dos participantes, em torno dos seguintes
eixos temáticos:

• uso das informações em saúde;
• tecnologia da informação;

• qualidade da informação;
• a questão ét ica  relacionada à

informação em saúde.

Situação atual :  necessidades eSituação atual :  necessidades e
p e r s p e c t i v a sp e r s p e c t i v a s

Uso das informações em saúde
Tendo por referência que a “Infor-

mação é um direito de todos e dever do
Estado e que o acesso à informação
constitui um dos alicerces do projeto de
conquistas sociais, de construção da
cidadania”1, os participantes enfatizaram
a necessidade de se considerar, de forma
destacada, o cidadão com o estabele-
c imento  de  novos  processos  de
disponibilização dos dados, criando
mecanismos facilitadores tanto do
aces so  quan to  do  cu idado  com a
linguagem e forma, adequando-as ao
universo da população em geral, como
mecanismo de promover a apropriação
do conhecimento em saúde pela
sociedade brasileira, em um amplo
processo de  democrat ização da
informação em saúde.

As experiências e estudos apresen-
tados na Oficina apontaram para o baixo
uso da informação no processo de gestão
da saúde, que permanece se dando, em sua
maioria, de forma pouco embasada na
realidade apontada pelas informações em
saúde existentes. Esta constatação pode ter
várias gêneses, destacando-se:

• baixo comprometimento em aten-
der, de forma equânime, as reais
demandas da população nos seus
problemas de saúde, independente
do poder aquisitivo do usuário;

• o processo de gestão em saúde ainda
se dá sob uma lógica fragmentadora
e vertical, pouco sintonizada com a
divers idade que caracter iza  a
situação de saúde da população
brasileira, acarretando uma resis-
tência ao uso na gestão da saúde de
tecnologias integradoras e flexíveis
que instrumentalizam uma aborda-
gem mais globalizante e próxima da
realidade sanitária, como propiciam
as novas tecnologias de informação;

• esta fragmentação interna ao setor
saúde também pode ser observada
no quantitativo ainda baixo de
experiências concretas orientadas
por uma abordagem intersetorial nas
ações de saúde. O SUS, enquanto
parte do processo de Reforma
Sanitária aprovada na VIII Confe-
rência Nacional de Saúde (1986),
precisa articular-se com setores
extra-saúde como estratégia funda-
mental para um impacto efetivo de
melhoria da saúde da população. A
necessidade de agregação de novas
variáveis socioeconômicas (por
exemplo: dados censitários, variá-
veis demográficas), como também
uma consistente conceitualização e
incorporação de indicadores de
causas externas, são exemplos de
como as informações podem ampliar
o leque de visão dos gestores de
saúde e da população, explicitando
os nexos causais da situação de saúde
encontrada com as condições de
vida. Estas informações ampliam
também as possibilidades de
estabelecimento de relações entre os
campos e arenas de luta dos
representantes da sociedade, instru-
mentalizando as articulações entre os
problemas enfrentados pela popu-
lação em seu cotidiano de vida;

• como conseqüência, os Sistemas de
Informações em Saúde de base
nacional (que expressam esta mesma
lógica fragmentada do processo de
gestão) que foram estruturados há
mais tempo e portanto desenvolvidos
a partir de opções tecnológicas
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antigas, não permitem sua melhor
adequação e flexibilidade às diferentes
responsabilidades e competências
das esferas de governo.
Dado este quadro, um dos principais

desafios colocados para a área da
Informação e as tecnologias a ela
associadas é fomentar um amplo
processo político em torno da produção,
disseminação e uso das informações, seja
pela gestão da saúde, seja como subsídio
para o exercício efetivo do controle social
sobre as políticas públicas em andamento.

Tecnologia da informação
As mudanças na dimensão política

da gestão da informação precisam vir
acompanhadas de mudanças tecnológicas
para que seja alcançado o patamar do uso
efetivo da informação no processo de
gestão da saúde e como subsídio para o
exercício do controle social.

Dada a fragmentação histórica dos
Sistemas de Informações em Saúde (SIS),
o primeiro desafio tecnológico a ser en-
frentado é o estabelecimento de padrões,
definidos democraticamente com uma
ampla participação, como etapa básica
para se conseguir o aperfeiçoamento dos
SIS.

Deve-se destacar a contribuição de
algumas iniciativas, tal como a Oficina
de Trabalho “Compatibilização de Bases
de Dados Nacionais”, promovida pelo
GTISP/ABRASCO, no V Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva, em 1997,
cujo Relatório Final2 serviu de documento
orientador para o Comitê Temático na
RIPSA (MS-OPAS) para “Compatibili-
zação de Sistemas e Bases de Dados”, que
instrumentalizou a elaboração da Portaria
3.497/GM do Ministério da Saúde, de 25
de novembro de 1998.

3
 Outra contribuição

para este processo de busca de articulação
entre os SIS vem de outro comitê da
RIPSA: o Comitê Temático de Padroni-
zação de Registros Clínicos, cujas
primeiras recomendações já estão dispo-
níveis no site do DATASUS/MS.

4

Um importante campo de uso das
informações em saúde e suas tecnologias
pelos gestores são as experiências, em

alguns municípios e unidades federadas,
de implantação do Sistema de Informação
de Regulação das Ações de Saúde
(SISREG), do DATASUS/MS. O Sistema,
que está sendo aprimorado a partir de um
trabalho em parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, tem
por objetivo regular as solicitações de
serviços hospitalares e ambulatoriais. O
SISREG agiliza o acesso da população aos
serviços de saúde, através da interco-
nectividade entre os pólos regionais, via
Internet, contribuindo para a melhoria da
qualidade do atendimento do SUS.

Articuladas entre si e entre as demais
iniciativas em andamento, as experiências
do Cartão Nacional de Saúde e do SISREG
podem trazer importantes contribuições
para superar a distância ainda existente do
uso das informações no processo de
gestão da saúde, com impactos positivos
na melhoria da saúde da população.

Qualidade da informação em saúde
A qualidade da informação é

conseqüência da qualidade com que se
realizam as etapas, desde a coleta ou
registro até a disponibilização dos dados
produzidos pelos Sistemas de Informa-
ção. Foram identificadas necessidades,
tais como a ampliação de cobertura e da
criação de mecanismos de validação de
dados que evidenciem a qualidade dos
dados produzidos, independente do
enfoque financeiro.

É necessário melhorar a qualidade
das variáveis sociais nas bases de dados
da saúde como ocupação e local de
moradia, bem como tentar garantir, junto
à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que os
dados sejam disponibilizados de forma
adequada às necessidades das análises da
situação de saúde, do planejamento e da
execução  das ações de saúde. Isso
significa ter acesso às bases cartográficas
e tabelas de logradouros com informações
dos setores censitários. Da mesma forma,
o IBGE deveria orientar os usuários quanto
ao manuseio das informações de pesquisas
realizadas em amostras populacionais
complexas como a Pesquisa Nacional por
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Amostra de Domicíl ios (PNAD),
disponibilizando não apenas os dados mas
também o desenho amostral da pesquisa.

A questão ética relacionada à
informação em saúde

O avanço tecnológico associado à
informação em saúde, contribuindo para
a criação de melhorias para a gestão da
saúde e facilidades para o cidadão,
também traz riscos no que se refere à
garantia de sua privacidade.

O Brasil pouco avançou em relação
à criação de salvaguardas éticas e
jurídicas que garantam a segurança da
inviolabilidade da identificação do cidadão
em qualquer base de dados existente.

Os padrões de segurança a serem
adotados devem garantir: i) a integridade
da informação; ii) a privacidade do cidadão
e iii) a confidencialidade da informação,
tendo por referência o princípio do
consentimento informado, ou seja, deve-
se garantir que o indivíduo tenha pleno
conhecimento sobre a finalidade das
informações que está fornecendo e tenha
a liberdade de concordar ou não com o
armazenamento das informações em
bancos de dados de domínio público. Esta
tem sido a conquista das populações em
países europeus, onde o respeito à livre
decisão do cidadão precisa ser respeitada
pelas instituições governamentais.

Precisa estar claramente descrito
para todos os cidadãos quem tem acesso
e a quais informações, com o estabele-
cimento de normas éticas que orientem
o processamento e o uso da informação,
principalmente aquela que permita a
identificação dos cidadãos, sob pena de
viverem todos sob o império do controle
e da vigilância, sutil mas presente, das
instituições sobre a sociedade, sejam
governamentais ou privadas.

P r o p o s t a s  e  e s t r a t é g i a s  d eP r o p o s t a s  e  e s t r a t é g i a s  d e
encaminhamentoencaminhamento

Uso das informações em saúde:
informação como instrumento de
apoio à decisão para gestores e para
subsidiar o controle social do SUS

Para fomentar um amplo processo

polí t ico em torno da produção,
disseminação e uso das informações,
torna-se estratégico que a informação e
as tecnologias a ela associadas passem a
fazer parte da Agenda Política da Saúde,
sob pena de esta perder o “bonde da
his tór ia” .  Reduzir  os  desaf ios  que
as  Tecnologias de Informação vêm
representando para as sociedades
contemporâneas como questão restrita ao
debate dos técnicos e especialistas, em
nada contribui para o salto de qualidade
que tanto a gestão da informação quanto
a gestão da saúde estão necessitando no
Brasil. Uma questão política é tratada
politicamente como sendo “técnica”,
alijando atores sociais do processo de
formulação da Política Nacional de
Informação em Saúde.

O desafio é implementar ações que
superem as resistências ao uso das
informações e suas tecnologias mais
avançadas no processo de gestão da
saúde,  vinculadas a um profundo
conhecimento das situações de saúde das
populações, em um processo democrático
de eleição de prioridades, promovendo
uma real mudança de cultura no trato das
informações, superando as resistências à
inclusão de novos indicadores, novas
abordagens, novas tecnologias e novos
atores sociais discutindo a Política de
Informações em Saúde que se quer para
o país.

A proposta estratégica para uma
nova abordagem na Gestão da Informa-
ção em Saúde é que sejam estabelecidos
mecanismos onde a população usuária do
SUS, os técnicos e os gestores tenham
espaço para expressar suas questões ou
perguntas em torno das informações
relacionadas à vida, doença e morte dos
brasileiros, a partir das suas atribuições
e seus papéis nos diferentes níveis e
espaços de gestão do SUS. É preciso que
sejam abertos novos espaços de
interlocução e participação, principal-
mente da população em geral, que
tradicionalmente esteve afastada dos
espaços onde são tomadas as decisões
sobre as informações, mas, também para
os técnicos e gestores das diferentes
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esferas, principalmente municipal e
estadual, dada a histórica centralização
das ações de governo, que vem paulatina-
mente sendo superada a part ir  da
implementação do SUS.

Este primeiro desafio pode ser assim
sintetizado: gerir a informação em saúde
nas sociedades contemporâneas e no
Brasil é uma questão política e, portanto,
deve envolver a sociedade nesta discus-
são, através do estabelecimento do
Comitê de Informação em Saúde, ligado
aos Conselhos de Saúde, nas três esferas
de governo, com um caráter permanente,
para propor ao Conselho questões políti-
cas e estratégicas que confluam para a
definição de uma Política Nacional de
Informações em Saúde adequada ao
projeto do SUS.

Tecnologia da informação: impor-
tante fator na busca da integração das
informações, na melhoria de sua
qualidade e do seu uso na saúde

O processo de padronização de
sistemas de informações deve ocorrer
contemplando três níveis: padronização
do vocabulário utilizado, padronização do
conteúdo e padronização dos procedi-
mentos de transmissão da informação.

A construção de padrões aqui
proposta é oposta a uma visão autoritária
onde alguns definem e todo o restante do
Brasil deverá seguir. A partir da experiência
em países amplamente democráticos,
propõe-se que esta construção se dê de
forma totalmente aberta para todo e
qualquer cidadão que deseje participar,
para toda e qualquer entidade, pública ou
privada. As tecnologias de informação e
os mecanismos de gestão coletivos do SUS
criam as condições materiais mínimas
necessárias para que se inicie de forma
vigorosa no Brasil este processo. Não há
mais espaço para posturas tecnocráticas
ou tecnicistas que pretendem separar o
cidadão das discussões técnicas. Poder e
Saber caminham juntos na sociedade
contemporânea.

Como também deve estar garantido
o direito de todo e qualquer técnico ou
gestor encaminhar sua proposta ou

contribuição, evitando-se que o processo
de definição de padrões se dê apenas com
o envolvimento de um pequeno grupo de
profissionais, empresários e dirigentes da
saúde articulados em grupo de interesses
comuns. Uma importante experiência já
em andamento é o Consórcio de Compo-
nentes de Software, articulado pelo
DATASUS/MS.

5

Este amplo processo é fundamental
para a consti tuição de propostas
articuladas de implantação do Prontuário
Eletrônico do Paciente em todos os
serviços de saúde, independente de ser
público ou privado, garantindo sua
compatibilização com os SIS existentes.

Outra estratégia importante é a
implantação do Cartão Nacional de Saúde,
nos moldes aprovados na 10ª Conferência
Nacional de Saúde, constituindo-se em
um elemento único de identificação do
usuário do SUS. Cabe destacar que esta
importante iniciativa deve estar, entretan-
to, articulada às demais que estão sendo
implementadas na área das tecnologias de
informação aplicadas à Saúde, evitando-
se mais uma experiência brasileira de
paralelismo de ações que empobrecem
todo o processo e oneram o custo final.

O avanço tecnológico inerente aos
desafios apresentados implica também a
criação de mecanismos de monitoramento
de todo o processo operacional dos SIS,
com o estabelecimento de critérios de
acreditação tanto da informação (se está
dentro dos padrões, por exemplo) quanto
de Sistemas de Informação em Saúde.

Todos estes desafios requerem uma
política clara de valorização do processo
de produção e disseminação das infor-
mações. Uma das formas de garantir
materialidade à perspectiva de ampliação
das experiências em andamento, de forma
intensa como demanda a situação de
saúde brasileira, é ampliar os recursos
financeiros para esta área, tanto para as
instituições de serviços de saúde (como
o DATASUS, do Ministério da Saúde), em
todas as esferas de governo (como os
Centros de Informações em Saúde das
Secretarias Estaduais e Municipais de
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Saúde, quanto para pesquisas e estudos
sobre o tema. É importante uma política
que fomente a produção de conhecimento
nacional  nessa área,  diminuindo a
dependência tecnológica às inovações
estrangeiras.

Como parte desta estratégia, é
fundamental um amplo processo de
capacitação dos profissionais  das
Secretarias Municipais e Estaduais de
Saúde, com especial atenção para aqueles
diretamente inseridos na gestão das
informações em saúde.

Este processo deve contemplar
também uma abordagem especial para os
gestores da saúde, para que estes se
apropriem das questões estratégicas que
estão em jogo no que se refere ao avanço
das tecnologias de informação no mundo
contemporâneo, conseguindo extrair daí
o que de melhor e mais avançado possa
ser útil para as diversas localidades
brasileiras, apoiando-se em informações
de qualidade para subsidiar seu processo
decisório.

Este amplo processo de capacitação
em Informação em Saúde, para alcançar
o impacto necessário, deve procurar
articular as Tecnologias de Informação,
com as Tecnologias de Gestão e com as
Tecnologias de Saúde.

Todas estas questões aqui apresen-
tadas precisam ser amplamente discutidas
propondo-se, então, que seja realizado,
em continuação, Seminários Regionais
para aprofundamento dos debates.

Qualidade da informação em
saúde: perspectivas de melhoria

Desde sua criação, o GTISP/
ABRASCO vem sugerindo a necessidade
de se criarem mecanismos que promovam
a melhoria da qualidade das informações.
Apesar da melhoria dos Sistemas de
Informação em Saúde, verificada nos
últimos anos, seu aperfeiçoamento continua
e sempre será desejável. É necessário baixar,
cada vez mais, a tolerância com as
deficiências na produção de informações,
desde o registro até a disponibilização.

As propostas da Oficina de
Trabalho, destacadas nas duas seções

anter iores ,  referentes  ao uso das
informações em saúde e à aplicação de
tecnologia da informação, acarretam
impactos positivos na qualidade da
informação. Avanços na utilização da
tecnologia da informação implicam
qualidade, mas convém lembrar que,
como está enfatizado no documento de
referência do Grupo(i), soluções tecnoló-
gicas, por si só, não garantem essa
qualidade. O uso permanente das infor-
mações é essencial para apontar os
caminhos para sua melhoria.

A questão ética relacionada à
informação em saúde: um desafio

Propõe-se a criação de Comitê de
Ética e Segurança das Informações em
Saúde que articule iniciativas de vários
setores (como o Ministério Público, o
Conselho Federal de Medicina, o Ministério
da Saúde, sociedades científicas como a
SBIS - Sociedade Brasileira de Informática
em Saúde e a ABRASCO - Associação
Brasileira de Saúde Coletiva), com a
participação direta de representantes dos
usuários do SUS e da sociedade em geral,
estabelecendo um espaço de interlocução
com a sociedade civil. Não dá para uma
questão que repercute diretamente na vida
do cidadão, deixar de garantir sua
participação de forma efetiva e não
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O Ministro de Estado de Saúde, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no art. 8

o
, inciso I, do decreto n

o

78.231, de 12 de agosto de 1976, resolve:

Ar t .  1
o
 Os casos suspeitos ou

confirmados das doenças a seguir
relacionadas são de notificação com-
pulsória às Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde e à Fundação
Nacional de Saúde:
1. Botulismo
2. Carbúnculo ou “antraz”
3. Cólera
4. Coqueluche
5. Dengue
6. Difteria
7. Doença de Chagas (casos agudos)
8. Doença Meningocócica e outras

Meningites
9. Esquistossomose (em área não

endêmica)
10.Febre Amarela
11.Febre Maculosa
12.Febre Tifóide
13.Hanseníase
14.Hantaviroses
15.Hepatite B
16.Hepatite C
17.Infecção pelo vírus da imunode-

ficiência humana (HIV) em gestantes
e crianças expostas ao meio de
transmissão vertical

18.Leishmaniose Tegumentar Americana
19.Leishmaniose Visceral
20.Leptospirose
21.Malária (em área não endêmica)
22.Meningite por Haemophilus

influenzae

23.Peste
24.Poliomielite
25.Paralisia Flácida Aguda
26.Raiva Humana
27.Rubéola
28.Síndrome da Rubéola Congênita
29.Sarampo
30.Sífilis Congênita
31.Síndrome da Imunodeficiência

Adquirida (AIDS)
32.Tétano
33.Tularemia
34.Tuberculose
35.Varíola

Parágrafo único. A ocorrência de
agravo inusitado á saúde, independen-
temente de constar desta relação deverá
também ser notificado imediatamente às
autoridades sanitárias mencionadas no
caput deste artigo.

Art. 2
o
  Deverão ser notificados de

forma imediata às Secretarias Estaduais
de Saúde e estas deverão informar a
FUNASA imediatamente após a noti-
ficação os casos suspeitos de botu -
lismo, carbúnculo ou “antraz”, cólera,
febre amarela, febres hemorrágicas de
etiologia não esclarecida, hantaviroses,
paralisia flácida aguda, peste, raiva
humana, tularemia e varíola e os surtos
ou agregação de casos ou óbitos de
agravos inusitados, difteria, doença de
etiologia não esclarecida e doença
meningocócica.

Art. 3
o
 Deverão ser notificados de

forma imediata às Secretarias Estaduais
de Saúde e estas deverão informar a

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

Portaria No 1.943, DE 18 DE OUTUBRO DE 2001

Define a relação de doenças de notificação
compulsória para todo território nacional.

Publicada no Diário Oficial da União no 204, página 35, de 24 de outubro de 2001.

volume 10, nº 1
janeiro/março 2001
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FUNASA imediatamente após a
notificação os casos confirmados de
poliomielite, sarampo e tétano neonatal.

Art. 4
o
 A definição de caso para cada

doença relacionada no art. 1
o
 desta

Portaria deve obedecer à padronização
definida pela Fundação Nacional de Saúde
- FUNASA.

Art. 5
o
 O fluxo, a periodicidade e os

instrumentos utilizados para a realização
da notificação são os definidos nas
normas do Sistema de Informações de
Agravos de Notificação - SINAN.

Art. 6
o
  Os gestores estaduais e os

municipais do Sistema Único de Saúde
poderão incluir outras doenças e agravos
no elenco de doenças de notificação
compulsória, em seu âmbito de com-
petência, de acordo com o quadro
epidemiológico local.

Parágrafo único. As inclusões de
outras doenças e agravos deverão ser
comunicadas pelos gestores estaduais e
municipais à Fundação Nacional de Saúde.

Art. 7
o
  Fica revogada a Portaria n

o

933/GM, de 4 de setembro de 2000.
Art. 8

o
  Esta Portaria entra em vigor

na data de sua publicação.

JOSÉ SERRA
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Normas para PublicaçãoNormas para Publicação

O Informe Epidemiológico do SUS
é  u m a  p u b l i c a ç ã o  t r i m e s t r a l  d e
caráter  técnico-científico destinada
prioritariamente aos profissionais de
saúde. Editado pelo Centro Nacional de
Epidemiologia da Fundação Nacional de
Saúde  (CENEPI /FNS) ,  t em como
missão  a difusão do conhecimento
epidemiológico visando ao aprimoramento
dos serviços de saúde do SUS. Também
é um veículo de divulgação de portarias,
regimentos, resoluções do Ministério da
Saúde, bem como de Normas Técnicas
relativas aos Programas de Controle.

Serão aceitos trabalhos sob as
seguintes modalidades: (1) Artigos
originais nas seguintes linhas temáticas:
avaliação de situação de saúde; estudos
etiológicos; avaliação epidemiológica de
serviços, programas e tecnologias e
avaliação da vigilância epidemiológica
(máximo 20 páginas); (2) Artigos de
revisão : revisão crítica  sobre tema
relevante  para a  saúde pública ou de
atualização em um tema controverso ou
emergente (máximo 40 páginas); (3)
Relatórios  de reuniões ou oficinas
de  trabalho: relatórios de reuniões
realizadas para a discussão de temas
relevantes para a saúde pública com
conclusões e recomendações (máximo
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 Manuscri tos 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
comentár ios ,  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
modo de cor CMYK. Todas as páginas
deverão estar numeradas, inclusive as das
tabelas e figuras. Não serão aceitas notas
de pé de página. Todos os trabalhos devem
ser enviados com:

a)  Página de rosto: onde constarão título
completo, nome dos autores e das
respectivas instituições por extenso,
com endereço completo, telefone, fax
e e-mail.

b) T í t u l o :  t í t u l o  d o  t r a b a l h o  e m
p o r t u g u ê s  e  i n g l ê s  e m  l e t r a s
maiúsculas e nome completo dos
autores em letras minúsculas. No
rodapé: nome da(s) instituição(ções)
a que pertencem os autores, órgão
f i n a n c i a d o r  e  e n d e r e ç o  p a r a
correspondência. Indicar também um
título resumido para o cabeçalho das
páginas.

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 utilizada e, quando
i n d i c a d o ,  d o s  p r o c e d i m e n t o s
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  t í 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: relacionar os resultados
observados aos de outros estudos
relevantes, incluindo suas implicações
e limitações.

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

f) Referências bibliográficas : 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  ét icas : quando
pert inente ,  c i tar  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. Perfil 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

Informe Epidemiológico
do SUS
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