
SUSIEIE

 Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

ISSN  0104-1673

FUNASA

Avaliação da Qualidade de Preenchimento das Declarações de Óbito em UnidadeTerciária de Atenção à Saúde Materno-InfantilQuality Evaluation of the Completeness of Death Certificates at a Tertiary Maternal-InfantHealth Care Unit
Avaliação da Confiabilidade da Causa Básica de Óbito em Unidade Terciáriade Atenção à Saúde Materno-InfantilReliability Evaluation of Reported Underlying Causes of Death at a Tertiary Maternal-InfantHealth Care Unit 
Características do Atendimento Prestado pelo Serviço de Profilaxia da RaivaHumana na Rede Municipal de Saúde de Maringá-Paraná, no Ano de 1997Characteristics the Assistance Provided by the Human Rabies Prevention Service inMaringá-Paraná, 1997
Notas Prévias

Volume  11 - Nº 1 Jan/Mar  2002

INFORMEEPIDEMIOLÓGICO DO SUSINFORMEEPIDEMIOLÓGICO DO SUS



Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso

Ministro da Saúde
José Serra

Presidente da Fundação Nacional de Saúde
Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor-Executivo
George Hermann Rodolfo Tormin

Diretor do Centro Nacional de Epidemiologia
Jarbas Barbosa da Silva Júnior

Diretor do Departamento de Saúde Indígena
Ubiratan Pedrosa Moreira

Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
Sadi Coutinho Filho

Diretor do Departamento de Administração
Celso Tadeu de Azevedo Silveira

Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Antônio Leopoldo Frota Magalhães



Ministério da Saúde

Fundação Nacional de Saúde

ISSN 0104-1673

Volume 11 - No 1
Jan/Mar 2002

INFORME 
EPIDEMIOLÓGICO DO SUS

SUS



25.000 exemplares

Editoração Eletrônica

Edite Damásio da Silva
Marcos Antonio Silva de Almeida 

Revisão de Texto
Waldir Rodrigues Pereira

Projeto Gráfico e Editorial
André Falcão 
Tatiana Portela

Tiragem

CVE/SES - SP
FIOCRUZ - RJ
FCM/UNICAMP - SP
ISC/UFBA - BA
FM/USP - SP
ENSP/FIOCRUZ - RJ
DSC/UNB - DF
ATPS/MS - DF

Comitê Editorial

José Cássio de Moraes 
Maria Cecília de Souza Minayo
Mariliza Berti de Azevedo Barros
Maurício Lima Barreto
Moisés Goldbaum
Paulo Chagastelles Sabroza 
Pedro Luiz Tauil
Antonio Ruffino Netto

Editor Geral
Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

Consultores

Maria Adelaide Millington
Fábio de Barros Correia Gomes 
Eduardo Hage Carmo
Fabiano Geraldo Pimenta Júnior
Maria de Lourdes Souza Maia
Guilherme Franco Netto
Lenita Nicoletti 
Marcia Furquim 
Maria da Glória Teixeira 
Maria Lúcia Penna 

Editores Executivos

Maria Regina F. Oliveira 
Maria Margarita Urdaneta Gutierrez
Ana Maria Johnson de Assis

CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
FIOCRUZ - DF
FSP/USP - SP
UFBA - BA
UFRJ - RJ

CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF
CENEPI/FUNASA-DF

CENEPI/FUNASA-DF
...................................

........................................................

.............................................

...................................

Os artigos publicados são de responsabilidade dos autores.  
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que 
citada a fonte.

 2000. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde

Informe Epidemiológico do SUS
IESUS

O Informe Epidemiológico do SUS é distribuído gratui-

tamente. Para recebê-lo, escreva para o CENEPI/FU-

NASA no endereço: 

Setor de Autarquias Sul, Qd. 4, Bl. N, Sala 612

70.050-902  Brasília - DF 

ou para o endereço eletrônico cenepi.gab@funasa.gov.br

A versão eletrônica do IESUS está disponível na 

Internet:

http://www.funasa.gov.br

Informe Epidemiológico do SUS / Centro Nacional de 
Epidemiologia, coord. - Brasília : Ministério da Saúde 
: Fundação Nacional de Saúde, 1992 -

Trimestral

ISSN  0104-1673

1. Epidemiologia 

FICHA CATALOGRÁFICA

Correção Bibliográfica
Raquel Machado Santos



SUMÁRIO................................................................................

volume 11, nº 1 
janeiro/março de 2002

IESUS
Informe Epidemiológico do SUS

Editorial

Avaliação da Qualidade de Preenchimento das Declarações de Óbito em 
Unidade Terciária de Atenção à Saúde Materno-Infantil - Quality Evaluation 
of the Completeness of Death Certificates at a Tertiary Maternal-Infant Health 
Care Unit
Lygia Carmem Vanderlei, Bertoldo Kruse Grande de Arruda, Paulo Germano de Frias e Suely 
Arruda

Avaliação da Confiabilidade da Causa Básica de Óbito em Unidade 
Terciária de Atenção à Saúde Materno-Infantil - Reliability Evaluation of 
Reported Underlying Causes of Death at a Tertiary Maternal-Infant Health 
Care Unit
Lygia Carmem Vanderlei, Bertoldo Kruse Grande de Arruda, Paulo Germano de Frias e Suely 

Arruda

Características do Atendimento Prestado pelo Serviço de Profilaxia da Raiva 
Humana na Rede Municipal de Saúde de Maringá-Paraná, no Ano de 1997 
- Characteristics of the Assistance Provided by the Human Rabies Prevention 
Service in Maringá - Paraná, 1997
Wladithe Organ de Carvalho, Dorotéia Fátima Pelissari de Paula Soares e Vânia Cristina 
Sanchez Franceschi

Notas Prévias

Normas para Publicação

5

7

15

25

37

53





5

IESUS

volume 11, nº 1
jane iro/março 2002

Editorial

Sistema de Informações sobre Mortalidade: Considerações
sobre a Qualidade dos Dados

Esta edição do IESUS apresenta três
artigos relacionados aos sistemas de
informações gerenciados pelo Centro
Nacional de Epidemiologia (CENEPI).

Um dos artigos1 utiliza dados do
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) para realizar avaliação
do atendimento relacionado à profilaxia da
raiva humana e alerta para a necessidade
de “continuidade das ações de vigilância e
controle da raiva em áreas urbanas”, mesmo
em “cidades de regiões consideradas
desenvolvidas e com sistemas de saúde
razoavelmente estruturados”.

O presente editorial focaliza os demais
artigos2,3 relacionados ao Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), que
foram elaborados por autores provenientes
do Instituto Materno Infantil de Pernambuco
(IMIP), Centro Colaborador do CENEPI.
Esses artigos têm como tema a qualidade
das informações geradas por meio do SIM,
que utiliza a declaração de óbito como
instrumento para coleta de dados.

O SIM apresenta ganhos cada vez
mais destacados no que se refere à
cobertura (em que pesem as deficiências
ainda existentes nas Regiões Norte e
Nordeste) e à velocidade de divulgação das
informações. Os dados provenientes desse
sistema têm subsidiado diversas atividades
(Pacto da Atenção Básica; Estudo sobre
Carga de Enfermidade no Brasil - Escola
Nacional de Saúde Pública - Reforço à
Reorganização do Sistema Único de Saúde,
ReforSUS; Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional - SISVAN) e publicações
relevantes para a saúde pública.4-10

A qualidade das informações
disponibilizadas pelo SIM depende de
fatores diretamente ligados ao sistema de
informação, como a qualidade do programa
de computador que lhe dá sustentação, a
capacitação dos profissionais de saúde
envolvidos, particularmente dos codifi-
cadores de causa básica de óbito, mas
também depende de fatores externos ao
sistema. Por exemplo, o acesso da população
aos serviços de saúde - quando a assistência

à saúde é inadequada ou inexistente,
dificilmente são coletadas informações
fidedignas sobre a causa da morte.

Os artigos em questão abordam, em
detalhe, importante fator relacionado à
qualidade dos dados sobre óbitos: a
qualidade do preenchimento da declaração
de óbito. Os problemas detectados, no
serviço estudado, adquirem especial
relevância ao se considerar a possibilidade
de serem mais graves em outros serviços
de saúde, onde é provável que exista uma
menor preocupação com a qualidade desse
tipo de informação.

Ambos artigos propõem a criação de
Núcleo de Epidemiologia Hospitalar e
valorizam a verificação da qualidade da
informação no local onde é produzida, como
forma de melhorar a qualidade dos dados e
promover a sensibilização e a informação
dos profissionais de saúde envolvidos. Foi,
inclusive, sugerido que a codificação seja
realizada no próprio serviço, o que pode ser
produtivo em serviços com demanda
suficiente e com a devida orientação do
gestor municipal do SIM.

Entre os comentários apresentados
nesses artigos, cabe destacar, também, a
constatação de que há localidades do país
que ainda utilizam fluxos de informação
diferentes do normatizado pelo nível
nacional, por meio da Portaria da Funasa
no 474, de 31/08/00,11 que regulamentou o
SIM. Certamente, a existência de fluxos
alternativos deve-se ao fato de o sistema,
apesar de existir há várias décadas, ter sido
só recentemente regulamentado.

Entretanto, é fundamental a existência
de uma orientação normativa homogênea
para essa questão, a fim de evitar a grande
possibilidade de perda de informação. Por
exemplo, uma das orientações básicas da
norma é que os óbitos sejam informados
por local de ocorrência, o que evita o
extravio de declarações enviadas para
outras cidades e Estados, e permite um
trabalho mais adequado de verificação da
qualidade do dado junto à fonte emissora.
Essa notificação, por local de ocorrência,
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em nada impede que os dados sejam
analisados por local de residência, uma vez
que os bancos de dados assim o permitem.
Além disso, existem problemas de saúde
pública de não residentes que são de
interesse direto dos municípios aonde
ocorrem os óbitos - como os acidentes de
trânsito e violências - e que também
requerem adequada notificação.

Outro importante tema de
normatização é a valorização da via da
declaração de óbito coletada pelo sistema
de saúde. Essa via foi introduzida
justamente para que não fosse perdida a
informação caso a família não
providenciasse o registro do óbito no
cartório. Entretanto, alguns gestores ainda
persistem em basear sua coleta de
informações nos cartórios, ficando à mercê
de eventuais sub-registros. Talvez seja mais
complexo e aparentemente mais custoso
realizar a coleta das informações nos vários
serviços de saúde, mas os benefícios
advindos da melhor qualidade da informação
e do estabelecimento de parceria com
profissionais e serviços de saúde podem
trazer benefícios não apenas para esse
sistema de informação. A existência de
eventuais sobrecargas de trabalho para
municípios onde ocorrem muitos óbitos
pode ser resolvida e compensada nos fóruns
já existentes para discussão, a exemplo das
Comissões Intergestores Bipartites.

As propostas apresentadas nos artigos
são relevantes e favorecem maior utilização
dos dados e conseqüente aperfeiçoamento,
a partir da detecção das falhas, que poderão
ser corrigidas. O amplo emprego de um
sistema de informação em saúde facilita a
quebra do círculo vicioso em que usuários
consideram o dado inadequado e por isso
não o utilizam, o que, por sua vez, contribui
para a manutenção da situação. Em outras
palavras: dado ruim é o dado que não se
utiliza.
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Avaliação da Qualidade de Preenchimento das
Declarações de Óbito em Unidade Terciária de

Atenção à Saúde Materno-Infantil*

Informe Epidemiológico do SUS 2002;  11(1) :  7 - 14.

Resumo

Apesar de duas décadas e meia de implantação do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM) no Brasil, as estatísticas de mortalidade ainda apresentam problemas de confiabilidade,
pois, mesmo em unidades de saúde de referência, existem Declarações de Óbito (DO), que
apresentam distorções nos registros. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da DO
quanto ao grau de preenchimento das variáveis e verificar o ganho de informação pós-
resgate no prontuário médico em unidade de saúde terciária em Recife (Pernambuco- PE).
Foram comparadas as DO originais com as corrigidas no primeiro semestre de 1999. Os
resultados mostraram omissões no preenchimento das variáveis indispensáveis e essenciais
entre 0,7 e 10,9%, com resgate completo de informação no prontuário. Para as variáveis
exclusivas de menores de um ano, as omissões ficaram entre 27 e 47% e os ganhos de informação
obtidos foram inferiores a 50%, chegando à total ausência, apesar de sua fundamental
importância para análises clínico- epidemiológicas dos fatores de risco para a mortalidade
infantil. As omissões no preenchimento das variáveis contidas na DO e o ganho pouco
satisfatório de informações  pós-resgate nos prontuários refletem o desconhecimento médico
de seu papel, sendo prioritária a implementação dos núcleos de epidemiologia hospitalar,
garantindo treinamento e educação continuada ao corpo clínico institucional.

Palavras-Chave

Mortalidade Infantil; Declaração de Óbito; Avaliação da Qualidade; Sistemas de Informação.

Summary

After more than two decades of use, the Mortality Information System in Brazil still has
problems of credibility. Distortions in the registration of Death Certificates (DC) are observed
even at reference health centers. The objective of this study was to evaluate the completeness
of DC and the gain of recovering abscent data from medical records in a tertiary health care
unit in Recife, Pernambuco-Brazil. The study was conducted during the first semester of 1999.
Original DC were compared before and after they had been corrected. Essential variables of
the DC were unfilled in 0.7 to 10.9%. Compared to those obtained all missing data were
recovered from the medical records. The information for children under one year of age was
absent in 27 to 47% and data could be recovered in less than 50% of the medical records,
being absent in most cases despite of the clinical and epidemiological importance for the
analysis of infant mortality risk factors. The uncompleteness of DC and the unsatisfactory
recovery of missing data from medical records underscare the lack of recognition by doctors
of their role in generating information. Hospital Epidemiology Units should be developed to
offer training and continuing education to clinical staff.

Key Words

Infant Mortality; Death Certificates; Quality Evaluation; Information System.

* Financiada pelo Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI/FUNASA).
Endereço para correspondência: Av. 17 de agosto, 1.869, Aptº. 1202 / B - Casa Forte - Recife/PE. CEP: 52.061-540.
E-mail: lygiacarmen@hotmail.com

Quality Evaluation of the Completeness of Death Certificates
at a Tertiary Maternal-Infant Health Care Unit
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Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP, Secretaria Municipal de Saúde, Recife, PE

 Suely Arruda
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Preenchimento das Declarações de Óbito do IMIP

Introdução
Não obstante o Sistema de Infor-

mações sobre Mortalidade (SIM) ter sido
implantado no Brasil há duas décadas e
meia, a partir de 1975, com a definição
de um modelo padronizado de Declaração
de Óbito (DO), que é o instrumento que
alimenta o sistema,1 as estatísticas de
mortalidade continuam a ser alvo de
críticas em grande parte pertinentes, em
virtude da pouca confiabilidade nas
informações prestadas.2-4

A questão da deficiente qualidade dos
registros contidos na DO remonta ainda
ao curso médico, pela pouca ênfase
oferecida aos alunos sobre o importante
papel que ela desempenha como fonte de
dados sobre a saúde da população.3,5 Essa
distorção do ensino tem como conse-
qüência a pouca qualificação dos médicos
e seu desinteresse pelo tema, pela não
compreensão da complexidade de
informações geradas por esse valioso
instrumento de informações e pelo pouco
conhecimento sobre a Lei dos Registros
Públicos (Lei  no 6.015, de 31/12/73),
segundo a qual compete obrigatoriamente
ao médico a emissão da DO, exceto em
locais onde não existe este profissional.5-7

A normatização quanto ao preen-
chimento da DO e a criação do Centro
Colaborador da Organização Mundial de
Saúde (OMS), mais conhecido como
Centro Brasileiro para a Classificação de
Doenças (CBCD) da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo,
datam de julho de 1976, sendo a DO um
formulário composto por nove blocos de
variáveis ou “campos”, com diferentes
finalidades.

Para efeito de crítica e correção,
essas variáveis são classificadas em
variáveis indispensáveis, que são os
campos “tipo do óbito” e “ano do óbito”,
quando a ausência dessas informações
inviabiliza a entrada dos dados no sistema;
variáveis essenciais, as ditas  prioritárias
para críticas e correções, que são os
campos “sexo”, “idade”, “município de
ocorrência e de residência”, “causa
básica” e “tipo de violência” e as demais,
variáveis secundárias,8 estando os

campos de preenchimento exclusivos
para óbitos fetais e de menores de um
ano entre estas últimas, pois, apesar de
sua extrema importância para os estudos
sobre mortalidade infantil, são de difícil
obtenção se não são captadas por ocasião
da ocorrência do evento, no nível local.

O manual de instruções para o
preenchimento da DO propõe para os
óbitos hospitalares que a primeira via deve
ser encaminhada da unidade para a
secretaria de saúde, para processamento,
e a segunda e a terceira vias devem ser
entregues aos familiares para registro em
Cartórios de Registro Civil. Segundo esse
fluxo inicial, a segunda via ficaria
arquivada no cartório, que remeteria a
terceira à secretaria de saúde, que a devol-
ve ao hospital de origem do documento.8

A primeira normatização sobre o
fluxo da documentação das DO, Portaria
da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) no 474, de 31/08/00,9 regu-
lamentou  a coleta de dados e o fluxo das
informações sobre os óbitos para o SIM.
Nesse caso, a destinação das três vias da
DO dos óbitos naturais hospitalares segue
o seguinte fluxo: a primeira via - para a
secretaria municipal de saúde; a segunda
via - entregue aos familiares para a
obtenção da Certidão de Óbito e retenção
pelo Cartório de Registro Civil; e a
terceira via - para a unidade notificadora.

Apesar dessa normatização, o fluxo
não é,  por questões operacionais, cum-
prido em todos os municípios, de forma
que para o Recife, cidade onde a pesquisa
se realizou, a unidade de saúde fica com
a terceira via da DO, enquanto a primeira
e a segunda vão com os familiares para o
cartório, local de onde a secretaria
municipal resgata a primeira.7

O objetivo do estudo foi avaliar a
qualidade do preenchimento das variáveis
indispensáveis, essenciais e secundárias
contidas na DO a partir da implantação
do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar do
Instituto Materno Infantil de Pernam-
buco (IMIP), determinando o percentual
de omissões e de ganho de informação
obtido, comparando-se as declarações de
óbito originais com as corrigidas pelo

Óbitos fetais e de
menores de um
ano, apesar de

importantes, são
de difícil obtenção

depois da
ocorrência do

evento e fora do
nível local.
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prontuário médico. Os resultados do
estudo contribuirão para o aperfeiçoa-
mento do SIM, a partir do monitoramento
da qualidade das DO no âmbito hos-
pitalar.

Material e métodos
A pesquisa foi desenvolvida no IMIP

em Recife,  Pernambuco. O IMIP,
entidade não governamental de direito
privado e sem fins lucrativos, que desen-
volve atividades na área de ensino,
pesquisa e extensão comunitária, é uma
unidade terciária credenciada pelo
Ministério da Saúde como centro de
referência nacional para a área materno-
infantil e centro de referência do Sistema
Único de Saúde. O complexo hospitalar
comporta o Hospital Geral de Pediatria,
para pacientes externos, e o Centro de
Atenção à Mulher, que inclui a mater-
nidade do serviço.

Realizou-se estudo descritivo de
corte transversal censitário. Foram revi-
sados e analisados os prontuários e as
declarações de óbitos de todos os nas-
cidos vivos falecidos com menos de um
ano no período de janeiro a junho de 1999.
O número de óbitos estimado foi de
aproximadamente 280 casos, baseado na
média de óbitos de nascidos vivos menores
de um ano ocorridos nos anos de 1997 e
1998 na instituição hospitalar (Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco, 1999),
sendo o percentual de perdas esperado em
torno de 10%. Foram excluídos os óbitos
encaminhados ao Serviço de Verificação
de Óbitos e os nascidos na maternidade
do IMIP.

A coleta de dados foi realizada no
período de julho de 1999 a janeiro de
2000. Utilizaram-se três fontes de
informações, uma primária, constituída
por um instrumento elaborado especifi-
camente para esse fim. Tendo em vista a
existência de dois tipos de declaração de
óbito vigentes no ano de 1999, o formu-
lário contemplou os dois modelos,
preenchidos segundo orientações de dois
respectivos manuais criados neste estudo,
que especificavam todo o procedimento
de conversão das variáveis da DO na

penúltima versão (DO antiga) para a
versão atual (DO nova). As outras fontes,
secundárias, foram: a terceira via da DO
original,  preenchida pelo médico
declarante e o prontuário médico corres-
pondente a cada óbito pesquisado.

Foram resgatados no Serviço de
Arquivo Médico os prontuários e as
terceiras vias das DO da pesquisa e
transcritos para o formulário os campos
da DO de interesse para o estudo, tal
como foram preenchidos pelo médico
responsável, a saber: bloco II (iden-
tificação) - tipo, data, hora do óbito,
naturalidade, data de nascimento, idade e
sexo; bloco III (residência) - município
de residência; bloco V (fetal e menores
que um ano) - informações sobre a mãe:
idade, escolaridade, ocupação, número de
filhos tidos vivos, número de filhos tidos
mortos, duração da gestação, tipo de
gravidez, tipo de parto, morte em relação
ao parto e peso ao nascer; bloco VI
(condições do óbito) - informações sobre
a confirmação diagnóstica, por exame
complementar, cirurgia ou necropsia.

Excluíram-se da coleta e análise as
variáveis: “assistência médica”, pois foram
considerados assistidos os óbitos em que
o médico prestou assistência apenas no
momento da morte; “raça e cor”, pela
ausência no prontuário hospitalar e
“causas da morte”, apesar desse registro
estar contido em todas as DO pes-
quisadas.

Posteriormente, procedeu-se ao
agrupamento das variáveis conforme os
critérios padronizados para crítica e
correção - indispensáveis, essenciais e
secundárias. Realizaram-se a codificação
e a digitação com dupla entrada de dados,
para sua posterior validação e entrada no
primeiro banco de dados (DO original).
Finalmente, foi realizado o preenchimento
das variáveis omissas a partir  do
prontuário médico e as informações
corrigidas foram digitadas no segundo
banco de dados (DO corrigida).

Essas etapas foram realizadas por
três estudantes do nono período de
medicina da Universidade Federal de
Pernambuco e por uma digitadora,
treinados para esse fim.
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Foram verificadas as distribuições
absoluta e relativa de preenchimento dos
blocos II, III, V e primeira parte do bloco
VI e sua apresentação em forma tabular
para as DO originais e as DO corrigidas.
Determinou-se o ganho de informação
obtido após a correção pelo prontuário
médico.

Foi utilizado o software Epi-info
versão 6.04 para todas as etapas.

Resultados
Foram pesquisados 274 prontuários

e suas respectivas declarações de óbito,
sendo 133 óbitos neonatais e 141 pós-
neonatais do total de 299 óbitos de
menores de um ano identificados no
primeiro semestre de 1999. Fizeram parte
dos critérios de exclusão 20 casos, por
terem sido encaminhados ao Serviço de
Verificação de Óbitos (11 neonatais e 9
pós-neonatais) e, dos 279 restantes,
cinco DO foram extraviadas no Serviço
de Arquivo Médico, o que correspondeu
a aproximadamente 2% de perdas da
pesquisa.

Mesmo para as variáveis indis-
pensáveis, que são o “tipo” e a “data” do
óbito, houve omissões no preenchimento
na DO original em 10% para a primeira e
0,7%, para a segunda (Tabela 1). Quanto
às variáveis essenciais, representadas aqui
pela “idade”, “sexo” e “município de
residência” do falecido, esse percentual
foi da ordem de 11, 3 e 4% respec-
tivamente. Para todas essas variáveis, foi
possível o resgate completo a partir do
prontuário médico (Tabela 1).

Verificou-se que o maior valor de
omissões de variáveis específicas dos
óbitos de menores de um ano encontrado
na DO original foi para o item “número de
filhos tidos nascidos mortos” com
percentual de 47%, seguido pelos itens
“idade materna” e “escolaridade materna”
com 44 e 41%, respectivamente. Os
menores percentuais obtidos para a
ausência de preenchimento foram para as
variáveis: “duração da gestação”, “tipo de
parto” e “morte em relação ao parto”, com
os valores de 27 a 29% (Tabela 2).

Observa-se que, para esse bloco de
variáveis, o resgate das informações a
partir do prontuário médico foi intei-
ramente possível apenas para o item
“morte em relação ao parto”, uma vez que
todos esses óbitos foram  não-fetais. Os
melhores percentuais de ganho na
informação obtidos pós-resgate, foram da
ordem de 49, 39 e 24%, respectivamente
para os itens “idade materna”, “ocupação
materna” e “escolaridade materna”,
enquanto os piores encontrados foram para
as variáveis “número de filhos tidos
nascidos vivos” (2%), “peso ao nascer”
(2%) e “tipo de parto” (4%). Apenas para
o item “duração da gestação”, o resgate no
prontuário médico foi ausente (Tabela 2).

Para as demais variáveis ditas
secundárias (Tabela 2), o percentual de
omissões na DO original encontrou-se
entre os valores mínimos para os itens:
“hora do óbito” e “data do nascimento”
com 0,7 e 1,1% para cada um, respec-
tivamente, e o valor máximo para a
variável “naturalidade”, com 33% de

Tabela 1 - Omissão de preenchimento das variáveis indispensáveis e essenciais em 274 declarações de óbitos (DO)

originais de menores de um ano no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Indispensáveis

Tipo de óbito
Data do Óbito

Essenciais

Idade
Sexo
Município de residência

Variáveis indispensáveis

e essenciais

Omissão de preenchimento na DO original

No %

27
2

30
8

11

9,8
0,7

10,9
2,9
4,0

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.
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Tabela 2 - Omissão de preenchimento das variáveis secundárias em 274 declarações de óbitos (DO) antes e após

correção pelo prontuário médico e melhora das informações no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Idade materna

Escolaridade materna

Ocupação materna

Número de filhos vivos

Número de filhos mortos

Duração da gestação

Tipo de gravidez

Tipo de parto

Morte em relação ao parto

Peso ao nascer

Variáveis secundárias

Omissão de preenchimento

DO original

%

DO corrigida

%No No

Melhora após

correção

%

121

111

94

109

130

75

85

76

79

88

44,2

40,5

34,3

39,8

47,4

27,3

31,0

27,7

28,8

32,1

62

84

57

107

121

75

80

73

-

86

22,6

30,7

20,8

39,1

44,2

27,3

29,2

26,6

-

31,4

48,8

24,3

39,4

1,8

6,9

-**

5,9

3,9

100,0

2,3

Hora do óbito

Naturalidade

Data de nascimento

Exame complementar

Cirurgia

Necrópsia

2

89

3

36

39

40

0,7

32,5

1,1

13,1

14,2

14,6

-

-

-

4

6

1

-

-

-

1,5

2,2

0,4

100,0

100,0

100,0

88,9

84,6

97,5

omissão, seguida pelos itens “confirmação
do exame por necropsia” (15%), por
“cirurgia” (14%) e por “exame comple-
mentar” (13%).

Entre esses itens, o resgate de infor-
mações por meio do prontuário médico
foi completo para as variáveis “hora do
óbito”, “naturalidade” e “data do nas-
cimento” e quase total para os itens
“confirmação do exame por necropsia”
(98% de melhora da informação), por
“exame complementar” e por “cirurgia”,
com 89 e 85% de ganho de informação,
respectivamente.

Discussão
Numerosos estudos destacam a

pouca confiabilidade das informações
fornecidas pelas DO oriundas da má
qualidade dos seus registros,10-12 que
refletem as omissões e as incorreções no
preenchimento dos campos contidos no
instrumento.5,3,6,8,10,13

A utilidade das DO, como fontes de
dados que alimentam o SIM, depende da
qualidade do seu preenchimento, que por
sua vez está condicionada à fidedignidade
de suas fontes de informação. Os resul-
tados apresentados neste estudo mos-

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.
** (-) dado numérico igual a 0, não resultante de arredondamento.

Específicas de óbitos em menores

de um ano

Demais variáveis
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traram 10% de omissões no preenchi-
mento das variáveis indispensáveis e
essenciais da DO, revelando desconhe-
cimento por parte de alguns médicos da
obrigatoriedade do preenchimento dessas
variáveis, o que deve ter sido contornado
pelos técnicos responsáveis pelo proces-
samento dos dados no nível central das
secretarias de saúde, pois a ausência do
tipo e da data do óbito inviabiliza a sua
entrada no SIM.8

Houve resgate completo a partir das
informações obtidas no prontuário médico
para todos esses campos, por se tratar,
na maioria, de dados demográficos de
fácil obtenção ou subentendidos como no
caso do “tipo de óbito”, e porque todos
se reportavam a crianças nascidas vivas
em outro serviço, com falecimento no
IMIP.

Contudo, para o bloco de variáveis
de preenchimento obrigatório para óbitos
de menores de um ano, o percentual de
omissões foi elevado, semelhante aos
resultados de estudos brasileiros realizados
há mais de uma década.5,6

Ainda com relação às variáveis para
os menores de um ano, o ganho de
informação obtido após correção no
prontuário não atingiu 50%, aquém do
esperado para a maioria delas, com exceção
do item “morte em relação ao parto”, com
resgate de 100% pela mesma razão já
discutida para a variável “tipo de óbito”.

Sabe-se que essas variáveis são
consideradas como secundárias para o
critério de crítica e correção dos dados pelo
seu difícil resgate, não sendo, portanto,
prioritárias para o SIM,13 apesar de sua
fundamental importância para análises
clínico-epidemiológicas dos fatores de
risco para a mortalidade infantil.5,14

A grande importância do conheci-
mento das supracitadas variáveis deve-
se ao fato de elas permitirem o pla-
nejamento de ações de controle de caráter
preventivo, com fundamentação epide-
miológica.14-20

Quanto às demais variáveis ditas
secundárias, pelos critérios já referidos
anteriormente, o percentual de omissões

na DO original foi superior apenas a 30%
para o item “naturalidade”, porém houve
ótimo percentual de ganho de informação
após correção. Esses achados confirmam
a pouca importância dada pelos médicos
quanto ao preenchimento das variáveis
contidas nas DO, ficando evidente que
não há compreensão por parte destes de
suas responsabilidades para as estatís-
ticas de mortalidade21 e quanto ao seu
fundamental papel como elo inicial da
cadeia de informações sobre os eventos
vitais.6

Dessa forma, apesar do IMIP ser
um serviço de referência para o grupo
materno-infantil nas áreas de assistência,
ensino e pesquisa, as ações no âmbito da
informação em saúde e da vigilância
epidemiológica ainda são incipientes,
como evidenciado no estudo, não apenas
pelo grande número de omissões quanto
ao preenchimento das variáveis contidas
na DO quanto pelo ganho de informações
pouco satisfatório, após o resgate nos
prontuários médicos. Isso reflete o des-
preparo da classe médica como um todo
para as questões ligadas à área de saúde
pública, particularmente à informação dos
eventos vitais, corroborando o compor-
tamento da maioria dos profissionais de
saúde, não só no Brasil, como em países
desenvolvidos como os Estados Unidos.22-24

Sabe-se que a qualidade das infor-
mações depende de uma maior agilidade
no resgate dos dados em tempo real, com
o seu processamento no nível local.
Nesse sentido, uma melhor agilidade nas
ações seria conseguida com a implantação
ou implementação de núcleos de epide-
miologia hospitalar que atuariam, dimi-
nuindo as inconsistências e distorções do
lapso de tempo entre o evento e a
correção e atualização dos dados.

Com sua incorporação dentro do
fluxo de informações, os núcleos atua-
riam como campo de estágio em saúde
pública para os residentes de medicina e
enfermagem e garantiriam treinamento e
educação continuada do corpo clínico e
de enfermagem da instituição, o que seria
uma das formas de minimizar a questão
do desconhecimento médico do seu papel
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como agente de informação para os
eventos vitais.

A legitimação dos núcleos de epi-
demiologia hospitalar viabilizaria a
mudança do fluxo da documentação dos
óbitos no sentido de uma das propostas
do Ministério da Saúde,8 em que a
primeira via da DO seja resgatada pela
secretaria de saúde na unidade de saúde,
com maior possibilidade de correção de
dados a partir do prontuário médico.

Sabe-se que as terceiras vias das
DO são documentos na maioria das vezes
ilegíveis, porque são cópias carbonadas,
e, para alguns municípios, só o fato de
elas ficarem no serviço, o trabalho
técnico dos núcleos torna-se difícil e
duplica o processamento de dados, tendo
em vista que os técnicos municipais
detectam as falhas de preenchimento e
iniciam o resgate por busca ativa nas
unidades, quando elas já foram corrigidas
nos referidos núcleos, retardando a análise
e divulgação das informações.

O novo direcionamento de fluxo de
informações proposto implicaria uma
mudança do olhar e de atitude dos
dirigentes das unidades de saúde e dos
gestores das instâncias do nível central
das secretarias municipais e estaduais de
saúde.

Isso resultaria no compromisso dos
gestores com uma parceria para a aloca-
ção de recursos humanos e de equipa-
mentos especializados para a estruturação
dos setores de informação em saúde e de
vigilância epidemiológica hospitalar,
deslocando apropriadamente todo o
procedimento anterior à consolidação das
informações para esse nível institucional.

Em um segundo momento, com a
implementação desses setores, poderia
ser proposto que a codificação de causa
básica do óbito e digitação das decla-
rações fossem realizadas em hospitais de
grande porte, com envio dos dados para
a secretaria de saúde do município por
meio magnético ou correio eletrônico.
Isso colocaria as unidades de saúde em
posição de vanguarda, garantindo qua-
lidade e organização dos serviços de

saúde, legitimando os núcleos de epide-
miologia hospitalar como referência e
fonte primária de informação em saúde
para as ações de planejamento.
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Resumo

Numerosos estudos enfatizam a imprecisão na definição da causa básica de óbito, em
pesquisas baseadas em revisão nos prontuários médicos, apesar da implantação do Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM) no Brasil desde 1975. O objetivo do estudo foi a
avaliação da confiabilidade da causa básica de óbito no âmbito institucional, a partir da
implantação do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar, comparando-se as causas referidas na
Declaração de Óbito (DO) original com as definidas após a correção no prontuário médico
no primeiro semestre de 1999. Utilizou-se a concordância observada e o índice kappa.
Evidenciou-se uma não incorporação pelos médicos do conceito de causa básica do óbito,
havendo superestimação para os diagnósticos de infecções, prematuridade e hipóxia, que
dispensam conhecimentos sobre o desencadeamento dos fatores que levam ao óbito. Sugere-
se a implantação de núcleos de epidemiologia hospitalar como estratégia para viabilizar o
resgate sistemático de dados em tempo oportuno e garantir o treinamento do corpo clínico
da unidade de saúde, minimizando o desconhecimento médico quanto ao seu papel como elo
inicial da cadeia de informações sobre os eventos vitais, contribuindo para o aperfeiçoamento
do SIM a partir do monitoramento da qualidade das DO no nível hospitalar.
Palavras-Chave

Mortalidade Infantil; Causa de Morte; Sistemas de Informação; Avaliação da Qualidade.
Summary

Numerous studies based on the review of medical records highlight the inaccuracy of reported
underlying cause(s) of death, despite the implementation of the Mortality Information System
(MIS) in Brazil since 1975. The objective of this study was to evaluate the reliability of
underlying cause(s) of death registered in the original death certificate (DC) comparing
them with corrected defined causes obtained in medical records of the first semester of 1999.
The study was carried out at an institution after the implementation of the Hospital
Epidemiology Unit (HEU). Observed concordance and kappa index were used. The study
showed that doctors do not routinely incorporate the concept of underlying cause of death.
Diagnosis of infection, prematurity and hypoxia, which ignore an understanding of the
determinant factors of death, were overestimated. The implementation of HEU is suggested as
a strategy to improve the systematic and timely data collection and to assure training of the
clinical staff at the health service. These actions can enhance medical knowledge about the
clinician´s role as the initial link in the chain of information about vital events and contribute
towards the improvement of the MIS by monitoring the quality of DC at the hospital level.
Key Words

Infant Mortality; Underlying Cause of Death; Information System; Quality Evaluation.
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Introdução
O início da implantação do Sistema

de Informações sobre Mortalidade (SIM)
no Brasil deu-se em 1975, a partir da
definição de um modelo padronizado de
Declaração de Óbito (DO), da nor-
matização quanto ao seu preenchimento
e da criação do Centro Colaborador da
Organização Mundial de Saúde em julho
de 1976, mais conhecido como Centro
Brasileiro para a Classificação de Doenças
(CBCD) da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo.1

A DO, instrumento que alimenta o
SIM, é atualmente composta por nove
blocos de variáveis ou "campos", com
diferentes finalidades. Esses formulários
são impressos em três vias pré-enu-
meradas, que são distribuídas pelo Minis-
tério da Saúde às secretarias estaduais e
por estas às municipais que, por sua vez,
fornecem aos hospitais e médicos.2

A Portaria da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) no 474, de 31/08/00,
constitui-se na primeira normatização
sobre a coleta de dados e o fluxo das
informações sobre os óbitos para o SIM,
incluindo a destinação das três vias da
DO dos óbitos naturais hospitalares, a
saber: a primeira via - para a secretaria
municipal de saúde; a segunda via -
entregue aos familiares para a obtenção
da Certidão de Óbito e retenção pelo
Cartório de Registro Civil e a terceira via
- para a unidade notificadora.

Contudo, mesmo com essa norma
vigente, existem vários fluxos que aten-
dem às necessidades das diferentes
secretarias municipais e estaduais de
saúde e, dessa maneira, para o Recife,
município onde se encontra a unidade de
saúde pesquisada, a terceira via da DO
permanece no serviço enquanto a pri-
meira e a segunda vão com os familiares
para o cartório, local de onde a secretaria
municipal resgata a primeira.3

Segundo a Lei dos Registros Pú-
blicos (Lei no 6.015, de 31/12/73),
compete obrigatoriamente ao médico a
emissão da DO, exceto em locais onde
não existe esse profissional.3-5 O item

denominado Atestado Médico, integrante
do bloco VI da DO, destinado ao registro
médico das causas da morte, segue um
modelo internacional usado em todos os
países, sendo recomendado pela Assem-
bléia Mundial de Saúde em 1948 e
adotado pelo Brasil desde 1950.2

Convencionalmente, as estatísticas
de mortalidade são produzidas atribuindo-
se à morte uma só causa, a chamada
causa básica ou primária, que segundo a
Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (CID), é a "doença ou lesão que
iniciou a cadeia de acontecimentos
patológicos que conduziram diretamente
à morte, ou as circunstâncias do acidente
ou violência que produziram a lesão
fatal".6

A codificação da causa básica de
morte consiste em selecioná-la, a partir
do Atestado de Óbito, e codificá-la de
acordo com a CID. Apesar dessa reco-
mendação internacional, os médicos nem
sempre identificam corretamente a causa
básica do óbito ao preencherem a DO,
sendo este fato um grande desafio na
estruturação do complexo SIM.

Com o aperfeiçoamento do SIM, o
programa admitiu, a partir de 1994, a
inserção de um novo módulo denominado
Seletor de Causa Básica (SCB), permi-
tindo a codificação das causas básicas
de forma automática, a partir  dos
diagnósticos escritos pelo médico no
Atestado Médico da DO.1 Apesar do
valioso auxílio desse sistema, existem
algumas situações em que se torna quase
impossível a recuperação de um atestado
preenchido incorretamente pelo médico
para que se resgate a real causa do óbito.7

Um dos primeiros estudos realiza-
dos no Brasil a esse respeito, nos anos
de 1962 e 1963 em São Paulo, mostrou
que 67,7% dos óbitos tinham a causa
básica registrada no Atestado Médico
da DO.7 Conforme estudos de alguns
autores,8-11 foi constatada baixa con-
cordância da causa básica de morte após
estudo de revisão baseado nos pron-
tuários médicos.

Em alguns
estudos,8-11 foi

constatada baixa
concordância da
causa básica de

morte após
revisão nos
prontuários

médicos.
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Os diversos estudos sobre o erro na
declaração da causa básica demonstram
não apenas a incompreensão dos médicos
sobre o correto preenchimento do Ates-
tado Médico como também apontam as
prováveis falhas no ensino médico sobre
o tema, pelo não esclarecimento da
importância dessas informações para a
saúde pública.8

A imprecisão na definição da causa do
óbito, já observada por Leal,12 no seu estudo
sobre mortalidade infantil no Rio de Janeiro,
pode ser não apenas o reflexo da
desinformação, mas como refere a autora,
"o de uma prática marcada pela ausência
de compromisso dos profissionais de
saúde com suas responsabilidades".

O objetivo do estudo foi avaliar a
confiabilidade na definição da causa básica
de óbito no âmbito institucional, a partir
da implantação do Núcleo de Epide-
miologia Hospitalar, comparando-se as
declarações de óbito originais com as
corrigidas após revisão no prontuário
médico no período de janeiro a junho de
1999. Os resultados do estudo contri-
buirão para o aperfeiçoamento do Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM),
a partir do monitoramento da qualidade das
DO no nível hospitalar.

Material e métodos
A pesquisa foi desenvolvida no

Instituto Materno Infantil de Pernambuco
(IMIP), localizado em Recife, seguindo
o mesmo procedimento metodológico
inicial já referido no artigo anterior
"Avaliação da qualidade de preenchimento
das declarações de óbito em unidade
terciária de atenção à saúde materno-
infantil".

13

Em seguida ao procedimento em
comum, resgataram-se no Serviço de
Arquivo Médico os prontuários e as
terceiras vias das DO estudadas e trans-
creveram-se para o formulário todas as
causas de óbito do Atestado Médico da DO,
tal como foram preenchidas pelo médico
responsável, seguindo-se à sua codificação,
segundo os critérios da CID-10.

2

Realizou-se a codificação e digitação
com dupla entrada de dados, para pos-

terior validação e entrada no primeiro
banco de dados (DO original). Essas
etapas foram realizadas por três estu-
dantes do nono período de medicina da
Universidade Federal de Pernambuco e
por uma técnica em Codificação de Causa
Básica de Óbito, treinada pelo Ministério
da Saúde.

Posteriormente, uma equipe de pes-
quisadores efetuou a análise e correção
da causa básica do óbito, por critérios
implícitos, a partir da revisão dos pron-
tuários médicos. As novas causas básicas
foram então codificadas, dentro dos
mesmos critérios descritos anteriormente
e pela mesma codificadora, para a
digitação no segundo banco de dados -
DO corrigida, confirmando ou não a
causa básica original.

Para fins do presente estudo, a des-
nutrição só foi considerada causa básica
do óbito quando associada a gastroen-
terite, pneumonia e broncopneumonia,
quando era preenchido desnutrição grave
na DO original ou quando era  constatada
desnutrição grave, após a correção no
prontuário na DO corrigida. Utilizou-se
para tal o peso no momento do óbito de
três ou mais desvios-padrão abaixo da
mediana de referência do National Center
for Health Statistics de peso por idade.
Igualmente, a pneumonia, a bronco-
pneumonia e as meningites foram clas-
sificadas dentro do grupo de infecções,
tanto na DO original quanto na DO
corrigida.

A análise foi realizada por grupo
etário, neonatal (até 27 dias) e pós-
neonatal (de 28 dias a menos de 12
meses), em seis grupos de causa básica
para os neonatais (infecção; prematu-
ridade ;  malformações congênitas ;
hipóxia, fatores materno-placentários e
outras causas) e em cinco grupos para
os pós-neonatais (infecção; malfor-
mações congênitas; doenças nutricionais
e metabólicas; doenças do aparelho
digestivo e outras causas), conforme sua
distribuição de freqüência, segundo a
CID-10.

Para analisar a causa básica do óbito,
compararam-se as causas referidas na DO
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original após aplicação do SCB, com as
definidas na DO corrigida. Utilizou-se,
além da concordância observada, o índice
kappa, que exclui o resultado da concor-
dância esperado por simples acaso.

14,15

Adotou-se o nível de significância
estatística de 95%. Foi utilizado o
software SPSS para o cálculo do índice
kappa e o Epi-info versão 6.04 nas demais
etapas.

Resultados
Identificaram-se 299 óbitos de me-

nores de um ano, dos quais 20 foram
enquadrados dentro dos critérios de
exclusão do estudo uma vez que foram
encaminhados ao Serviço de Verificação
de Óbitos (11 neonatais e nove pós-neo-
natais). Dos 279 restantes, cinco óbitos
(2%) corresponderam às perdas da
pesquisa em função do extravio das DO
no Serviço de Arquivo Médico. A
pesquisa foi realizada em 274 prontuários
e suas respectivas DO, sendo 133 óbitos
neonatais e 141 pós-neonatais.

A Tabela 1 mostra os 133 óbitos
neonatais agrupados em seis categorias
de causa básica. Na categoria de infec-
ções houve concordância diagnóstica em
42 dos 51 óbitos contidos na DO original,
porém cinco migraram para as malfor-

mações, três para os fatores materno-
placentários e uma para as outras causas,
enquanto foram incorporadas duas, antes
diagnosticadas como prematuridade, e
uma como pertencente ao grupo de fatores
materno-placentários.

Na categoria de malformações, as 24
codificações na DO original elevaram-se
para 35 na DO corrigida, com o ingresso
de 11 causas antes classificadas erronea-
mente; para o grupo de prematuridade das
31 causas atestadas na DO original,
apenas 24 permaneceram após correção
e sete migraram para as reais causas de
óbito; no grupo da hipóxia, 13 dos 15
diagnósticos obtidos na DO original
permaneceram e duas migraram para as
outras causas de óbito. Finalmente, houve
concordância em cinco dos sete diag-
nósticos classificados na DO original
como outras causas de óbito após correção
(Tabela 1).

Em relação à distribuição de fre-
qüência das categorias de causa básica
de óbito neonatal na DO original e na
corrigida (Tabela 2), verificou-se que as
infecções foram superestimadas na DO
original (38%) quando comparadas com
a DO corrigida (34%), assim como a
prematuridade (23 contra 18%).
Entretanto, houve subestimação para as

Tabela 1 - Distribuição dos óbitos neonatais por categorias de causa básica nas declarações de óbito (DO)

originais e nas obtidas após correção no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Infecções Mal-

formações

Prema-

turidade
Hipóxia

Fatores

materno

placentários

Infecções

Malformações

Prematuridade

Hipóxia

Fatores materno-placentários

Outras

Total na DO corrigida

Causas

básicas da

DO Original

Causas básicas da DO corrigida

Outras

Total na

DO

original

42

-

2

-

1

-

45

5

24

4

-

1

1

35

-

-

23

-

-

1

24

-

-

-

13

-

-

13

3

-

1

-

3

-

7

1

-

1

2

-

5

9

51

24

31

15

5

7

133

Confiabilidade da Causa Básica de Óbito

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.
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malformações, com 18% na DO original
e 26% após correção, enquanto para a
hipóxia e os fatores materno-placentários,
os resultados foram muito aproximados
(11 contra 10% e 4 contra 5%, respec-
tivamente).

Com referência à concordância na
causa básica dos óbitos neonatais após
correção a partir do prontuário médico
(Tabela 2), apesar da concordância
observada ter sido elevada, acima de 90%
para todas as causas, o índice kappa
apresentou boa leitura para infecções,
malformações, prematuridade, hipóxia e
para os fatores materno-placentários
(entre 0,64 e 0,77), com leitura regular
apenas para as outras causas de óbito
(0,53; p<0,01).

Quando se considera o grupo de
neonatais como um todo, a concordância
observada manteve-se elevada (0,83) e o
índice kappa apresentou um valor menor
e já esperado, de 0,70, indicando boa
concordância (Tabela 2).

A Tabela 3 mostra os 141 óbitos
pós-neonatais agrupados em cinco grupos
de causa básica.

No grupo das infecções  houve
concordância entre 107 dos 114 ates-
tados na DO original, o que resultou em
113 casos após correção, porém houve
sete migrações e seis incorporações de

classificações incorretas; entre as mal-
formações, os 15 casos diagnosticados
na DO original concordaram, havendo
nove outras incorporações após cor-
reção; para as doenças do aparelho
digestivo atestadas, dois concordaram
e dois migraram para as infecções e
finalmente, para as doenças nutricionais
e metabólicas e outras causas de óbito
houve concordância apenas em um dos
quatro óbitos atestados na DO original
(Tabela 3).

Quanto à distribuição de freqüência
das causas básicas de óbito pós-neonatal
na DO original e corrigida (Tabela 4),
verificou-se que, apesar das infecções
terem apresentado percentuais seme-
lhantes nas duas DO (81 e 80% res-
pectivamente), houve diferenças subs-
tanciais na distribuição qualitativa deste
diagnóstico, conforme já referido na
Tabela 3. Houve subestimação para o
diagnóstico das malformações na DO
original (11 contra 17% na DO cor-
rigida), enquanto as doenças do aparelho
digestivo, as doenças nutricionais e
metabólicas e as outras causas de óbito
foram superestimadas (3% para cada
um), quando comparadas com as DO
corrigidas (1,  0,7 e  0,7%, respec-
tivamente).

A concordância observada entre os
grupos foi elevada, entre 82 e 98%, porém

Tabela 2 - Concordância observada (CO) entre as causas básicas de óbito neonatal nas declarações de óbito

originais e corrigidas e respectivos índices kappa no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Original Corrigida

Infecções

Malformações

Prematuridade

Hipóxia

Fatores materno-placentários

Outras

Total

Causas básicas
Declaração de óbito

Interpretação***

51

24

31

15

5

7

133

0,91

0,92

0,93

0,98

0,95

0,95

0,83

0,77 (66,1-88,5)

0,69 (54,4-84,1)

0,69 (52,8-86,3)

0,74 (54,9-93,9)

0,64 (37,7-90,8)

0,53 (26,6-80,3)

0,70 (61,3-79,5)

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Regular

Boa

CO
Kappa**

(IC 95%)****

38,3

18,0

23,3

11,3

3,8

5,3

100,0

45

35

24

13

7

9

133

33,8

26,3

18,0

9,8

5,3

6,8

100,0

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.
** O valor de p foi menor que 0,01 para todos os valores calculados.
* * * Fonte: Landis e Koch.16

**** IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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IESUS

20

Informe Epidemiológico
do SUS

o índice kappa mostrou concordância
ótima apenas para as doenças do
aparelho digestivo (0,85), entre boa (0,71
e 0,72 para infecções e malformações),
regular (0,60 para outras causas) e
sofrível para as doenças nutricionais e
metabólicas (0,39). Quando se considera
o grupo como um todo, a concordância
observada manteve-se alta (0,89),
enquanto a calculada pelo índice kappa
foi bem aquém (0,68), leitura ainda
considerada como boa (Tabela 4).

Discussão
A utilidade das declarações de óbito

como fontes de dados que alimentam o
SIM depende da qualidade do preen-
chimento desses instrumentos que, por
sua vez, está condicionada à fidedignidade
de suas fontes de informação. Apesar do
SIM já ter sido implantado no Brasil há
mais de duas décadas, as estatísticas de
mortalidade continuam a ser alvo de
críticas pertinentes quanto à sua
confiabilidade.

1-6,8,10,17

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos pós-neonatais segundo a causa básica nas declarações de óbito (DO)

originais e corrigidas no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Infecções

Malformações

Doenças do aparelho digestivo

Doenças nutricionais e metabólicas

Outras

Total na DO corrigida

107

-

2

2

2

113

7

15

-

1

1

24

-

-

2

-

-

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

114

15

4

4

4

141

Infecções Mal-

formações

Doenças do

aparelho

digestivo

Doenças da

nutrição e do

metabolismo

Causas básicas

da DO Original

Causas básicas da DO corrigida

Outras

Total na

DO

original

Tabela 4 - Concordância observada entre as causas básicas de óbito pós-neonatal nas declarações de óbito

originais e corrigidas e respectivos índices kappa no IMIP* - janeiro a junho de 1999

Infecções

Malformações

Doenças do aparelho digestivo

Doenças nutricionais e metabólicas

Outras

Total

114

15

4

4

4

141

0,91

0,94

0,82

0,98

0,98

0,89

0,71 (56,8-84,5)

0,72 (55,4-89,1)

0,85 (57,1-100,0)

0,39 (0,7-76,5)

0,60 (28,4-91,5)

0,68 (55,0-81,0)

Boa

Boa

Ótima

Sofrível

Regular

Boa

80,9

10,6

2,8

2,8

2,8

100,0

113

24

2

1

1

141

80,1

17,0

1,4

0,7

0,7

100,0

Original Corrigida

Causas

básicas

Declaração de óbito
Interpretação***CO

Kappa**

(IC 95%)****

Confiabilidade da Causa Básica de Óbito

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.

* IMIP: Instituto Materno Infantil de Pernambuco.
** O valor de p foi menor que 0,01 para todos os valores calculados.
* * * Fonte: Landis e Koch.16

**** IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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No estudo sobre a concordância da
causa básica do óbito neonatal, com-
parando-se as DO originais com as
corrigidas após investigação no pron-
tuário médico, verifica-se que houve uma
tendência maior por parte dos médicos a
superestimar as categorias de óbitos
infecções, prematuridade e hipóxia,
enquanto que houve uma subestimação
para as malformações e para os fatores
materno-placentários, corroborando
outros estudos.

7,17
 Esse achado encontra

explicação no fato de os três primeiros
diagnósticos serem bastante genéricos,
tendo um certo grau de subjetividade de
quem o atesta,

11,12,17
 dispensando maiores

conhecimentos sobre o desencadeamento
dos acontecimentos mórbidos que
conduziram diretamente à morte.

Os resultados apontam para a não
incorporação pelos médicos do conceito
de causa básica do óbito, aqui exem-
plificada pelo fato de a prematuridade
figurar como tal e não como um impor-
tante fator de risco para o êxito letal,
estando ela associada a problemas
originados desde a deficiente assistência
ao pré-natal,

8,9
 quanto a complicações da

gestação, fatores ligados ao feto, placenta
e cordão umbilical, entre outros.

10,12,18,19

A não compreensão de boa parte da
classe médica sobre o desencadeamento
de fatores que levam ao óbito reflete-se
na omissão no prontuário de dados de
extrema importância para a elucidação da
real causa mortis e, conseqüentemente,
no mau preenchimento do Atestado
Médico da DO.

 Portanto, a análise no prontuário
médico não foi satisfatória em resgatar
outras causas associadas que levassem
à prematuridade ou à hipóxia, pelos
fatores citados anteriormente associados
ao pequeno número de casos estudados.
Isso explica por que a concordância
observada foi elevada para todas as
categorias de óbitos neonatais, inclusive
o índice kappa, que apresenta sempre
valores menores que aquela, pois exclui
do resultado o acaso,

14,15
 e ainda assim

apresentou uma boa concordância.

Esse fato é muito preocupante
quando se leva em consideração que a

correta elucidação da causa básica do
óbito pode desencadear ações que visem
melhorar a qualidade do sistema de
informação em saúde como um todo e
do SIM em particular, partindo do nível
hospitalar.

Cabe salientar que as crianças do
estudo vieram transferidas para o IMIP
na maior parte dos casos sem acom-
panhamento da família, sem informação
médica e vindo a falecer pouco tempo
após a admissão hospitalar, como ocorre
em quase todas as unidades de referência
no país.

20
 Isso ocorreu em virtude da

exclusão dos óbitos nascidos na mater-
nidade do IMIP no presente estudo, o
que daria toda a agilidade para o resgate
da história pregressa materna e do parto
e puerpério no prontuário obstétrico.

No tocante aos óbitos pós-neo-
natais, quando se efetuou a correção das
DO a partir da investigação no pron-
tuário, ficou evidenciado que houve uma
subestimação para o diagnóstico das
malformações nos Atestados Médicos
originais, classificadas pelos médicos
como infecções, o que na realidade fora
uma conseqüência desse estado mórbido
pregresso. Isso determinou um percen-
tual semelhante para as infecções nas
duas DO, porém havendo diferenças
substanciais na distribuição qualitativa
dessas causas.

Os resultados obtidos de menor
confiabilidade para os óbitos pós-neo-
natais em relação aos neonatais, mesmo
com o número de casos praticamente
semelhante, podem estar relacionados ao
fato de que, para os óbitos neonatais, a
elucidação da causa básica do óbito a
partir do prontuário é de mais difícil
obtenção, pela necessidade do conhe-
cimento prévio da história gestacional da
mãe e das condições do parto e puerpério,
conforme discutido anteriormente neste
estudo.

Em contrapartida, para os óbitos
pós-neonatais,  há uma certa inde-
pendência daquele saber prévio, por
serem estes menos afetados por tais
fatores, o que contribuiu para uma maior
identificação de informações resgatadas

Lygia Carmem Vanderlei e colaboradores
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no prontuário que esclareceram a real
causa de óbito.

Dessa forma, o estudo evidenciou
falhas quanto à definição da causa básica
do óbito tanto para os neonatais quanto
para os pós-neonatais, havendo um
importante percentual de discordâncias
entre as causas básicas contidas na DO
original, obtidas na terceira via do
documento atestado pelo médico do
serviço e as causas da DO corrigida,
após investigação, análise e correção
realizada a partir do prontuário médico.

A partir deste estudo identificou-se a
necessidade de melhorar a qualidade das
informações geradas nas instituições
hospitalares. Sugere-se como estratégia para
a superação dos principais problemas
detectados a implantação e implementação
de núcleos de epidemiologia hospitalar.
Esses núcleos objetivariam, entre outros
aspectos, o resgate sistemático e oportuno
dos dados e a educação continuada dos
profissionais responsáveis pela sua geração,
garantindo posterior retroalimentação e uma
maior confiabilidade e validade das
informações produzidas.
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Características do Atendimento Prestado pelo Serviço
de Profilaxia da Raiva Humana na Rede Municipal de

Saúde de Maringá-Paraná, no Ano de 1997*

Informe Epidemiológico do SUS 2002; 11(1) : 25 - 35.

Resumo

A raiva representa importante problema de saúde pública no Brasil e mesmo em Estados
onde ela está sob controle, as ações de vigilância da doença são fundamentais. O objetivo
deste trabalho foi descrever e avaliar alguns aspectos do atendimento prestado pelos serviços
de saúde a pessoas agredidas por animais potencialmente transmissores da raiva, em Maringá
- Paraná, no ano de 1997. As variáveis estudadas foram obtidas dos registros de atendimento
contidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O atendimento é
descentralizado, prestado pela rede pública de serviços de saúde. Com o estudo, foi possível
identificar problemas na qualidade de registro e no sistema de contra-referência de vacinação.
Os resultados são compatíveis com a situação epidemiológica da raiva no Paraná. A maior
proporção de atendimentos foi prestada a menores de 15 anos, do sexo masculino, devido a
ferimentos superficiais, por mordeduras em membros inferiores e mãos. O cão foi o principal
agressor, estando sadio no momento da agressão, não vacinado ou com estado vacinal
desconhecido. Predominou a conduta de exclusiva observação do animal. A taxa de abandono
de vacinação foi de 4%. Mesmo com a doença controlada, é necessário adotar medidas como
a supervisão constante, o treinamento dos profissionais e a educação para a saúde da
população.
Palavras-Chave

Raiva Humana; Prevenção e Controle; Vigilância Epidemiológica.
Summary

Rabies represents an important problem of public health in Brazil and, even in states where
it is under control, surveillance activities are fundamental. The objective of this study was to
describe and evaluate some aspects of the assistance provided by health services to people
attacked by animals capable of transmitting rabies, in Maringá-Paraná, in 1997. The study
variables were obtained from the health care records registered in the Information System of
Compulsory Notification Health Events. The assistance is decentralized and provided by
public health services. With the present study it was possible to identify problems regarding
the quality of records and in the process of information feedback to reference health services
for  vaccination activities. The results are compatible with the epidemiological situation of
rabies in Paraná State. The largest proportion of health assistance was provided to male
individuals under 15 years, with superficial wounds in lower extremities or hands. Dogs were
identified as the main aggressors, being healthy at the moment of the attack, but not vaccinated
or with unknown vaccination status. The conduct of exclusive observation of the animal was
the most common approach. The rate of incomplete vaccination was 4%. Constant supervision,
training of health professionals and, health education of the population, are measures of
fundamental importance even when the disease is under control.
Key Words

Human Rabies; Prevention and Control; Epidemiologic Surveillance.

* Estudo resultante de projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá na Secretaria
de Saúde do Município de Maringá.
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Introdução
A raiva, doença dos animais ma-

míferos que pode ocorrer nos homens,
representa um importante problema de
saúde pública, particularmente em áreas
menos desenvolvidas, em razão dos custos
decorrentes das medidas de controle e de
sempre evoluir para a morte. Poucos
países conseguiram livrar-se da doença e
outros mantêm seu ciclo urbano sob
controle, ocorrendo casos esporádicos de
transmissão por animais selvagens.1-4

Sua transmissão, tanto de animal a
animal como do animal ao homem, ocorre
pela introdução no organismo do vírus
da raiva do animal doente, em conse-
qüência de mordedura, lambedura,
ferimento de mucosas ou arranhões. São
reconhecidos dois tipos epidemiológicos
de raiva: a raiva urbana, mantida por cães
e gatos e a raiva rural, mantida por
animais silvestres: morcegos hemató-
fagos na América Latina.2,5

O ciclo urbano da doença continua
sendo o mais importante para a raiva
humana. Em áreas urbanas, cujas me-
didas de controle não atingem seu
objetivo, a espécie de maior relevância
epidemiológica para a transmissão do
vírus é o cão, principal reservatório e
fonte de infecção, seguido pelo morcego.
Devido à circulação intensa do vírus no
ciclo silvestre, é muito difícil erradicar a
doença no Brasil.3,4 A eliminação nas
Américas tem sido tema de várias
reuniões internacionais nas últimas
décadas.3,6 No Brasil, a raiva humana
ainda faz vítimas e continua sendo um
sério problema de saúde pública, apesar
das ações desenvolvidas nos Estados para
o controle da doença.7

Em 1973, foi criado o Programa
Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR),
cuja coordenação e execução está a cargo
das Secretarias Estaduais.3 Houve redução
importante dos casos humanos e caninos
após uma década de trabalhos intensivos
e o período entre 1980 e 1990 é consi-
derado o mais importante para estudo do
controle da raiva em nosso país.3,7

A Região Sul do Brasil não apresenta
casos humanos desde 1982, com exceção

de um caso acidental transmitido por
morcego perto da cidade de Curitiba, em
1987. Alguns Estados dessa Região, com
situação epidemiológica privilegiada, não
realizam mais as campanhas de vacinação
canina.3 Há vacinação canina focal e
perifocal, somente quando necessário, com
prioridade para a vigilância epidemiológica.8

No Paraná, a raiva humana apre-
sentou altos índices no início da década
de 70, o que motivou a criação de um
Programa Estadual e de uma Comissão
Interinstitucional que direcionaram a
profilaxia da raiva desde 1973. Foram
priorizadas as campanhas de vacinação
anti-rábica, que alcançaram altas co-
berturas em 100% dos municípios.9 O
Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a
controlar a raiva: o último caso por
transmissão canina foi em 1977; o último,
por agressão de um morcego, ocorreu
após nove anos sem registro de casos.3,9

A ocorrência de casos de raiva
canina no período de 1982 a 1998 mos-
trou comportamento geograficamente
localizado em municípios de fronteira
com o Estado de São Paulo e com o
Paraguai.4,8 Em decorrência dessa situa-
ção, foi realizada, em 1998, a vacinação
canina nos municípios das fronteiras
Norte e Oeste do Paraná, visando
estabelecer uma barreira imunológica,
diminuindo o risco de ocorrência de
surtos e a difusão da doença para outros
municípios do Estado.8

O município de Maringá localiza-se
ao Noroeste do Estado, não faz divisa
com outro Estado da federação ou país
vizinho. Sua população é de 267.942 ha-
bitantes (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, 1996),

10
 com 2,6% da

população residente em área rural.

Destaca-se a arborização urbana no
município, que conta com 2.168.607,7m2

de áreas verdes públicas em forma de
parques, bosques, reservas florestais,
inclusive em áreas centrais (sem contar
a arborização das vias públicas e praças),
o que representa aproximadamente 2% da
área urbana total. Nessas áreas, residem
animais silvestres e observa-se a presença
de primatas nas vias públicas ao seu

No Paraná, casos
de raiva canina

ocorridos entre
1982 e 1998

estiveram
localizados em
municípios de

fronteira com o
Estado de São
Paulo e com o

Paraguai.
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redor, recebendo alimentos da população,
que faz da presença dos animais um
“ponto turístico” em finais de tarde.

Observa-se também no município,
um número crescente de cães errantes
perambulando pela cidade, tanto na
periferia, quanto na área central. A
Vigilância Sanitária encontra dificuldades
para executar as ações de controle e
prevenção da doença.11

Maringá é a cidade de maior po-
pulação e extensão entre os 30 municípios
da 15

a
 Regional de Saúde do Estado do

Paraná, da qual é sede administrativa,
dispondo também do maior número de
profissionais e serviços de saúde da
região. Sendo atualmente um dos mu-
nicípios do Paraná a assumir a Gestão
Plena da Assistência à Saúde, deve
exercer constante monitoramento da
situação de saúde de sua população,
inclusive em relação a doenças que estão
sob controle, como é o caso da raiva.

Mesmo em cidades de regiões
consideradas desenvolvidas e com sis-
temas de saúde razoavelmente estru-
turados, é fundamental a continuidade das
ações de vigilância e controle da raiva em
áreas urbanas, visto que há possibilidade
de recrudescimento da doença, como já
ocorreu em algumas áreas do Brasil,3,4

onde as condições para a extensa
circulação viral e conseqüente epidemia
foram favorecidas pela falta de priori-
zação ao programa de controle em anos
imediatamente anteriores.4

O objetivo do presente estudo é
descrever o atendimento prestado no
município a pessoas agredidas por
animais potencialmente transmissores do
vírus da raiva e avaliar alguns aspectos
desse atendimento, no ano de 1997, por
meio do banco de dados do Sistema de
Informações sobre Agravos de Notifi-
cação (SINAN).

Material e métodos
O atendimento prestado a pessoas

agredidas por animais transmissores da
raiva foi descrito com base na observação
participativa do funcionamento do ser-
viço, assim como das Normas, Procedi-

mentos e Rotinas, elaboradas e distribuí-
das pelo Serviço de Imunização da
Secretaria de Saúde do Município de
Maringá às unidades de atendimento.

Para o estudo, foram consideradas
856 pessoas agredidas por animais
potencialmente transmissores da raiva,
atendidas pelo Serviço de Profilaxia da
Raiva do Município de Maringá e re-
gistradas no SINAN.

As fontes dos dados foram as Fi-
chas de Controle de Animais Agressores
(FCAA), documentos de registro do
atendimento individual ao agredido. Eram
utilizados, à época, dois modelos: a
FCAA-1 e a FCAA-2.

A FCAA-1 é uma ficha simplificada
de registro do atendimento, preenchida
pelas unidades de saúde descentralizadas.
Ela não contém dados sobre o local da
agressão, sexo da vítima, profundidade,
tipo e localização do ferimento.

A FCAA-2 é uma ficha mais com-
pleta e é utilizada pelo Serviço de
Imunização quando há indicação de
vacina. Contém dados relativos à pessoa
agredida, ao ferimento, ao animal agres-
sor e ao atendimento. O modelo é idêntico
ao adotado pelo SINAN e compõe-se de
três partes (picotadas e destacáveis):
registro do atendimento, cartão de
aprazamento de vacinas e carteira de
vacinação, esta última destacada e en-
tregue ao usuário para seqüência do
esquema vacinal.

Para o preenchimento dessas fichas,
as informações são obtidas diretamente dos
pacientes ou responsáveis e registradas por
médicos ou enfermeiros dos serviços
públicos de saúde de Maringá.

As variáveis analisadas são relativas
às características da vítima: município,
área de residência, sexo, idade, local da
agressão; características do ferimento:
profundidade, tipo, localização, tipo de
exposição; características do animal
agressor: espécie, situação vacinal, con-
dição clínica no momento da agressão,
ao quinto e ao décimo dia após a agressão
e características do atendimento: data e
unidade de saúde, conduta adotada,
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número de doses prescritas e admi-
nistradas de vacina e soro anti-rábico.

Para cálculo da taxa de incidência
de agressões no município, foram consi-
derados os indivíduos agredidos resi-
dentes em Maringá e a população total de
residentes no município.

As FCAA preenchidas em 1997
foram digitadas por bolsista participante de
projeto de extensão da Universidade
Estadual de Maringá, no banco de dados
do SINAN, implantado nesse mesmo ano
no Serviço de Imunização.

Após a digitação, as fichas foram
comparadas por nome, data de nasci-
mento, endereço e data da agressão e
eliminados os casos de duplicidade, com
prioridade à digitação da FCAA-2, por ser
mais completa. O banco de dados do
SINAN foi importado para o programa
EpiInfo 6.0 e ambos foram utilizados para
a tabulação dos dados.

Resultados e discussão

Fluxo do atendimento

O atendimento a pessoas agredidas
por animais potencialmente transmissores
da raiva em Maringá é descentralizado
para o Hospital Universitário Regional de
Maringá (HUM) e para os 22 Núcleos
Integrados de Saúde (NIS) do município,
sob a responsabilidade do Serviço de
Imunização. Os demais hospitais e
clínicas privadas referenciam o atendi-
mento ao Serviço de Imunização ou às
unidades descentralizadas.

A descentralização ocorreu no início
da década de 90, quando houve a munici-
palização do Serviço de Imunização, que
pertencia até então, à 15

a
 Regional de

Saúde do Estado.

Durante o dia, de segunda a sexta-
feira, o preenchimento da FCAA-1 e os
procedimentos necessários são realizados
pelos NIS: vacinação anti-rábica, vaci-
nação antitetânica, curativo, antibio-
terapia, consulta médica, etc. A avaliação
do caso, de acordo com o ferimento, o
animal agressor e a situação epidemio-
lógica local, e a adoção da conduta pa-
dronizada no Estado do Paraná (Figura 1)
são realizadas pelo médico ou pelo

enfermeiro da Unidade. As fichas pre-
enchidas nas unidades de atendimento
descentralizado são encaminhadas pe-
riodicamente ao Serviço de Imunização,
onde ficam arquivadas.

Em caso de prescrição de vacinas,
o usuário é encaminhado ao Serviço de
Imunização para preencher a FCAA-2 e
iniciar a vacinação, que pode ter con-
tinuidade em um NIS de escolha do
usuário. Caso isso ocorra, o Serviço de
Imunização envia as doses restantes de
vacina ao NIS juntamente com o cartão
de aprazamento que, ao término da
vacinação, é devolvido para controle e
arquivamento. A administração de soro
anti-rábico é realizada unicamente em
ambiente hospitalar, sendo o HUM a
referência para o sistema.

Se o usuário procurar diretamente
o Serviço de Imunização, a conduta
relativa à profilaxia da raiva e tétano é
tomada e, se necessário, ele será enca-
minhado ao NIS para a realização de
curativos e procedimentos médicos.

Os atendimentos no período no-
turno, feriados e finais de semana são
realizados em uma unidade de Pronto
Atendimento 24 horas (NIS III Zona
Norte) e no HUM. São duas as situações
que se apresentam:

1. continuidade da vacinação iniciada
durante a semana: mediante a apre-
sentação da carteira de vacinas são
realizadas as doses prescritas. O
aprazamento f ica arquivado no
serviço onde as doses estavam sendo
administradas inicialmente.  É
real izado apenas o controle do
número de doses administradas, não
existindo controle nominal do usuário
que a recebeu; e

2. atendimento inicial pós-agressão:
estas unidades prestam o atendimento
e dão início à vacinação anti-rábica,
se houver indicação. O HUM enca-
minha os usuários ao Serviço de
Imunização para a continuidade do
esquema vacinal ou apenas para o
preenchimento da FCAA-1, quando
não há indicação de vacina.

Maringá deve
manter a

continuidade das
ações de

vigilância e
controle da raiva.
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No fluxo de atendimento apre-
sentado, observa-se que ocorre a dupli-
cação de fichas, pois, para um único
usuário atendido em uma unidade
descentralizada e encaminhado para
prescrição de vacina no Serviço de Imu-
nização, são preenchidas e arquivadas
pelo menos duas FCAA. O banco de
dados fica comprometido com o aumento
artificial de casos. Para evitá-lo, deve ser
feito controle por intermédio da crítica
dos dados após a digitação.

Vários autores recomendam a des-
centralização do atendimento e profilaxia
pós-exposição para Unidades de Saúde
localizadas nos bairros, como forma de
melhorar a acessibilidade e evitar difi-
culdades para a população, o que diminui,
inclusive, as taxas de abandono do trata-
mento.3,12-15  Em Maringá, essa estratégia
vem sendo utilizada há cerca de dez anos

e parece alcançar resultados positivos,
como pode ser observado diante da
elevada proporção de atendimentos a
casos em que ocorreram ferimentos
superficiais e cujos animais estavam
sadios no momento da agressão (Tabelas
1 e 2). O acesso é facilitado, ainda, por
não necessitar de agendamento de
consulta médica. É possível que os
resultados favoráveis se devam à des-
centralização e ao atendimento imediato,
mediante a divulgação do serviço entre a
população e não em virtude de campanhas
educativas, visto que a raiva não tem sido
alvo de atenção constante nos meios de
comunicação.

Preenchimento da ficha de

controle de animais agressores

A ausência de informações a res-
peito do sexo da vítima, profundidade,
tipo e localização do ferimento na FCAA-1,

Figura 1 - Profilaxia da raiva humana pós-exposição, no Estado do Paraná

Análise da natureza da exposição e da condição do animal agressor

Em relação à natureza da exposição, considera-se como:

a) contato:

- manipulação de utensílios que se tenham contaminado com saliva ou tecido nervoso, e

- lambedura de pele íntegra;

b) exposição leve:

- arranhadura por unha (exceto gato),

- manipulação de tecido e saliva animal,

- lambedura de pele lesada, e

- ferimento único e superficial em troncos e membros (exceto em mãos);

c) exposição grave:

- arranhadura por unha de gato,

- lambedura em mucosa,

- mordedura múltipla e profunda em qualquer parte do corpo, e

- mordedura em cabeça, pescoço e mãos.

Quanto ao animal agressor, subdivide-se em dois grupos:

a) animal clinicamente sadio, passível de observação; e

b) animal clinicamente raivoso; que não pode ser observado por estar desaparecido ou morto ou os
animais silvestres como macaco, morcego, quati, etc.

Em caso de contato com animais de ambos os grupos e de exposição leve a animais sadios até o 10o dia
após a agressão, não são utilizados vacina ou soro. São tratadas com vacina ou soro anti-rábico as
vítimas de animais pertencentes ao segundo grupo e também as vítimas de animais sadios, cuja exposição
seja classificada como grave.
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ocasionou aumento de ignorados nestas
variáveis (Tabelas 1 e 3) e impediu o uso
dos dados referentes ao local da agressão
(31,8% de ignorados). Esse problema
será solucionado pelo Serviço de Imuni-
zação com a implantação de ambas FCAA
pelo modelo SINAN.

Os campos referentes à situação
vacinal do animal agressor e ao estado
clínico do animal após dez dias de
observação deixavam constantemente de
ser preenchidos, principalmente nas
fichas que davam os animais como
desaparecidos ou sacrificados no dia da
agressão, o que levou ao aumento da
freqüência de animais de condição clínica
ignorada de 2,7% no dia da agressão para
14,3% após a observação. Quando pos-
sível, realizou-se correção dessa variá-
vel, cujos resultados após a correção se
encontram na Tabela 2.

A maior dificuldade de preenchi-
mento foi observada nos campos relativos
a doses iniciais e doses posteriores de
vacina, onde constavam números que
não fazem parte do protocolo de vacinação
do Paraná e também na definição de doses
iniciais e posteriores, visto que os reforços
constavam, ora do campo referente a
doses iniciais, ora do campo referente a
doses posteriores.

Caracterização dos atendimentos

Foram atendidas 856 pessoas agre-
didas por animais transmissores da raiva,
97,1% das quais residentes no município
de Maringá, principalmente em área
urbana (Tabela 4), situação esperada
diante da caracterís t ica urbana do
município.

A incidência de agressões em
residentes foi de aproximadamente uma
pessoa agredida em cada 313 habitantes,
maior que a encontrada na América Latina
entre 1990 e 1994: uma agressão em cada
641 habitantes,6 apesar do consenso entre
os profissionais no município de que o
número de agressões seja maior que o
atendido pelos serviços de saúde. A
diferença existente entre os países é
associada à informação sobre o risco de
contrair a doença, ao acesso e à confiança
nos serviços de saúde e à importância

Tabela 2 - Características dos animais agressores, segundo espécie,

condição do animal e situação vacinal em Maringá-Paraná - 1997

Animal No %

Espécie
Canina
Felina
Outros
Ignorada

Condição do animal
Sadio (1o dia)

após observação*
Suspeito (1o dia)

após observação*
Desaparecido (1o dia)

após observação*
Sacrificado (1o dia)

após observação*
Ignorado (1o dia)

após observação*
Situação vacinal

Vacinado
Não vacinado
Ignorado

Total

743
84
19
10

728
729
38
5

58
57
9
9

23
56

293
356
207

856

86,8
9,8
2,2
1,2

85,0
85,2
4,4
0,6
6,8
6,7
1,1
1,0
2,7
6,5

34,2
41,6
24,2

100,0

* Dados obtidos por meio da correção realizada pelos autores.

Tabela 1 - Características do ferimento: tipo de exposição, tipo de

ferimento, localização e profundidade em Maringá-Paraná - 1997

Ferimento No %

Tipo de exposição
Mordedura
Arranhão
Lambedura
Contato indireto
Ignorado
Total*

Tipo
Único
Múltiplo
Ignorado
Total*

Localização
Membros inferiores
Mão
Membros superiores
Cabeça
Tronco
Mucosa
Ignorado
Total*

Profundidade
Superficial
Profundo
Dilacerante
Ignorado
Total*

817
40
2
1
8

868

523
294
39

856

333
256
157
111
35
9
8

909

553
304

4
18

879

94,1
4,6
0,2
0,1
1,0

100,0

61,1
34,3
4,6

100,0

36,6
28,2
17,3
12,2
3,8
1,0
0,9

100,0

62,9
34,6
0,5
2,0

100,0

* Total superior ao número de pessoas agredidas, devido aos ferimentos múltiplos.
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dada pela população à notificação e
tratamento das agressões.6

Nos meses de julho (n=119;13,9%),
abril (n=95;11,1%) e dezembro (n=93;
10,9%), encontrou-se a maior con-
centração de atendimentos, ao contrário
da esperada elevação no mês de agosto:
75 atendimentos (8,8%).

As unidades que prestaram maior
número de atendimentos foram o Serviço
de Imunização e o NIS III Zona Norte
(Tabela 5). O número de atendimentos dos
NIS e do HUM está subestimado, devido
a dois fatos citados anteriormente: a)
priorizou-se a digitação das FCAA-2; b)
o HUM encaminha seus atendimentos para
preenchimento posterior da FCAA. Em
ambos, a unidade reconhecida pelo
SINAN é a que preencheu a ficha (o
Serviço de Imunização), em detrimento
daquela que prestou o primeiro atendi-
mento. Para obter o número correto da
demanda por unidades descentralizadas,
o local de atendimento inicial deve ser
considerado mesmo quando houver
atendimento posterior no Serviço de
Imunização.

A maior proporção de atendimentos
foi de crianças: 52,5% e de pessoas do
sexo masculino: 56% (Tabela 3). Nas
faixas etárias de 20 a 49 anos e maiores
de 65 anos, a maior proporção de agres-
sões ocorreu em mulheres. Outros au-
tores encontraram resultados seme-
lhantes em relação ao sexo e idade3,12,13,15,16

e alguns os atribuem à atividade mais
intensa, com maiores oportunidades de
encontro com os animais,  brincadeiras
na ruas e atitudes bruscas que podem
despertar reação agressiva do animal.

Dois outros fatores poderiam ser
acrescentados: a) a preocupação dos pais
e responsáveis em buscar atendimento,
pois devido à letalidade da doença, seus
familiares, além das crianças, são envol-
vidos emocionalmente;12 e b) adultos
podem considerar alguns tipos de expo-
sição como um evento de menor impor-
tância e não procurar pelo serviço de
saúde, subestimando o número absoluto
de agressões. O resultado encontrado
levanta também a necessidade de trabalho
educativo em escolas.14

Como em outros estudos,12,13,15-17

verificou-se que a principal espécie
agressora foi a canina (86,8%); a mor-
dedura, o principal tipo de exposição
(94,1%) e os membros inferiores
(36,6%) e mãos (28,2%), os locais de
ferimento predominantes (Tabelas 1 e 2).

Tabela 4 - Distribuição de pessoas agredidas por animais

transmissores de raiva segundo município e zona de residência em

Maringá-Paraná - 1997

Residência No %

Município

Maringá
Paiçandu
Sarandi
Outros

Zona

Urbana
Rural
Ignorada

Total

831
4
8

13

846
8
2

856

97,1
0,5
0,9
1,5

98,9
0,9
0,2

100,0

Tabela 3 - Características de pessoas agredidas por animais

transmissores da raiva  segundo faixa etária e sexo em Maringá-

Paraná - 1997

Características No %

Faixa etária (anos)

Menor de 1
1 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 34
35 - 49
50 - 64
65 - 79
80 e mais
Ignorada

Sexo

Masculino
Feminino
Ignorado

Total

1
135
168
145
47

116
99
84
44
12
5

479
368

9

856

0,1
15,8
19,6
16,9
5,5

13,6
11,6
9,8
5,1
1,4
0,6

56,0
43,0
1,0

100,0
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 Em 34,3% das agressões, ocorreram
ferimentos em múltiplas regiões do corpo.
Apesar de considerável proporção de
ferimentos profundos ou dilacerantes,
predominaram os ferimentos superficiais:
62,9% (Tabela 1) por qualquer espécie
agressora e na maioria das faixas etárias.
Relacionando ao sexo da vítima, 180
homens (37,6%) e 122 mulheres (33,2%)
tiveram ferimentos profundos.

Cerca de 10% das agressões foram
por felinos (Tabela 2), sendo as mãos o
local mais atingido. Proporcionalmente,
eles provocaram mais arranhaduras que
os cães (9,5 e 4% respectivamente). Tal
exposição é considerada grave, mas a
procura por atendimento é menos
freqüente, o que se deve, em parte, ao
senso comum que considera apenas as
mordeduras e agressões causadas por
cães como grande risco para a trans-
missão da raiva.

Não houve agressão por quirópteros
ou herbívoros. A maioria das 19 agressões
consideradas como “outros” (Tabela 2) foi
causada por macacos, sendo 18 mor-
deduras, 12 ferimentos nas mãos e 13
agressões em crianças, fato que merece
destaque, considerando o desconforto, o
trauma e os riscos de complicações para a
criança que, uma vez agredida, terá que
ser submetida ao esquema completo de
vacinação anti-rábica.

Observa-se a necessidade de maior
atenção à exposição da população aos
animais silvestres, pois a pequena pro-
porção (2,2%) não diminui sua impor-
tância. Podemos supor que haja sub-
registro dessas agressões, pois, nas áreas
onde eles habitam existem placas orien-
tando a população para que não dê
alimentos e não se aproxime dos ma-
cacos, mas sem informações quanto ao
risco da transmissão da raiva e à neces-
sidade de vacinação.

Em 85% das agressões, os animais
estavam sadios; diminuíram os animais
suspeitos após sua observação durante
dez dias (Tabela 2) e aumentou o número
de condição clínica desconhecida após a
observação, situação encontrada também
por Garcia.16 Isso poderia apontar para

problemas de comunicação com o usuário
ou por não ocorrer busca ativa da
informação. Devido ao controle da
doença, é possível haver desvalorização
do registro: como, em geral, o animal está
sadio ao final do período, considera-se
uma informação desnecessária, mesmo
quando conhecida.

O fato de as tradicionais campanhas
de vacinação de cães não serem mais
necessárias no Estado, interfere nos
resultados encontrados a respeito do
estado vacinal do animal agressor. É
comum a vítima ignorar a situação vacinal
do animal, quando não é sua proprietária.
Em 65,8% dos casos atendidos, o animal
agressor não era vacinado ou seu estado
vacinal era desconhecido.

A conduta predominante nas agres-
sões foi de exclusiva observação do
animal, adequada para a situação de
controle da raiva no Estado e para as
características encontradas: ferimentos
únicos, superficiais,  causados por
animais sadios e passíveis de observação
(Tabelas 1, 2 e 5). A Norma Técnica de
Tratamento Preventivo contra a raiva
prioriza, em municípios de baixo risco, a
observação intensiva dos animais ao invés
de tratar as agressões graves por parte
dos animais observáveis.3,9

O percentual das pessoas agredidas
em Maringá e que foram vacinadas está
próximo ao verificado em estudo reali-
zado na América Latina, que referiu
vacinação em 42% dos atendidos6 e ao
verificado no Brasil, entre 1980 e 1990,
quando o percentual de tratados foi de
aproximadamente 45%.3 Segundo alguns
autores, o valor nas diferentes localidades
brasileiras varia de forma significativa.15-17

Com as condições locais, poderia ser
esperado menor percentual de vacinação;
no entanto, foram altas as proporções de
exposições graves, como no caso dos
ferimentos em mãos e cabeça: 40,4%
(Tabela 1) e, além disso, os esquemas
longos de vacinação (9 e 13 doses) não
foram freqüentes (Tabela 5).

Para Gomes,14 médias elevadas de
vacina por pessoa devem-se à prescrição

Serviço de Profilaxia da Raiva Humana
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excessiva de tratamentos completos por
falta de observação adequada do animal
ou de exame anátomo-patológico. A
literatura destaca a importância da ava-
liação clínica do animal, visando reduzir
a vacinação no ser humano, pois apesar
da qualidade da vacina produzida
atualmente, esta ainda encerra risco de
complicações pós-vacinais, algumas com
comprometimento do Sistema Nervoso
Central ou morte.3,14-16

Pinto15 afirma que a recomendação
de observar com mais critérios as normas
recomendadas e aumentar a freqüência
de observação dos animais agressores
nem sempre ocorre, devido à inexistência
de condições para observação dos
animais, à comodidade dos trabalhadores
de saúde que preferem indicar o tra-
tamento ao invés de investigar e à falta
de instrumento adequado para registro de
dados e tomada de decisões.

Entre as 350 pessoas às quais foi
prescrita a vacinação, 92% completaram
as doses (Tabela 5). O percentual de
abandono do tratamento não foi elevado,
quando comparado à situação da América
Latina e de outras localidades no Brasil.6,15,17

Na ausência da descentralização do aten-
dimento, os abandonos ocorrem devido
à perda de muitas horas de trabalho,
necessidade de acompanhantes, distância,
despesas com transporte. Outro fator
seria a falta de informação dos traba-
lhadores de saúde às pessoas, sobre a
importância da vacinação.12,15

Mas, com a descentralização do
atendimento, a possibilidade de o usuário
optar pela unidade onde continuará o
esquema e a pequena proporção de
tratamentos prolongados, o abandono
nesse município deveria ser menor. Essa
freqüência pode ser devida a falhas nas
orientações durante o tratamento, na
busca ativa de faltosos ou ainda a um
dado irreal causado pelo preenchimento
incompleto dos aprazamentos.

A situação de esquema vacinal
“ignorada” alcançou a mesma proporção
de abandono do tratamento (Tabela 5) e
ocorreu principalmente quando as últimas
doses coincidiram com o final de semana.

Conforme descrito anteriormente, o
serviço de origem, nestes casos  não
recebe informação nominal das doses de
vacina aplicadas, que são consideradas
como ignoradas para o sistema de
informação.

Observou-se, neste estudo, a neces-
sidade de algumas alterações nas FCAA
e no fluxo de atendimento à população, a
fim de melhorar a informação que servirá
em última instância para futuras
avaliações do atendimento.

Schneider3 considera importante que
haja supervisão da qualidade da descen-
tralização do atendimento, pois, atender
satisfatoriamente as pessoas atacadas
depende não somente do acesso, mas da
qualidade dos serviços. A qualidade, em
todas as etapas do controle anti-rábico,

Tabela 5 - Características do atendimento às pessoas agredidas,

segundo local de atendimento, conduta adotada e abandono do

esquema vacinal em Maringá-Paraná, 1997

Atendimento No %

Local

Serviço de Imunização
NIS III Zona Norte (24 horas)*
NIS III Zona Sul*
NIS II Mandacaru*
NIS III Quebec*
NIS II Tuiuti*
NIS II Morangueira*
Outras
Total**

Conduta adotada

Observação do animal
3 doses de vacina
9 doses de vacina
13 doses de vacina e soro anti-rábico
Total**

Abandono do esquema vacinal

Sim
Não
Ignorado
Total**

328
228
68
36
22
21
20

133
856

506
256
73
21

856

14
322
14

350

38,3
26,6
7,9
4,2
2,6
2,5
2,3

15,6
100,0

59,1
30,0
8,5
2,4

100,0

4,0
92,0
4,0

100,0

* NIS: Núcleo Integrado de Saúde
** Total de casos com prescrição de vacina anti-rábica.
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evita, atualmente, gastos com imuno-
biológicos e os transtornos causados pela
necessidade de observação dos animais e
administração da vacina à vítima da
agressão.

Há muito, existe a necessidade de
maior conscientização da importância do
preenchimento correto das fichas de
registro,15 de treinamento e reciclagem
permanentes de equipes de saúde pública
para que os recursos cumpram adequa-
damente seu papel de Vigilância Epi-
demiológica.16 A supervisão contínua
poderia ser fator de resolução de falhas e
dificuldades na execução de todas as
etapas do programa.

O controle da doença no Estado do
Paraná não deve ser estímulo negativo aos
profissionais e gestores e nem retirá-la da
agenda dos serviços. As condições para
se conseguir o controle demandam
recursos financeiros, humanos e insti-
tucionais,3 mas o retorno aos níveis an-
teriores imporia custos não só econô-
micos, mas de vidas, ao sistema de saúde
e à população.4

Além disso, não se deve ignorar a
necessidade de educação em saúde,
inclusive com informações sobre a
prevenção da raiva no que diz respeito ao
controle de animais e cuidados após a
exposição aos mesmos e esclarecimentos
sobre quais animais são potencialmente
transmissores da raiva.
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Background

Most of the studies conducted to determine the occurrence of human visceral
leishmaniasis are based on clinical cases. One of the problems in detecting
asymptomatic infections is the lack of adequate diagnosis methods. This investigation´s
objectives were: to estimate the prevalence of asymptomatic Leishmania chagasi
infection in an urban population exposed to risk due to the high prevalence of canine
visceral leishmaniasis, and to identify risk factors for infection.

Material and methods

A cross sectional population-based study was conducted in Sabara county,
Metropolitan Region of Belo Horizonte/MG during 1998-1999. The investigation
was approved by the Ethical Committee. Screening interviews were conducted
using a pre-coded questionnaire, and blood was collected on filter  paper from
1604 randomly selected household inhabitants. Samples were tested using
immunofluorescence-IF, enzyme immunoassay-ELISA (crude antigen) and rapid
test L. donovani-TRALd. In the confirmatory phase 102 seropositive and 124
seronegative participants were examined and venous blood was collected for
serological tests (IF, ELISA and rk39-ELISA), PCR and hybridization for L. chagasi.
Analyses of data were performed using logistic regression.

Results

None of the participants developed visceral leishmaniasis during the study period.
Due to the discordant results between the diagnostic techniques, four criteria of
infection were defined. Prevalence estimates ranged form 1.1 to 11.9% according to
the criteria used. The criterion which included participants with positive hybridization
(L. chagasi) and at least one serological positive test was considered to yield the
most realistic prevalence estimate (4.6%). The variables independently associated
with infection for this criterion were: garbage not been collected (OR:6.0; 95%CI:
2.4-15.0), owing birds (OR:2.9; 95%CI: 1.5-5.6), garbage not being buried or deposited
outside the household (OR: 4.8; CI95%: 1.7-13.4), family reporting knowing the
vector (OR:6.0; 95%CI:  1.8-20.1), eroded areas in the neighborhood (OR:0.3; 95%CI:
0.1-0.8). Other identified risks factors were: to be outside of the house between 6-10
p.m., to own a short-haired dog or a house with plaster walls.

Conclusions

The occurrence of asymptomatic human visceral leishmaniasis by L. chagasi in
an urban population of Minas Gerais State was demostrated in this study. The estimated
prevalence and the risk factors identified depend on the infection criteria used and
were related to household conditions, the presence of domesticated animals and
environmental conditions that allows contact with the vector.

Key words

Urban Visceral Leishmaniasis; Leishmania chagasi; Risk Factors; Asymptomatic
Infection; Diagnosis; Epidemiology.
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Delineamento do problema

Estudos sobre a ocorrência da leishmaniose visceral humana baseiam-se,
geralmente, em casos clínicos. Um dos problemas atuais é a falta de métodos de
diagnóstico adequados para detecção da infecção. Os objetivos da investigação foram:
determinar a prevalência da infecção assintomática por Leishmania chagasi em
população urbana exposta ao risco em virtude das altas prevalências da leishmaniose
visceral canina; e identificar fatores de risco.

Material e métodos

Realizou-se estudo seccional populacional no Município de Sabará, Região
Metropolitana de Belo Horizonte-Minas Gerais, entre 1998 e 1999. A investigação foi
aprovada por comitê de ética. Na triagem, foram realizadas entrevistas pré-codificadas,
coletando-se sangue em papel-filtro de 1.604 moradores, selecionados aleatoriamente,
para realização do ensaio imunoenzimático (ELISA), reação de imunofluorescência
indireta (RIFI) e teste rápido L. donovani (TRALd). Na etapa de confirmação dos
resultados, foram reavaliados 102 participantes soropositivos e 124 soronegativos.
Realizaram-se exames clínicos e coleta de sangue venoso para sorologia (RIFI, ELISA
com antígenos bruto e recombinante-rk39), reação em cadeia da polimerase (PCR) e
hibridização para L. chagasi. Foi utilizada, na análise, regressão logística multivariada.

Resultados

Nenhum participante desenvolveu a doença no período estudado. Devido às
discordâncias entre as técnicas de diagnóstico, foram definidos quatro critérios de
infecção. As estimativas de prevalência variaram entre 1,1 a 11,9%, dependendo do
critério adotado. A estimativa que, provavelmente, mais se aproximou da real
prevalência da infecção na população  foi de 4,6% e incluiu todos os participantes
com hibridização positiva e pelo menos uma sorologia reativa. As variáveis
independentemente associadas à infecção para este critério foram: não ter o lixo
recolhido pela prefeitura (OR:6,0; IC95%: 2,4-15,0), ter pássaros (OR:2,9; IC95%:
1,5-5,6), não ter o lixo enterrado ou não dispensado fora de casa (OR:4,8; IC95%:
1,7-13,4), família conhecer o vetor (OR:6,0; IC95%: 1,8-20,1) e presença de áreas
erodidas na vizinhança (OR:0,3; IC95%: 0,1-0,8). Os demais fatores de risco
identificados foram: encontrar-se fora de casa entre 18 e 22 horas,  ter cão de pelo
curto e casa com paredes rebocadas.

Conclusões

Demonstrou-se a ocorrência da infecção humana assintomática por L. chagasi
em amostra populacional urbana de Minas Gerais. As estimativas  de prevalência e os
fatores de risco dependeram do critério utilizado para definição da infecção e
relacionaram-se às condições da moradia, à presença de animais e às condições do
meio ambiente, que favorecem contato com o vetor.
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Background

With the growing concern about the adverse effects of air pollution on health, it
is necessary to investigate and quantify these effects in our cities. A time-series
study with the objective of analyzing the association between exposure to outdoor
levels of air pollution and mortality and hospital admissions for different age-groups
was conducted in the two largest Brazilian cities: Sao Paulo for the period between
1996 to 2000, and Rio de Janeiro during 1990-93 and 2000-01.

Material and methods

The study was conducted simultaneously in Sao Paulo and Rio de Janeiro.
Daily information on mortality and hospital admissions of children under 5 years of
age and of the elderly (⊕ 65 years of age) was obtained. Atmospheric levels of the
major air pollutants (particulate matter-PM10, in Sao Paulo and PM10 and TSP, in
Rio de Janeiro, sulfur dioxide-SO2, carbon monoxide-CO, nitrogen dioxide-NO2
and ozone-O3), and meteorological variables were obtained from secondary data
sources in both cities. These data were analyzed through time series techniques in
linear models (Generalized Estimated Equations-GEE) and/or in non-parametric
regression models in Generalized Additive Models (GAM) using Poisson regression.

Results

While most air pollutants levels in Sao Paulo exceeded recommended guidelines,
in Rio this happened only with TSP levels, although the periods analyzed were different.
We found statistically significant associations between level of pollution (mostly for
particulate matter, CO and SO2) and mortality and hospital admissions for respiratory
and cardiovascular causes, for children and the elderly, in both cities, after adjustment
for long term trends, seasonality, temperature and humidity. The percentage increase
in hospitalizations for respiratory causes in children, for a 10mg/m3 increase in PM10

was 1,8% (CI95%: 0,4 to 3,3%) in Rio, and 6,7% (CI95%: 4,9 to 8,6%), in Sao
Paulo. For the elderly this was 1,9% (CI95%: 1,1 to 2,7%), in Sao Paulo and 3,5%
(CI95%: 1,2 to 5,9%), in Rio. Percentage increase in mortality by respiratory causes
was 0,9% (CI95%: 0,5 to 1,3%) for PM10 in Sao Paulo and of 0,9% (CI95%: -0,03
to 1,2%) for TSP in Rio. Mortality from cardiovascular causes was also associated
with air pollution in both cities.

Conclusions

Current air pollution levels in Sao Paulo and Rio de Janeiro are capable of
producing harmful effects in the health of the population. Articulated measures between
sectors that manage the urban life in these metropoli are fundamental to improve air
quality and consequently, reduce the related health effects.

Key words
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Additive Models.
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Delineamento do problema

Com a crescente preocupação acerca dos efeitos nocivos da poluição do ar para
a saúde, fazem-se necessárias a investigação e a quantificação desses efeitos em nosso
meio. Diante disso, realizou-se um estudo de séries temporais com o objetivo de analisar
a associação entre exposição à poluição do ar e mortalidade e internações hospitalares
em indivíduos de diferentes faixas etárias nas duas maiores metrópoles brasileiras: São
Paulo entre 1996 e 2000 e Rio de Janeiro durante 1990-93 e 2000-01.

Material e métodos

O estudo foi conduzido paralelamente nos municípios de São Paulo (MSP) e do
Rio de Janeiro (MRJ). Foram obtidas, a partir de fontes secundárias, informações
diárias sobre mortalidade e internações hospitalares (menores de 5 anos e igual ou
maiores de 65 anos), níveis atmosféricos dos principais poluentes do ar (material
particulado-PM

10
 em São Paulo e  PM

10
 e PTS no Rio de Janeiro, dióxido de enxofre-

SO
2
, monóxido de carbono-CO, dióxido de nitrogênio-NO

2
 e ozona-O

3
) e variáveis

meteorológicas. Esses dados foram analisados, mediante técnicas de séries temporais
em modelos lineares  com o emprego de equações de estimação generalizada e ou
mediante modelos não-paramétricos, com a utilização de modelos aditivos generalizados
em regressão de Poisson.

Resultados

Enquanto, no MSP, o padrão diário dos poluentes foi ultrapassado diversas vezes,
no MRJ, apenas os níveis de PTS excederam esse padrão, embora o período analisado
tenha sido diferente. Encontraram-se associações estatisticamente significantes entre
aumentos nos níveis de poluição (principalmente material particulado , CO e SO

2
) e

aumentos na mortalidade e nas hospitalizações, por causas respiratórias e
cardiovasculares, em crianças e idosos após ajuste para tendências temporais,
sazonalidade, temperatura e umidade. O aumento percentual de internações respiratórias
em crianças, correspondente a incrementos de 10µg/m3 no PM

10
, foi de 1,8% (IC95%:

0,4 a 3,3) no MRJ e de 6,7% (IC95%: 4,9 a 8,6) no MSP. Em idosos, foi de 1,9%
(IC95%: 1,1 a 2,7) no MSP e de 3,5% (IC95%: 1,2 a 5,9) no MRJ. O aumento na
mortalidade respiratória em idosos foi de 0,9% (IC95%: 0,5 a 1,3) para o PM

10
 no MSP

e 0,9% (IC95%: -0,03 a 1,2) para PTS no MRJ. A mortalidade cardiovascular em
idosos também apresentou associação com a poluição nos dois municípios.

Conclusões

Conclui-se que os níveis de poluição vivenciados atualmente em São Paulo e no
Rio de Janeiro são suficientes para causar agravos à saúde da população. Medidas
articuladas entre os diversos setores que gerenciam a vida urbana nessas metrópoles
são fundamentais para buscar a melhoria da qualidade do ar e, conseqüentemente, da
saúde da população.
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Background

Geographical distribution of snakebites and snakes of medical importance has a
strong correlation with changes in the vegetation cover as a consequence of the
expansion of agricultural frontiers. In São Paulo (SP) and Paraná (PR) the process
of land occupation has led to a radical transformation in the natural landscape. The
objective of this study was to analyze a historical series of snakebites and the
geographical distribution of the main species of snakes, taking into account
environmental changes of the landscape.

Material and methods

An observational study was conducted. A historical series (1988-1997) of
snakebites was obtained from the notification records sent to the Health Secretaries of
São Paulo (SP) and Paraná (PR) States. Registries of the herpetological collections
were obtained from the Butantan Institute (SP), the Natural History Museum (PR) and
from the Production and Research Center in Immunebiologics (PR). Data regarding
vegetation cover and percentage of land occupation with the main agricultural practices
were analyzed by the Pearson correlation coefficient. The sites of snakebites occurrence
and capture of snakes were identified at the municipality level. Maps were obtained
using a geographical information system using the software ArqView v.3.0.

Results

From the Bothrops species, B. jararaca showed a wide distribution in open
fields, forests, and even in regions under anthropic influence, while B. moojeni and
B. neuwiedi were found predominantly in open fields. Crotalus occupied areas originally
constituted by semidecidual estacional forest and “cerrado”. The annual incidence of
snakebites varied from 4.31 to 10.57 cases per 100,000 population, decreasing
through the period for both Bothrops (88%) and Crotalus (11%). Micrurus accidents
were rare (1%) in São Paulo and absent in Paraná. The areas of greater risk for
snakebites were coincident with the snakes distribution areas: the administrative regions
of Registro and Sorocaba, in São Paulo, and União da Vitória, in Paraná, for Bothrops
accidents, and Bauru and Presidente Prudente in Sao Paulo, Cascavel and Ivaiporã in
Paraná, for Crotalus accidents. No correlation between snake distribution and
vegetation cover was observed, except for B. jararacussu in the remaining forest at
the Vale do Ribeira. No correlation was observed between land occupation and Bothrops
snakebites. A small negative correlation was observed between Crotalus accidents
and areas with sugar cane.

Conclusions

A decreasing tendency was observed in the number of snakebites and snakes of
medical importance. Maps of the distribution of poisonous snakes and snakebites
allowed a better definition of risk areas. The anthropic pressure probably had influence
on the result of no correlation between areas of distribution of snakes with the
vegetation cover, while some agricultural practices may had resulted in changes in
the risk areas for snakebites.

Key words
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Delineamento do problema

A distribuição geográfica dos acidentes ofídicos e das serpentes de interesse
médico guarda estreita correlação com as mudanças na cobertura vegetal, decorrentes
da expansão de fronteiras agrícolas, notadamente em São Paulo (SP) e Paraná (PR),
onde o processo de ocupação da terra levou a uma transformação radical da paisagem
natural. O objetivo deste trabalho foi realizar levantamento de série histórica sobre a
ocorrência de acidentes e a distribuição das espécies de serpentes, levando em conta
as alterações ocorridas na cobertura vegetal.

Material e métodos

Foi realizado levantamento de série história (1988-1997) dos acidentes ofídicos,
a partir das fichas de notificação encaminhadas às Secretarias de Estado da Saúde do
Paraná e São Paulo e registro das coleções herpetológicas do Instituto Butantan (SP),
Museu de História Natural (PR) e Centro de Produção e Pesquisa em Imunobiológicos
(PR). Dados sobre cobertura vegetal e percentual de ocupação do solo das principais
práticas agrícolas foram correlacionados, utilizando-se o coeficiente de correlação
de Pearson. As localidades de ocorrência dos acidentes e de coleta das serpentes
foram identificadas por município. Foram obtidos mapas, por meio de um sistema de
informação geográfica, no programa ArqView versão 3.0.

Resultados

Das espécies de Bothrops, a B. jararaca mostrou ampla distribuição em formações
abertas, florestas e até regiões sob influência antrópica, enquanto que B. moojeni e
B. neuwiedi foram encontradas em formações abertas. As Crotalus ocuparam áreas
originalmente formadas por floresta estacional semidecidual e cerrado. A incidência
anual dos acidentes ofídicos variou de 4,31 a 10,57 casos por cem mil habitantes,
com queda ao longo do período, tanto dos acidentes botrópicos (88%) como dos
crotálicos (11%). Os acidentes elapídicos foram raros (1%) em São Paulo e ausentes
no Paraná. As áreas de maior risco para os acidentes foram coincidentes com as
áreas de distribuição das serpentes, destacando-se, para os acidentes botrópicos, as
regiões administrativas de Registro e Sorocaba em São Paulo e União da Vitória no
sul do Paraná e, para os acidentes crotálicos,  Bauru e Presidente Prudente em São
Paulo, Cascavel e  Ivaiporã no Paraná. Não houve relação entre áreas de ocorrência
de serpentes e cobertura vegetal atual, com exceção da sobreposição de B. jararacussu
nos remanescentes de mata no Vale do Ribeira. Não se observou correlação entre
ocupação do solo e acidentes botrópicos, havendo, nos acidentes crotálicos, pequena
correlação negativa com a ocupação por cana-de-açúcar.

Conclusões

Observou-se tendência de queda no número de acidentes ofídicos e de serpentes
de importância médica. Mapas de distribuição de serpentes peçonhentas e de acidentes
ofídicos permitiram melhor definição das áreas de risco. A influência antrópica
provavelmente influenciou a não-correlação com a cobertura vegetal atual, enquanto
que práticas agrícolas podem ter determinado deslocamento nas áreas de maior risco
de acidentes.

Palavras-chave

Acidente Ofídico; Serpente Peçonhenta; Série Histórica; Cobertura Vegetal;
Sistema de Informação Geográfica.

Resumo



49

IESUS

volume 11, nº 1
jane iro/março 2002

Impacto das Internações Hospitalares sobre a
Saúde da População: Indicador Experimental

Mário Francisco Giani Monteiro
Rua Barão de Lucena, 135 - Apto 203
CEP: 22.260-020
Rio de Janeiro-RJ
E-mail: monteiro@uerj.br

Correspondência para:

Mário Francisco Giani Monteiro
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Impact of Hospital Admissions on Population Health: an
Experimental Indicator

Informe Epidemiológico do SUS 2002; 11(1) : 49 - 51.

NOTA PRÉVIA*

Apoio financeiro:
Pesquisa componente do Programa de Desenvolvimento Científico do Centro Nacional de
Epidemiologia - Fundação Nacional de Saúde. Financiada pelo Projeto de Estruturação do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde do SUS (VIGISUS).

* Essa seção não passa pela revisão por pares.



IESUS

50

Informe Epidemiológico
do SUS

Background

This paper proposes the construction of an experimental indicator to estimate
the “Impact of Hospital Admissions” registered by SUS (the Brazilian Unified Health
System) on the health of the population measured as years lost for disability, and
years of life lost in consequence of early mortality (YLL), for the Metropolitan Regions
of Brazil. Hospital morbidity for selected causes of disease were compared with YLL
related to premature mortality for the same causes, for the population 15 to 64 years
of age.

Material and methods

In this analytical study an indicator of the impact of hospital admissions on the
population´s health is proposed. The indicator is measured as years lost for disability
associated with hospital admission, and was constructed in an analogous way as the
morbidity component of the indicator proposed by Murray to calculate the burden of
disease. The indicator was compared with the YLL, according to cause of death,
gender, and age for the metropolitan regions of Brazil. The source of data for hospital
morbidity was the Hospital Admissions Information System of the Unified Health
System (SUS), and for mortality, the Mortality Information System (MIS) of the
National Health Foundation.

Results

In all metropolitan regions the burden of pulmonary tuberculosis is greater in
the male 30 to 49 years of age. In Sao Paulo, the burden is greater in the population
aged 30 to 39 years while in Rio de Janeiro, the burden is greater in the population
aged 40 to 49.

Conclusions

The development of indicators capable of measuring the burden of disease is
considered a priority by the World Health Organization and the World Bank. Discussions
regarding the development of this type of indicators are beginning in Brazil. An impact
indicator of hospital admissions of the SUS was constructed based on Murray’s
proposal, aggregating demographic and epidemiological indicators in a measure similar
to Disability Adjusted Life Years, and this indicator showed great regional variation.

Key words
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Delineamento do problema

Este trabalho propõe a construção de um indicador para estimar “impacto das
internações” do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a saúde da população (medido
em anos perdidos por incapacidade) e anos potenciais de vida perdidos por mortalidade
precoce (APVP), nas regiões metropolitanas do Brasil, segundo algumas doenças
selecionadas. Tem por objetivo comparar a morbidade hospitalar com os anos
potenciais de vida perdidos atribuídos à mortalidade por essas causas de internação,
na população em idade ativa (de 15 a 64 anos).

Material e métodos

Neste estudo analítico é proposto um indicador de impacto da internação sobre
a saúde da população, medido em anos de vida perdidos por incapacidade associada
à causa da internação, construído de forma análoga ao componente de morbidade do
indicador de Murray para medir a carga da doença. Esse indicador foi comparado
com os anos potenciais de vida perdidos (APVP) segundo a causa do óbito, o sexo e
o grupo de idade nas Regiões Metropolitanas do Brasil. Os dados sobre morbidade
hospitalar foram obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e as
informações sobre mortalidade foram obtidas no Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) da Fundação Nacional de Saúde.

Resultados

Para a tuberculose pulmonar, em todas regiões metropolitanas, a carga é maior
sobre a população masculina, principalmente na faixa etária de 30 a 49 anos. Em São
Paulo, a carga maior é sobre a população de 30 a 39 anos, enquanto no Rio de
Janeiro, de 40 a 49 anos.

Conclusões

Devido à importância que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco
Mundial têm dado ao desenvolvimento de indicadores que meçam carga da doença, e
à discussão ainda incipiente que ocorre no Brasil sobre esse tema,  contruímos um
indicador de impacto das internações do SUS, baseado na proposta de Murray,
agregando indicadores demográficos e epidemiológicos numa medida semelhante aos
anos de vida ajustados por incapacidade  (Disability Adjusted Life Years) que mostrou
grande diversidade regional.
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integralmente nem submetido a publi-
cação 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) Título: título do trabalho em
português e inglês em letras maiúsculas e
nome completo dos autores em letras mi-
núsculas. No rodapé: nome da(s)
instituição(ções) a que pertencem os
autores, órgão financiador e endereço para
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 ou quatro palavras-chave. Deve
conter descrição do objetivo, material e
métodos, resultados e conclusão.

d) Resumo em inglês (Summary):
deve corresponder à tradução do resumo
em português e seguido pelas palavras-
chave (Key Words).
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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 indicado,
dos procedimentos analíticos.

c) Resultados: exposição dos
resultados alcançados, podendo constar
tabelas e figuras auto-explicativas (máximo
seis). As tabelas e figuras devem ser
numeradas em algarismos arábicos e ter
título 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 resulta-
dos observados aos de outros estudos
relevantes, incluindo suas implicações e
limitações.

e) Agradecimentos: os agradeci-
mentos devem se limitar ao mínimo
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.

g) Considerações éticas: quando
pertinente, citar os nomes das Comissões
Éticas que aprovaram o projeto original.
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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
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Clínica de doenças tropicais e infecciosas.
1ª ed. Rio de Janeiro: Interlivros; 1991. p.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria
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