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este número da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde apresenta aos leitores cinco artigos,
dos quais três utilizam dados constantes de alguns dos grandes sistemas de informação existentes
no Brasil: o Sistema de Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único

de Saúde (SIH-SUS) ou o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
O fato, extremamente relevante para o contexto dos estudos e pesquisas na área de epidemiologia,

demonstra a crescente credibilidade científica nos dados provenientes dessas fontes. A abrangência e a
qualidade dos sistemas de informação administrados pelo Ministério da Saúde vêm aumentando ano a
ano, permitindo a elaboração de trabalhos de alto valor acadêmico e análises de extrema utilidade para o
planejamento, organização e avaliação de serviços e programas por profissionais que constroem o dia-a-
dia do Sistema Único de Saúde, nos diferentes municípios deste imenso país.

Os atuais sistemas nacionais de informação são resultado de vários fatores, entre os quais o
desenvolvimento tecnológico na área de informática e os investimentos em capacitação e treinamento de
uma infinidade de servidores das três esferas de governo, que os abastecem diariamente. Algumas
informações de alto significado para a saúde da população já podem ser conhecidas nacionalmente, em
tempo real de sua ocorrência. No artigo sobre a carga de algumas doenças-objeto de internação hospitalar
na rede do SUS,1 o autor utiliza-se tanto do SIH-SUS como do SIM. Nos artigos sobre meningite por
Haemophilus influenzae no Distrito Federal2 e sobre os eventos adversos associados à vacina tríplice em
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,3 os dados utilizados constam do Sinan.

Esta edição contém, ainda, um artigo de reflexão sobre o processo de implementação do SUS no
Brasil.4 A partir da situação do Estado de São Paulo, os autores analisam a diretriz constitucional da
descentralização dos serviços de saúde e de sua direção única em cada nível de governo. Aspectos
profundamente relevantes são abordados, resultantes da prática de construção do sistema, onde, às vezes,
a rigidez fundamentalista pode prejudicar o acesso e usufruto dos serviços de saúde pela população,
objetivo maior do SUS. Os autores, experimentados gestores do sistema, citam exemplos concretos de
como superar estes não previstos obstáculos à concretização do SUS.

Completa esta série de artigos um trabalho de campo sobre a prevalência da infecção pelos vírus da
hepatite B e da hepatite Delta em Lábrea, Estado do Amazonas, bem como fatores associados a ela.5 Seus
autores mostram o impacto causado pela introdução da vacina contra a hepatite B na redução do número
de portadores crônicos da doença. Essa investigação de natureza epidemiológica não é apenas útil para o
conhecimento da endemia na região, mas também fornece subsídios metodológicos de importância para
os estudos de prevalência de doenças em geral.

A Epidemiologia e Serviços de Saúde cumpre, mais uma vez, sua finalidade de apresentar aos
profissionais de saúde, professores e pesquisadores, a dupla importância da aplicação da epidemiologia:
na compreensão da dinâmica das doenças de relevância para a saúde da população; e no planejamento e
avaliação dos programas e serviços de saúde.

Pedro Luiz Tauil
Membro do Comitê Editorial

A importância do uso dos sistemas de informação
em estudos e pesquisas na área de epidemiologia

Editorial
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A carga da doença associada com algumas
causas de internação hospitalar realizada pelo SUS *

Resumo

O objetivo deste trabalho é construir um indicador que estime a carga da doença associada com internações hospitalares
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, estimou-se o que se denomina carga da internação, a ser medida em anos
perdidos por incapacidade (API). Também foram estimados os anos potenciais de vida perdidos (APVP) devido à mortalidade
precoce, para compor os anos de vida ajustados por incapacidade (AVAI), de forma análoga ao indicador proposto por Murray,
conhecido como DALY (disability-adjusted life years). Nessa fase experimental, foram selecionadas algumas doenças que
originaram internações pelo SUS – como a tuberculose pulmonar, algumas neoplasias específicas, o diabetes e o infarto agudo
do miocárdio –, na população em idade economicamente ativa (15 a 64 anos de idade). A fonte dos dados sobre morbidade
hospitalar é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS); e as informações sobre mortalidade foram obtidas no
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

Palavras-chave: indicadores de saúde; morbidade hospitalar; epidemiologia.

Summary

The objective of this paper is to design an indicator which estimates the burden of disease associated with hospital
admissions in the National Unified Health System (SUS). The burden of hospital admissions was estimated, measured
by years lost because of disability (API), and years of potential life lost (YLL) in consequence of premature mortality,
to compose the disability-adjusted life years (DALY), in a similar way to that proposed by Murray. In this experimental
stage, some diseases that have lead to hospital admissions have been selected – for example, pulmonary tuberculosis,
selected neoplasms, diabetes and acute myocardial infarction – in productive age groups (15 to 64 years of age). The
source of data for hospital morbidity was the Hospital Information System of the National Unified Health System (SIH-
SUS); and for mortality data, the Mortality Information System (SIM) of the Brazilian Ministry of Health.

Key words: health indicators; hospital morbidity; epidemiology.

Mário Francisco Giani Monteiro
Instituto de Medicina Social/Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ
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E-mail: monteiro@uerj.br
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Introdução

As rápidas e significativas mudanças que caracte-
rizam as transições demográfica e epidemiológica
no Brasil1 constituem um obstáculo a mais para a
administração e o planejamento dos recursos da Saú-
de. As dificuldades enfrentadas por esse setor são,
acrescidas, ainda, da grande diversidade de situa-
ções resultante das diferenças regionais; ou como
declara Teixeira,2 ao comentar a contribuição da
epidemiologia ao planejamento, gestão e organiza-
ção do sistema de saúde: “Ao nível ‘macro’, o gran-
de desafio, sem dúvida, é a formulação e
implementação de políticas de financiamento e
gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) que te-
nham como propósito a promoção da eqüidade,
isto é, a redução das desigualdades sociais ex-
pressas em termos de indicadores epidemiológicos
e sociossanitários”.

A importância dos indicadores de saúde no plane-
jamento e administração dos serviços de saúde é tam-
bém ressaltada por Déa Carvalho,3 em sua dissertação
de mestrado (1998): “... embora persistam nume-
rosas e importantes lacunas de informação, e a
abrangência, periodicidade e forma de coleta e
processamento dos dados disponíveis apresenta-
rem ainda problemas que influem na validade e
oportunidade dos indicadores com eles elabora-
dos, a fundamentação e orientação dos processos
setoriais alocativos são possíveis, uma vez que se-
jam utilizadas combinações de diferenciais obti-
dos com a aplicação de indicadores elaborados a
partir de mais de duas das bases de dados hoje exis-
tentes e para mais de um fenômeno ou elemento
crítico considerado”.

No entanto, as fontes de dados disponíveis não têm
sido utilizadas plenamente. Um dos desafios dos ana-
listas e técnicos da área da Saúde é explorar, de ma-
neira criativa e eficiente, fontes tradicionais e fontes
alternativas de informação de interesse para os siste-
mas de vigilância epidemiológica, ajudando a acom-
panhar e esclarecer ainda mais os processos de tran-
sição epidemiológica e demográfica, mediante a cons-
trução e análise de indicadores.

Este trabalho é parte do projeto Desenvolvimento
de Metodologias Alternativas para Construção e Aná-
lise de Indicadores de Saúde e Demográficos para a
Vigilância Epidemiológica, realizado pelo Centro de

Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva do Instituto de
Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ). Os indicadores aqui apresentados
foram selecionados com a preocupação de colo-
car para discussão a possibilidade de se utilizarem,
mais amplamente, as informações do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), dis-
poníveis em menos de três meses após a ocorrên-
cia da internação.

A medida de carga da doença, proposta por
Murray e Lopez,4 associa o número de anos perdidos
por incapacidade (API) com os anos potenciais de
vida perdidos (APVP) em conseqüência de mortali-
dade precoce, resultando no conceito de anos de vida
ajustados por incapacidade (AVAI), que pode ser re-
sumido pela fórmula:

Carga da doença associada com internações hospitalares

Informações sobre morbidade não são fáceis de
obter, o que dificulta a sua construção. Por isso, estamos
propondo um indicador chamado Carga das
Internações, que utilize informações sobre morbidade
hospitalar do SUS para estimar os API resultantes des-
sas internações. O objetivo do novo indicador é esti-
mar a carga da doença associada com algumas cau-
sas de internações hospitalares realizadas pelo SUS
em nove regiões metropolitanas do Brasil, na popula-
ção em idade economicamente ativa (15 a 64 anos).

Analistas e técnicos em saúde
devem explorar, de maneira
criativa e eficiente, fontes
tradicionais e alternativas de
informação para a vigilância
epidemiológica.

O conceito de AVAI corresponde ao de disability-
adjusted life years (DALY). Esse indicador de carga
da doença tem a vantagem de unir uma medida de
morbidade a uma de mortalidade, além de permitir
avaliar a gravidade de doenças altamente incapa-
citantes, mas que possuem baixa letalidade.

AVAI = API + APVP
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Metodologia

Fontes dos dados

Os dados sobre morbidade hospitalar foram obti-
dos no SIH-SUS. As informações sobre mortalidade
foram obtidas no Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A população por idade e sexo foi estimada a partir
dos dados do Censo Demográfico de 1991 e da Conta-
gem de População de 1996. Para a esperança de vida
ao nascer (e

0
), considerou-se um valor de 65 anos

para ambos os sexos, utilizando-se o modelo Oeste e o
programa MORTPAK, desenvolvido pela United Nations
Population Division,5 para estimar a esperança de vida
no ponto médio do intervalo de idade.

Os grupos de idade considerados foram: 15-19
anos; 20-29 anos; 30-39 anos; 40-49 anos; 50-59
anos; e 60-65 anos.

Definição dos indicadores

Anos de vida perdidos por incapacidade
(AVPI) associada à causa da internação
Este é um indicador experimental, construído

de forma análoga ao componente de morbidade
(anos perdidos por incapacidade, API) do indicador
de Murray para medir a carga da doença, porém
mais simplificado. Para quantificar a incapacidade
segundo a doença ou lesão, por sexo e idade, esse
indicador utiliza os mesmos pesos de carga da doen-
ça (medida de gravidade das seqüelas), propostos
por Murray e Lopez,4 resultando em uma medida de
anos perdidos por incapacidade, associados à cau-
sa de internação selecionada.

Para o cálculo, foi elaborada uma planilha Excel
com “taxa de desconto” de 3% ao ano, que leva em
conta a possibilidade futura de desenvolvimento de
novas técnicas de prevenção e tratamento de seqüe-
las, conforme sugestão de Murray,6 utilizando a se-
guinte fórmula para estimar os API que correspondem
à carga da internação, onde:

z = sexo
r = taxa de desconto de 3%
A taxa de desconto dos API é utilizada por

Murray6 considerando a perspectiva futura de
melhorias no tratamento das doenças, que permitirão
diminuir a gravidade das seqüelas. Assim:

n
xyz

 = número de internações pagas pelo SUS
peso

xyz
= medida da gravidade da seqüela as-

sociada à carga da doença,4 para o
grupo etário x, a causa y (forma tra-
tada) e o sexo z.

e(x)
z
 = esperança de vida para o grupo etário

x e o sexo z.

Anos potenciais de vida perdidos (APVP)
segundo a causa do óbito
Esse indicador é calculado pela esperança de

vida à idade do óbito e(x)
z 
, onde:

x = grupo etário
z = sexo
e(x)

z 
= esperança de vida para o grupo etário

x e o sexo z
Os API estão associados com as causas de

internação registradas pelo SUS e, por isso, são cha-
mados de “impacto das internações”. Os APVP de-
pendem apenas da mortalidade precoce pela causa
básica do óbito.

Resultados

Os resultados são apresentados por estimativas de
um indicador sintético, medido em anos de vida per-
didos por mil habitantes, que permite comparar a gra-
vidade de causas selecionadas (cujas internações fo-
ram pagas pelo SUS) com a mortalidade precoce por
essas doenças.

Tuberculose pulmonar

Na distribuição de anos perdidos em conseqüên-
cia de tuberculose pulmonar que levou à internação
(API) ou causou mortalidade precoce (APVP), o pa-
drão mais evidente é de predominância, em todas as
regiões metropolitanas, de APVP na população mas-
culina, principalmente nas regiões metropolitanas de
Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

Nessas regiões, os APVP para a população femini-
na são, também, mais elevados do que nas demais
regiões metropolitanas do país (Tabela 1).

Mário Francisco Giani Monteiro

API associados à internação
xyz 

 =
(1+r) e(x)z

n
xyz

 . peso
xyz 

. e(x)
z

x = grupo etário
y = causa da internação



10    ●    Volume 13 - Nº 1 - jan/mar de 2004    ●    Epidemiologia e Serviços de Saúde

Carga da doença associada com internações hospitalares

Diabetes mellitus

Ao contrário da tuberculose pulmonar, não há dife-
renças marcantes nos APVP por sexo para o diabetes
mellitus, que apresenta valores mais altos na popula-
ção masculina em algumas regiões metropolitanas, prin-
cipalmente na de Porto Alegre, e valores mais altos para
a população feminina em outras regiões, como na Re-
gião Metropolitana de Recife. Os baixos valores para a
carga de doenças associadas com algumas causas de
internação hospitalar realizada pelo SUS são devidos ao
peso de carga da doença para diabetes mellitus, que é
de 0,033, enquanto, para a tuberculose pulmonar, esse
peso varia entre 0,264 e 0,274, e para o infarto agudo
do miocárdio, é de 0,395 em todos os grupos de idade
(Tabela 2).

Infarto agudo do miocárdio

O padrão mais definido na distribuição dos anos
perdidos por infarto agudo do miocárdio é a gravida-
de maior na mortalidade dessa doença, predominan-
temente na população masculina, com valores mais
elevados nas estimativas de anos perdidos em conse-
qüência de mortalidade precoce, quando compara-
dos aos mesmos valores para a tuberculose pulmo-
nar. Contudo, a carga de doenças associadas com al-

gumas causas de internação hospitalar realizada pelo
SUS é menor para o infarto agudo do miocárdio do
que para a tuberculose pulmonar nas regiões metro-
politanas de Belém, Recife, Salvador e Rio de Janeiro,
mostrando a importância da morbidade por tubercu-
lose nessas metrópoles (Tabela 3).

Leucemia

Para esta doença, os APVP também têm um peso
maior que a carga de doenças associadas com algumas
causas de internação hospitalar realizada pelo SUS, por-
que o peso de carga de doença atribuído por Murray e
Lopez4 para leucemia é relativamente baixo: entre 0,093
e 0,097, de acordo com a idade (Tabela 4).

Neoplasias de esôfago

O peso de carga da doença para neoplasias de
esôfago é de 0,217 para todas as idades. Ainda assim, é
a mortalidade precoce, expressa em APVP, que predo-
mina, principalmente entre a população masculina e
da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Podem-se observar, igualmente, valores relativa-
mente altos em outras regiões metropolitanas do Sul
e Sudeste, como Curitiba, São Paulo e Belo Horizon-
te (Tabela 5).

Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

1,1

0,8

0,2

0,4

1,6

2,2

2,2

2,8

0,5

0,7

0,2

0,1

0,2

0,4

0,8

0,6

1,3

0,2

1,8

0,9

1,2

1,4

2,5

4,4

4,3

3,3

2,7

0,8

0,5

0,3

0,8

0,5

1,5

1,4

1,4

0,9

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 1 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por tuberculose pulmonar. Regiões Metropolitanas, Brasil, 1997
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Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

0,4

2,0

1,4

1,2

2,5

1,0

1,4

0,6

1,4

0,1

0,7

0,7

0,5

1,2

0,5

0,6

0,2

0,5

6,0

5,7

9,2

4,2

10,8

10,7

11,8

4,4

12,8

2,5

2,5

5,0

1,3

4,8

5,7

5,3

2,9

5,3

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 3 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por infarto agudo do miocárdio. Regiões Metropolitanas, Brasil, 1997

Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

0,1

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,4

0,6

0,3

0,2

0,2

2,4

2,4

2,4

1,1

2,5

2,9

4,6

3,5

2,6

2,3

2,4

2,2

1,5

1,9

3,5

4,5

3,1

2,3

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 2 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por diabetes mellitus. Regiões Metropolitanas, Brasil, 1997
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Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

1,0

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

1,0

0,5

1,0

0,4

0,9

0,7

0,4

0,8

1,0

0,7

0,5

0,7

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 4 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por leucemia. Regiões Metropolitanas, Brasil, 1997

Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

0,1

0,4

0,6

0,2

0,7

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

1,2

1,6

0,9

2,1

0,5

0,8

0,7

1,1

0,3

0,3

0,4

0,0

0,5

0,1

0,2

0,1

0,2

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 5 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por neoplasia de esôfago. Regiões Metropolitanas, Brasil,1997

Carga da doença associada com internações hospitalares
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grupo etário, o que permitiria observar as variações
por idade e comparar os riscos entre as regiões, mas
criaria um nível de complexidade maior para este
trabalho.

Todas as causas apresentaram diferenças entre as
regiões, mas a que se mostrou mais homogênea em
sua distribuição foi a leucemia, tendo sido, também, a
que apresentou as taxas mais baixas, nunca atingindo
valor maior do que um ano de vida perdido por mil
habitantes.

Os indicadores de carga de doenças associadas
com algumas causas de internação hospitalar realiza-
da pelo SUS, estimados em número total de anos per-
didos por incapacidade associada à causa da
internação, ou na forma de taxa por mil habitantes,
resultaram em estimativas que apontam para diferen-
ças importantes na distribuição por idade, sexo e re-
gião metropolitana.

A apresentação dos resultados para as seis causas
selecionadas, segundo sexo e região, permite que mui-
tas questões sejam levantadas para explicar essas dife-
renças observadas. Apesar de algumas delas serem
conhecidas, como a incidência mais elevada de
neoplasias de esôfago no Rio Grande do Sul e algu-

Neoplasias de mama

As neoplasias de mama, com um peso de carga da
doença de 0,086 (mais baixo que o das neoplasias de
esôfago), mostraram estimativas mais elevadas para a
carga de doenças associadas com algumas causas de
internação hospitalar realizada pelo SUS, quando com-
paradas às estimativas para as neoplasias de esôfago
em todas as idades.

As estimativas de APVP para neoplasias de mama
também são mais elevadas do que para as neoplasias
de esôfago, variando em torno de 3 anos perdidos
por mil mulheres, chegando a 4,2 anos na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro e a 4,8 anos na Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre (Tabela 6).

Discussão

O indicador sobre carga de doenças associadas
com algumas causas de internação hospitalar reali-
zada pelo SUS, em forma de taxa (por mil habitan-
tes), apesar de não levar em conta a distribuição por
idade, é mais adequado quando se pretende compa-
rar as regiões metropolitanas, justamente pelo seu
caráter sintético. Também podemos estimar taxas por

Regiões metropolitanas

Belém

Belo Horizonte

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

0,5

0,9

0,6

0,8

0,0

0,8

0,7

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,8

3,6

2,8

2,2

4,8

3,2

4,2

3,0

3,7

API das internações APVP

Masculino FemininoMasculino Feminino

Tabela 6 - Estimativa dos anos perdidos por incapacidade (API) – associados com internação hospitalar realizada pelo
SUS – e dos anos potenciais de vida perdidos (APVP), em anos perdidos por mil habitantes de 15 a 64 anos de idade,
por neoplasia de mama. Regiões Metropolitanas, Brasil, 1997

Mário Francisco Giani Monteiro
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mas deficiências no registro de óbitos segundo a causa
básica em Fortaleza e Salvador, é necessária uma análi-
se mais cuidadosa, para aprofundar a interpretação
desses resultados.

Entretanto, consideramos ser esse indicador uma
ferramenta complementar que pode contribuir – e
bastante – para a análise das internações pagas pelo
SUS, apontando para diferenças de risco que sirvam
como sugestão de estudos epidemiológicos específi-

cos sobre as seis causas de internação incluídas nes-
te trabalho.

A análise de séries históricas pode ser a próxima
etapa desta proposta de indicador para estimar a car-
ga da doença associada com algumas causas de
internação hospitalar realizada pelo SUS, bem como o
aumento do período de observação de um para três
anos, para que se registre um número maior de ob-
servações, principalmente sobre as regiões menores.

Carga da doença associada com internações hospitalares



Resumo

A descentralização, desde a Constituição Federal de 1988, tem sido uma das diretrizes organizacionais mais enfatizadas no
processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A implantação da descentralização opõe-se à tradição
centralizadora da assistência à saúde no Brasil e vem promovendo a noção de que o município é o melhor gestor para a questão
da saúde, por estar mais próximo da realidade da população do que as esferas estadual e federal. Embora a municipalização
tenha avançado bastante no Estado de São Paulo nos últimos anos, o processo suscita novas questões acerca do sistema público
de saúde. A consecução de alguns dos princípios do SUS, tais como a universalidade do sistema, a integralidade e a eqüidade
da assistência, também dependem da implementação, hoje ainda precária, dos princípios de regionalização e hierarquização,
bem como de uma melhor definição do papel do gestor estadual e da divisão de responsabilidades entre ele e os gestores
municipais no atendimento às demandas do sistema de saúde.

Palavras-chave: política de saúde; Sistema Único de Saúde; descentralização; municipalização; diretrizes do SUS.

Summary

The decentralization strategy, initiated by the Federal Constitution of 1988, is one of the public organizational
directives mostly focused on the process of construction of the Unified Health System (SUS) in Brazil. This
decentralization process differs from the tradition of centralized health care in Brazil, and has promoted the concept
that local levels (municipalities) are the best managers of public health matters, because of their close proximity to the
population compared to the state or federal levels. Although the municipalization process has made substantial
progress in São Paulo State in recent years, this process results in new questions about public health. These questions
about SUS relate to principles such as the universality and integrality of the system, and the equity of care. In addition,
other important considerations are the evolution of SUS (still precarious in some areas), regionalization and
hierarchizing principles, as well as a better definition of the state role as a manager of SUS and the responsibilities
shared by the state and local levels of the Brazilian federation related to public health policy.

 Key words: health policy; Brazilian Health System; decentralization; municipalization; directives for the Unified
Health System (SUS)
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A descentralização entre os
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
fixados na Constituição Federal (CF) de 1988 e deta-
lhados na Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/90) e
na Lei no 8.142/90, foram o resultado de um longo
processo histórico-social que buscava interferir nas
condições de saúde e na assistência prestada à popu-
lação brasileira.

Suas principais diretrizes, discutidas e desenvolvidas
no movimento de reforma sanitária, foram consagradas
pela VIIIª Conferência Nacional de Saúde de 1986, sendo
hoje consideradas conquistas sociais definitivas.

Diversos autores1-3 propõem a divisão dos princí-
pios fundamentais do SUS em dois grandes grupos:
• doutrinários (ou éticos), que se referem aos ob-

jetivos finalísticos do sistema e incluiriam:
- o direito universal à saúde, entendido não

só como a oferta de serviços e ações de saúde,
mas abrangendo também, em seu conceito,
“políticas  sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agra-
vos” (CF), incluindo como “fatores determi-
nantes e condicionantes, entre outros, a ali-
mentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a edu-
cação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde
da população expressam a organização so-
cial e econômica do País” (Lei no 8.080/90);

- a eqüidade, compreendida como o reconhe-
cimento das diferenças existentes nas necessi-
dades de saúde, quer regionais ou individuais,
com o desenvolvimento de ações objetivando
a justiça social, isto é, que reduzam a exclusão
e beneficiem, prioritariamente, aqueles que
possuem piores condições de saúde; e

- o atendimento integral à saúde, mediante a
articulação de ações e serviços preventivos e cu-
rativos, individuais e coletivos, necessários à efeti-
va melhoria dos níveis de saúde da população.

• organizacionais (ou operativos), referentes
aos processos que permitirão o cumprimento das
principais diretrizes do SUS:
- a descentralização de ações e serviços de saú-

de, com direção única em cada esfera de go-
verno e ênfase na municipalização;

- a regionalização e a hierarquização da
rede de serviços assistenciais; e

- a participação da população na formulação
e acompanhamento das políticas do sistema.

Entretanto, para ambos os grupos, podemos desta-
car situações históricas que condicionaram a oportuni-
dade e a importância política de implementação dessas
diretrizes.

Descentralização e os princípios do SUS

Com relação à universalidade do direito à saúde, sa-
bemos que, durante grande parte do século passado, os
serviços de assistência médica e odontológica só eram
garantidos aos beneficiários da previdência social e
provisionados pelo Ministério da Previdência Social, que
gerenciava recursos financeiros muito superiores aos da
área de Saúde Pública, privilegiando a assistência médica
curativa e os produtores privados de serviços de saúde.

Certamente, esse tipo de desenvolvimento da rede
assistencial ocasionou grandes disparidades regionais.
No que se refere aos recursos de saúde existentes, a
concentração dos serviços em grandes centros urba-
nos, especialmente nos Estados com economias mais
avançadas, gerou desigualdades no acesso da popu-
lação aos serviços, com carências acentuadas justa-
mente nos locais com os piores indicadores de saúde,
justificando amplamente a preocupação com a eqüi-
dade no SUS.

Da mesma forma, a separação entre os serviços
previdenciários e as demais ações de Saúde Pública frag-
mentavam o setor Saúde e impediam avanços no senti-
do da integralidade do sistema. O Ministério da Saúde
e as secretarias estaduais e municipais de saúde não
dispunham, entre as suas principais atribuições, a de
garantir assistência médica integral à população. Ao
setor público competia, tão-somente, a realização dos
serviços tradicionais: vigilância sanitária, controle de
endemias, vacinação, puericultura, atendimento pré-
natal e assistência médica aos doentes mentais,
hansenianos e tuberculosos. E com dificuldade, é bom
lembrar, pois os orçamentos eram sempre mínimos.

A concentração dos serviços nos
grandes centros urbanos e nos
Estados mais desenvolvidos gerou
desigualdades no acesso da
população à Saúde.
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Com relação aos princípios organizacionais, a
descentralização foi impulsionada na vertente da
municipalização.4 Entre as principais razões que funda-
mentavam essas propostas, podemos salientar:
• A descentralização era uma resposta à estrutura an-

terior da assistência à saúde, extremamente
concentradora e autoritária nas decisões, obviamente
inadequada para um país do tamanho e complexi-
dade do Brasil.

• Somente em um sistema descentralizado, seria pos-
sível a maior participação de todos os interessa-
dos na formulação da política e na implantação de
serviços e ações de saúde, adaptados às diferentes
regiões e realidades de saúde.

• A noção de que o município é o mais adequado
âmbito para tratar a questão da saúde de maneira
direta, uma vez que é o ente federado mais próxi-
mo da população, capaz, portanto, de identificar
as peculiaridades e as diversidades locais e adap-
tar as estratégias para a superação dos problemas
de saúde, de forma integral.

• A associação dessas duas razões implica e eviden-
cia a responsabilidade do gestor municipal, mais
acessível à participação, avaliação e fiscalização
dos cidadãos, usuários diretos do sistema.

• Nesses moldes, a descentralização também seria
uma solução para outro problema herdado do
sistema de saúde anterior ao SUS: direções múlti-
plas e desintegradas, cuja situação exemplar era o
duplo comando decorrente da divisão de funções
e recursos entre os serviços do Ministério da Pre-
vidência Social, de um lado, e do Ministério da
Saúde, de outro.

• Daí, a ênfase do texto constitucional, como na Lei
no 8.080,5 sobre a “descentralização, com dire-
ção única em cada esfera de governo”.
O princípio da participação popular surge nesse

contexto, como reação às práticas tecnocráticas e
excludentes do período autoritário e ferramenta fun-
damental para a adequação do SUS às verdadeiras
necessidades coletivas de saúde. Somente com a de-
mocratização e maior participação social no setor, seria
possível romper, gradativamente, com o modelo ante-
rior, cujas políticas eram determinadas pelo poder eco-
nômico e pelos serviços existentes, não pelo perfil de
problemas de saúde da população.

Os princípios organizacionais da regionalização e
da hierarquização de serviços, imprescindíveis para a

racionalização do sistema, também visam modificar
a situação anterior. Até então, os serviços de saúde,
públicos ou privados, não trabalhavam de maneira
integrada mas isoladamente, sem o estabelecimento
de referências formais e exigindo da própria popu-
lação o exercício de descobrir onde obter o atendi-
mento de que necessitasse.

Um breve histórico do
desenvolvimento da descentralização
do SUS no Estado de São Paulo

No Estado de São Paulo, o processo de descentra-
lização e municipalização vem de longa data, anterior à
Constituição Federal de 1988. Entre as suas primeiras
realizações, podemos apontar o Programa Metropoli-
tano de Saúde (PMS), cuja elaboração teve início em
1982. O PMS foi um projeto de reestruturação da rede
de serviços de saúde da Região Metropolitana de São
Paulo, abrangendo, principalmente, as áreas mais ca-
rentes. O programa implementou, entre outros pontos,
a construção de unidades básicas de saúde (UBS) e de
hospitais, muitos dos quais, após concluídos, tiveram
sua gestão transferida para os municípios.

Logo a seguir, em 1983, surgiu o programa AIS,
ou Ações Integradas de Saúde, destinado a promo-
ver a integração dos serviços públicos acompanha-
da de discussões e movimentos sociais, desencadea-
dos no período de redemocratização do país, que
passavam a exigir saúde como direito do cidadão.
Tais fatos propiciaram o surgimento de propostas
mais amplas de descentralização das ações de saúde
e mudanças na sua operacionalização, como foi o
caso do Sistema Unificado e Descentralizado de Saú-
de (SUDS), em 1987.

Àquela época, a Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo passava a dirigir a superintendência esta-
dual do Inamps, iniciava a municipalização de UBS
estaduais no interior e recebia a gerência – estadua-
lização – dos serviços hospitalares e ambulatoriais
próprios da Previdência.

No período de 1987 a 1994, a maioria das unidades
de saúde estaduais que prestavam serviços de atenção
primária, como as UBS e os laboratórios locais, foi repas-
sada à gerência dos municípios do interior do Estado e
da Grande São Paulo, com exceção da Capital.

O Município de São Paulo, contrariamente ao ocor-
rido durante a implementação do PMS, não apresen-

Luiz Roberto Barradas Barata e colaboradores



18    ●    Volume 13 - Nº 1 - jan/mar de 2004    ●    Epidemiologia e Serviços de Saúde

tou avanços no processo de municipalização, exceto
pela transferência de 51 UBS estaduais para a prefei-
tura da cidade, entre 1990 e 1992.

Em 1996, o governo paulistano optou pelo desen-
volvimento do Plano de Atendimento à Saúde (PAS),
um sistema desvinculado do SUS. Por esse motivo, a
Secretaria de Estado de Saúde manteve com ela a ge-
rência e gestão das UBS, ambulatórios e hospitais ge-
rais próprios, situados na Capital, bem como deu iní-
cio ao Programa de Saúde da Família (Qualis/PSF) na
suas regiões periféricas.

Até então, apesar dos avanços institucionais, prin-
cipalmente políticos, alcançados na área da Saúde no
país, os municípios ainda tinham um papel restrito,
limitando-se à gerência de alguns serviços de atenção
primária. A rede de serviços da previdência não havia
sofrido modificações importantes em sua organiza-
ção, pois as Secretarias Estaduais davam continuida-
de aos contratos e convênios existentes, sem alterar
significativamente a gestão do sistema.

Embora o processo de municipalização dos servi-
ços de atenção primária estadual já tivesse ocorrido na
maior parte do Estado, o desenvolvimento da gestão
municipal de saúde chegou mais tarde e de forma mais
lenta, iniciando-se apenas em 1993, quando o Ministé-
rio da Saúde editou a Norma Operacional Básica.

A NOB-SUS 19936 criou as formas alternativas de
gestão: incipiente, parcial e semiplena. Apenas neste
último nível, os municípios assumiam responsabilida-
des e tinham maior controle da gestão do sistema. A
norma também estabeleceu as comissões intergestoras
(tripartite e bipartite) e previu as transferências de
recursos fundo a fundo, conforme o tipo de gestão.

manecendo 398 municípios sem nenhuma forma de
habilitação nas gestões previstas.

A política de descentralização foi reforçada após a
edição, em 1996, de uma nova norma operacional
básica, a NOB-SUS 1996,7 que atribuia ao gestor mu-
nicipal a responsabilização pela situação de saúde de
sua população e pela organização e desenvolvimento
das ações no sistema municipal de saúde, estabelecen-
do a Gestão Plena de Sistema de Saúde Municipal (GPSM)
e a Gestão Plena de Atenção Básica de Saúde para os
municípios.

No Estado de São Paulo, desde 1995, foi grande o
avanço do processo de descentralização coordenado
pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com o
Conselho de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS). Em 2003, já eram 161 municípios gestores
plenos de saúde e 482 gestores plenos de atenção
básica, restando apenas dois municípios não
habilitados.

A Capital permaneceu sem habilitação até o final
de 2000. Em 2001, pleiteou e conseguiu a sua clas-
sificação na Gestão Plena de Atenção Básica em Saú-
de, após comprovar as condições de acesso a essa
categoria, marcando seu pleno retorno ao SUS. Até
meados de 2002, todas as unidades de atenção pri-
mária, inclusive as do Qualis/PSF, foram transferidas
para a gestão municipal. Hoje, podemos afirmar que,
no Estado, a atenção primária é totalmente gerida pela
esfera municipal.

Por uma visão crítica das propostas
de comando único municipal –
a conciliação entre a descentralização
e os demais princípios do SUS

A implementação da NOB-SUS 1996, ao criar as
categorias de gestão municipal, permitiu inegáveis avan-
ços no processo de descentralização, como é o caso
do financiamento per capita do sistema, decorrente
da implementação do Piso da Atenção Básica (PAB)
para as ações de atenção primária desenvolvidas pe-
los municípios. A mesma NOB ainda introduziu incen-
tivos específicos para áreas estratégicas do sistema,
aumentando a transferência de recursos fundo a
fundo.

Por outro lado, os municípios que se habilitaram
na gestão plena de sistema passaram a assumir o con-

Descentralização e os princípios do SUS

Entre as formas de gestão,
incipiente, parcial e semiplena,
criadas pela NOB-SUS 1993,
apenas a última atribuía
ao município responsabilidades
e maior controle da
gestão do sistema.

No início de 1995, São Paulo tinha apenas 11 mu-
nicípios habilitados na gestão semiplena em saúde, 23
com gestão parcial e 123 com gestão incipiente, per-
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trole de todos os serviços de saúde que atendiam a
sua população, recebendo, diretamente para o Fun-
do Municipal de Saúde, os recursos federais (tetos
financeiros) destinados a esses serviços, rompendo
com a lógica de pagamento por serviços prestados.

Porém, a descentralização traz novos desafios, a
serem levados em conta, para que o desenvolvimen-
to do sistema possa atingir o seu objetivo de garantir
o acesso universal e eqüitativo da população à
saúde.

De fato, no próprio texto da NOB-SUS 1996, men-
ciona-se, ao lado das vantagens da responsabilização
dos gestores municipais, “o elevado risco de
atomização desordenada dessas partes do SUS, per-
mitindo que um sistema municipal se desenvolva
em detrimento de outro, ameaçando, até mesmo,
a unicidade do SUS.”

Mendes8 aponta problemas reais ocorridos no pro-
cesso de municipalização em diversas regiões do Bra-
sil, em que os municípios expandem a atenção médica
sem nenhuma articulação regional, o que gera des-
perdício de recursos públicos por ineficiência
assistencial, com serviços de saúde (hospitais) apre-
sentando baixa taxa de ocupação, aparelhos de apoio
laboratorial (ultra-som, por exemplo) trabalhando
com ociosidade, entre outros problemas.

A descentralização não tem conseguido, por si só,
determinar transformações significativas no modelo
assistencial adotado nas regiões, repetindo, na escala
municipal, erros anteriores.

Os conflitos do gestores municipais entre si e com o
gestor estadual, muitas vezes limitados à discussão so-
bre a divisão de tetos financeiros do SUS (insuficientes
para o Estado de São Paulo), refletem, entre outros
pontos, a imprecisão na definição do papel do gestor
estadual9 e a ausência de um desenho de regionalização
do sistema. Tais fatos dificultam a atribuição de respon-
sabilidades sobre as ações de saúde regionais, inclusive
aquelas prestadas por um município com gestão plena,
destinadas não só a seus munícipes, mas, também, aos
cidadãos de municípios vizinhos.

Assim, pode-se dizer que o avanço na regiona-
lização e na hierarquização da rede de serviços do SUS
não acompanhou, adequadamente, o processo de
municipalização no Estado, tal como ocorreu no país.

O problema foi reconhecido pelo Ministério da
Saúde e tornou-se objeto principal da Norma
Operacional da Assistência a Saúde, a NOAS-SUS

2001,10 republicada em 2002,11 que propôs, para o
aprimoramento do processo de descentralização, uma
estratégia de regionalização mediante a elaboração e
implementação de um Plano Diretor de Regiona-
lização. Esse plano define as áreas geográficas
(módulos), os fluxos e pactuações entre os gestores –
Programação Pactuada Integrada, ou PPI –, para or-
ganizar, efetivamente, uma rede hierarquizada e
regionalizada.

Luiz Roberto Barradas Barata e colaboradores

Se, por um lado, o processo de planejamento de-
sencadeado em 2002 pela NOAS-SUS no Estado de
São Paulo representou um avanço, ao situar o plano
regional como unidade de planejamento assistencial,
a efetivação de seu desenvolvimento e o sucesso de
suas premissas ainda dependem da definição mais cla-
ra de papéis e mecanismos para o acompanhamento
e aperfeiçoamento do novo desenho organizacional e
funcional da assistência à saúde.

Quando da edição da primeira versão da NOAS, em
2001, a importante questão do comando único já se
destacava e continua sendo objeto de mal-entendidos e
interpretações variadas entre os gestores e técnicos que
participam do debate do planejamento da Saúde.

Entre as estratégias propostas pela NOAS-SUS 2001,
conforme vemos descrito em sua introdução, “cabe
aos municípios o planejamento no âmbito muni-
cipal e a relação direta com os prestadores em seu
território, visando ao comando único sobre o sis-
tema de saúde em cada esfera.” Na explicitação do
seu desenho, vemos que, no caso de municípios habi-
litados em gestão plena de sistema de saúde municipal
(GPSM), todos os serviços, independentemente da
complexidade, devem estar sob gestão municipal,
“...exercendo o mando único, ressalvando as uni-
dades estatais de hemonúcleos/hemocentros e os
laboratórios de saúde pública...”

O próprio Ministério da Saúde detectou proble-
mas no desenho de regionalização proposto pela
NOAS-SUS 2001. Tanto é que, quando da publicação

A descentralização traz novos
desafios para o desenvolvimento
do sistema e alcance dos objetivos
finais de acesso universal e
eqüânime aos serviços de saúde.
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da NOAS-SUS 2002, essa questão foi revista no item
referente à Política de Atenção de Alta Complexidade/
Custo no SUS, possibilitando que o comando único
fosse municipal ou estadual.

Sem pretender aprofundar-se em interpretações
legais ou jurídicas sobre as disposições de Comando
Único da NOAS, pois este não é o objetivo do presente
trabalho, lembre-se, entretanto, que a norma do Mi-
nistério da Saúde não pode se sobrepor à Constitui-
ção Federal ou à Lei no 8.080/90, cujo texto estabele-
ce “descentralização, com direção única em cada
esfera de governo”, não havendo qualquer determi-
nação, naqueles diplomas legais, que obrigue o co-
mando único de todos os serviços e ações de saúde,
na área geográfica de um município, por uma das
esferas de governo.

Notamos, ainda, que a Lei no 8.080, diferentemen-
te da NOAS, estabelece, como competência da dire-
ção estadual (art. 17º), não só “coordenar a rede
estadual de laboratórios de saúde pública e
hemocentros, e gerir as unidades que permane-
çam em sua organização administrativa” (inciso
X), mas “identificar estabelecimentos hospitalares
de referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional”
(inciso IX).

A princípio, a forma como a questão foi apresentada
pela NOAS-SUS 2001, com ênfase no comando único
municipal, permitiu, infelizmente, o surgimento de posi-
ções que representam uma “disputa” pela gestão de ser-
viços de alta complexidade entre o gestor estadual e os
municípios em GPSM. Tal abordagem é inadequada, pois
não leva em consideração a importância dos diferentes
papéis dos gestores no SUS, da racionalidade na organi-
zação do sistema e das condições objetivas para a defini-
ção da melhor gestão desses serviços.

Vários aspectos devem ser ponderados, antes de
se alcançar uma solução acertada para a questão. Deve-
se ter sempre, como horizonte, que a descentralização
– com ênfase na municipalização – é uma estratégia
de organização do sistema de saúde que busca, em
última análise, a garantia do acesso da população aos
serviços, sem prejuízo para a consecução dos demais
princípios da universalidade, integralidade e eqüida-
de preconizados para o SUS.

Assim, se a gestão municipal deve ser responsável
pela atenção à saúde de seus próprios cidadãos, pe-
las razões já apontadas neste documento, outras pro-

postas podem ser discutidas para a gestão dos serviços
de abrangência regional, metropolitana ou estadual.

Descentralização e os princípios do SUS

Os municípios não são obrigados a contar com equi-
pe técnica para o planejamento e gestão da atenção à
saúde de alta complexidade/custo, que transcende, ge-
ograficamente, os limites e as necessidades municipais.
Também não há garantia de que a municipalização da
gestão de serviços de saúde mais complexos desenca-
deie, no poder municipal, interesse em atender às de-
mandas de cidadãos de outros municípios e regiões ou
mesmo facilite a sua participação na formulação ou no
controle da política regional de saúde.

Essa situação é evidente nas regiões metropolitanas
do Estado, que possuem grandes hospitais universitári-
os estaduais dotados de serviços de abrangência não
apenas regional, como estadual e, em alguns setores,
até nacional. Também são dignos desse exemplo outros
hospitais especializados sob gestão estadual, que com-
põem a rede hierarquizada do Estado, para atendimen-
to de câncer, transplantes, cirurgias cardíacas, etc.

É por essas razões que a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo tem procurado desenvolver um
processo de descentralização gradativo e consensual
no Estado, com a participação de todos os gestores
municipais interessados. Em municípios como Cam-
pinas, sede de uma região metropolitana, o processo
de descentralização, feito de comum acordo entre os
gestores, manteve, até o presente momento, a gestão
estadual conjunta com a municipal, com resultados
satisfatórios para o SUS.

O gestor estadual também já recebeu manifesta-
ção de inúmeros representantes dos municípios da
região metropolitana da Capital, expressando a ne-
cessidade de planejar e discutir, com maior
detalhamento e cuidado, a questão da possível
municipalização da gestão de serviços estaduais, de-
corrente da proposta de gestão plena de sistema de
saúde municipal da cidade de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo tem procurado desenvolver
um processo de descentralização
gradativo e consensual, com a
participação de todos os setores
municipais interessados.
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Tal como ocorrera em Campinas, a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo iniciou discussões com a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo em 2003,
conseguindo chegar a um consenso sobre as propostas
de gestão plena municipal, tendo, como pano de fundo,
a preocupação com a garantia de acesso aos serviços
para todos os cidadãos dos municípios da Região Me-
tropolitana.

Pactuou-se, entre o Estado e a prefeitura, que os
hospitais estaduais localizados na área do Município de
São Paulo não teriam a sua gerência municipalizada,
tal como já ocorrera com as unidades básicas de saú-
de, permanecendo sob gerência estadual.

Entretanto, a gestão dos hospitais (sejam próprios
do Estado, sejam filantrópicos) seria municipalizada
sempre que mais de 90% das internações e atendimen-
tos fossem de munícipes da Capital; assim, suas vagas
passariam a ser geridas por uma Central de Vagas
Municipal, integrando-os completamente ao sistema
municipal de saúde.

Aqueles hospitais que atendessem a munícipes da
Capital em um percentual inferior ao citado, perma-
neceriam sob gestão estadual e com seus leitos inscri-
tos na Central de Vagas Metropolitana da Secretaria de
Estado da Saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde extinguiu o sistema
de agendamento direto por telefone para pacientes nos
ambulatórios de especialidade estaduais, vigente até a
habilitação do município na gestão plena. Pactuou-se que
somente os distritos de saúde municipais poderiam mar-
car consultas nos ambulatórios estaduais, tendo como
porta de entrada as UBS municipais, que encaminhariam
os pacientes, quando necessário, após o atendimento
médico na rede de atenção primária.

Dessa forma, considerando a experiência adquiri-
da no processo de descentralização desenvolvido no
Estado e em respeito às necessidades de maiores estu-
dos e discussões, entendemos que o comando único,
recomendado pela NOAS-SUS 2002, não deve ser apli-
cado imediatamente, apenas no sentido de obedecer
ao texto da norma. Ainda há situações não equa-
cionadas, do ponto de vista da divisão das responsabi-
lidades assistenciais entre os gestores estadual e mu-
nicipais, que podem ocasionar prejuízo à população
no acesso aos serviços de saúde.

Isso não significa qualquer oposição à estratégia
de descentralização e municipalização do sistema.
Entendemos que esses princípios eram e continuam a

ser fundamentais para garantir a ampliação do acesso
da população a serviços de saúde de qualidade, a de-
mocratização e a participação dos usuários no legíti-
mo exercício da cidadania na área da Saúde.

Luiz Roberto Barradas Barata e colaboradores

Antes, pretendemos sugerir que a municipalização
somente atingirá os seus objetivos plenamente se for
acompanhada da aplicação dos demais princípios do
SUS, principalmente os doutrinários, sem que dela se
exija, isoladamente, a solução de todos os problemas
de saúde da população.

Como é do conhecimento de todos, existem gran-
des diferenças de desenvolvimento econômico e soci-
al entre os municípios e as regiões, exigindo, ao lado
da municipalização da gestão, medidas que
implementem os serviços de saúde nas áreas menos
privilegiadas. Fazer progredir a eqüidade entre os mu-
nicípios é uma das funções do gestor estadual, tal como
a eqüidade entre os Estados deve ser preocupação do
gestor federal do sistema.

É necessário impulsionar os princípios organiza-
cionais do SUS menos desenvolvidos até o momento:
a regionalização e a hierarquização. A ampliação de
acesso da população das diferentes regiões do Estado
somente será possível se os serviços e ações de saúde
estiverem integrados em uma verdadeira “rede de saú-
de”, tendo em conta, principalmente, a estrutura mu-
nicipal existente no Estado, em que a maioria dos mu-
nicípios contam com população pequena e escassos
recursos para a Saúde.

Por um lado, a coordenação desse planejamento
regional é papel indiscutível da Secretaria de Estado
da Saúde, que não se encontra completamente prepa-
rada para a tarefa e necessita reorganizar a sua estru-
tura, reciclar e capacitar o seu pessoal para tanto. Por
outro, não será possível obter sucesso sem a partici-

A ampliação do acesso da
população somente será possível se
os serviços e ações de saúde
estiverem integrados em uma
verdadeira “rede de saúde”,
regionalizada e hierarquizada, ao
alcance das pequenas comunidades
providas de escassos recursos.
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pação ativa de todos os municípios, que poderão con-
tribuir para o planejamento e a construção do SUS em
suas respectivas regiões.

Assim, a participação municipal no SUS não pode
se limitar à melhoria de atendimento no âmbito local,
embora tal fato seja fundamental. Também deve abran-
ger uma área mais ampla, incorporando a questão
regional no horizonte de suas preocupações e bus-
cando contribuir, decididamente, para a evolução do
sistema. Afinal, o estabelecimento da rede hierar-
quizada e regionalizada de serviços beneficiará a tota-
lidade dos cidadãos do Estado.

Podemos citar, como exemplo de medidas que abor-
daram o problema de regionalização e hierarquização
da atenção médica, a experiência da região de Ribeirão
Preto na implantação, bem sucedida, de um sistema de
referência e contra-referência entre o hospital universi-
tário e demais serviços do SUS, para o atendimento às
urgências e emergências em âmbito regional.

Tal como ocorria – e ainda ocorre – em outros
serviços de saúde universitários do Estado, o Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP)
apresentava excessiva demanda de pacientes da cida-
de e de outros municípios da região, que buscavam
diretamente o seu pronto-socorro como porta de en-
trada para consultas ambulatoriais ou internações.

Na sua maioria, esses casos não supunham doen-
ças de maior complexidade e poderiam ser atendidos
em outras unidades do SUS na região; entretanto, pro-
vocavam filas no HCFMRP/USP, dificultando o atendi-
mento daqueles pacientes que realmente necessita-
vam do hospital terciário.

Com o objetivo de organizar a atenção às urgências,
em 1998, iniciaram-se entendimentos entre o
HCFMRP/USP, a Direção Regional de Saúde de Ribei-
rão Preto da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão
Preto e demais entidades envolvidas com a Saúde. Pre-
liminarmente, foram mapeados os recursos
assistenciais de urgência, com a definição da
hierarquização, do acesso e da capacidade assistencial
oferecida pelos prestadores de serviço. Ficou pactua-
do entre os gestores, os prestadores e a população,
que as unidades básicas e os centros de saúde passari-
am a ser a porta de entrada para o sistema de urgência.

Ademais, com os recursos já existentes, organi-
zou-se a Central Única de Regulação Médica (CURM),

que assumiu a função de ordenar o fluxo de pacientes
e garantir o acesso à rede hospitalar. O Sistema de
Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi agrega-
do à CURM e suas viaturas dotadas de recursos
tecnológicos e pessoal preparado para oferecer su-
porte avançado de vida, bem como garantir a transfe-
rência de pacientes graves das unidades de saúde e
do domicílio para os hospitais.

A equipe técnica da CURM passou a racionalizar a
utilização dos recursos hospitalares, preservando os
espaços aptos a atender a alta complexidade e garan-
tindo o atendimento imediato às situações que colo-
cam a vida em perigo iminente. Assim, pacientes que
não demandam investigação e procedimentos
especializados, em geral, não são mais encaminhados
ao Hospital das Clínicas. A Unidade de Emergência do
Hospital das Clínicas (UE/HC) assumiu, perante o sis-
tema, a referência para os cuidados aos casos mais
complexos de uma região que abrange cerca de 4
milhões de pessoas.

A redução do número de consultas médicas na UE/
HC foi significativa, passando de 114 mil no ano de 1999
para 50 mil em 2001.

A percentagem de ocupação de leitos na Unidade de
Emergência, antes do início das atividades da Central
Única de Regulação Médica, era inaceitável: em 1999,
atingiu 113%. Havia pacientes mal acolhidos,
subavaliados e subtratados, ocupando macas e cadei-
ras de roda pelos corredores do hospital. No ano 2000,
a taxa média de ocupação foi de 97,1%; e no ano de
2001, de 88,4%. O número de internações na UE/HC
reduziu-se, de 14 mil em 1999 para 11 mil em 2001.

Os ajustes realizados, além de resgatarem o papel
do Hospital Universitário no atendimento de urgênci-
as/emergências, beneficiando toda a população da
região, contribuíram para o início, há dois anos, do
processo de humanização no atendimento de urgên-
cia da UE/HC. Com a redução da superlotação na Sala
de Urgência, foi organizado um espaço de acolhimen-
to social e psicológico dos pacientes e familiares afeta-
dos por agravos agudos à saúde.

Essa experiência somente foi possível pela adequa-
da adesão dos demais serviços de saúde locais, mu-
nicipais ou filantrópicos. Já foram iniciadas e encontram-
se em andamento discussões com os demais hospitais
universitários sob gestão estadual, para que estudos e
propostas semelhantes possam ser aplicadas, racionali-
zando o uso dos escassos recursos públicos do SUS.

Descentralização e os princípios do SUS
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Contudo, o planejamento regional não pode ser
entendido como a simples reorganização dos fluxos
de referência e contra-referência entre os serviços de
saúde, embora essa questão seja importante. A regio-
nalização e a hierarquização devem avançar com o
estudo e a reestruturação do próprio sistema existen-
te nas regiões, modificando o papel e as funções dos
serviços de saúde, inclusive verificando a sua viabili-
dade e funcionalidade. Ainda mais, quando sabemos
que os serviços regionais e de referência são, geral-
mente, os de maior complexidade e custo para o siste-
ma: terapia renal substitutiva, quimioterapia e radiote-
rapia, exames especializados (tomografia, ressonân-
cia, etc.), atendimento de urgências e emergências,
unidades de terapia intensiva, atendimento à gestação
e aos neonatos de alto risco, cirurgias de maior com-
plexidade, entre outros procedimentos.

As necessidades epidemiológicas regionais devem
ser utilizadas como parâmetros de reorganização, no
lugar da simples oferta de serviços que, historicamen-
te, orientou o estabelecimento da rede de assistência à
saúde. Somente com a utilização de outra lógica
organizadora para a rede, que incorpore os aspectos
epidemiológicos, a racionalidade e a otimização do
uso dos recursos, será possível aproximarmo-nos do
objetivo de garantir a universalidade e a integralidade
da atenção à saúde oferecidas aos pacientes.

Atualmente, encontramo-nos na oportunidade de
conciliar a descentralização e a municipalização com
a universalidade, a integralidade e a eqüidade no SUS.
Para isso, devemos buscar a construção efetiva da rede
regionalizada e hierarquizada, prevista pela Constitui-
ção Federal de 1988.

O desenvolvimento do sistema descentralizado
comporta o perigo de atingir a universalidade sem a
integralidade: é aquela situação que poderia ser de-
nominada de “SUS para pobres”, em que temos ape-
nas o atendimento básico universal, sem conseguir
estruturar serviços de média e alta complexidade que
dêem cobertura suficiente e adequada para todos.
Fenômeno que, de fato, ocorre na maioria das regi-
ões do país, obrigando pessoas a longas peregrina-
ções – até para outros Estados –, em busca do trata-
mento de que necessitam, na maioria das vezes en-
frentando filas e exagerado tempo de espera por aten-
dimento.

Por sua vez, o desenvolvimento do sistema sem a
aplicação criteriosa da eqüidade pode resultar na ga-

rantia da integralidade sem a universalidade, como é
o caso de municípios e regiões com grande concen-
tração de serviços que beneficiam, prioritariamente,
sua população, ao lado de outros sem acesso aos re-
cursos mais complexos.

Ou em condição ainda mais injusta: freqüente-
mente, o SUS tem sido obrigado, por mandatos judici-
ais, a atender necessidades terapêuticas especiais,
muitas vezes com medicamentos de efeito duvidoso
do ponto de vista científico, por evidente influência da
indústria farmacêutica interessada em comercializar
novos e caros produtos; e para pouquíssimos pacien-
tes que têm facilidade de acesso às medidas legais,
justamente por possuírem melhores condições
socioeconômicas. Tal prática resulta em alto custo fi-
nanceiro para o sistema e prejudica a grande maioria
dos cidadãos, que não conseguem ou não podem
pagar por serviços judiciais equivalentes.

Luiz Roberto Barradas Barata e colaboradores

Entre os demais problemas que permeiam o su-
cesso efetivo do processo de descentralização e
municipalização, destacamos aqueles relativos aos re-
cursos humanos, indiscutivelmente, o mais importan-
te “insumo” da Saúde.

Esse setor apresenta diversas questões ainda não
solucionadas, como a dos funcionários “muni-
cipalizados”, que podem sofrer prejuízos salariais e
na carreira pública. É o caso daqueles que não rece-
bem sequer a substituição de prêmios, assegurada aos
demais profissionais da Secretaria de Estado da Saú-
de, como o prêmio de incentivo, por exemplo.

Outros pontos a serem enfrentados são: a existên-
cia em um mesmo serviço ou função para profissio-
nais com diferentes remunerações e regimes de tra-
balho, o que dificulta, sobremaneira, a administração
do serviço; a necessidade de soluções mais adequa-
das à legislação existente no setor público, para a
contratação de agentes de saúde do Programa Saúde

As necessidades epidemiológicas
regionais devem ser utilizadas
como parâmetros de reorganização,
no lugar da simples oferta
de serviços que sempre orientou
 a assistência à saúde.
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da Família (PSF), bem como para os demais profissi-
onais da equipe; a Lei da Responsabilidade Fiscal e
suas limitações para o gasto com pessoal, uma vez que
a maior parte das despesas do setor Saúde envolve
recursos humanos.

Todos esses obstáculos evidenciam as dificulda-
des e contradições entre os princípios do SUS e a rea-
lidade vivida no país. Sabemos que, mesmo com o
cumprimento integral, pelos governos municipal, es-
tadual e federal, das determinações da Emenda Cons-
titucional no 29/00, os recursos financeiros do SUS
serão sempre insuficientes diante das demandas de
saúde. A racionalização no uso dos recursos do siste-
ma também deve levar em conta a impossibilidade de
o SUS realizar tudo para todos. É necessário esta-
belecer prioridades.

Portanto, a conquista da universalidade, da
integralidade e da eqüidade não depende apenas da
descentralização e da municipalização, mas da

integração de esforços que otimize e racionalize os
recursos existentes, construindo uma rede regio-
nalizada e hierarquizada de serviços que aten-
da as questões de saúde, relevantes de um ponto de
vista epidemiológico, em cada região. A regionalização
e hierarquização desses serviços exige a discussão, o
esclarecimento e o fortalecimento do papel do gestor
estadual, sem o qual se torna difícil visualizar a conti-
nuidade de desenvolvimento do SUS e a viabilização
integral de suas premissas.

Muito já foi conseguido no Estado, nos últimos anos,
com a construção do SUS. Modificações significativas são
evidentes nas funções e relações das esferas públicas
envolvidas. Com a mesma perseverança que tem caracte-
rizado aqueles que lutam na área de Saúde Pública, cre-
mos que estamos no caminho correto e que o sistema,
que já é um dos maiores e mais complexos do mundo,
conseguirá atingir os seus objetivos últimos, garantindo
plenamente os direitos de cidadania na Saúde.
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Resumo

O Haemophilus influenzae (HI) foi o agente etiológico responsável pelo maior número de doenças invasivas na infância,
entre elas a meningite. O objetivo deste trabalho é avaliar, qualitativamente, a vigilância epidemiológica (VE) da meningite pelo
HI no Distrito Federal (DF), descrevendo os seus aspectos epidemiológicos antes da introdução da vacina conjugada. Foi
realizado um estudo descritivo de base populacional, a partir de dados secundários da rotina dos serviços envolvidos na
assistência e vigilância de casos. A incidência de meningite em menores de cinco anos variou de 82 a 110 casos para cada
100.000 habitantes/ano; a proporção de casos de meningite por HI é de 23% entre as meningites bacterianas diagnosticadas.
No DF, o HI foi responsável pelo maior percentual de casos de meningite em menores de cinco anos. O coeficiente de incidência
de meningite por esse agente esteve entre 26 e 43 casos por 100.000 habitantes/ano em menores de cinco anos, entre 1990 e
1997; a letalidade variou de 11 a 18% e o sorotipo b foi o predominante. Os aspectos epidemiológicos observados são
comparáveis aos referidos pela literatura. O estudo proporciona uma linha de base para futuras comparações e avaliação do
impacto da introdução da imunização contra o HI-b no Distrito Federal.

Palavras-chave: Haemophilus influenzae; epidemiologia; meningite; vigilância.

Summary

Haemophilus influenzae (HI) is the causative agent of the majority invasive diseases in childhood, including meningitis.
This study has the objective to describe the surveillance and epidemiological features of HI meningitis in the Distrito
Federal (DF), Brazil. The epidemiological characteristics of HI meningitis were evaluated in a population-based
descriptive study using secondary data from routine surveillance. Overall meningitis incidence in children under 5
years of age ranged from 82 to 110 cases per 100,000 inhabitants per year; the proportion of cases due to HI was
23%. In the Distrito Federal, HI was the causative agent responsible for the highest proportion of bacterial meningitis
cases in children under 5 years; the incidence rate for HI meningitis was 26 to 43 cases per 100,000 inhabitants aged
5 or less per year. During the 1990´s, the case fatality rate ranged from 11 to 18%. The predominant serotype of HI
was type b. Epidemiological features are comparable to available information. This study provides a baseline for
further studies aiming to evaluate the impact of the introduction of routine immunization in the Distrito Federal.

Key words: Haemophilus influenzae (HI); epidemiology; meningitis; surveillance.
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Introdução

O Haemophilus influenzae do sorogrupo b (HI-b),
um bacilo gram-negativo, foi, até a recente introdução
de controle vacinal, um importante agente bacteriano
causador de processos infecciosos. Em função da sua
freqüência como hóspede casual na orofaringe da po-
pulação geral, o contágio acontece, principalmente,
nos primeiros anos da infância, tanto mais precoce-
mente quanto menor o desenvolvimento socioeco-
nômico da população.1,2 A quase totalidade dos casos
de infecção por esse agente ocorria nos primeiros
cinco anos de vida. O HI-b, em sua forma encapsulada,
foi o grande responsável pelas formas invasivas de in-
fecção, entre elas as osteomielites, pneumonias e me-
ningites.3,4

Dos quadros clínicos provocados pelo HI, a me-
ningite corresponde àquele cujos diagnóstico e iden-
tificação etiológica são mais freqüentemente realiza-
dos. A gravidade dos quadros e os métodos de diag-
nóstico criam condições para um melhor conheci-
mento sobre os casos. Por essa razão, a meningite
pelo HI tem proporcionado informações de modo a
determinar as características epidemiológicas da do-
ença; e tem oferecido parâmetros ao estabelecimento
e avaliação dos resultados de medidas de controle
adotadas. O que é verdade, particularmente em países
em desenvolvimento, onde as informações sobre ou-
tros processos infecciosos causados pelo HI, como a
pneumonia, são limitadas, restringindo-se a estudos
isolados, geralmente em serviços de pediatria.5,6

Para que um sistema de vigilância epidemiológica
de meningite possa produzir informações de base
populacional satisfatórias e confiáveis, é preciso que
atenda a um padrão mínimo no que se refere à suspeição,
diagnóstico e identificação do agente etiológico. A Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) destaca alguns in-
dicadores operacionais, entre os quais espera-se: cer-
ca de 200 casos de meningite bacteriana/ano para
cada grupo de 100.000 crianças menores de cinco
anos; que pelo menos 10% das amostras colhidas re-
sultem positivas para isolamento do agente etiológico
bacteriano; e que 25% do total de agentes isolados seja
de HI, exceto em situações de epidemia de doença
meningocócica.5

Antes da introdução da vacina conjugada, a incidên-
cia de meningite pelo HI-b variava, em geral, de 15 a 60
por 100.000 menores de cinco anos, nos países de-

senvolvidos, registrando-se incidências bem maiores
em populações específicas.2,7-11 Estimava-se um coefi-
ciente de incidência de 35 para cada grupo de
100.000 crianças menores de cinco anos, em países
latino-americanos.12 No Brasil, dados de notificação
do Município de Campinas, Estado de São Paulo, mos-
traram, nos dois anos prévios à introdução da imuni-
zação, coeficientes de 62,8 e 17,0 casos para cada
grupo de 100.000 crianças menores de um ano e
menores de cinco anos, respectivamente.13 Em
Piracicaba, também em São Paulo, verificou-se inci-
dência de 12,5 casos por 100.000 crianças menores
de cinco anos em 1998.14

O biotipo I corresponde a, aproximadamente, 93%
a 97% dos biotipos associados ao sorotipo b.15 A pre-
sença de b-lactamase, enzima determinante da resistên-
cia à penicilina, observada a partir da década de 70,
tem sido relatada em cerca de 29% das cepas, poden-
do atingir valores maiores.16,17 Estudos indicam uma
média de permanência de internação de 12,5 dias para
os pacientes com meningite por HI.2

A letalidade é determinada pelo padrão assistencial,
variando de 2 a 4% nos países desenvolvidos, podendo
alcançar patamares superiores a 50% nas regiões em
desenvolvimento.2,10,18 Além disso, a proporção de ca-
sos fatais pode variar em função do esquema terapêutico
adotado.

Meningite por Haemophilus influenzae no DF: antes da vacina

Até a recente introdução do
controle vacinal, o Haemophilus
influenzae do sorogrupo b (HI-b)
foi um importante agente
bacteriano causador de processos
infecciosos como as osteomielites,
pneumonias e meningites.

Este trabalho tem por objetivo avaliar a situação
epidemiológica da meningite pelo HI no Distrito Fede-
ral entre 1990 e 1997, período que antecedeu a intro-
dução da vacina conjugada, ocorrida em março de 1998.
Justifica-se na medida em que constitui uma avaliação
realizada no período imediatamente anterior à implan-
tação da imunização, fornecendo uma linha de base para
ulteriores dimensionamentos do impacto da interven-
ção. No DF, encontram-se disponíveis dados de base
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populacional sobre o HI consolidados pelo Progra-
ma de Controle de Meningites, conduzido pela Se-
cretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/
DF). Esses dados não apenas serviram de base à des-
crição e análise do sistema de vigilância epide-
miológica (VE) de meningite como permitiram a
visualização do perfil epidemiológico da meningite
por HI no DF, no período supracitado.

Aspectos operacionais da
vigilância de H. influenzae no DF

A população do DF foi estimada, para o ano de
1998, em 1.907.851 habitantes. Entre os menores de
cinco anos, a estimativa foi de 220.216 crianças,
correspondendo a 11,5 % do total da população. Um
conjunto de 22 municípios constituem uma
conurbação com Brasília-DF, que se convencionou
denominar Entorno do Distrito Federal. Esses municí-
pios, que mantêm estreita relação epidemiológica com
o DF, somavam, no referido ano, uma população esti-
mada em 980.000 habitantes.

No período avaliado, o DF estava dividido em dez
regionais de saúde, que contavam com 50 centros
de saúde e dez hospitais regionais, além de um hos-
pital terciário. A assistência aos casos de meningite
era realizada em 13 hospitais da rede pública de
saúde e cinco da rede hospitalar privada. Em todos
os hospitais públicos do DF, existe um núcleo de ser-
viço em Saúde Pública que realiza trabalho de busca
diária de casos em suas respectivas unidades. Os
hospitais privados possuem uma Coordenação de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que desem-
penha funções semelhantes.

Os casos procedentes de todo o DF e conhecidos,
diariamente, pelos serviços de vigilância epidemioló-
gica de cada unidade assistencial, são notificados à
SES/DF, que centraliza as informações coletadas em
ficha de VE, padronizada pelo Ministério da Saúde. Os
exames laboratoriais são, em parte, realizados nos la-
boratórios existentes em cada hospital; e, em parte, no
Laboratório de Saúde Pública do Distrito Federal
(Lacen), antigo Instituto de Saúde do Distrito Federal
(ISDF). Essa rotina não é seguida por cinco dos hos-
pitais, que dispõem de laboratórios próprios e aptos a
realizar todos os exames. Entretanto, mais de 90% dos
exames de liquor cefalorraquidiano (LCR) são pro-
cessados no Lacen/ISDF.

A classificação final dos casos é realizada no De-
partamento de Saúde Pública (DSP) da SES/DF medi-
ante análise das fichas de VE. Também é feita uma
comparação com os resultados de exames encami-
nhados pelo Lacen/ISDF, as declarações de óbito e as
autorizações de internação hospitalar (AIH).

Metodologia

Foram analisados dados secundários existentes nos
vários serviços que compõem a rede de assistência e
controle dos casos de meningite no DF. A principal fonte
de informações foi a base de dados do Programa de
Controle de Meningite existente no DSP/SES/DF. Fo-
ram consideradas as seguintes variáveis: ano; data de
início dos sintomas; data de nascimento; critério de
diagnóstico; etiologia; e evolução clínica.

Informações sobre a meningite na década de 80
foram obtidas a partir de consolidados impressos. Os
dados referentes à biotipagem do agente e presença
de b-lactamase foram fornecidos pelo ISDF, hoje Lacen.
O tempo de hospitalização por meningite devida ao HI
foi obtido no sistema informatizado de dados de auto-
rizações de internação hospitalar (AIH/SIA-SUS). As
estimativas populacionais para cálculo dos coeficien-
tes foram elaboradas pela Companhia de Desenvolvi-
mento do Planalto (Codeplan)19 e pelo Departamento
de Informática do SUS (Datasus), com base em dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foram confirmados como meningite de etiologia
bacteriana os casos com quadro clínico compatível com
meningite, ademais de: identificação do agente
bacteriano por cultura, contraimunoeletroforese (CIEF)
ou aglutinação pelo látex; exame bacterioscópico posi-
tivo; alterações citoquímicas liquóricas compatíveis
(aumento de proteína e diminuição de glicose em rela-
ção aos valores normais, associados à celularidade ele-
vada); achados patológicos de necropsia compatíveis;
vínculo epidemiológico; presença simultânea de septicemia.

Foram classificados como casos de meningite por HI
aqueles com quadro clínico compatível com meningite e
um ou mais dos seguintes exames positivos para esse
agente: cultura de liquor (em meio agar-chocolate acres-
cido dos fatores X e V); CIEF (reação de precipitação em
fita de acetato de celulose); e aglutinação pelo látex.

Para caracterização da VE de meningite no DF, fo-
ram calculados os seguintes indicadores: distribuição
proporcional dos casos atendidos segundo a proce-
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dência de residência; proporção de meningite por HI
no conjunto de meningites diagnosticadas; e coeficiente
de incidência de meningite bacteriana por 100.000 me-
nores de cinco anos residentes no Distrito Federal.

Para caracterização do perfil epidemiológico da
meningite por HI em residentes no DF, foram calcula-
dos: coeficiente de incidência em crianças menores de
um ano e menores de cinco anos; mediana de idade de
ocorrência dos casos e percentual acumulado de casos
por faixa etária. Foi avaliada a distribuição proporcio-
nal dos casos de meningite por HI – segundo o sorotipo
e biotipo, presença ou ausência de b-lactamase –, ave-
riguado o tempo médio de internação dos pacientes
com meningite por esse agente e, ainda, determinada a
letalidade e mortalidade pela doença.

Com o propósito de estruturar a análise dos dados
sobre etiologia e idade, os casos foram agrupados em
faixas específicas. A letalidade foi agrupada em dois pe-
ríodos de tempo, comparados pelo teste qui-quadra-
do (p<0,05). O canal endêmico para meningite pelo
H. influenzae no DF foi construído com base nos co-
eficientes de incidência trimestrais de HI em menores
de cinco anos, no período 1983 a 1992, utilizando a
média mais ou menos dois desvios-padrão.20

Para cálculos e tabulações, foi utilizado o progra-
ma Epi-Info, versão 6.0.

Resultados

Os casos de meningite atendidos no Distrito Fede-
ral entre os anos de 1990 e 1997 estão apresentados
na Tabela 1, distribuídos segundo o ano de diagnósti-
co. Em média, foram atendidos 551 casos por ano, no
período. Nem todos os pacientes atendidos residiam
no Distrito Federal. Dos 4.412 casos registrados, 2.983
(67,6%) residiam no DF, 657 (14,9%) nos municípi-
os do Entorno do Distrito Federal, 733 (16,6%)
correspondiam a casos importados e 38 (0,9%) não
tinham referência de local de residência.

Os critérios utilizados para determinação do diag-
nóstico de meningite bacteriana dos pacientes resi-
dentes no DF, entre 1991 e 1997, foram: cultura de
liquor conclusivo em 59,2% dos exames realizados;
citoquímica em 15,7%; bacterioscopia em 11,5%; pre-
sença de septicemia em 6,7%; e necropsia em 2,9%.
Com menor freqüência, foram utilizados outros testes
como a aglutinação de látex (1,5%), CIEF (0,6%) ou,
ainda, o vínculo epidemiológico em 0,5%.

Meningite por Haemophilus influenzae no DF: antes da vacina

A Tabela 2 mostra a incidência de meningite
bacteriana em crianças menores de cinco anos no
Distrito Federal, de 1990 a 1997, que corresponde ao
primeiro indicador operacional sugerido pela OMS –
variação de 82 a 110 casos para 100.000 habitantes
nessa faixa etária.

A Tabela 3 mostra as proporções de resultados po-
sitivos para meningite bacteriana e de perdas para as
amostras de LCR encaminhadas ao Laboratório de Saú-
de Pública do DF, no período de 1991 a 1997. Tal pro-
porção constitui o segundo indicador operacional aci-
ma mencionado. Em média, nesse período, 11,3% dos
resultados foram positivos para algum tipo de bactéria e
4,5% corresponderam a amostras contaminadas.

Fonte: dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde
Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)

Tabela 1 - Número de casos de meningite assistidos no
Distrito Federal segundo o ano de ocorrência. Distrito
Federal, Brasil, 1990-1997

Ano Número de casos

90

91

92

93

94

95

96

97

Total

508

578

450

489

611

592

606

578

4.412

Fonte: dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde
Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)

Tabela 2 - Coeficiente de incidência de meningite bateriana
para cada grupo de 100.000 crianças menores de cinco anos
residentes no Distrito Federal, Brasil, 1990-1997

Ano Número de casos

90

91

92

93

94

95

96

97

157

188

145

153

191

198

208

201

Coeficiente 105

94

110

82

85

100

98

100

94
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Entre 1991 e 1997, 19.808 exames de LCR foram
solicitados ao serviço de bacteriologia do Laboratório
de Saúde Pública do DF, número que corresponde,
aproximadamente, ao dos pacientes com suspeita clí-
nica de meningite atendidos nos hospitais do Distrito
Federal. Em média, foram realizadas 2.830 solicita-
ções por ano. No mesmo período, o serviço de vigilân-
cia epidemiológica confirmou a ocorrência de 3.904
casos de meningite, à média anual de casos atendidos
de 558; a razão de casos suspeitos/casos confirmados
variou entre 4,7 e 6,1.

A Tabela 4 mostra a distribuição das meningites de
etiologia bacteriana segundo grupos de causa e for-
mas de diagnóstico. Como é possível observar, a me-
ningite pelo H. influenzae correspondeu a cerca de

23% do total de casos registrados no Distrito Federal.
Entre as crianças menores de cinco anos, para as me-
ningites com agente etiológico identificado (por cul-
tura, CIEF ou látex), o H. influenzae é responsável
por cerca de 46% dos casos, seguido da doença
meningocócica (24%) e do pneumococo (9%). As
demais etiologias têm peso menor e, juntas, somam
20% dos casos, aproximadamente. A proporção de
HI no conjunto das bactérias identificadas corresponde
ao terceiro indicador operacional sugerido pela OMS.

Aspectos epidemiológicos da
meningite por HI no Distrito Federal

A incidência absoluta e os coeficientes de incidên-
cia de meningite pelo HI para cada grupo de 100.000

* Os exames correspondem ao número de espécimes enviados ao laboratório e não ao número de “casos” de meningite.
Fonte:  dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)

Tabela 3 - Amostras de liquor encaminhadas ao Laboratório de Saúde Pública do Distrito Federal – número e
percentual de exames solicitados; exames com resultado positivo; amostras contaminadas. Distrito Federal,
Brasil, 1991-1997

Ano Exames solicitados*

91

92

93

94

95

96

97

Total

2.708

2.725

2.758

2.883

2.935

2.830

2.969

19.908

Exames positivos*

318

220

258

338

356

363

381

2.234

11,7

8,1

9,4

11,7

12,1

12,8

12,8

11,2

225

209

130

51

68

88

128

899

8,3

7,7

4,7

1,8

2,3

3,1

4,3

4,5

Tabela 4 - Número de casos de meningite bacteriana e distribuição percentual segundo grupos de causa. Distrito
Federal, Brasil, 1990-1997

Ano No

Doença meningocócica

Haemophilus influenzae

Outras etiologias bacterianas especificadas

Bacteriana, diagnosticada com base no aspecto morfotintorial

Bacteriana, diagnosticada com base na bioquímica do liquor e outros critérios

Total

%

640

491

522

124

377

2.154

29,7

22,8

24,2

5,8

17,5

100,0

Exames contaminados*

No % No %

Fonte: dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)
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habitantes nas faixas etárias de menores de um ano e
menores de cinco anos estão apresentados na Tabela
5. Houve, entre 1991 e 1997, 249 casos em menores
de um ano (média de 35,6 casos/ano) e 421 casos em
menores de cinco anos (média de 60,1 casos/ano).

O cálculo dos coeficientes mostra que houve uma va-
riação da incidência anual de 65,7 a 111,7 casos para
cada grupo de 100.000 crianças menores de um ano;
e de 24,8 a 43,4 para menores de cinco anos de ida-
de. A mediana de idade de ocorrência dos casos é de

Tabela 5 - Meningite por Haemophilus influenzae – número de casos e coeficiente de incidência por 105 segundo a
faixa etária e o ano de diagnóstico. Distrito Federal, Brasil, 1991-1997

Ano

91

92

93

94

95

96

97

< 1 ano

29

24

28

38

47

46

37

81,7

65,7

74,6

95,5

111,7

106,3

83,2

56

45

45

56

88

71

60

32,7

25,6

24,8

29,2

43,4

33,9

27,9

< 5 anos

No Coeficiente 105 No Coeficiente 105

Fonte: dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)

Figura 1 - Meningite por Haemophilus influenzae – percentual acumulado de casos segundo a idade. Distrito Federal,
Brasil, 1991-1997
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Fonte: dados calculados a partir de registros de rotina do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF)
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dez meses. A Figura 1 apresenta o percentual acumula-
do de casos de meningite por HI segundo a faixa etária: a
maioria dos casos concentra-se nos primeiros anos de
vida e mais de 80% aconteceram antes dos dois anos
de idade.

Do total de casos diagnosticados como meningite
por HI ao longo do período compreendido entre 1993
e 1997, 98,4% foram identificados como pertencen-
tes ao sorotipo b (HI-b). Apenas 2% não foram tipáveis
ou não apresentavam registro.

A pesquisa de biotipo de HI deu-se a partir de 1994,
identificando cerca de 40% dos agentes isolados por
cultura para pacientes residentes e não residentes no
DF. De 159 casos avaliados entre 1994 e 1997, dois
terços corresponderam ao biotipo I, variando essa pro-
porção de 64,4% a 70%. O biotipo II foi verificado no
terço restante das culturas, com variação proporcional
de 30 a 35,6% para o mesmo período. Os percentuais
de positividade para b-lactamase foram de 24,1%, 21,3%
e 30,7%, nos anos de 1995, 1996 e 1997, respectiva-
mente.

Os pacientes com meningite por HI permanece-
ram internados durante 13 dias, em média. A letalidade

para os casos de meningite causados pelo HI variou
entre 8,2% e 26% – 14%, em média –, no período de
1990 a 1997. A letalidade no período de 1990 a 1993
– 18,6% –, comparada com aquela de 1994 a 1997 –
11,6% –, aponta para um decréscimo ao longo da
década (p=0,04). A mortalidade devida à meningite
pelo HI no DF, no período de 1992 a 1997, variou de
2,2 a 7,4 para 100.000 crianças menores de cinco
anos.

O diagrama de controle (Figura 2) revelou um
ligeiro aumento além do limite máximo do número de
casos esperados para os anos de 1994 e 1995.

Discussão

Os resultados apresentados estão fundamentados
em dados de base populacional oriundos de um siste-
ma de vigilância epidemiológica. Esse fato poderia
acarretar limitações no que se refere à confiabilidade
das informações. Entretanto, houve correspondência
entre os indicadores sugeridos pela literatura como
necessários à validação de dados de base populacional
e os verificados no DF. Algumas variações observadas

Figura 2 - Meningite por Haemophilus influenzae no Distrito Federal – canal endêmico e coeficiente de incidência por
trimestre. Distrito Federal, Brasil, 1993-1997
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justificam-se, provavelmente, pelo fato de o DF não se
enquadrar, completamente, no perfil socioeconômico
das comunidades usadas como referência para defi-
nição desses parâmetros. Assim, os valores encontra-
dos, quando comparados aos padrões estabelecidos
pela OMS, indicam uma clara proximidade com a rea-
lidade epidemiológica, tornando irrelevante a neces-
sidade de sua validação.

O conjunto ou grupo de causas de meningite apre-
sentado deixa claro que, independentemente da faixa
etária de risco, a meningite causada pelo HI tem, aqui,
um peso importante. No que diz respeito à relevância
que os casos de meningite, na sua totalidade, repre-
sentavam para a população, o Haemophilus
influenzae ocupava o segundo lugar como causa de
meningite na população geral, com um percentual
pouco menor do que aquele para doença meningo-
cócica. As meningites devidas a todas as outras
etiologias bacterianas com agente etiológico identifi-
cado, agrupadas, representavam uma proporção se-
melhante, o que realça a presença do HI. Entre crian-
ças menores de cinco anos, grupo de maior risco, a
relevância tornava-se mais evidente, sendo o HI o
responsável pela imensa maioria dos casos de
meningite.

de vida, fato que também é coerente com a literatura:
espera-se que, em regiões menos desenvolvidas, o
contágio ocorra na infância mais precoce.

As cepas de HI isoladas pelo ISDF/Lacen passaram
a ser encaminhadas para biotipagem no Instituto
Adolpho Lutz, regularmente, a partir de 1994. Foi gran-
de o número de perdas ocasionadas pelo manuseio e
transporte, o que reduziu para menos de 50% a mé-
dia dos casos diagnosticados de HI que tiveram suas
cepas biotipadas. Os resultados indicam que, aproxi-
madamente, dois terços eram do biotipo I, destoando
dos mencionados pela literatura.15

Os dados computados com base nos registros do
ISDF/Lacen mostram a presença de b-lactamase em uma
quarta parte dos casos diagnosticados por cultura, no
período de 1994 a 1997. A proporção encontrada apro-
xima-se da mencionada pela literatura.16,17 Porém, a
mesma proporção deve ser confirmada em situações
operacionais comparáveis.

O tempo de hospitalização dos pacientes com me-
ningite pelo HI foi compatível com o esperado. A
letalidade para os casos de meningites causados pelo
HI foi superior àquelas observadas para os países de-
senvolvidos.4 Quando comparados com os de outras
regiões menos desenvolvidas, os valores encontrados
apresentaram-se dentro dos limites esperados, ou
mesmo inferiores a eles.22 Entretanto, como o nível de
suspeição da doença nos serviços de saúde é alto (cer-
ca de cinco suspeitos para um confirmado) – e esse
aspecto é um fator determinante para a introdução
precoce do tratamento e conseqüente melhoria de
prognóstico –, esperar-se-iam patamares mais baixos.

O canal endêmico mostra um aumento incomum
da incidência nos anos de 1994 e 1995, sugerindo
uma epidemia. Não foram observadas outras mudan-
ças relevantes no período estudado, além da elevação
do número de casos em cada inverno, mais ou menos
prevista.

A descrição dos aspectos operacionais do sistema
de vigilância epidemiológica para meningite no DF
mostra que há uma validade interna dos resultados; e
que eles, certamente, representam a realidade
epidemiológica da unidade federada, no que diz res-
peito aos aspectos analisados.

O perfil epidemiológico de meningite pelo HI, deli-
neado a partir da descrição e análise dos dados do DF,
permite concluir que os resultados, em sua maioria,
se encontram nos patamares estimados e apresentados

Os coeficientes de incidência de meningite causa-
da por HI no DF mostravam valores compatíveis com
aqueles estimados para a América Latina, oscilando
entre 25 e 43 por 105 para as crianças menores de
cinco anos,12 comparáveis aos dados de alguns países
europeus 21 e superiores aos verificados nas cidades
de Campinas e Piracicaba, no Estado de São Paulo.13,14

Uma possível explicação para esta última diferença
poderia estar na capacidade de diagnosticar os casos
etiologicamente. O percentual acumulado de casos
segundo a faixa etária foi maior nos primeiros meses

O estudo demonstra a validade
interna dos resultados do
sistema de vigilância para
meningite, os quais
representam a realidade
epidemiológica do Distrito Federal
nos aspectos analisados.
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pela literatura, ou entre aqueles descritos para outras
localidades. Não se observam, portanto, aspectos
atípicos ou inesperados em relação aos padrões defi-
nidos. Essa constatação confirma o fato de o HI, em
nosso meio, representar um patógeno importante na
infância; e que intervenções capazes de reduzir o peso
da doença trariam evidentes benefícios à saúde da
população infantil.

Os serviços de saúde, prestes a avaliar os efeitos da
vacinação contra HI, devem definir patamares de quali-
dade dos seus sistemas de VE de modo a estabelecer
uma linha de base consistente, que sirva de parâmetro
à avaliação do impacto da imunoprofilaxia. O presente
estudo constitui exemplo de construção dessa linha de
base para ulteriores análises de impacto da imunização
e de outras intervenções análogas.
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Resumo

O presente trabalho estima a prevalência da infecção pelos vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite Delta (VHD) na cidade
de Lábrea, Estado do Amazonas, 11 anos após a introdução da vacina contra hepatite B na região. A taxa de prevalência do anti-
HBc total encontrada foi de 49,9%; e a de portadores do antígeno de superfície do VHB (AgHBs), 3,3%. A infecção pelo VHB
apresenta padrão de endemicidade moderado, baixo potencial de infectividade e curso subclínico da infecção. A transmissão
acontece, principalmente, entre crianças de 6 a 12 anos de idade e adultos jovens, que se infectam, provavelmente, por
transmissão vertical ou horizontal familiar e por contato sexual, sob risco moderado de desenvolver formas crônicas de
hepatite. O VHD foi encontrado em 30% dos indivíduos com reatividade para o AgHBs, associado a histórico de hepatite aguda
e a indivíduos portadores do VHB com sinais bioquímicos de lesão hepática, demonstrando a importância da associação
desses dois agentes na etiologia de doenças do fígado nessa população. O estudo identifica uma redução significativa – de, no
mínimo, cinco vezes – da taxa de portadores do AgHBs na comunidade, apesar de termos identificado falhas na proteção de
indivíduos suscetíveis.

Palavras-chave: prevalência; hepatite B; hepatite Delta; Amazônia.

Summary

This study estimates the prevalence of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis Delta virus (HDV) infections in the city
of Lábrea, Western Amazon, Brazil, 11 years after the introduction of the HBV vaccination program in this region. The
prevalence rates of HBV infection and HBV surface antigen (HbsAg) carriage were 49,9% and 3,3% respectively. HBV
infection shows a medium endemicity pattern, low potential of infectivity and subclinical course of infection.
Transmission may be more intense in children between 6 and 12 years of age, and among young adults, probably by
perinatal or horizontal transmission within households or by sexual transmission, with a moderate risk for the
development of chronic liver disorders. Interfamilial dissemination may be of great importance. HDV was found in
30% of HBsAg carriers, occurred with a history of acute hepatitis, and in HBV carriers was associated with biochemical
signs of liver damage, demonstrating the importance of these two viruses as agents of liver disease in this population.
We identified a significant reduction in the prevalence rates of HBV infection compared to those reported before the
introduction of HBV vaccine, at least five times less for the prevalence of HBsAg, despite the failures detected in the
protection of susceptible individuals.

Key words: hepatitis B; hepatitis Delta; prevalence; Amazon.
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Introdução

Os vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite Delta ou
D (VHD) são considerados, mundialmente, importan-
tes agentes de formas graves de doença aguda ou crôni-
ca do fígado.1 A infecção pelo VHB pode ser apontada
como uma das viroses mais importantes do gênero hu-
mano. Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas
sejam portadoras do antígeno de superfície do VHB
(AgHBs); e que um a dois milhões de mortes, a cada
ano, estariam relacionadas diretamente a esse agente.2

No Estado do Amazonas, as calhas dos rios Juruá,
Purus e médio Solimões são consideradas as regiões
de maior endemicidade dessas viroses.3-7 Desde o fi-
nal dos anos 60, uma forma de insuficiência hepática
grave é descrita pelo nome de Febre Negra de Lábrea,
devido ao primeiro relato da ocorrência desse tipo de
hepatite fulminante referir essa cidade.8-11

Entretanto, os aspectos epidemiológicos das in-
fecções pelo VHB e pelo VHD na Amazônia ainda não
estão bem definidos, principalmente com relação às
condições que favoreceriam o caráter peculiar de
elevada endemicidade e dos prováveis mecanismos
de transmissão desses agentes na região.6,8,9,12,13

No Brasil, a vacinação contra o VHB foi iniciada
em setembro de 1989, na cidade de Lábrea, logo es-
tendida a mais dez municípios dos rios Purus
(Canutama, Pauini, Tapauá e Boca do Acre), Juruá
(Eirunepé, Carauari, Itamarati e Envira) e médio
Solimões (Coari e Codajás).14 Foram vacinadas, sob a
organização daquela primeira campanha, crianças de
até nove anos de idade e profissionais de saúde, com
três doses de vacina DNA recombinante – que passou
a fazer parte do calendário de vacinação em todo o
Estado do Amazonas, a partir de 1992.

Anteriormente à introdução da vacina contra he-
patite B na região, a prevalência de portadores do
AgHBs (antígeno de superfície do VHB) variava de
15,3%, em Lábrea,3 a 18,3% em Itamarati e 15,5% em
Codajás.6 A prevalência de anti-HBc total (anticorpos
contra o antígeno do “core” do VHB) alcançava taxas
bastante elevadas, como 52,1% em Lábrea,3,6 71,4%
em Itamarati e 62,5% em Codajás6; e as taxas de
prevalência do VHD em indivíduos com reatividade
para o AgHBs era relatada em torno de 32%.6,8,11

Reduções significativas nas taxas de prevalência de
marcadores do VHB ocorreram em países que introdu-
ziram a vacina contra hepatite B em seus programas

nacionais de imunização.15-20 Em Taiwan, por exemplo,
a taxa de prevalência de portadores do AgHBs caiu de
9,8%, em 1984, para 4,8% em 1989 e 1,3% em 1994.21

No Brasil, em estudo realizado sobre a cidade de
Eirunepé, vale do rio Juruá, Amazônia ocidental, no
ano seguinte à vacinação em massa, os autores, após
avaliarem casos de hepatite aguda, sugeriam que o
vírus da hepatite B continuava a circular entre indiví-
duos menores de dez anos de idade, inclusive crian-
ças vacinadas adequadamente.22

Em outro estudo, sobre a cidade de Itamarati, vale
do rio Juruá, sete anos após a introdução da vacina, os
autores estimaram a prevalência de marcadores do VHB
e do VHD. Apesar do registro de dificuldades em razão
do tamanho da amostra, foi encontrada uma prevalência
de 7% para portadores do AgHBs e de 83,3% para a
presença do anti-HBc total; e de 22,2% para o anti-HD
(anticorpo contra o antígeno do vírus da hepatite D)
entre indivíduos reativos para qualquer marcador do
VHB. Esses resultados sugerem uma redução significa-
tiva dessas taxas na região, ainda que continuem bas-
tante superiores às relatadas em outras regiões do país.23

Prevalência de infecção pelos vírus das hepatites B e D

Estima-se em 300 milhões de
portadores do antígeno de
superfície do vírus da hepatite B,
responsável direto por um a dois
milhões de mortes a cada ano.

Acreditamos que o problema das hepatites virais
na região amazônica mereça ser conduzido em três
frentes principais, quais sejam:
1. Os aspectos do padrão epidemiológico dessas en-

fermidades na região e as questões referentes ao
meio ambiente e biologia desses vírus.

2. A magnitude dessas viroses para a Saúde Pública e
o impacto de medidas de controle dessas infec-
ções na região.

3. As dificuldades da infra-estrutura local de apoio
ao monitoramento do problema.
Nesse contexto, o estudo pretende estimar as taxas

de prevalência de infecção pelo VHB e pelo VHD na
cidade de Lábrea, Estado do Amazonas, 11 anos após
a introdução da vacinação contra hepatite B na
região.
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Metodologia

Trata-se de um estudo de prevalência com base
em uma população definida, onde se determina a fre-
qüência de marcadores sorológicos de infecção pelo
VHB e pelo VHD. Também são procuradas associa-
ções que permitam sugerir possíveis fatores de risco
de infecção em grupos definidos. A cidade de Lábrea
está localizada na bacia do rio Purus, afluente da mar-
gem direita do rio Solimões (Figura 1). A região, de
clima tropical úmido, tem despertado interesses e atra-
ído novos empreendimentos econômicos, principal-
mente na exploração de madeiras nobres, o que tem
feito dela, recentemente, alvo de um movimento mi-
gratório crescente. As doenças infecto-contagiosas são
as principais causas de falecimento: cerca de 7,5%
dos óbitos na região estão relacionados com alguma
forma de infecção por um dos vírus das hepatites.

Para o cálculo do tamanho da amostra, tomamos
como base a população da zona urbana da cidade de
Lábrea, 18.000 habitantes,24 e uma prevalência de
portadores do AgHBs de 7,0% da população geral.23

Para o cálculo amostral, foi utilizado o programa Epi
Info 6.04,25 considerando um efeito de fator de dese-
nho de 2, por se tratar, na verdade, de uma amostra

por aglomerados familiares, precisão desejada para
as estimativas de ±3% e nível de confiança de 95%. O
que nos deu uma amostra mínima de 548 indivíduos.

O protocolo foi aprovado pelo comitê de ética da
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (FMT/IMT-
AM). A permissão formal para participação na pesquisa
foi estabelecida com a assinatura, pelo responsável da
família, de termo de consentimento livre e esclarecido.

A seleção dos indivíduos cumpriu as seguintes fases:
• 1ª fase: divulgação do projeto junto às instituições

locais.
• 2ª fase: seleção dos domicílios a serem investigados.
• 3ª fase: inclusão dos indivíduos, realizada no local de

estudo, mediante acesso aos mapas dos bairros, de
onde foram selecionadas as residências por sorteio
simples, caracterizando uma amostra probabilística.
Após o responsável pela família consentir, formalmen-
te, na sua participação, foi preenchido um questioná-
rio individual e colhida uma amostra de 10ml de san-
gue de cada uma das pessoas presentes.
Os dados foram registrados em um banco e análi-

ses estatísticas foram conduzidas com o apoio do
software Epi Info 6.04.25 A análise foi iniciada com
descrição estatística simples e intervalo de confiança
de 95% (IC95%); testes de significância foram empre-

Figura 1 - Estado do Amazonas, Brasil, com destaque para o Município de Lábrea, 2000
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gados na avaliação das proporções encontradas. Fo-
ram avaliados como fatores de risco de infecção pelo
VHB: história passada de cirurgia; transfusões de san-
gue; idade de início de atividade sexual; presença de
tatuagem; grau de escolaridade; vacinação contra he-
patite B; e história pregressa de malária e de casos de
hepatite na família. Associações detectadas foram
estratificadas por variáveis clássicas de confusão, como
sexo, idade e procedência.

O efeito da exposição ao fator de risco de interes-
se, por níveis crescentes de exposição, é avaliado por
qui-quadrado de tendência. Diferenças entre médias
são avaliadas por meio de: testes normais, para amos-
tras suficientemente grandes e desvios-padrão conhe-
cidos; teste “t”, para amostras pequenas; e por análise
de variância, quando comparadas médias em diver-
sos grupos. Associações entre a exposição a um fator
e a presença de marcador sorológico são avaliadas
por razões de prevalência (RP).

O controle de possíveis variáveis de confusão du-
rante a análise dos resultados é feito por estratificação,
avaliando a associação para cada categoria ou estrato
da variável de confusão, bem como estimativas gerais
após ter sido considerado o efeito do fator. Possíveis
modificadores de efeito podem ser identificados e re-
latados durante análises estratificadas e avaliadas por
testes de qui-quadrado de homogeneidade.

Participaram no projeto: Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), Fundação de Medicina Tropical do
Amazonas (FMT/IMT-AM), Superintendência de Saú-
de do Estado do Amazonas (Susam) e Prefeitura Mu-
nicipal de Lábrea-AM.

As amostras foram coletadas e mantidas a -20ºC,
na unidade de saúde do Município, até serem trans-
portadas para Manaus. O método imunoenzimático

(ELISA) foi utilizado para a determinação dos seguin-
tes marcadores sorológicos do VHB e do VHD: AgHBs
(antígeno de superfície do VHB); AgHBe (antígeno
“e” do VHB); anti-HBc total (anticorpo contra o
antígeno do “core” do VHB, fração IgG); anti-HBc IgM
(anticorpo contra o antígeno do “core” do VHB, fra-
ção IgM); anti-HBe (anticorpo contra o antígeno “e”
do VHB); e anti-HD total (anticorpo contra o antígeno
do VHD, AgHD); e para a dosagem de alanino-
aminotransferase (ALT), o método cinético. Tanto para
o método imunoenzimático como para o método
cinético, foram empregando kits comerciais.

A classificação de condição sorológica dos indiví-
duos participantes seguiu o modelo apresentado na
Tabela 1.

Resultados

O estudo incluiu 605 indivíduos de um total de
125 famílias. Em relação às características das habita-
ções, 93,4% estavam em área urbanizada e 6,6% em
área alagada, 91,1% eram próprias, 85% construídas
com madeira e 89% abastecidas com água de poço
artesiano. Porém, em 85% dessas habitações, utiliza-
va-se de fossa negra e as águas servidas eram despeja-
das nas ruas; e 45% da população queimava lixo nas
ruas ou em seus próprios quintais.

Dos indivíduos incluídos na amostra, 333 (55,0%)
eram do sexo feminino e 272 (45,0%) do sexo masculi-
no, com uma média de idade de 21 anos (1 a 89 anos), e
mediana de 16 anos. Em relação à distribuição por gru-
pos etários, 18 (3%) tinham até 1 ano, 72 (11,9%) entre
1 e 5 anos, 188 (31,1%) entre 5 e 15 anos, 174 (28,8%)
entre 15 e 30 anos, 98 (16,2%) entre 30 e 50 anos, e 55
(9,1%) com mais de 50 anos de idade (Figura 2).

Marcador

AgHBs

AgHBs e AgHBe

AgHBs e Anti-HBe

AgHBs e anti-HBc IgM

Anti-HBc total isolado

Anti-HD total

Significado

Tabela 1 - Modelo classificatório, adotado pelo estudo, para os indivíduos que se submeteram a testagem
sorológica. Município de Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000

Infecção atual pelo VHB

Infecção atual com replicação viral

Infecção atual sem sinal de replicação

Infecção aguda

Contato com o VHB

Infecção pelo VHD

Prevalência de infecção pelos vírus das hepatites B e D
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Foi encontrada uma taxa de analfabetismo de
21,5%. Entre os alfabetizados, 49,4% haviam cursado
o primeiro grau; e apenas 6,6% o segundo grau, estes
com média de idade de 22 anos. Entre os analfabetos,
a média de idade observada foi de 45 anos.

A grande maioria dos indivíduos (98,5%) era ori-
ginária da região de Lábrea ou de municípios da calha
do rio Purus. Os nascidos na cidade de Lábrea repre-
sentaram 45,8% da amostra, com uma idade média
de 11 anos, ante 52,7% de oriundos de antigos serin-
gais e média de idade de 30 anos. Apenas 1,5% dos
entrevistados vinha de outras regiões ou Estados.

A renda média das famílias visitadas era de
R$150,00, variando de R$30,00 a R$3.500,00. Cada
residência contava, em média, com 6,5 pessoas (1 a
14 moradores) e um número – também médio – de
quatro cômodos.

A taxa encontrada de portadores do AgHBs foi de
3,3% (20/605) (IC95% 1,9% a 4,7%,), variando de
4,3% (14/327), entre os procedentes da zona rural
do município, a 1,9% (5/269) para os nascidos em
Lábrea (Tabela 2). Entre os originários de outras regi-
ões, o único indivíduo que apresentou reatividade para
o AgHBs era nascido em Cruzeiro do Sul, Estado do

Acre, região considerada de elevada prevalência de
infecção pelo VHB.

A distribuição da mesma taxa por sexo, 3,7% entre
os homens e 3,0% em mulheres, não apresenta dife-
rença significativa, estatisticamente. Quanto aos gru-
pos de idade, o AgHBs não foi encontrado em meno-
res de 5 e em maiores de 50 anos, estando presente
em 2,7% (5/188) dos indivíduos entre 5 e 15 anos,
5,2% (9/174) entre os de 15 e 30 anos e 6,1% (6/98)
entre os de 30 e 50 anos de idade, diferença estatística
significativa (p=0,03) (Tabela 3).

Entre aqueles com reatividade para o AgHBs, um
mostrou reatividade para o anti-HBc IgM; e três (15%),
reatividade para o AgHBe (Tabela 3), sendo um indi-
víduo de 6 anos, com três doses de vacina contra he-
patite B aplicadas em intervalos irregulares e mãe com
reatividade para o AgHBs, um de 12 anos com uma
dose de vacina e todos os familiares com reatividade
para anti-HBc total, e o outro com 30 anos sem histó-
ria de vacinação e irmão com reatividade para o AgHBs.
A criança de 6 anos foi a única a apresentar reatividade
para o anti-HBc IgM.

Em três famílias, foi observada a presença de mais
de um indivíduo portador do AgHBs:
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Figura 2 - Distribuição da população segundo a idade. Município de Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000
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a) Família 17: mãe sem reatividade para o AgHBe e
um filho, de 6 anos, com sinais sorológicos de
infecção aguda; pai com reatividade para o anti-
HBc total; e outros dois filhos sem reatividade para
qualquer marcador.

b) Família 104: pai e um filho de 18 anos, ambos com
reatividade para o AgHBs e sem reatividade para o
AgHBe; quatro irmãos com reatividade para o anti-
HBc total; e dois irmãos sem reatividade para qual-
quer marcador.

c) Família 118: dois irmãos, um de 22 e outro de 30
anos de idade, um deles com reatividade para o AgHBe;
pai com reatividade para o anti-HBc total; e um tercei-
ro irmão, sem reatividade para qualquer marcador.
Das mulheres investigadas, sete estavam grávidas

(média de idade de 22 anos), nenhuma delas apre-
sentando reatividade para o AgHBs.

Não foi observada associação da presença do AgHBs
com: história passada de cirurgia (risco relativo ou
RR=0,74; IC95% 0,17-3,12; p=0,93); transfusões de san-
gue (RR=2,80; IC95% 0,69-11,30; p=0,17); idade de
início de atividade sexual (16 anos para os com ou sem
reatividade, p=0,98); tatuagem (RR=2,47; IC95% 0,60-
10,10; p=0,21); escolaridade (RR=1,57; IC95% 0,61-
3,99; p=0,40; razão de prevalência dos analfabetos em
relação aos alfabetizados); vacinação contra hepatite B
(RR=0,55; IC95% 0,22-1,37; p=0,28); história
pregressa de malária (RR=1,15; IC95% 0,48-2,74;
p=0,92); e casos de hepatite na família (RR=3,42;
IC95% 0,80-14,60; p=0,12).

Entretanto, foi encontrada associação estatística
significativa da presença do AgHBs com passado de
hepatite aguda (RR=6,59; IC95% 2,70-15,70;
p<0.001) e níveis elevados de ALT (RR=9,45; IC95%
2,70-33,30; p=0,02). Quando os indivíduos com

sorologia para o AgHBs são ajustados por grupo de
idade, temos um risco relativo de 5,33, IC95% 2,06-
13,85, p<0,001, para a associação com passado de
hepatite aguda; e um risco relativo de 6,40, IC95%
1,82-22,50, p=0,003, para a associação com níveis
séricos elevados de ALT (Tabela 4).

Dos indivíduos avaliados, 51,5% referiam vacina-
ção contra hepatite B. Os indivíduos vacinados conta-
vam, em média, 10 anos de idade; e os não vacinados,
32 anos (p<0,001). A taxa de prevalência do AgHBs
entre os vacinados foi de 2,3% (7/302) (IC95% 0,60-
3,90), 71% deles com menos de 14 anos de idade.

A taxa encontrada de prevalência do anti-HBc total
foi de 49,9% (302/605) (IC95%, 45,9% a 53,8%),
variando de 67,9% (222/327), entre os procedentes
da zona rural do Município, a 27,9% (75/269) entre
os nascidos em Lábrea e 55,6% (5/9) entre os proce-
dentes de outras regiões (Tabela 2).

Em relação à idade, observou-se um gradiente cres-
cente, alcançando níveis bastante elevados, acima de
80%, em indivíduos com mais de 50 anos (qui-quadra-
do para tendência igual a 191,025, p<0,001). Não foi
detectada a presença de anti-HBc total em indivíduos de
até 1 ano de idade, mas sim em 6,9% (5/72) entre
indivíduos de 1 a 5 anos, 22,9% (43/188) entre os de 5
a 15 anos, 74,7% (130/147) entre os de 15 a 30 anos,
81,6% (80/98) entre os de 30 a 50, e 80,0% (44/55)
entre aqueles com mais de 50 anos de idade (Tabela 3).

Não observamos associação entre a presença de
marcador de contato com o VHB e: história passada
de cirurgia (RR=0,96; IC95% 0,84-1,10; p=0,57);
transfusões de sangue (RR=1,03; IC95% 0,83-1,29;
p=0,78); idade de início de atividade sexual (16 anos
para os reativos e para os não reativos, p=0,61); tatu-
agem (RR=0,97; IC95% 0,76-1,24; p=0,80); escola-

Prevalência de infecção pelos vírus das hepatites B e D

Procedência

Lábrea

Zona rural

Outras regiões

Total

Amostra

Tabela 2 - Prevalência de marcadores sorológicos do vírus da hepatite B (VHB) por procedência. Município de
Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000

269

327

9

605

Reativo para o AgHBs Reativo para o anti-HBc total

No (%)a No (%)b IC95% No (%)b IC95%

(44,5)

(54,0)

(1,5)

(100)

5

14

1

20

(1,9)

(4,3)

(11,1)

(3,3)

0,3 - 3,5

2,1 - 6,4

0 ,0 - 31,6

1,9 - 4,7

75

222

5

302

(27,9)

(67,9)

(55,6)

(49,9)

22,5 - 33,2

62,8 - 72,9

23,1 - 88,1

45,9 - 53,8

a. Percentual em relação ao total da amostra.
b. Percentual em relação à população de cada grupo.
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ridade (RR=1,05; IC95% 0,91-1,21; p=0,54; razão de
prevalência dos analfabetos em relação aos alfabetiza-
dos); história pregressa de malária (RR=1,07; IC95%
0,94-1,23; p=0,29); hepatite aguda (RR=1,02; IC95%
0,87-1,18; p=0,86); e casos de hepatite na família
(RR=1,03; IC95% 0,86-1,24; p=0,93).

Foram identificadas sete famílias sem presença de
reatividade para qualquer marcador sorológico de
infecção pelo VHB, em qualquer dos seus membros.
Entre as famílias com indivíduos com reatividade, a
prevalência chegou a alcançar 100% dos avaliados.

Dos indivíduos com reatividade para o anti-HBc, 2%
apresentaram sinais de doença hepática ativa, medida
pelos níveis séricos de ALT, representando, no entanto,
85% dos indivíduos com níveis de ALT acima de 2,5
vezes o limite superior do padrão de normalidade.

Em relação à exposição à vacinação contra hepa-
tite B, 27,5% (83/302) dos indivíduos vacinados apre-
sentaram o anti-HBc total ausente entre indivíduos va-
cinados de até 1 ano de idade, presente em apenas
quatro (6,7%) dos indivíduos entre 1 e 5 anos, e sal-
tando para 21,3% entre os indivíduos de 5 a 15 anos
de idade. Contudo, observou-se um risco relativo apro-
ximado quatro vezes menor (RR=0,38; IC95% 0,31-
0,46; p<0,001) de presença de marcador de infec-
ção pelo VHB entre aqueles indivíduos com história
de vacinação, independentemente do número de do-
ses (Tabela 4) – valor do RR ajustado por grupo de
idade igual a 0,78 (IC95% 0,65-0,95; p=0,006).

A prevalência do anti-HD total foi de 5,3% entre os
reativos para qualquer marcador do VHB; e de 30%

entre os indivíduos com reatividade para o AgHBs. A
média de idade encontrada para os indivíduos com essa
sorologia foi de 34 anos, não sendo constatada
reatividade entre menores de 9 anos de idade (Tabela 5).

Não foi encontrada diferença na distribuição da
prevalência do anti-HD total entre sexo, grupo de ida-
de, vacinação contra hepatite B, história passada de
cirurgia, escolaridade, início de atividade sexual e ta-
tuagem. Mas foi observada, isto sim, associação esta-
tística entre passado de hepatite (p=0,007), transfu-
sões de sangue (p=0,01), níveis de ALT acima de 2,5
vezes o limite superior do padrão de normalidade
(p=0,001) e a presença do anti-HD total (Tabela 4).

Discussão

O estudo revela uma população extremamente jo-
vem – 21 anos, em média – com a característica de
possuir poucos indivíduos idosos. São pessoas originá-
rias da região do vale do rio Purus, mas a população da
cidade de Lábrea, na sua grande maioria, é composta
por indivíduos nascidos nos antigos seringais, indican-
do êxodo recente da zona rural para a sede do Município.

Geralmente, são agricultores e pescadores, como
também funcionários da Prefeitura, donas de casa,
desempregados e desocupados, com elevada taxa de
analfabetismo e outras carências sociais e econômi-
cas. Habitam áreas relativamente urbanizadas e cons-
truções típicas de madeira,  dotadas de poucos cômo-
dos e uma média de sete pessoas/residência,
abastecidas com água de boa qualidade; porém, sem

Idade

< 1

1 - 5

5 - 15

15 - 30

30 - 50

50 +

Total

Amostra

Tabela 3 - Prevalência de marcadores sorológicos do vírus da hepatite B (VHB) por grupo de idade. Município de
Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000

18

72

188

174

98

55

605

Reativo para o AgHBs
Reativo para o anti-

HBc totalb

No % No (%)c IC95% No (%)c IC95%

3,0

11,9

31,1

28,8

16,2

9,1

100,0

0

0

5

9

6

0

20

0

0

(2,7)

(5,2)

(6,1)

0

(3,3)

-

-

0,4 - 5,0

1,9 - 8,5

1,4 - 10,8

-

1,9 - 4,7

-

-

1

-

-

-

1

-

-

(20)

-

-

-

(5,0)

0

5

43

130

80

44

302

a. Denominador: população com reatividade para o AgHBs.
b. Qui-quadrado para tendência igual a 191,025, p<0,001.
c. Percentual por grupo etário, tendo como denominador a população de cada grupo.

-

-

(40,0)

(11,1)

-

-

(15,0)

-

-

2

1

-

-

3

0

(6,9)

(22,9)

(74,7)

(81,6)

(80,0)

(49,9)

-

1,1 - 12,7

18,8 - 26,9

68,2 - 84,0

73,9 - 89,2

69,4 - 90,5

45,9 - 53,8

Reativo para o
AgHBea

No (%)a

Reativo para o
anti-HBc IgMa

No (%)a
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sistema de esgoto ou destino adequado do lixo, com
hábitos de higiene quase sempre bastante precários.

A taxa encontrada de prevalência de portadores
do AgHBs em Lábrea identifica um padrão de
endemicidade moderado,26 que nos permite estimar a
existência de um número de portadores crônicos do
VHB entre 400 e 800 indivíduos.

A presença do AgHBs revela aspectos relacionados
ao cenário da transmissão do VHB entre indivíduos sus-
ceptíveis, bem como identifica os grupos de portadores
crônicos do vírus na comunidade.

O estudo apresenta gradiente crescente de infecção
junto com a idade, sendo a maioria dos portadores do
VHB indivíduos em torno de 26 anos. Somente um indiví-
duo, de 6 anos de idade, apresentou sinais de infecção
aguda, indicando padrão de infecção em idades preco-
ces, com quadro predominante de infecção subclínica.

A transmissão vertical, talvez, não seja de grande
importância nessa população, haja vista não terem sido

encontrados indivíduos portadores do AgHBs entre grá-
vidas e menores de 1 ano. Contudo, devemos lembrar
que o estudo avaliou uma amostra muito pequena de
mulheres gestantes e de menores de 1 ano de idade.

A prevalência do AgHBe demonstra baixo potenci-
al de infectividade, sugerindo a existência de dois gru-
pos de concentração da transmissão do VHB nessa
população: um grupo composto de indivíduos meno-
res de 12 anos, cujos mecanismos de transmissão,
provavelmente, estão relacionados à transmissão ver-
tical ou à transmissão horizontal familiar; e outro gru-
po, composto de adultos jovens.

Os mecanismos de transmissão familiar do VHB
podem estar relacionados a fatores não identificados
pela pesquisa. Diversos estudos experimentais e
epidemiológicos indicam a possibilidade de transmis-
são do VHB por insetos hematófagos,27 sugerindo que
esse tipo de transmissão contribuiria para a elevada
endemicidade observada em regiões tropicais. Outros

Prevalência de infecção pelos vírus das hepatites B e D

Exposição

Vacina contra VHB

História de hepatite

Transfusão de sangue

ALT elevada

Reativo para o AgHBs

Tabela 4 - Relação entre a exposição a diversos fatores, ALT elevada e a presença de marcadores sorológicos dos
vírus das hepatites B (VHB) e Delta (VHD). Município de Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000

0,55

5,33

2,80

6,40

Reativo para o anti-HBc total Reativo para o anti-HD total

RR* IC95% p IC95% p RR* IC95% p

0,22 - 1,37

2,06 - 13,80

0,69 - 11,30

1,82 - 22,50

0,28

< 0,001

0,17

0,003

0,78

1,02

1,03

1,17

0,65 - 0,95

0,87 - 1,18

0,83 - 1,29

0,86 - 1,61

0,45

3,56

3,83

7,24

* Risco relativo (RR), ajustado por grupo etário.

0,006

0,86

0,78

0,43

0,33

0,007

0,01

0,001

0,09 - 2,38

1,31 - 9,65

1,39 - 10,59

2,08 - 25,23

RR*

Idade

< 1

1 - 5

5 - 15

15 - 30

30 - 50

50 +

Total

Reativo para o AgHBs

Tabela 5 - Prevalência do anticorpo contra o antígeno do vírus da hepatite Delta (anti-HD total) por grupo de
idade e marcador do vírus da hepatite B (VHB). Município de Lábrea, Estado do Amazonas, Brasil, 2000

0

0

0

3

3

0

20

Reativo para o anti-HBc total

No (%)a IC95% (%)a IC95%

-

-

-

2,6 - 64,0

10,0 - 90,0

-

10,0 - 50,0

0

0

0

(33,3)

(50,0)

0

(30,0)

0

0

1

8

5

2

302

-

-

0,0 - 6,7

2,1 - 10,3

1,0 - 11,6

0,0 - 10,6

2,8 - 7,8

a. Percentual por grupo etário, tendo como denominador a população com reatividade para o AgHBs ou para o anti-HBc total, em cada grupo.
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mecanismos de transmissão – como o comparti-
lhamento de seringas, pentes e escovas de dentes, ou
por lesões de pele – 28,29 são apontados como relevan-
tes para explicar a presença do vírus no interior de
grupos populacionais fechados – como ambientes fa-
miliares, creches, orfanatos e outras instituições –, re-
lacionados à presença de um indivíduo potencialmente
transmissor no convívio com indivíduos suscetíveis.

Apesar de nenhum dos prováveis mecanismos de
transmissão comunitária investigados apresentar as-
sociação estatística com a presença do AgHBs, é pos-
sível que a transmissão sexual seja importante nessa
população, já que apresenta gradiente crescente com
a idade; e também, pelo fato de uma parcela dos indi-
víduos potencialmente transmissores ser constituída
de adultos jovens, em idade sexualmente ativa.

A propósito, sendo a população estudada muito jo-
vem, com mediana de idade calculada em 16 anos, e
15% dela não referir exposição a vacina contra o VHB,
o risco em potencial de infecção, apesar de baixo, dá-
se, principalmente, em uma faixa de idade de médio
risco de evolução para formas de infecção crônica.30

A associação estatística entre a presença do AgHBs,
passado de hepatite e níveis séricos elevados de ALT
demonstra a importância do VHB como agente
etiológico de doença hepática.

A distribuição da prevalência de marcador de infec-
ção prévia pelo VHB revela padrão de intensa circula-
ção do vírus. O fato de apresentar um gradiente cres-
cente em relação à idade, alcançando uma taxa de mais
de 80% na população acima de 50 anos, deixa, entre os
pesquisadores, a impressão de que, algum dia, quase
todos os indivíduos dessa população poderão entrar
em contato com o VHB. Porém, aqueles com mais de
20 anos de idade fazem parte da população que não foi
exposta à vacina – desde a sua introdução, em 1989 –, e,
ademais, a transmissão parece ter-se interrompido em
menores de 5 anos. Essas constatações indicam que, a
longo prazo, deverá diminuir, substancialmente, o nú-
mero de indivíduos infectados e de portadores crôni-
cos do VHB na comunidade de Lábrea.

Como a prevalência do anti-HBc total isolado mede
contato com o VHB em algum momento indefinido do
passado, fica difícil inferir mecanismos e força de trans-
missão do agente. Por outro lado, a disseminação fa-
miliar do VHB, mais uma vez, é evidente: apenas sete
famílias contavam todos os indivíduos não reativos aos
marcadores sorológicos do VHB; e nas famílias onde

foi encontrado mais de um indivíduo reativo, a
prevalência de marcadores do VHB entre os seus mem-
bros alcançou até 100% dos indivíduos avaliados.

A vacina contra hepatite B mostrou ser um impor-
tante fator de proteção: os expostos a ela encontram-
se sob um risco quatro vezes menor de apresentar
marcadores de infecção pelo VHB, comparados àque-
les não vacinados.

O estudo confirma a importância da associação en-
tre o VHB e o VHD na região, principalmente na forma
de infecção presente pelo VHB. E mostra, claramente,
que o VHD está associado a quadros passados de hepa-
tite aguda e é um fator de risco de sinais bioquímicos de
dano hepático em portadores do VHB. Provavelmente,
o vírus circula na comunidade pela via sexual, pois os
indivíduos reativos tem mais de 10 anos de idade, a
grande maioria em idade sexualmente ativa.

A infecção pelo VHB e VHD na Amazônia é descrita
pela literatura mundial como relevante há mais de qua-
tro décadas,4,6,12,13 inclusive sendo associada à ocor-
rência de surtos epidêmicos de doença ictero-
hemorrágica e elevada prevalência de hepatopatias
crônicas e hepatocarcinoma.6,8,10,31-34

Em setembro de 1989, foi implantado um progra-
ma de intervenção centrado na vacinação universal
contra hepatite B14 na região. A presente pesquisa não
se propôs a estimar a eficácia da vacina contra a hepa-
tite B na região, e sim determinar mudanças na
prevalência de marcadores de infecção pelo VHB, ava-
liando o desempenho da vacinação na redução des-
sas taxas nos grupos-alvo, onze anos depois de esta-
belecido o programa. Trata-se de uma metodologia
de aplicação direta e de baixo custo, empregada com
sucesso em estudos da mesma natureza.17
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A importância da infecção
pelos vírus das hepatites B e D
na Amazônia vem sendo descrita
pela literatura mundial
há mais de quatro décadas.

Identificamos uma redução significativa na taxa de
prevalência de portadores do AgHBs na comunidade,
se comparada às relatadas anteriormente à introdu-
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ção da vacina contra hepatite B na região,3 mesmo con-
siderando que a grande maioria dos estudos realizados
antes da vacinação tenham sido baseados em amostras
de conveniência ou demanda expontânea de pacientes
com icterícia. Porém, essa taxa ainda deve ser conside-
rada moderada,26 cerca de três vezes superior à referi-
da para a cidade de São Paulo.35

Antes da introdução da vacina contra hepatite B
na região do vale do Purus, as taxas de prevalência do
AgHBs em menores de 5 anos variavam entre 18,1%,3

10,4%4 e 3,7%;6 e as de prevalência do anti-HBc total,
entre 15%4 e 32,6%.6 A transmissão, nesse grupo
etário, parece ter diminuído substancialmente. Desde
o início da vacinação, nenhum indivíduo menor de 5
anos apresentou reatividade ao AgHBs; e somente cin-
co apresentaram o anti-HBc total, provavelmente
infectados por transmissão vertical – ou horizontal,
de alguma pessoa da sua convivência.

Na faixa de idade dos 5 aos 14 anos, grupo-alvo de
vacinação de rotina e de campanhas nacionais, essas
taxas dão um salto significativo para 2,7% de portado-
res do AgHBs e 22,9% de reativos para o anti-HBc total,
demonstrando haver transmissão com moderada
prevalência de portador crônico do VHB em idade de
elevado risco de evolução para formas crônicas de he-
patite. Esse grupo, talvez, represente as crianças nasci-
das de mães portadoras do AgHBs que escaparam ao
screening da sorologia do pré-natal, bem como as cri-
anças que não foram vacinadas ou não completaram as
doses recomendadas. As taxas de prevalência de
marcadores do VHB para o mesmo grupo etário, antes
da introdução da vacina, variavam entre 31% e 35%
para marcador de contato com o VHB; e para o AgHBs,
entre 7,6%,4 10%,3 e 12%.6 Entretanto, apesar de o vírus
circular entre esse grupo, essas taxas foram reduzidas
em, no mínimo, duas vezes. Considerando que essas cri-
anças tenham adquirido o vírus de suas mães ou de pes-
soas da sua convivência, é de se estimar que poderiam ter
sido evitadas mais de mil infecções e 30 a 300 portadores
crônicos de 5-14 anos de idade, caso fosse realizada
triagem no pré-natal e resgate dos não vacinados ou dos
que não completaram o esquema de vacinação.

Entretanto, a prevalência do VHB entre adolescen-
tes e adultos jovens, dos 15 aos 30 anos de idade,
revela padrão de moderada a elevada endemicidade,
com mais de 70% desses indivíduos apresentando
marcadores de contato com o VHB.

Mas esse grupo é heterogêneo. Os indivíduos com
mais de 20 anos fazem parte do contingente que não foi
alvo do programa de vacinação, e, como já foi demons-
trado, talvez não tenham um papel importante como
transmissores potenciais, sendo, na sua maioria, não
reativos para o anti-HBe. A transmissão acontece, prin-
cipalmente, entre jovens de 16 anos, que, possivelmen-
te, teriam escapado à rotina do programa de imuniza-
ções. Ainda sobre o grupo de mais de 20 anos, não
foram encontradas reduções, tanto das taxas de porta-
dores crônicos do AgHBs como nas de marcador de
contato com o VHB, em relação às relatadas anterior-
mente à introdução da vacina: 8% e 62%, respectiva-
mente.4 A constatação demonstra que a incidência de
novos casos em grupos de idades inferiores pode vir a
contribuir para a manutenção da elevada prevalência
do VHB entre os adultos jovens da comunidade.

A vacina contra hepatite B revelou ser um excelente
recurso para o controle da infecção pelo VHB na popu-
lação estudada. Todavia, o principal fundamento de um
programa de prevenção contra o VHB é a redução do
risco de evolução para formas crônicas de infecção –
que possam resultar em seqüelas irreversíveis –, elimi-
nando a transmissão entre crianças e jovens.20

Um programa de vacinação contra hepatite B, além
de cumprir metas de cobertura da população-alvo,
deve, em princípio, vigiar grupos de portadores trans-
missores em potencial, como mães e indivíduos
reativos para o antígeno “e” do VHB, oferecendo
testagem no acompanhamento pré-natal, programas
de vigilância de hepatites agudas e crônicas, vacina-
ção dos contatos susceptíveis e proteção adequada de
recém-nascidos de mães reativas para o antígeno de
superfície do VHB.

O estudo não identifica transmissão importante
entre crianças menores de 5 anos; talvez, porque a
transmissão aconteça, com grande intensidade, en-
tre indivíduos muito jovens (5-14 anos) sob risco
moderado de evolução para doenças crônicas do
fígado.

Considerando que o vírus da hepatite Delta esteve
presente em 30% dos indivíduos com reatividade para
o AgHBs e mostrou forte associação com níveis séricos
de ALT elevados, está comprovado o importante papel
do VHD na manutenção de um alto risco de evolução
para formas crônicas e ocorrência de hepatite aguda
viral nessa população.

Prevalência de infecção pelos vírus das hepatites B e D
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Na zona rural do Município de Lábrea, a situação
mostrou-se distinta, com taxas de infecção pelo VHB
mais elevadas, possivelmente devido a um impacto me-
nor da vacinação. Assim, o desenvolvimento de estu-
dos semelhantes e a intensificação do programa de
controle da hepatite B devem ser conduzidos entre a
população ribeirinha, haja vista o meio rural ser o
responsável pelo maior fluxo migratório para a cida-
de de Lábrea.

O estudo revela que a exposição à vacina reduziu,
significativamente, a taxa de portadores crônicos do
AgHBs na comunidade, mesmo que tenham sido
identificadas falhas na proteção de indivíduos suscep-
tíveis. O que faz acreditar que, em curto prazo de tem-
po, a transmissão do VHB e do VHD possa ser inter-
rompida na região.

Wornei Silva Miranda Braga e colaboradores
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Resumo

No Brasil, as campanhas de imunização com a vacina tríplice viral (TPV) contendo a cepa Leningrad-Zagreb (LZ) têm sido
associadas a surtos de meningite asséptica e caxumba. O principal objetivo deste estudo é estimar o risco de meningite e
caxumba associado com a campanha de vacinação com TPV-LZ nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 1998. A
incidência de meningite e caxumba e razão de incidência (incidência no período pós-campanha, comparada à incidência no
período anterior às campanhas) foram estimadas utilizando-se os dados disponíveis no Sistema Nacional de Agravos de
Notificação (Sinan). Em ambos os Estados, foram observados surtos de meningite asséptica três semanas após as campanhas,
cujas incidências apresentam diferenças estatisticamente significantes, quando comparadas às dos períodos anteriores às
campanhas. No Estado de Mato Grosso do Sul, onde dados de caxumba estavam disponíveis no Sinan, também se observou
surto de caxumba, cuja incidência foi cerca de 70 vezes maior que a do período anterior à campanha. Discute-se a relação
causal entre a campanha e os surtos observados.

Palavras-chave: vacinas; efeitos adversos; vacina tríplice viral; TPV.

Summary

In Brazil mass vaccination campaigns (MIC) with Leningrad-Zagreb mumps strain-based measles-mumps-rubella
(MMR-LZ) vaccines have been associated with outbreaks of aseptic meningitis and mumps. The main objective of this
paper is to estimate the risk of vaccine-related meningitis and mumps in the States of Mato Grosso and Mato Grosso
do Sul in 1998. The incidence of meningitis and mumps and relative risks (comparison of incidence before and after
MIC with MMR) were estimated using data from routine surveillance of these two states. Increase in meningitis
incidence was observed in both states, three weeks after the MIC, and the incidence was statistically significant when
compared to the incidence in periods before the campaign. Regarding mumps, in the State of Mato Grosso do Sul – the
only state where data were available – the incidence was 70 times higher after the campaign than the period before. The
possible causal association between the campaign and the outbreaks is discussed.

Key words: vaccines; adverse events; measles-mumps-rubella; MMR.
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Introdução

A vacina tríplice viral (TPV) é constituída de vírus
vivos atenuados e visa prevenir três doenças: saram-
po, rubéola e caxumba. Existem diversos tipos de va-
cinas TPV, que se diferenciam nos vírus vacinais em-
pregados. Cada vacina é constituída de vírus vacinais
vivos, causadores de reações adversas semelhantes às
manifestações clínicas das infecções naturais. Por
exemplo, uma pessoa que recebe uma vacina TPV pode
ter mancha cutânea semelhante à de pacientes com
sarampo e rubéola. Entretanto, essas reações adver-
sas são bem menos freqüentes que as manifestações
provocadas pela infecção natural.

Quanto aos vírus da caxumba, a vacina TPV utiliza-
da no país até 1998 apresentava duas diferentes cepas
de vírus: a cepa URABE Am9 (URABE) e a cepa
Leningrad-Zagreb (LZ). Como essas cepas são vírus
vivos atenuados, as pessoas que recebem a TPV tam-
bém podem apresentar manifestações clínicas seme-
lhantes à caxumba natural. Por exemplo, é fato co-
nhecido que um percentual significativo dos casos de
caxumba natural também apresente meningite: em até
50% dos casos de caxumba, pode haver meningite
associada.1 Nem sempre os casos de meningite causa-
dos pela caxumba são diagnosticados, porque as ma-
nifestações de meningite – febre, dor de cabeça,
vômitos – são confundidas com as manifestações da
caxumba. Ademais, como tais casos de meningite são
provocados pelo próprio vírus da caxumba, não se
consegue isolar bactérias na investigação laboratorial
de rotina desses casos, e, em geral, o liquor apresenta
aspecto e características diferentes das encontradas
por meningites bacterianas. Na literatura médica, os
casos de meningite em que não se conseguem isolar
bactérias (geralmente de etiologia viral, de evolução
benigna e de curta duração) são denominados de
meningite asséptica.2

Em 1998, campanhas de imunização foram
realizadas com vacina TPV contendo a cepa LZ, nos
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Gran-
de do Norte e Paraíba. As campanhas nos três primei-
ros Estados utilizaram apenas vacinas contendo a cepa
LZ. O objetivo do presente estudo é descrever a ocor-
rência de meningite asséptica e de caxumba nos Esta-
dos de Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT)
e estimar a associação desses eventos com a campa-
nha de vacinação. Outra versão deste trabalho, com

dados adicionais e outros procedimentos estatísticos,
foi publicada anteriormente.3

Metodologia

No Estado de Mato Grosso do Sul, a campanha
iniciou-se no dia 15 de agosto de 1998 (semana
epidemiológica 32). Segundo dados oficiais do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) sobre o
primeiro mês de campanha, estima-se que 442.962
crianças tenham sido vacinadas, para uma popula-
ção-alvo de 473.718, o que corresponde a uma co-
bertura vacinal de 94%.

No Estado de Mato Grosso, a campanha iniciou-se
no dia 26 de setembro de 1998 (semana epidemio-
lógica 38) e a estimativa para o número de vacinados
é de 402.927, em uma população-alvo de 580.587 –
cobertura vacinal de 69%. A vacina foi administrada
em crianças de 1 a 11 anos de idade, independente-
mente de vacinação prévia.

Fonte de dados

No estudo, foram utilizados dados de casos de
meningite notificados junto ao Sistema Nacional de
Agravos de Notificação (Sinan), ocorridos no ano de
1998, em MS; e nos anos de 1996, 1997 e 1998, em
MT. Em cada banco de dados, foram selecionadas as
seguintes variáveis, contempladas no modelo de ficha
de notificação do Sinan:
a) dados de identificação – data de internamento,

semana epidemiológica de notificação, idade, sexo;
b) dados referentes ao exame liquórico – aspecto,

contagem de leucócitos, linfócitos e monócitos;
c) dados referentes à bacteriologia – cultura e

bacterioscopia do liquor e sangue; e
d) diagnóstico etiológico.

Classificação dos casos

Os casos de meningite foram classificados em duas
categorias. Na primeira categoria, estão os casos assi-
nalados na ficha de notificação como “viral” e de
“etiologia desconhecida”, que correspondem à de-
nominação de “casos de meningite de etiologia não
esclarecida” (MENES) utilizada na rotina dos serviços
de vigilância. Na segunda categoria, os casos de me-
ningite com características do liquor compatíveis com
etiologia viral: celularidade maior do que 10 e menor
do que 1.500 células por ml; e presença de linfócitos

Eventos adversos associados à vacina tríplice viral
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e/ou monócitos em um percentual maior do que 49%.
Foram excluídos da segunda categoria os casos sem
dados laboratoriais. Os casos com exame bacterioló-
gico positivo (Gram ou cultura de liquor ou sangue)
foram descartados em ambas as classificações. Obser-
ve-se que as categorias não são excludentes, signifi-
cando que um caso pode pertencer às duas ou ape-
nas a uma categoria; por isso, os resultados são apre-
sentados separadamente, para cada uma.

Casos de caxumba

Todos os casos registrados no sistema de notifi-
cação compulsória de Mato Grosso do Sul em 1998
foram utilizados, já que não existem dados que per-
mitam classificá-los em categorias ou validar o diag-
nóstico. Dados para MT não estavam disponíveis no
momento da análise, ou seja, no ano de 1998.

Análise

Os coeficientes de incidência de meningite foram
estimados para cada classificação e para os períodos
antes e após as campanhas de vacinação. Para cada
período de tempo, o número de casos foi dividido
pela estimativa da população de 1 a 11 anos multi-
plicada pelo número de semanas epidemiológicas
(pessoa-tempo). As razões de incidência foram obti-
das dividindo-se a incidência para cada período pós-

campanha pela incidência pré-campanha. Também
foi estimada a diferença de risco (DR), definida como
a diferença entre a incidência para cada período pós-
campanha e a incidência pré-campanha.

O total de doses foi estimado pelo número da popu-
lação-alvo da campanha multiplicado pela cobertura
vacinal. O número de doses de vacina aplicadas para
cada caso de meningite foi estimado assumindo-se que
o excesso de casos foi atribuído à vacina, a saber:

As análises foram realizadas utilizando-se o progra-
ma estatístico Stata, versão 7.0.4 Intervalos de confiança
de 95% foram estimados para as incidências, diferen-
ças e razões de incidência (ver “methods and formu-
las” em “EPITAB – tables for epidemiologists”).4,5

Resultados

As Figuras 1 e 2 mostram a distribuição de casos
de meningite para cada Estado e por semana
epidemiológica. Em ambos os Estados, observa-se um

Figura 1 - Casos notificados de meningite na faixa etária de 1 a 11 anos, por semana epidemiológica. Estado de
Mato Grosso do Sul, Brasil, 1998
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aumento da ocorrência de casos de meningite três
semanas após a campanha, tanto para casos reporta-
dos na ficha de notificação como sendo meningite de
etiologia “viral” ou “etiologia desconhecida”, como
para casos com dados de exame liquórico compatível
com meningite viral. No mesmo período, não foi ob-
servado qualquer aumento no número de casos com
etiologia bacteriana ou no total de casos de meningite
em indivíduos com idade acima de 12 anos (dados
apresentados na publicação anterior).3

A Tabela 1 mostra as incidências, razões de incidên-
cia e diferença de incidência para os casos notificados
como meningite de etiologia “viral” ou “etiologia desco-
nhecida” na faixa etária de 1 a 11 anos, por semana
epidemiológica, em ambos os Estados. A média de casos
por semana, antes da campanha, foi de 0,71 (22 casos
divididos por 31 semanas) e 1,9 (71 casos divididos por
37 semanas), respectivamente em Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso. Foi observado aumento da incidência de
meningite a partir da 2ª-3ª semana após a abertura da
campanha de imunização, até a 5ª-7ª semana. Em Mato
Grosso do Sul, a incidência mais elevada ocorre na sema-
na 35 (3ª semana pós-campanha), correspondendo a
um valor 23 vezes maior, quando comparado ao da inci-
dência média pré-campanha. O aumento persiste até a
semana 37, o que significa que o surto perdurou por
cerca de quatro semanas (34 a 37). Em Mato Grosso, o
aumento de incidência de casos notificados como me-

ningite de etiologia “viral” ou “etiologia desconheci-
da” torna-se estatisticamente significante a partir da
semana 41; e atinge seu pico na semana seguinte (42ª),
quando a incidência é cerca de 16 vezes maior que a
observada anteriormente. O surto perdura até a sema-
na 45 (cerca de cinco semanas).

A Tabela 2 mostra as incidências para meningite
asséptica pelo critério laboratorial (dados de exame
liquórico compatível com meningite viral), por se-
mana epidemiológica, em ambos os Estados. O perí-
odo de aumento de incidência de meningite e a sua
duração são similares aos apresentados na Tabela 1.
O pico de incidência foi de 1,9 e 3,4 casos por
100.000 habitantes, respectivamente em Mato Gros-
so do Sul e Mato Grosso.

Na Tabela 3, observa-se que a estimativa do núme-
ro de casos de meningite por doses aplicadas variou
de um caso para 6.199 doses a um caso para 7.900
doses em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, variou
de um caso para 13.422 doses a um caso para 19.257
doses.

A Tabela 4 apresenta a distribuição de casos de
caxumba registrados em Mato Grosso do Sul, por
semana epidemiológica. Observa-se que o número
de casos de caxumba na semana 35 chegou a 884,
correspondendo a uma incidência 72 vezes maior
que a incidência nas semanas antecedentes à
campanha.

Figura 2 - Casos notificados de meningite na faixa etária de 1 a 11 anos, por semana epidemiológica. Estado de
Mato Grosso, Brasil, 1998
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Tabela 1 - Incidência de casos de meningite notificados como de etiologia “viral” ou “etiologia desconhecida”.
Risco relativo e diferença de risco comparando casos pré e pós-campanha. Estados de Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso, Brasil, 1998

Semana
epidemiológica

Casos
Incidência a

x 100.000
RRb

IC95%
DRc x 100.000

IC95%

Mato Grosso do Sul Mato Grosso

Semana
epidemiológica

Casos
Incidência d

x 100.000
RRb

IC95%
DRc x 100.000

IC95%

0,15

0,21

0,42

0,84

3,38

3,17

0,84

0,00

0,63

0,42

0,00

0,21

0,05

122

1

2

4

16

15

4

0

3

2

0

1

2

1-31

32*

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43-51

1-37

38*

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49-51

71

2

0

5

18

30

23

9

10

1

3

2

2

0,33

0,34

0,00

0,86

3,10

5,17

3,96

1,55

1,72

0,17

0,52

0,34

0,11

1

* Início da campanha
a: estimativa da população = 473.718 com idade entre 1 e 11 anos, em 1998.
b: risco relativo (RR) = incidência depois da campanha ÷ incidência antes da campanha.
c: diferença de risco (DR) por 100.000 = incidência depois da campanha - incidência antes da campanha.
d: estimativa da população = 580.587 com idade entre 1 e 11 anos, em 1998.

Inês Dourado e colaboradores

1,4
0,0 a 8,7

2,8
0,3 a 11,4

5,6
1,4 a 16,6

22,5
11,1 a 44,9

21,1
10,8 a 42,6

5,6
1,4 a 16,6

-

4,2
0,8 a 19,1

2,8
0,3 a 11,4

-

1,4
0,0 a 8,7

0,3
0,0 a 1,3

-

0,06
-0,4 a 0,5

0,27
-0,3 a 0,8

0,69
-0,1 a 1,5

3,23
1,6 a 4,9

3,0
1,4 a 4,6

0,7
-0,1 a 1,5

-

0,5
-0,2 a 1,2

0,3
-0,3 a 0,8

-

0,06
-0,4 a 0,5

-0,1
-0,9 a -0,2

1,0
0,1 a 3,9

-

2,6
0,8 a 6,3

9,4
5,3 a 16,0

15,6
9,8 a 24,0

12,0
7,1 a 9,4

4,7
2,1 a 9,4

5,2
2,4 a 10,2

0,5
0,1 a 3,0

1,6
0,3 a 4,6

1,0
0,1 a 3,9

0,3
0,0 a 1,3

-

0,14
-0,5 a 0,5

-

0,53
-0,2 a 1,3

2,77
1,3 a 4,2

4,84
3,0 a 6,7

3,63
2,0 a 5,2

1,22
0,2 a 2,2

1,39
0,3 a 2,5

-0,16
-0,5 a 0,2

0,19
-0,4 a 0,8

0,01
-0,0 a 5,0

-0,22
-0,4 a 0,0
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Tabela 2 - Incidência de casos com dados de exame liquórico compatível com meningite viral. Risco relativo e
diferença de risco comparando casos pré e pós-campanha. Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
Brasil, 1998

0,05

0,21

0,21

0,42

1,90

1,90

1,27

0,00

0,21

0,00

0,00

0,21

0,05

18

1

1

2

9

9

6

0

1

0

0

1

2

1-31

32*

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43-51

1-37

38*

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49-51

36

1

1

1

15

20

19

7

5

0

2

1

2

0,17

0,17

0,17

0,17

2,58

3,44

3,27

1,21

0,86

0,00

0,34

0,17

0,12

1

* Início da campanha
a: estimativa da população = 473.718 com idade entre 1 e 11 anos, em 1998.
b: risco relativo (RR) = incidência depois da campanha ÷ incidência antes da campanha.
c: diferença de risco (DR) por 100.000 = incidência depois da campanha - incidência antes da campanha.
d: estimativa da população = 580.587 com idade entre 1 e 11 anos, em 1998.
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3,9
0,1 a 28,9

3,9
0,1 a 28,9

7,8
0,8 a 38,8

34,9
11,9 a 103,9

34,9
11,9 a 103,9

23,2
6,6 a 76,4

-

3,9
0,1 a 28,9

-

-

~1

3,9
0,1 a 28,9

-

0,17
-0,26 a 0,57

0,17
-0,26 a 0,57

0,37
-0,26 a 5,7

1,85
-0,2 a 9,5

1,85
-0,2 a 9,5

1,2
1,0 a 2,2

-

0,17
-0,3 a 0,6

-

-

0,17
-0,3 a 0,6

~0

1,0
0,0 a 6,1

1,0
0,0 a 6,1

1,0
0,0 a 6,1

15,4
7,8 a 28,9

20,6
11,3 a 36,5

19,5
10,6 a 35,0

7,2
2,7 a 16,4

5,1
1,6 a 13,1

-

2,1
0,3 a 8,0

1,0
0,0 a 5,7

0,7
0,1 a 2,7

-

~0

~0

~0

2,4
1,1 a 3,7

3,27
1,7 a 4,8

3,1
1,6 a 4,6

1,0
0,1 a 1,9

0,7
0,0 a 1,5

-

0,2
-0,3 a 6,6

~0

-0,1
-0,2 a 0,1

Semana
epidemiológica

Casos
Incidência a

x 100.000
RRb

IC95%
DRc x 100.000

IC95%

Mato Grosso do Sul Mato Grosso

Semana
epidemiológica

Casos
Incidência d

x 100.000
RRb

IC95%
DRc x 100.000

IC95%
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Tabela 3 - Casos observados, esperados, em excesso e por doses aplicadas* nas semanas de pico de incidência
de meningite. Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Brasil, 1998

Casos Critério
clínico

Critério
laboratorial

Mato Grosso do Sul Mato Grosso

Casos observados nas
semanas de pico

Média semanal de casos
antes da campanha

Casos esperados nas três
semanas de pico

Excesso de casos

Caso por doses aplicadas≤

(semanas 35 a 37)
35

22 ÷ 31 = 0,71

3 x 0,71 = 2

35 - 2 = 33

442.926 ÷ 33 =
1 caso por

13.422 doses

Critério
clínico

Critério
laboratorial

(semanas 35 a 37)
24

8 ÷  31 = 0,25

3 x 0,25 = 1

24 - 1 = 23

442.926 ÷ 23 =
1 caso por

19.257 doses

(semanas 41 a 43)
71

71 ÷ 37 = 1,9

3 x 1,9 = 6

71 - 6 = 65

402.927 ÷ 65 =
1 caso por

6.199 doses

(semanas 41 a 43)
54

36 ÷  37 = 1

3 x 1 = 3

54 - 3 = 51

402.927 ÷ 51 =
1 caso por

7.900 doses

* Doses aplicadas = população-alvo multiplicada pela cobertura vacinal.
Ou seja: para Mato Grosso do Sul, 473.718 x 93,5% = 442.926; e para Mato Grosso, 580.587 x 69,4% = 402.927

Tabela 4 - Incidência de caxumba por semana epidemiológica até a semana 40. Risco relativo e diferença de
risco comparando casos pré e pós-campanha. Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 1998

Semana
epidemiológica Casos

Incidênciaa

x 100.000
RRb

IC95%
DRc x 100.000

IC95%

2,6

8,0

28,7

186,6

52,7

16,3

8,4

3,4

1,7

1

3,1
2,2 a 4,3

10,4
8,4 a 12,7

72,4
64,2 a 81,7

20,5
17,4 a 24,0

6,3
4,9 a 8,1

3,3
2,3 a 4,5

1,3
0,7 a 2,2

0,7
0,3 a 1,3

-

5,4
2,9 a 8,1

24,2
19,6 a 28,9

180,0
170,0 a 200,0

50,1
43,7 a 56,7

13,7
10,0 a 17,3

5,8
3,2 a 8,5

0,8
0,1 a 2,5

-0,9
-2,1 a 0,3

a: estimativa da população = 473.718 com idade entre 1 e11 anos, em 1998.
b: risco relativo (RR) = incidência depois da campanha ÷ incidência antes da campanha.
c: diferença de risco (DR) por 100.000 = incidência depois da campanha - incidência antes da campanha.

391

38

127

884

250

77

40

16

8

1 - 32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Entre as semanas 1 e 32, antes da campanha, fo-
ram registrados 391 casos de caxumba, correspon-
dendo a uma média semanal de 12 casos (391÷32).
Entre as semanas 33 e 38, período pós-campanha, fo-
ram registrados 1.416 casos, enquanto eram esperados
72 (6 semanas x 12 casos/semana), correspondendo a
um excesso de 1.344 casos (1.416 - 72) neste período e
a uma estimativa de 1 caso para 313 (442.926 ÷ 1.416)
doses aplicadas (IC95%: 297 a 330).

Discussão

Os principais achados do trabalho podem ser sin-
tetizados nos seguintes pontos:
a) existência de surtos de meningite asséptica de pro-

vável etiologia viral nos Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, ocorridos cerca de três sema-
nas após o início da campanha de imunização com
a vacina tríplice viral; e

b) existência de surto de caxumba no Estado de Mato
Grosso do Sul, no mesmo período.
Os dados sugerem que os surtos de meningite e

caxumba foram causados pelo uso da vacina TPV du-
rante as campanhas. Uma hipótese alternativa seria
que os aumentos de incidência fossem decorrentes
da variação sazonal. Entretanto, a incidência nos anos
de 1996 e 1997, no Estado de Mato Grosso, não apre-
sentou qualquer padrão sazonal.3 Os dados de me-
ningite em Mato Grosso do Sul anteriores a 1998 não
estavam disponíveis no momento da análise. Registros
de casos de caxumba anteriores a 1998 estavam dis-
poníveis para esse Estado, e o surto epidêmico, apa-
rentemente, também não correspondeu a qualquer
padrão sazonal.3

Outra hipótese alternativa seria a ocorrência de
um aumento na incidência de caxumba por vírus sel-
vagem (ou de outra etiologia) concomitante à campa-
nha de vacinação. Entretanto, esse evento significaria
dois surtos com características similares em dois Esta-
dos diferentes, ademais de restritos à população-alvo
das campanhas – um grau de coincidência demasia-
damente alto, bastante improvável.

Dois pontos devem ser considerados na interpreta-
ção desses resultados. Primeiramente, não se dispõe de
dados de anos anteriores para o Estado de Mato Gros-
so do Sul (antes de 1997) que permitam analisar uma
série histórica e estabelecer padrão sazonal ou cíclico
de meningite. Tampouco dispõe-se de dados sobre ocor-

rência de caxumba no Estado de Mato Grosso. Em se-
gundo lugar, não há confirmação laboratorial da
etiologia dos casos de meningite. Na prática clínica de
rotina, o diagnostico etiológico de meningite viral não é
factível pelas dificuldades de isolamento viral. Geralmen-
te, o caso é notificado como “viral” ou “meningite de
etiologia indefinida”, baseado em informações sobre o
quadro do paciente e exame liquórico. No presente
estudo, foram utilizados os casos de meningite notifica-
dos compatíveis com a definição de síndrome de me-
ningite asséptica adotada na prática médica, ou seja:
qualquer caso de meningite usualmente acompanhado
de pleiocitose linfocitária e cuja etiologia não é aparen-
te na avaliação clínica e laboratorial inicial.2 Essa defini-
ção não é específica, mas julgamos ser um proxi ade-
quado para meningite viral.

Eventos adversos associados à vacina tríplice viral

As estimativas de diferenças de
 risco sugerem, fortemente, que a
incidência de meningite e caxumba
atribuída à vacina TPV
é menor que a incidência desses
eventos por infecção natural.

A hipótese mais plausível apresentada pelo estudo
é de uma relação causal entre o uso da vacina LZ e os
surtos de meningite e caxumba observados, funda-
mentada nos seguintes argumentos:5

a) Magnitude do efeito – razões de incidência eleva-
das, estatisticamente significantes.

b) Especificidade – não-evidência de evento similar em
ano anterior (apenas em Mato Grosso, quanto a
meningite; e em Mato Grosso do Sul, quanto a ca-
xumba), e restrita à população-alvo da campanha.3

c) Surtos de curta duração – sugestão de exposição
maciça em curto período de tempo, compatível
com uma campanha de vacinação.

d) Plausibilidade biológica – ocorrências de caxum-
ba e meningite já descritas como eventos adversos
secundários à vacina contra caxumba.6

e) Ocorrência dos surtos 3-4 semanas após o princi-
pal dia de vacinação – o que corresponde ao pe-
ríodo de incubação descrito para ambos os even-
tos, posteriormente ao uso da vacina contra ca-
xumba.7,8
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Mas, qual é a freqüência de reações adversas
provocadas por outras vacinas TPV empregadas no
Brasil? Surtos epidêmicos de meningite e caxumba
foram observados após as campanhas de vacinação
com a vacina TPV no ano de 1997, em diferentes
Estados: Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí. Em
Salvador, Bahia,8 um estudo estimou a ocorrência
de um caso de meningite asséptica para cada 13.000
doses de vacina aplicadas – todavia, uma freqüência
menor que a da meningite decorrente de infecção
natural.

As vacinas TPV contendo a cepa LZ foram utiliza-
das na antiga Iugoslávia, aparentemente com baixa
incidência de reações adversas.9 Em uma campanha
de vacinação com TPV realizada nas Bahamas em
1997, na qual se utilizou a cepa LZ,10 foi registrado
apenas um caso de meningite asséptica para um total
de 103.170 pessoas vacinadas com idade entre 4 e 40
anos. Contudo, Tesovic et al publicaram uma carta
em 1993, onde estimam o risco para meningite

asséptica por essa cepa em cerca de nove casos para
10.000 doses aplicadas.11 No Brasil, uma investigação
desenvolvida em 1996 (não publicada) refere que a
cepa LZ produz mais casos de caxumba quando com-
parada a outras cepas (inclusive URABE).7

As estimativas de diferenças de risco sugerem, for-
temente, que a incidência de meningite e caxumba
atribuída ao uso da vacina é menor que a incidência
desses eventos quando causados por infecção natu-
ral. Entretanto, mesmo considerando-os como even-
tos raros, a magnitude das incidências de caxumba e
meningite foi suficiente para provocar surtos
epidêmicos, potencialmente capazes de abalar a con-
fiança da população nos efeitos das vacinas TPV.
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Introdução

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma pu-
blicação trimestral de caráter técnico-científico,
prioritariamente destinada aos profissionais dos servi-
ços de saúde. Editada pela Coordenação-Geral de De-
senvolvimento da Epidemiologia em Serviços da Se-
cretaria de Vigilância em Saúde (CGDEP/SVS), tem a
missão de difundir o conhecimento epidemiológico
visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Nela, também são
divulgadas portarias, regimentos e resoluções do Mi-
nistério da Saúde, bem como normas técnicas relati-
vas aos programas de controle.

Modelos de trabalhos

A revista recebe trabalhos candidatos a publicação
nas seguintes modalidades: (1) Artigos originais nas
seguintes linhas temáticas: avaliação de situação de saú-
de; estudos etiológicos; avaliação epidemiológica de
serviços; programas e tecnologias; e avaliação da vigi-
lância epidemiológica (número máximo de 20 laudas);
(2) Artigos de revisão crítica sobre tema relevante
para a Saúde Pública ou de atualização em um tema
controverso ou emergente (número máximo de 30
laudas); (3) Ensaios, interpretações formais, sistema-
tizadas, bem desenvolvidas e concludentes de dados e
conceitos sobre assuntos de domínio público, ainda
pouco explorados (número máximo de 15 laudas); (4)
Relatórios de reuniões ou oficinas de trabalho
realizadas para discutir temas relevantes à Saúde Públi-
ca – suas conclusões e recomendações (número máxi-
mo de 25 laudas); (5) Comentários ou artigos de
opinião curtos, abordando temas específicos; e (6)
Notas prévias; e (7) Republicação de textos consi-
derados relevantes para os serviços de saúde, original-
mente publicados por outras fontes.

Apresentação dos trabalhos

Cada trabalho proposto para publicação deverá
ser elaborado tendo por referência os “Requisitos
Uniformes para Manuscritos Submetidos a Periódi-
cos Biomédicos” [Informe Epidemiológico do SUS

1999;8(2):5-16 disponível em: http://www.funasa.
gov.br/pub/Iesus/ies00.htm] e anexado a uma carta
de apresentação dirigida ao Corpo Editorial da
Epidemiologia e Serviços de Saúde. Para artigos
originais, artigos de revisão e comentários, os auto-
res responsabilizar-se-ão pela veracidade e
ineditismo do trabalho apresentado. Na carta de en-
caminhamento, deverá constar que: a) o manuscrito
ou trabalho semelhante não foi publicado, parcial
ou integralmente, nem submetido a publicação em
outros periódicos; b) nenhum autor tem associação
comercial que possa configurar conflito de interes-
ses com o manuscrito; e c) todos os autores partici-
param na elaboração do seu conteúdo intelectual –
desenho e execução do projeto, análise e interpreta-
ção dos dados, redação ou revisão crítica, e aprova-
ção da versão final. A carta deverá ser assinada por
todos os autores do manuscrito.

Formato de um trabalho para publicação

O trabalho deverá ser digitado em português, em
espaço duplo, fonte Times New Roman tamanho
12, no formato RTF (Rich Text Format); impresso
em folha-padrão A4 com margem de 3 cm à esquer-
da; e remetido em três vias, ademais de gravação
magnética em disquete de 31/2”

, por correio. As tabe-
las e figuras poderão ser elaboradas em programas
do tipo Microsoft Office, Corel Draw ou Harvard
Grafics, nos formatos BMP (Bitmap do Windows)
ou TIFF, no modo de cor CMYK. Todas as páginas
deverão ser numeradas, inclusive as das tabelas e
figuras. Não serão aceitas notas de texto de pé de
página. Cada trabalho deverá ser enviado com: PÁ-
GINA DE ROSTO – título completo e resumido, nome
dos autores e instituições por extenso, rodapé –; RE-
SUMO e SUMMARY (versão do RESUMO em inglês); e
finalmente, o ARTIGO completo – INTRODUÇÃO;
METODOLOGIA, RESULTADOS, DISCUSSÃO, AGRADE-
CIMENTOS, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS e TABE-
LAS/FIGURAS anexas –, nesta ordem:

Página de rosto
A página de rosto é composta do título do artigo –

em português e inglês, em letras maiúsculas – seguido

Normas para publicação
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do nome completo do(s) autor(es) e da(s)
instituição(ções) a que pertence(m), em letras minúscu-
las. É fundamental a indicação do título resumido, para
referência no cabeçalho das páginas da publicação. No
rodapé, constam o endereço completo, telefone, fax e e-
mail de pelo menos o autor principal, para contato, e do
órgão financiador da pesquisa.

Resumo
Colocado no início do texto, redigido em portu-

guês e com um número máximo de 150 palavras, o
resumo deve conter descrição sucinta a clara do ob-
jetivo, metodologia, resultados e conclusão do arti-
go. Após o resumo, o autor deve listar três ou quatro
palavras-chave de acesso, contempladas na lista de
Descritores de Saúde definida pelo Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde da Organização Pan-Americana de
Saúde(Bireme/OPAS).

Summary
Corresponde à tradução em inglês do RESUMO,

seguido pelas palavras-chave, igualmente em inglês
(Key words).

Os artigos originais, na sua estrutura, devem respei-
tar a seguinte seqüência, além dos tópicos já descritos:

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo

do estudo.

Metodologia
Descrição precisa da metodologia adotada e, quan-

do necessário, dos procedimentos analíticos utiliza-
dos. Considerações éticas do estudo devem ser
mencionadas ao final deste apartado, com menção às
comissões éticas que aprovaram o projeto original –
desde que o fato seja pertinente ao artigo.

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo

considerar – anexas ao artigo – tabelas e figuras
auto-explicativas, se necessárias (ver o item TABE-
LAS e FIGURAS).

Discussão
Relação dos resultados observados, incluindo suas

implicações e limitações, e a sua comparação com

outros estudos relevantes para o tema e objetivos do
estudo.

Agradecimentos
Em havendo, devem-se limitar ao mínimo indis-

pensável, localizando-se após a DISCUSSÃO.

Referências bibliográficas
Listadas após a DISCUSSÃO ou AGRADECIMEN-

TOS e numeradas em algarismos arábicos, na mes-
ma ordem de citação no artigo. O número de cada
referência deve corresponder ao número sobrescri-
to (sem parênteses) imediatamente após a respecti-
va citação no texto. Títulos de periódicos, livros e
editoras devem ser colocados por extenso. A quanti-
dade de citações bibliográficas deve-se limitar a 30,
preferencialmente. Artigos de revisão sistemática e
metanálise não têm limite de citações. As referências
também devem obedecer aos “Requisitos Uniformes
para Manuscritos Submetidos a Periódicos
Biomédicos”. Exemplos:

Anais de congresso:
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