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Editorial

Avaliação das ações descentralizadas em saúde

A avaliação das ações decorrentes das políticas de saúde deve ser encarada como um dos seus 
componentes. Sem essa avaliação, não é possível saber se o esforço empreendido resultou no seu 
objetivo principal, a melhoria das condições de saúde da população.

A avaliação das ações em saúde não é uma tarefa simples. À medida que elas se tornam mais complexas 
e contam com mais atores envolvidos, surgem novos desafios para uma adequada conclusão sobre os 
seus efeitos. É o caso do Brasil, onde se observa uma progressiva descentralização das ações em saúde, 
iniciada com a promulgação da Constituição de 1998.

A Epidemiologia e Serviços de Saúde traz, nesta edição, dois artigos que utilizaram abordagens 
criativas para avaliar ações descentralizadas em saúde. O primeiro artigo refere-se a uma avaliação de 
impacto; e o segundo, a uma avaliação de processo. A título de recordação, as avaliações de impacto 
investigam mudanças na morbimortalidade – e/ou aspectos relacionados –, decorrentes das ações, e as 
avaliações de processo investigam oferta, qualidade, uso e cobertura;1 avaliações de impacto são menos 
comuns no Brasil.2

O trabalho intitulado “Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras (1980-1998)” utiliza 
a mortalidade por algumas causas evitáveis, como eventos sentinela, para avaliar efeitos de ações em 
saúde nas capitais do País. Como indicadoras dessa efetividade, foram utilizadas as brechas redutíveis 
de mortalidade (BRM), que constituem uma medida de risco atribuível entre expostos.3 Os resultados 
mostraram declínios consistentes das BRM da mortalidade infantil por diarréia e das infecções respira-
tórias agudas, que refletem, possivelmente, o efeito das ações para o controle desses agravos, uma vez 
que as condições de vida foram consideradas na análise. Por outro lado, as BRM da mortalidade por 
tuberculose e por doença cerebrovascular aumentaram em algumas capitais, indicando problemas nas 
estratégias de controle.4

O segundo artigo intitula-se “Programa Saúde da Família: a experiência de implantação em dois 
Municípios da Bahia”. O trabalho foi desenvolvido em um Município que possuía o sistema municipal 
de saúde mais estruturado; e em outro, que apresentava um sistema local de saúde incipiente. Por meio 
de grupos focais, foram investigados aspectos relacionados à gestão/organização, perfil das práticas e 
cobertura do Programa Saúde da Família (PSF). De maneira geral, o Município com melhores indicadores 
epidemiológicos e assistenciais apresentou melhor performance; em ambos os Municípios, entretanto, 
dificuldades de articulação entre os diversos níveis do sistema, de financiamento e a precariedade das 
condições de vida foram identificadas como obstáculos ao desenvolvimento do PSF.5

Esta edição também apresenta uma nota prévia, intitulada “Primeira injeção de drogas e hepatite C: 
achados preliminares”, com resultados importantes para a orientação de ações preventivas. O estudo, 
desenvolvido junto a usuários de drogas injetáveis (UDI) da cidade do Rio de Janeiro, identifica uma 
redução na prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C – provavelmente decorrente de redução da 
freqüência de injeções – e a importância das redes sociais de UDI para a iniciação do uso.6

As evidências produzidas pelos estudos avaliativos aqui publicados são preocupantes. Embora elas 
demonstrem que ações voltadas para a redução da mortalidade por diarréia e por infecções respiratórias 
agudas apresentam indícios de efetividade, para situações que representam desafios mais recentes – caso 



da re-emergência da tuberculose; e da doença cerebrovascular, que persiste como primeira causa de 
mortalidade entre adultos mais velhos 7 – e para o próprio Programa Saúde da Família, existem indícios 
de problemas nas estratégias adotadas. São evidências que reforçam a importância da avaliação das ações 
resultantes de políticas para o controle de problemas de saúde, e da necessidade da sua incorporação 
como atividade permanente do Sistema Único de Saúde, SUS.

Maria Fernanda Lima-Costa
Membro do Comitê Editorial
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Resumo
Foi realizado um estudo descritivo de agregados espaço-temporais abordando causas selecionadas de mortalidade evitável, 

no período compreendido entre 1980 e 1998. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foram as 
fontes de dados utilizadas. Para a análise desses dados, foram calculados os coeficientes de mortalidade padronizados para 
tuberculose e doença cerebrovascular, além dos coeficientes de mortalidade infantil por diarréia e infecção respiratória 
aguda. A estratificação das capitais segundo condições de vida foi feita mediante técnica estatística da análise de componentes 
principais. Para cada uma das capitais, foram calculadas as brechas redutíveis de mortalidade (BRM) em relação ao estrato 
(BRE) e ao País (BRP), o percentual da redução anual e a razão de desigualdade entre as capitais. Verificou-se tendência 
majoritária de decréscimo dos indicadores na maioria das capitais brasileiras, tanto da mortalidade infantil por diarréia (entre 
-77,4% e -5,3%) como pelas infecções respiratórias agudas (entre -69,9% e -7,1%). A redução do valor médio das BRE para 
ambas as causas, em todo o período estudado, revela possível efeito dos programas específicos voltados para o controle 
desses agravos. Já em relação à mortalidade por tuberculose e doença cerebrovascular, embora houvesse ocorrido redução 
das médias qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade na maioria das capitais, verificou-se aumento em diversas delas, o 
que indica problemas nas estratégias de controle. Por sua vez, o registro de valores elevados das BRP, ao lado das razões de 
desigualdade – que variaram entre 0,4 e 11,0 –, revela a persistência de desigualdades regionais e sociais.

Palavras-chave: desigualdades; diferenciais; mortes evitáveis; avaliação; brechas.

Summary
A descriptive ecological study was carried out on avoidable deaths in Brazilian urban settings from 1980 to 1998. 

The Mortality Information System (SIM), the Brazilian Institute of Geography and Statistics Foundation (IBGE) and 
the United Nations Development Programme (UNDP) were utilized as data sources. Standardized mortality rates were 
estimated for tuberculosis and cerebrovascular disease. Infant mortality rates for diarrhea and acute respiratory infec-
tion were also calculated. Stratification by city was done through principal component analysis. For each capital, the 
following were calculated: reducible mortality gaps (BRM), in relation to stratum (BRE), annual rate of reduction, and 
ratio of inequality between capitals. Decreases in infant mortality rates for diarrhea (between -77.4% and -5.3%) and 
acute respiratory infection (between -69.9% and -7.1%) were observed in most of the cities studied. There were also 
decreases in the attributable risk (BRE) related to both diseases during the study period. Those trends are compatible with 
the success of the programs directed to control both health problems. With respect to tuberculosis and cerebrovascular 
mortality, despite a decline in the majority of the cities studied, there was an upward trend in several cities for at least 
one disease, indicating problems with control measures. The elevated relative risks (BRP) found and the inequality 
ratios, which varied from 0.4 to 11.0, reflect the persistence of social health inequalities in Brazil.

Key words: inequality; avoidable deaths; evaluation; gaps.

Reducible Gaps in Mortality in State Capitals, Brazil (1980 - 1998)

ARTIGO 
ORIGINAL

Ligia Maria Vieira da Silva
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia

Maria da Conceição Nascimento Costa
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia

Jairnilson Silva Paim
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia

Indaiá do Brasil Dias
Bolsista de aperfeiçoamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério da 
Ciência e Tecnologia

Alcione Brasileiro Oliveira Cunha
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia

Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras 
(1980 - 1998)*

Endereço para correspondência:  
Rua Pe. Feijó, 29, 4o andar, Canela, Salvador-BA. CEP: 40110-170
E-mail: ligiamvs@ufba.br

* O estudo contou com o apoio do Projeto de Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde do SUS (Vigisus) e do então 
Centro Nacional de Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde, atual Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Zuleica Antunes Guimarães
Bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério da 
Ciência e Tecnologia

Lorena Fontoura Sousa
Bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério da 
Ciência e Tecnologia

Vanessa Nascimento Pimentel
Bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério da 
Ciência e Tecnologia

Renata Dias Bispo
Bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério da 
Ciência e Tecnologia



204    ●    Volume 14 - Nº 4 - out/dez de 2005    ●    Epidemiologia e Serviços de Saúde 

Introdução

A despeito da redução nos coeficientes globais 
de mortalidade verificada no século XX, bem como 
da melhoria de diversos indicadores de saúde, tais 
como o declínio na mortalidade infantil e a elevação 
da esperança de vida ao nascer,1,2 disparidades na 
mortalidade e na morbidade entre regiões, estratos e 
classes sociais têm sido observadas, praticamente em 
todos os países do mundo.3,4 Essas desigualdades têm 
sido relacionadas com as condições e estilos de vida, 
acesso e qualidade dos serviços de saúde.2,5,6

Para monitorar o efeito e a qualidade dos serviços 
de saúde, medidas de mortalidade por causas evi-
táveis têm sido utilizadas como “eventos sentinela”, 
principalmente a partir do trabalho coordenado por 
Rutstein,7 que, reunindo opiniões de especialistas de 
diversas áreas, elaborou uma lista internacional de 
doenças consideradas evitáveis, ou seja, aquelas para 
as quais existem tecnologias capazes de impedir sua 
ocorrência.7 Uma redução nos níveis da mortalidade 
por essas causas, superior àquela verificada pelas 
demais, foi relacionada com a efetividade dos serviços 
de saúde em seis países europeus, entre 1950 e 1980,8 
e no Quebec, entre 1982 e 1990.9

Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras

Medidas de mortalidade por 
causas evitáveis têm sido 
utilizadas pra monitorar o efeito e 
a qualidade dos serviços de saúde.

Na medida em que o acompanhamento da situação 
de saúde, segundo condições de vida, pode orientar a 
adoção de estratégias de controle de riscos e causas 
de morbimortalidade 10 e indicar possíveis efeitos dos 
serviços de saúde, admite-se que a análise do impacto 
de políticas públicas sobre o estado de saúde de popula-
ções pode ser feita mediante a articulação entre o estu-
do das mortes consideradas evitáveis e aquele referente 
aos diferenciais socioeconômicos das populações. Essa 
possibilidade foi explorada em investigação realizada 
na Suécia, sobre a mortalidade por causas evitáveis 
segundo estratos socioeconômicos, com a finalidade 
de avaliar o efeito dos serviços de saúde.11

No Brasil, após a promulgação da Constituição de 
1988, iniciou-se um processo de municipalização das 

ações e serviços de saúde, acompanhado da implan-
tação de programas especiais. A avaliação dessas po-
líticas descentralizantes, entretanto, ainda vem sendo 
feita de forma limitada, predominando os estudos de 
caso ou avaliações de programas.12

A avaliação do impacto de políticas públicas sobre 
a saúde da população não pode ser feita por um único 
estudo, pois a complexidade do objeto requer a análise 
de diversos componentes, síntese de conhecimento, 
ampliação da base de evidências13,14 e, freqüentemente, 
monitoração de séries temporais ao longo de vários 
anos. Nessa perspectiva, a presente investigação tem 
como objetivo analisar a evolução e os diferenciais 
da mortalidade por causas evitáveis selecionadas, nas 
capitais do Brasil, segundo condições de vida, visando 
contribuir para a produção de evidências necessárias 
à avaliação do efeito de políticas voltadas ao controle 
de problemas de saúde prevalentes neste país.

Metodologia

Foi realizado um estudo descritivo de agrega-
dos espaço-temporais a partir dos coeficientes de 
mortalidade por causas evitáveis selecionadas, de 
suas respectivas brechas redutíveis de mortalidade 
e razões de desigualdade em 26 capitais brasileiras, 
no período compreendido entre 1980 e 1998. Foram 
selecionadas causas de mortalidade evitáveis para as 
quais existiam programas especiais desenvolvidos nas 
cidades estudadas, tais como: doença cerebrovascular; 
tuberculose; e mortalidade infantil por diarréia e por 
infecções respiratórias agudas. Palmas, no Estado do 
Tocantins, foi a única capital não incluída no projeto 
em razão da ausência de informação para diversos 
anos da série histórica.

Os dados de mortalidade foram obtidos no 
Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (Datasus), pelo Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM).15 A seleção das causas foi 
feita por  agrupamentos, disponíveis no site www.
datasus.gov.br, denominados “Causa-CID-Br-10 e 
Causa-CID-Br-9”. Para a CID-Br-10, foram feitas as 
seguintes seleções:
a) Para a doença cérebrovascular, foi feita a opção 

“doença cerebrovascular”.
b) Para infecções respiratórias agudas (IRA), foram 

selecionadas as seguintes causas: influenza (gripe); 
pneumonia e bronquiolite.
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c) Para as diarréias, foram selecionadas as seguintes 
causas: cólera; diarréia e gastroenterite, origem 
infecciosa presumível.

d) Para tuberculose, foram selecionadas: tuberculose 
pulmonar e outras tuberculoses.

Já para a CID-Br-9, foram feitas as seguintes sele-
ções:

a) Para as infecções respiratórias agudas, foram 
selecionadas as seguintes causas: bronquite e 
bronquiolite agudas; pneumonia e gripe.

b) Para doença cérebrovascular: doença cérebrovas-
cular

c) Para tuberculose: tuberculose pulmonar; outras 
tuberculoses respiratórias; tuberculose meníngea 
e no sistema nervoso central; e tuberculose miliar 
e resíduos de tuberculose.

d) Para diarréia: cólera e intoxicações alimentares; 
infecções intestinais por outro microrganismo 
específico; e infecções intestinais mal-definidas.
A inclusão da causa “resíduos de tuberculose” de-

correu da decisão de se analisar todos os óbitos para 
os quais a causa básica tivesse sido considerada como 
tuberculose. Como, na CID-Br-10, as seleções possíveis 
eram “tuberculose pulmonar” e “outras tuberculoses”, 
decidiu-se adotar o mesmo procedimento para a CID-
Br-9, já que, por se trabalhar com dados secundários, 
não foi possível reclassificar os óbitos do período em 
uma única CID.

Os dados demográficos, provenientes da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
foram colocados à disposição pelo Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), do 
Ministério da Saúde.15 Como o número de nascidos 
vivos não estava disponível para todos os anos da série 
histórica, utilizou-se o número de menores de um ano 
como denominador das taxas de mortalidade infantil.

A estratificação das capitais segundo condições de 
vida foi realizada, separadamente, para as décadas de 
80 e 90, a partir dos dados dos censos demográficos de 
1980 e 1991, respectivamente.16 Com essa finalidade, 
foi utilizada a análise de componentes principais, téc-
nica estatística de análise multivariada que consiste em 
um processo de combinação linear entre as variáveis 
até reduzi-las a um pequeno número de componen-
tes, permitindo representar, de modo sumarizado, as 
características de interesse com suas diferenças maxi-
mizadas, já que cada componente apresenta correlação 
máxima com as variáveis originais e baixa ou nenhuma 

correlação com os demais componentes. As variáveis 
utilizadas foram: a) porcentagem da população com 
25 anos e mais com renda baixa; b) porcentagem da 
população com 25 anos e mais com escolaridade entre 
8-14 anos de estudo; c) porcentagem da população 
com 25 anos e mais com escolaridade de 15 anos de 
estudo e mais; e d) porcentagem da população com 
25 anos e mais com escolaridade inferior a 7 anos de 
estudo. “Renda baixa”, aqui, corresponde à propor-
ção da população que recebe menos de 0,5 salário 
mínimo por membro da família.16 Foi usada, como 
variável, aquela correspondente a uma proporção 
e referente à renda da população dos Municípios, 
disponível no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, publicado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD).16 As demais variáveis 
referentes à renda correspondiam a valores médios. 
A partir dessas quatro variáveis, foi criado um único 
fator que explicou a variância de 86,8% em 1980 e 
81,5% em 1991 (Figura 1).

A distribuição, em ordem crescente, do índice sin-
tético produzido pela referida técnica estatística, para 
cada capital, possibilitou que essas capitais fossem 
agrupadas em quartis, correspondentes às seguintes 
categorias ou estratos de condições de vida: (1) ele-
vada; (2) média; (3) baixa; e (4) muito baixa. Como 
eram 26 capitais e a divisão abstrata em quartis impli-
caria colocar 6,5 capitais em cada estrato, optou-se por 
alocar seis capitais em dois estratos e sete capitais nos 
demais, procurando estabelecer os pontos de corte de 
acordo com a proximidade do valor do escore obtido 
na análise de componentes principais (Figura 1).

Inicialmente, foram calculados os coeficientes de 
mortalidade para cada capital, para cada ano do 
período estudado (1980-1998) e para cada causa 
(Figura 2). Aqueles referentes a tuberculose e doença 
cerebrovascular foram padronizados por idade, pelo 
método direto,17 tomando como padrão a população 
do Brasil em 1991. Em seguida, foram calculadas, para 
cada capital e cada causa, as médias desses coeficien-
tes para os quatro qüinqüênios (1980 a 1984; 1985 
a 1989; 1990 a 1994; e 1995 a 1998), bem como a 
variação percentual entre essas médias qüinqüenais.

Posteriormente, para cada uma das capitais, cada 
ano e cada um dos agravos estudado, calcularam-se as 
brechas redutíveis de mortalidade (BRM) – indicador 
desenvolvido pela Organização Pan-Americana da Saú-
de (OPAS) – que equivalem ao risco atribuível e que 
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Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras

Estratos
Capitais

1980 Escores a 1991 Escores a

1. Condições de vida elevadas Porto Alegre -1,76 Florianópolis -2,07

Rio de Janeiro -1,56 Porto Alegre -1,71

Curitiba -1,37 Vitória -1,31

Vitória -1,17 Rio de Janeiro -1,29

Belo Horizonte -1,05 Curitiba -1,11

São Paulo -0,91 Brasília -0,91

2. Condições de vida intermediárias Florianópolis -0,90 São Paulo -0,72

Brasília -0,81 Belo Horizonte -0,69

Goiânia -0,38 Goiânia -0,49

Salvador -0,34 Cuiabá -0,06

Recife -0,17 João Pessoa -0,04

Cuiabá 0,00 Recife -0,02

Salvador -0,01

3. Condições de vida baixas Manaus 0,06 Belém 0,05

João Pessoa 0,07 Aracajú 0,09

Campo Grande 0,15 Campo Grande 0,10

Belém 0,25 Manaus 0,26

Fortaleza 0,34 São Luís 0,31

Natal 0,40 Natal 0,33

Aracajú 0,51

4. Condições de vida muito baixas São Luís 0,55 Maceió 0,75

Maceió 0,68 Fortaleza 0,78

Teresina 1,30 Porto Velho 0,95

Boa Vista 1,36 Macapá 0,96

Porto Velho 1,40 Boa Vista 1,05

Macapá 1,65 Teresina 1,31

Rio Branco 1,70 Rio Branco 1,61

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censos demográficos de 1980 e 1991

a) Escores obtidos a partir de análise de componentes principais

Nota: % da variância em 1980 – 86,8% – e % de variância em 1991 – 81,5%.

Figura 1 - Estratificação das capitais segundo condições de vida. Brasil, 1980 e 1991
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Capitais 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 D
ia

rr
éi

a

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

Rio de Janeiro 6,0 4,8 4,4 3,3 3,3 2,3 2,7 2,3 2,2 2,1 4,6 4,4 7,7 6,1 5,4 4,6 2,1 0,7 1,0

Curitiba 11,6 7,6 6,8 5,6 5,7 4,5 3,8 3,8 4,0 4,0 4,4 4,2 2,7 2,5 1,7 0,9 0,6 0,3 0,5

Belo Horizonte 12,3 10,4 9,5 7,2 6,3 5,3 5,9 5,6 6,9 5,4 5,4 3,4 3,8 4,0 4,2 2,5 2,0 0,6 0,5

São Paulo 9,6 10,0 9,2 6,4 7,8 5,0 4,5 3,5 3,8 2,7 2,6 1,7 1,6 1,6 1,8 1,4 1,2 0,8 0,8

Vitória 10,4 7,6 9,4 8,7 3,9 6,7 5,4 4,3 3,2 2,8 2,6 3,1 2,5 0,4 1,1 0,4 2,5 0,5 2,2

Florianópolis 2,5 1,2 1,0 3,1 1,7 1,5 2,6 2,1 2,6 1,1 1,1 1,7 0,2 0,7 1,2 1,0 0,5 0,2 0,2

Brasília 25,5 14,3 10,3 7,3 4,5 3,2 3,4 3,0 1,9 2,6 3,2 1,7 1,2 1,2 1,4 0,8 0,7 1,0 0,5

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

Salvador 22,3 19,8 17,0 19,6 15,8 12,6 13,4 14,1 12,2 10,0 7,5 5 8,6 7,2 5,6 2,8 2,9 1,3 2

Recife 22,6 16,8 17,7 18,8 19,0 10,3 13,0 10,4 15,1 14,7 10,4 6,4 7,7 8,8 6,5 3,2 3,0 1,5 1,2

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

Manaus 33,7 28,5 26,2 31,1 23,0 26,2 22,7 25,6 19,0 15,8 16,9 6,8 5,9 5,5 6,3 3,8 3,2 2,3 2,5

João Pessoa 36,8 33,8 32,1 29,4 33,2 28,6 16,9 12,7 11,9 13,6 7,2 4,7 4,9 5,3 2,8 2,2 3,2 0,6 0,8

Campo Grande 13,5 11,0 8,0 11,8 5,4 3,6 3,2 3,6 3,4 2,0 1,4 1,7 2,5 0,8 2,1 1,6 1,4 0,8 0,2

Belém 29,9 21,7 17,9 16,1 19,5 13,9 17,7 11,7 9,8 11,2 11,4 8,5 6,3 4,5 3,1 2,4 2,1 1,4 1,5

Fortaleza 32,8 30,7 25,2 24,1 21,1 16,4 13,5 8,0 10,4 6,7 6,4 5,2 6,6 8,0 7,5 6,9 4,8 3,3 3,5

Natal 27,7 22,3 21,2 25,0 15,5 8,6 6,7 11,9 9,4 8,7 4,2 2,8 3,0 2,8 2,6 5,8 4,8 1,7 1,2

Aracaju 30,6 35,9 39,2 41,3 39,9 33,5 30,4 27,1 25,3 28,8 14,2 3,5 15,5 7,7 11,1 5,7 7,7 1,1 1,6

Maceió 70,0 52,2 45,5 38,7 39,9 31,4 34,7 31,2 32,1 21,8 15,8 12,5 15,3 9,9 9,3 8,0 3,8 2,7 5,8

Teresina 21,9 24,4 23,6 21,6 12,5 13,2 12,3 11,0 11,6 8,1 7,5 3,8 6,2 4,4 2,3 2,0 1,7 1,2 1,3

Boa Vista 21,4 13,6 10,9 19,1 11,5 11,7 10,3 9,9 8,9 8,3 5,5 2,4 5,3 7,9 4,4 3,3 3,0 2,9 3,7

Porto Velho 24,3 21,2 13,9 28,8 25,6 24,4 27,7 17,9 20,5 17,7 16,1 8,0 4,2 3,4 2,2 1,1 1,0 1,2 2,9

Macapá 13,6 8,1 5,6 10,2 9,9 6,4 13,4 10,6 5,9 4,6 2,3 4,6 3,2 4,1 2,3 3,7 2,7 0,8 0,8

Rio Branco 22,0 19,6 12,2 12,0 9,2 10,1 10,3 13,4 11,6 6,7 4,6 4,4 7,7 6,1 5,4 4,6 2,1 0,7 1,0

São Luís 21,0 29,3 24,9 31,7 28,6 20,4 18,7 12,9 14,3 8,1 7,2 8,6 8,5 4,7 3,9 4,4 1,2 1,4 1,2

 In
fe

cç
ão

 re
sp

ir
at

ór
ia

 a
gu

da

Porto Alegre 7,3 5,1 5,6 7,2 8,0 5,5 6,7 5,6 6,1 4,7 5,5 3,7 4,7 4,8 3,7 3,1 3,1 1,7 2,7

Rio de Janeiro 6,0 5,6 5,1 5,4 5,6 4,8 5,2 4,4 5,4 4,6 3,0 1,8 1,9 2,0 2,3 1,5 1,9 1,7 1,2

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

Belo Horizonte 10,7 10,7 10,3 6,8 5,7 5,7 5,7 6,1 7,2 6,3 6,4 4,7 6,0 5,7 5,1 3,4 3,2 2,0 2,2

São Paulo 12,4 13,8 15,0 10,0 11,4 7,7 8,0 7,0 8,0 6,8 6,2 5,0 5,3 5,5 4,9 4,5 3,2 2,7 6,1

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

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

Brasília 21,3 16,6 11,5 10,4 6,5 6,4 4,0 2,9 3,6 3,2 3,2 2,0 2,1 2,6 2,2 2,1 1,6 1,0 0,5

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

Salvador 11,5 11,4 10,4 11,2 11,3 9,7 10,8 7,9 7,2 4,7 4,4 3,3 5,3 3,4 4,2 2,9 2 1,4 2,2

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

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

Manaus 4,0 3,4 5,4 5,4 4,2 5,3 3,9 3,9 2,9 3,0 3,9 1,9 2,6 2,3 2,5 3,6 2,1 1,3 1,9

João Pessoa 0,8 0,2 0,6 2,2 3,1 2,7 3,3 5,4 6,4 3,5 4,1 2,5 4,3 2,2 2,4 1,4 2,2 1,0 0,7

Campo Grande 6,4 9,4 6,4 7,4 4,6 5,5 6,2 4,9 6,4 4,5 4,1 3,7 3,6 2,6 3,7 2,1 1,6 1,6 1,2

Belém 10,3 10,6 8,3 9,2 8,4 8,0 8,8 5,7 4,9 4,3 4,5 3,9 4,3 3,5 2,6 1,6 2,0 1,1 1,4

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

Natal 8,7 11,4 7,3 11,7 5,9 2,6 2,6 5,2 2,6 4,1 2,1 2,7 1,3 2,2 2,5 4,7 3,0 1,7 1,3

Aracaju 11,2 6,5 12,2 7,5 9,4 16,7 9,8 6,9 7,9 5,5 5,9 1,1 4,3 2,9 5,6 3,1 2,8 2,0 1,1

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

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

Boa Vista 7,7 10,9 6,7 9,0 5,2 8,0 8,0 4,0 2,1 2,6 5,8 2,9 4,1 5,5 4,1 3,5 4,3 0,2 0,2

Porto Velho 4,8 3,9 4,3 5,5 4,3 5,1 4,0 5,4 4,9 3,4 5,1 2,4 1,8 2,2 0,9 0,6 1,9 1,8 1,2

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

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

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

Figura 2  -  Coeficientes de mortalidade infantil por diarréia e por infecção respiratória aguda e coeficientes 
padronizados de mortalidade por tuberculose e por doença cerebrovascular em capitais. 

 Brasil, 1980-1998

continua

Lígia Maria Vieira da Silva e colaboradores
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Capitais 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tu
be

rc
ul

os
e

Porto Alegre 10,7 7,3 6,8 4,6 7,5 6,0 4,9 5,6 7,1 4,8 5,8 6,4 5,3 8,3 5,3 4,5 5,1 5,5 4,6

Rio de Janeiro 9,9 10,2 8,8 7,0 6,4 7,2 6,8 8,0 8,4 8,6 8,8 7,8 6,7 8,2 9,5 8,4 8,4 7,2 7,1

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

Belo Horizonte 9,1 8,5 7,5 5,4 5,2 4,7 4,7 3,2 3,9 3,2 2,7 2,8 3,1 2,6 3,1 3,7 2,5 2,3 2,2

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

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

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

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

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

Salvador 29,4 19,8 16,7 21,0 20,0 17,4 17,8 12,1 10,2 10,4 9,6 10,1 9,4 10,7 10,1 8,4 9,4 8,2 9,0

Recife 22,9 20,1 18,9 15,9 17,8 12,2 13,7 15,3 14,5 14,4 12,3 11,5 9,6 12,9 14,8 12,2 11,2 11,4 12,0

Cuiabá 15,9 10,7 10,2 7,1 5,5 5,3 7,6 8,2 6,8 6,9 4,8 4,6 3,3 6,6 6,3 5,8 4,4 4,9 8,7

Manaus 20,3 16,4 17,1 16,5 17,6 16,7 11,8 15,6 11,2 9,4 9,8 8,7 8,5 7,6 8,2 7,8 8,4 7,7 8,2

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

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

Belém 23,1 19,8 15,1 16,0 16,0 11,5 13,7 11,9 11,5 8,0 23,1 8,8 7,2 9,3 6,6 7,6 6,7 4,7 6,2

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

Natal 7,0 10,7 9,2 7,1 6,7 7,5 8,1 4,5 4,1 5,2 3,4 6,0 2,3 3,1 3,3 7,0 2,4 4,8 3,9

Aracaju 15,2 9,9 10,8 6,4 6,0 6,4 7,6 4,0 5,2 3,1 5,8 3,0 7,0 2,6 10,7 3,3 1,5 3,1 2,8

Maceió 14,4 7,4 6,1 8,8 8,3 7,5 8,2 5,8 6,8 6,0 5,2 8,0 4,6 5,9 6,9 6,8 5,6 4,7 8,5

Teresina 13,4 11,6 9,1 13,6 6,3 7,9 4,8 8,0 7,8 8,3 9,3 3,5 5,2 4,6 6,8 4,1 2,9 3,0 4,8

Boa Vista 21,6 12,5 10,6 10,6 16,6 12,3 6,1 9,2 8,8 5,4 8,6 6,5 2,7 3,1 9,9 6,5 7,2 6,4 8,3

Porto Velho 18,2 25,5 17,0 24,6 17,0 19,8 10,6 13,8 7,6 8,3 11,2 5,5 10,4 17,3 11,5 8,6 11,1 6,1 6,7

Macapá 14,2 23,5 6,4 21,6 9,3 8,7 7,7 4,2 4,9 4,5 4,7 6,3 4,5 2,2 2,7 5,9 2,9 4,2 1,7

Rio Branco 15,4 22,4 10,9 8,2 15,9 12,4 5,5 6,2 18,6 11,7 7,2 11,9 6,8 8,1 11,9 12,7 11,1 7,8 4,8

São Luís 23,1 24,5 17,0 19,4 17,6 17,3 13,0 12,9 12,8 9,0 8,0 9,3 9,5 8,5 11,7 11,4 8,0 4,3 9,1

Do
en

ça
 ce

re
br

ov
as

cu
la

r

Porto Alegre 73,4 73,7 68,8 69,0 70,2 66,3 63,4 65,1 67,4 64,4 67,0 58,2 56,3 116,7 55,1 58,8 53,5 52,3 59,0

Rio de Janeiro 110,6 89,0 91,0 89,3 90,2 88,6 88,6 85,0 83,8 80,3 77,9 71,4 72,1 73,6 69,7 64,0 60,0 60,3 59,1

Curitiba 90,6 97,0 89,2 97,7 94,9 90,9 92,2 92,7 80,8 88,9 83,2 66,5 74,8 67,6 73,1 68,5 55,7 55,1 52,8

Belo Horizonte 75,6 75,0 69,8 74,9 79,5 77,0 69,3 74,7 75,2 73,9 74,7 68,9 67,2 62,4 67,7 63,0 58,0 59,9 55,8

São Paulo 75,3 72,0 67,5 68,3 66,7 67,4 63,6 59,4 64,3 59,7 59,7 54,3 54,3 55,3 55,2 55,0 56,5 56,3 54,8

Vitória 126,0 105,5 110,7 94,2 114,4 112,6 97,5 90,4 81,1 84,4 85,9 98,0 87,9 90,3 86,9 100,2 75,0 76,0 68,0

Florianópolis 85,8 66,2 83,2 70,7 65,3 81,9 67,6 54,5 62,1 54,5 55,7 42,7 66,1 59,8 56,5 58,2 43,0 45,1 51,9

Brasília 34,7 49,1 54,4 55,3 52,4 54,6 48,8 50,6 56,3 59,5 60,0 59,5 56,3 66,0 62,6 61,9 53,4 54,8 60,1

Goiânia 88,3 92,5 70,0 78,8 92,7 87,2 72,7 60,9 70,3 77,0 61,1 62,1 66,4 69,1 80,6 74,3 48,7 52,1 51,8

Salvador 102,2 94,6 89,7 87,4 94,8 87,1 89,5 82,7 87,2 85,0 80,1 75,7 65,9 70,0 71,8 70,0 67,5 64,5 67,2

Recife 89,5 90,6 103,0 90,7 95,8 85,4 87,3 87,0 97,5 101,3 91,2 81,5 75,8 85,2 75,7 66,3 67,5 66,8 74,1

Cuiabá 46,2 39,4 62,7 48,0 62,2 46,4 58,5 49,4 65,1 54,5 47,8 50,6 38,8 61,2 71,8 78,7 55,9 63,4 63,3

Manaus 65,8 48,4 72,3 65,4 68,4 70,7 76,8 73,1 67,5 68,9 62,2 71,8 48,4 54,2 61,5 62,2 62,2 60,3 63,6

João Pessoa 69,0 74,0 75,1 62,8 90,5 72,2 54,0 46,2 54,3 76,1 72,7 75,1 84,7 81,8 79,3 93,0 66,4 44,9 39,7

Campo Grande 60,7 73,0 78,9 64,5 64,7 76,0 73,0 65,1 74,9 75,7 65,9 56,7 64,2 65,2 61,3 60,0 56,0 59,7 63,5

Belém 100,5 98,1 99,7 99,5 102,3 95,6 96,5 92,7 94,3 86,6 92,3 84,7 77,6 73,7 74,6 68,6 64,3 76,3 76,5

Fortaleza 77,8 72,7 64,7 67,4 58,0 70,4 64,9 62,3 70,2 61,0 59,4 70,9 70,3 78,7 76,9 73,7 62,2 62,9 57,4

Natal 77,8 50,1 46,9 59,5 51,7 56,2 71,9 80,2 71,3 56,9 53,3 50,1 49,7 59,8 56,8 57,9 44,7 45,3 48,1

Aracaju 131,9 113,4 132,6 103,9 108,0 105,2 95,6 87,5 104,3 116,6 104,9 66,9 116,7 89,9 89,8 77,7 52,3 62,0 70,0

Maceió 118,1 123,6 112,3 103,4 115,3 109,8 111,1 101,2 99,0 95,4 90,2 129,5 130,4 134,5 129,0 137,0 96,9 89,8 102,9

Teresina 86,4 91,8 73,1 84,4 82,1 87,9 84,1 71,1 78,3 86,2 89,7 47,2 71,9 89,5 80,1 78,5 55,2 79,1 74,5

Boa Vista 56,7 28,1 33,4 18,7 45,6 21,6 52,7 41,9 45,1 27,2 26,1 29,0 32,1 52,7 45,5 69,3 63,1 70,3 60,7

Porto Velho 75,5 90,5 64,5 40,9 87,5 78,5 58,4 77,0 72,3 64,5 52,9 52,4 44,3 69,6 51,9 43,7 45,1 43,9 48,6

Macapá 79,7 47,0 38,6 50,0 48,8 49,0 39,8 79,0 54,8 43,3 44,7 36,2 42,5 65,0 73,1 85,1 65,4 63,3 51,7

Rio Branco 40,1 37,1 31,3 52,8 63,6 51,6 44,6 44,7 45,1 41,2 29,5 40,3 44,1 52,9 61,2 48,1 51,7 48,8 42,6

São Luís 147,3 141,9 140,9 134,1 152,1 148,7 134,3 130,5 123,8 127,1 124,0 107,2 105,2 106,9 98,5 102,1 79,3 68,5 67,3

continuação

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Mortalidade; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / por idade

Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras
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são definidas como diferenciais que podem ser reduzi-
dos em relação a um valor de referência ou padrão de 
comparação.1 Essa medida também pode revelar, ainda 
que indiretamente, a efetividade dos serviços de saúde, 
quando se compara o comportamento da mortalidade 
por causas evitáveis entre regiões com características 
sociais semelhantes.1 A necessidade de ter um valor 
de referência diferente para cada década decorreu do 
fato de a posição das capitais nos estratos ter sido mo-
dificada entre as duas décadas, em razão das variações 
nos indicadores socioeconômicos utilizados.

O cálculo das brechas redutíveis de mortalidade 
para cada capital, para cada causa e para cada ano, em 
relação ao estrato (BRE), foi realizado após a seleção 
do valor de referência (menor média qüinqüenal dos 
coeficientes de mortalidade específicos por causa, 
entre aquelas relativas a cada estrato na década estu-
dada), segundo a fórmula:

BREiyx = (CEMiyz - CRExi) / CEMiyz

onde,

BREiyx = brecha redutível para a causa i, para a 
capital y, em relação ao estrato x.

CEMiyz = coeficiente (anual) específico de morta-
lidade para a causa i, para a capital y, para o ano z.

CRExi = coeficiente de mortalidade de referência 
para o estrato x, para a causa i.

Salienta-se que o coeficiente de mortalidade usado 
nesses cálculos sempre foi o anual. Por exemplo:

Em Porto Alegre, em 1980, o coeficiente de morta-
lidade infantil por diarréia foi de 3,4 óbitos/1000<1 
ano. Já o valor de referência para o estrato 1 foi 1,9 
óbitos/1000<1 ano, que correspondeu à menor média 
dos coeficientes das capitais que compunham o estrato 
1 na década de 80 (Tabela 1). A brecha redutível de 
mortalidade para aquele ano foi:

(3,4 - 1,9)/3,4 = 0,44

Da mesma forma, foram calculadas as brechas 
redutíveis de mortalidade para cada capital, para cada 
causa e para cada ano, em relação ao País (BRP), 
tendo como valor de referência a menor média qüin-
qüenal dos coeficientes de mortalidade específicos 
por causa, entre aquelas referentes às 26 capitais na 
década estudada:

BRPiyz = (CEMiyz - CRPi)/CEMiyz

onde,

BRPiyz = brecha redutível para a causa i, para a 
capital y, em relação ao País.

CEMiyz = coeficiente (anual) específico de 
mortalidade para a causa i, para a capital y, para 
o ano z.

CRPi = coeficiente de mortalidade de referência 
para o País, para a causa i.

Após o cálculo das brechas para cada ano, fo-
ram calculadas as respectivas médias qüinqüenais, 
que correspondem à média aritmética simples dos 
cinco valores de cada qüinquênio para as duas 
décadas, que, no caso específico de Porto Alegre, 
para o período compreendido entre 1980 e 1984, 
foi de 0,23. Em seguida, foram calculadas as razões 
de desigualdade (RD) entre o valor do coeficiente 
específico de mortalidade para cada capital e o 
valor de referência para cada estrato (RDE) e para 
o País (RDP), além das respectivas médias qüinqüe-
nais. Como resultado desses procedimentos, foram 
geradas 208 tabelas. Entretanto, apenas os valores 
referentes às médias, tanto para os coeficientes de 
mortalidade quanto para os relativos às brechas, 
foram transportadas para oito tabelas de síntese, 
que integram o presente artigo.

Os dados foram processados e analisados pe-
los programas Epi Info 6.0,18 SPSS 8.019 e Excel 
1998.20

Resultados

Haja vista haverem ocorrido mudanças nos indi-
cadores socioeconômicos de algumas capitais, entre 
uma década e outra, houve, também, alteração na 
composição dos quatro estratos. Passaram para um 
estrato de melhores condições de vida, entre as duas 
décadas, as seguintes capitais: Florianópolis e Brasí-
lia (do estrato 2 para o estrato 1); João Pessoa (do 
estrato 3 para o estrato 2); e São Luís (do estrato 4 
para o estrato 3). Em contrapartida, passaram para 
um estrato de condições de vida inferiores àquelas da 
década de 80: Belo Horizonte e São Paulo (do estrato 
1 para o estrato 2); e Fortaleza (do estrato 3 para o 
estrato 4) (Figura 1).

Lígia Maria Vieira da Silva e colaboradores
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Mortalidade infantil por diarréia
Verifica-se, na Tabela 1, uma redução das médias 

qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade infantil 
por diarréia nas capitais brasileiras, em percentuais 
que variaram entre -5,3% e -77,4%. Apenas Floria-
nópolis exibiu um aumento de 5,3% nesse indicador, 
na década de 80 (Tabela 1). A tendência de declínio 
da mortalidade infantil por essa causa persistiu na 
década de 90, em todas as capitais, à exceção de Natal 
(+9,7%), tendo variado entre -20% (Cuiabá) e -80,6% 
(Curitiba) (Tabela 2).

No qüinqüênio 1980-1984, a magnitude das brechas 
redutíveis de mortalidade por diarréia entre menores 
de 1 ano, no interior dos estratos (BRE), variou de -
0,19, em Florianópolis, a 0,91, em Aracaju. Apesar de 
ainda serem encontrados valores de BRE superiores a 
0,50 na segunda metade da década de 80, na maioria 
das capitais estudadas, ocorreu um decréscimo no 
valor dessas medidas. No estrato 4 (condições de vida 
muito baixas), a disparidade observada entre o valor 
das brechas foi mais acentuada, variando de -0,17 em 
Macapá a 0,72 em Maceió (Tabela 1).

As brechas intra-estratos (BRE) também se redu-
ziram entre o primeiro e o segundo qüinqüênio dos 
anos 90. Entre 1995 e 1998, 16 capitais apresentaram 
BRE com valores inferiores a 0,50, das quais nove 
apresentaram valores negativos. Também verificou-se 
redução das brechas em relação ao País (BRP), entre 
o primeiro e o segundo qüinquênios da década de 90; 
valores negativos foram encontrados somente em Flo-
rianópolis (-0,64) e Curitiba (-0, 007) (Tabela 2).

As razões de desigualdade intra-estratos (RDE) em 
1980-1984 variaram de 1,0 em Florianópolis (estrato 
2) a 11,7 em Aracaju (estrato 3). A menor variação 
ocorreu entre as capitais do estrato 1. No qüinqüênio 
seguinte, verificou-se redução em todas as capitais, 
com exceção de Florianópolis, onde houve discreto 
aumento. Os valores da RDP no primeiro período 
da década de 80 foram idênticos aos da RDE nos 
estratos 1 e 2, haja vista os valores de referência para 
o País e os dois estratos terem sido os mesmos (Ta-
bela 1). Observa-se que os valores das RDP são mais 
elevados nos estratos 3 e 4 do que nos estratos 1 e 2. 
No segundo qüinquênio, mais uma vez, apenas em 
Florianópolis, esse indicador não apresentou declínio. 
Em 1990-1994, as maiores RDP foram observadas em 
Maceió (25,1), no estrato 4; e em Aracaju (20,8) e 
Manaus (16,6), ambas no estrato 3. De 1995 a 1998, 

as maiores RDP foram encontradas em Porto Alegre 
e Fortaleza (9,3), e em Maceió (10,2). Nas duas dé-
cadas, o valor das RDP é maior que aquele das RDE 
(tabelas 1 e 2).

Mortalidade infantil  
por infecção respiratória aguda
Nos primeiros cinco anos da década de 80, os maio-

res coeficientes qüinqüenais de mortalidade infantil 
por infecção respiratória aguda foram observados 
em Brasília (13,3%), São Paulo (12,5%), Salvador 
(11,2%), Belém (9,4%), Aracaju (9,4%) e Recife 
(10.4%). Do primeiro para o segundo qüinqüênio, 
houve redução das médias qüinqüenais desses indi-
cadores em 22 capitais, em percentuais que variaram 
entre -69,9% em Brasília e -7,1% em Maceió, tendo 
ocorrido aumento em João Pessoa (+207%) e Macapá 
(+26,7%) (Tabela 3).

Na década seguinte, esses coeficientes continuaram 
decrescendo na maioria das capitais, com variação 
entre -12% (Fortaleza) e -73,7% (Vitória). Somente 
em Cuiabá (+50,0%) e Natal (+22,7%), constatou-se 
um aumento da mortalidade infantil por essa causa 
(Tabela 4).

Os valores das BRE variaram bastante no interior 
de cada estrato de capitais, durante os anos 80. Essa 
variação aconteceu no primeiro qüinqüênio, entre 
-1,43 e 0,49, em dez capitais; e foi superior a 0,50, nas 
demais. Na maioria das capitais, houve uma redução 
dos valores médios desse indicador entre o primeiro e 
o segundo qüinqüênios da década de 80 (Tabela 3). No 
primeiro qüinqüênio dos anos 90, apenas sete capitais 
apresentaram médias das BRE inferiores a 0,50. Já no 
segundo período (1995-1998), esse número elevou-se 
para 17 capitais, observando-se uma redução das BRE 
na maioria delas, à exceção de Natal (Tabela 4).

Os valores das BRP referentes aos coeficientes de 
mortalidade infantil por IRA reduziram-se, do primeiro 
para o segundo qüinqüênio da década de 80, na maio-
ria das capitais. Quanto às RDP, no primeiro período 
dos anos 90, São Paulo (10,8), Recife (10,7) Belo 
Horizonte (11,2) e Maceió (10,6) apresentaram os 
maiores valores; nos quatro anos seguintes, as RDP au-
mentaram apenas em Cuiabá e em Natal (Tabela 4).

Mortalidade por tuberculose
Os coeficientes qüinqüenais padronizados de mor-

talidade por tuberculose (CMPT) nas capitais brasilei-

Brechas redutíveis de mortalidade, em capitais brasileiras
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Tabela 1  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade infantil a (CMI) por diarréia, variação 
percentual no período (∆%), brechas b para o estrato de capitais (BRE) c e para o País (BRP),c razão de 
desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) c e para o País (RDP) c referentes a capitais 
classificadas segundo estratos de condições de vida.d Brasil, 1980-1989

Capitais
CMI

∆ %
1980-1984 1985-1989

1980-1984 1985-1989 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
Es

tr
at

o 
1

Porto Alegre 2,6 1,9 -26,9 0,23 0,23 1,4 1,4 -0,15 -0,15 1,0 1,0

Rio de Janeiro 4,4 2,3 -47,7 0,54 0,54 2,3 2,3 0,17 0,17 1,2 1,2

Curitiba 7,5 4,0 -46,7 0,73 0,73 3,9 3,9 0,53 0,53 2,1 2,1

Belo Horizonte 9,1 5,8 -36,3 0,78 0,78 4,8 4,8 0,67 0,67 3,1 3,1

Vitória 8,0 4,5 -43,8 0,73 0,73 4,2 4,2 0,53 0,53 2,4 2,4

São Paulo 8,6 3,9 -54,7 0,77 0,77 4,5 4,5 0,49 0,49 2,1 2,1

    
  E

st
ra

to
 2

Florianópolis 1,9 2,0 5,3 -0,19 -0,19 1,0 1,0 -0,07 -0,07 1,1 1,1

Brasília 12,4 2,8 -77,4 0,78 0,78 6,5 6,5 0,30 0,30 1,5 1,5

Goiânia 4,1 2,3 -43,9 0,43 0,43 2,2 2,2 0,10 0,10 1,2 1,2

Salvador 18,9 12,5 -33,9 0,90 0,90 9,9 9,9 0,85 0,85 6,6 6,6

Recife 19,0 12,7 -33,2 0,90 0,90 10,0 10,0 0,85 0,85 6,7 6,7

Cuiabá 6,2 4,2 -32,3 0,66 0,66 3,2 3,2 0,48 0,48 2,2 2,2

    
   E

st
ra

to
 3

Manaus 28,5 21,9 -23,2 0,89 0,93 8,9 15,0 0,85 0,91 6,8 11,5

João Pessoa 33,0 16,7 -49,4 0,90 0,94 10,3 17,4 0,79 0,87 5,2 8,8

Campo Grande 9,9 3,2 -67,7 0,64 0,79 3,1 5,2 -0,06 0,37 1,0 1,7

Belém 21,0 12,9 -38,6 0,84 0,91 6,6 11,1 0,74 0,85 4,0 6,8

Fortaleza 26,8 11,0 -59,0 0,88 0,93 8,4 14,1 0,68 0,81 3,4 5,8

Natal 22,3 9,1 -59,2 0,85 0,91 7,0 11,8 0,63 0,78 2,8 4,8

Aracaju 37,4 29,0 -22,5 0,91 0,95 11,7 19,7 0,89 0,93 9,1 15,3

    
   E

st
ra

to
 4

Maceió 49,3 30,2 -38,7 0,83 0,96 6,0 25,9 0,72 0,94 3,7 15,9

Teresina 20,8 11,2 -46,2 0,58 0,90 2,5 10,9 0,25 0,83 1,4 5,9

Boa Vista 15,3 9,8 -35,9 0,42 0,87 1,9 8,1 0,15 0,80 1,2 5,2

Porto Velho 22,8 21,6 -5,3 0,62 0,91 2,8 12,0 0,61 0,91 2,6 11,4

Macapá 9,5 8,2 -13,7 0,06 0,78 1,2 5,0 -0,17 0,73 1,0 4,3

Rio Branco 15,0 10,4 -30,7 0,39 0,86 1,8 7,9 0,17 0,81 1,3 5,5

São Luís 27,1 14,9 -45,0 0,69 0,93 3,3 14,3 0,39 0,86 1,8 7,8

a) Por 1000 menores de 1 ano

b) Risco atribuível

c) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMI da década

d) Estratos : 1 -  elevado; 2 - médio; 3 - baixo; e 4 - muito baixo.

Lígia Maria Vieira da Silva e colaboradores
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Tabela  2  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade infantil a (CMI) por diarréia, variação 
percentual no período (∆%), brechas b para o estrato de capitais (BRE) c e para o País (BRP),c razão de 
desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) c e para o País (RDP) c referentes a capitais 
classificadas segundo estratos de condições de vida.d Brasil, 1990-1998

Capitais
CMI

  ∆%
1990-1994 1995-1998

1990-1994 1995-1998 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
Es

tr
at

o 
1

Florianópolis 1,0 0,5 -50,0 0,16 0,16 2,0 2,0 -0,64 -0,64 0,9 0,9

Porto Alegre 6,7 4,6 -31,3 0,92 0,92 13,4 13,4 0,88 0,88 9,3 9,3

Rio de Janeiro 5,6 2,1 -62,5 0,91 0,91 11,3 11,3 0,61 0,61 4,2 4,2

Curitiba 3,1 0,6 -80,6 0,82 0,82 6,2 6,2 -0,007 -0,007 1,2 1,2

Brasília 1,8 0,8 -55,6 0,68 0,68 3,5 3,5 0,29 0,29 1,5 1,5

Vitória 2,0 1,4 -30,0 0,55 0,55 3,9 3,9 0,33 0,33 2,8 2,8

    
  E

st
ra

to
 2

São Paulo 1,9 1,1 -42,1 0,50 0,72 2,1 3,7 0,09 0,49 1,2 2,1

Belo Horizonte 4,1 1,4 -66,7 0,78 0,88 4,6 8,3 -0,03 0,43 1,6 2,8

Goiânia 1,4 0,9 -35,7 0,34 0,63 1,5 2,7 -0,25 0,31 1,0 1,8

João Pessoa 5,0 1,7 -66,0 0,80 0,89 5,5 9,9 0,17 0,54 1,9 3,4

Salvador 6,8 2,3 -66,2 0,86 0,92 7,5 13,6 0,56 0,75 2,5 4,5

Recife 8,0 2,2 -72,5 0,88 0,94 8,8 15,9 0,52 0,73 2,5 4,4

Cuiabá 1,5 1,2 -20,0 0,12 0,51 1,7 3,1 0,03 0,46 1,3 2,3

    
   E

st
ra

to
 3

Manaus 8,3 2,9 -65,1 0,86 0,93 8,3 16,6 0,65 0,82 2,9 5,9

Campo Grande 1,7 1,0 -41,2 0,32 0,66 1,7 3,4 -0,90 0,05 1,0 2,0

São Luís 6,6 2,1 -68,2 0,83 0,92 6,6 13,1 0,35 0,67 2,1 4,1

Belém 6,8 1,8 -73,5 0,82 0,91 6,8 13,5 0,34 0,57 1,5 2,9

Natal 3,1 3,4 9,7 0,67 0,83 3,1 6,2 0,55 0,77 3,4 6,8

Aracaju 10,4 4,0 -61,5 0,87 0,94 10,4 20,8 0,54 0,77 4,0 8,1

    
   E

st
ra

to
 4

Maceió 12,5 5,1 -59,5 0,87 0,96 8,1 25,1 0,64 0,88 3,3 10,2

Teresina 4,8 1,6 -66,7 0,62 0,88 3,1 9,7 -0,04 0,66 1,0 3,1

Boa Vista 5,1 3,2 -37,3 0,65 0,89 3,3 10,2 0,52 0,84 2,1 6,5

Porto Velho 6,8 1,6 -76,5 0,64 0,88 4,4 13,6 -0,20 0,61 1,0 3,1

Macapá 3,3 2,0 -39,4 0,49 0,84 2,1 6,6 -0,22 0,61 1,3 4,0

Rio Branco 5,6 2,1 -62,5 0,71 0,91 3,6 11,3 -0,21 0,61 1,4 4,2

Fortaleza 6,7 4,6 -31,3 0,76 0,92 4,3 13,4 0,64 0,88 3,0 9,3

a) Por 1000 menores de 1 ano

b) Risco atribuível

c) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMI da década

d) Estratos sociais : 1 - elevado;  2 - médio;  3 - baixo; e 4 - muito baixo.

Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras
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Tabela 3  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade infantil a (CMI) por infecção respiratória aguda, 
variação percentual no período (∆%),  brechas b para o grupo de capitais (BRG) c e para o País (BRP),c 
razão de desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) c e para o País (RDP)c referentes a 
capitais classificadas segundo estratos de condições de vida.d Brasil, 1980-1989

Capitais
CMI

∆%
1980-1984 1985-1989

1980-1984 1985-1989 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
  E

st
ra

to
 1

Porto Alegre 6,6 5,7 -13,6 0,53 0,78 2,2 4,7 0,47 0,75 1,9 4,1

Rio de Janeiro 5,5 4,9 -12,5 0,46 0,75 1,8 4,0 0,38 0,71 1,6 3,5

Curitiba 7,8 6,5 -16,7 0,61 0,82 2,6 5,5 0,54 0,78 2,2 4,7

Belo Horizonte 8,8 6,2 -29,5 0,64 0,83 2,9 6,3 0,51 0,77 2,1 4,4

Vitória 4,6 3,0 -34,8 0,34 0,69 1,5 3,3 -0,15 0,46 1,0 2,1

São Paulo 12,5 7,5 -40,0 0,76 0,89 4,2 8,9 0,60 0,81 2,5 5,4

    
    

  E
st

ra
to

 2

Florianópolis 3,6 2,9 -19,4 0,36 0,55 1,8 2,6 0,19 0,44 1,5 2,1

Brasília 13,3 4,0 -69,9 0,82 0,88 6,6 9,5 0,46 0,62 2,0 2,9

Goiânia 5,0 2,4 -52,0 0,56 0,69 2,5 3,6 0,11 0,38 1,2 1,7

Salvador 11,2 8,1 -27,8 0,82 0,87 5,6 8,0 0,73 0,81 4,0 5,8

Recife 10,4 7,3 -29,8 0,80 0,86 5,2 7,4 0,73 0,81 3,7 5,2

Cuiabá 3,1 2,0 -35,5 0,30 0,51 1,6 2,2 -0,09 0,24 1,0 1,4

    
    

   E
st

ra
to

 3

Manaus 4,5 3,8 -15,6 0,68 0,68 3,2 3,2 0,61 0,61 2,7 2,7

João Pessoa 1,4 4,3 207,1 -1,43 -1,43 1,0 1,0 0,64 0,64 3,0 3,0

Campo Grande 6,8 5,5 -19,1 0,80 0,80 4,9 4,9 0,74 0,74 3,9 3,9

Belém 9,4 6,3 -33,0 0,85 0,85 6,7 6,7 0,76 0,76 4,5 4,5

Fortaleza 6,0 3,7 -38,3 0,76 0,76 4,3 4,3 0,58 0,58 2,7 2,7

Natal 9,0 3,4 -62,2 0,83 0,83 6,4 6,4 0,55 0,55 2,4 2,4

Aracaju 9,4 9,4 - 0,84 0,84 6,7 6,7 0,83 0,83 6,7 6,7

    
    

   E
st

ra
to

 4

Maceió 8,5 7,9 -7,1 0,64 0,83 2,8 6,0 0,61 0,82 2,6 5,7

Teresina 6,3 3,6 -42,9 0,49 0,76 2,1 4,5 0,11 0,59 1,2 2,6

Boa Vista 7,9 4,9 -38,0 0,60 0,81 2,6 5,6 0,18 0,62 1,7 3,6

Porto Velho 4,6 4,6 0,0 0,33 0,69 1,5 3,3 0,32 0,68 1,5 3,3

Macapá 3,0 3,8 26,7 -0,01 0,53 1,0 2,1 0,15 0,60 1,3 2,7

Rio Branco 5,2 4,8 -7,7 0,37 0,71 1,7 3,7 0,29 0,67 1,6 3,4

São Luís 5,6 3,3 -41,1 0,44 0,74 1,9 4,0 0,07 0,57 1,1 2,4

a) Por 1000 menores de 1 ano

b) Risco atribuível

c) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMI da década

e) Estratos: 1 - elevado;  2 - médio;  3 - baixo; e 4 - muito baixo.
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Tabela 4  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes de mortalidade infantil a (CMI) por infecção respiratória aguda, 
variação do período (∆%),  brechas redutíveis para o estrato de capitais (BRE) b e para o País (BRP),b 
razão de desigualdades para o estrato de capitais (RDE) b e para o País (RDP) b referentes a capitais 
classificadas segundo estratos de condições de vida.c Brasil, 1990-1998

Capitais
CMI

   ∆%
1990-1994 1995-1998

1990-1994 1995-1998 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
  E

st
ra

to
 1

Florianópolis 2,3 1,3 -43,5 0,73 0,73 4,6 4,6 0,55 0,55 2,5 2,5

Porto Alegre 4,5 2,7 -40,0 0,89 0,89 9,0 9,0 0,80 0,80 5,3 5,3

Vitória 1,9 0,5 -73,7 0,66 0,66 3,8 3,8 -0,30 -0,30 1,0 1,0

Rio de Janeiro 2,2 1,6 -27,3 0,77 0,77 4,4 4,4 0,67 0,67 3,2 3,2

Curitiba 3,4 1,6 -52,9 0,84 0,84 6,9 6,9 0,66 0,66 3,1 3,1

Brasília 2,4 1,3 -45,8 0,79 0,79 4,9 4,9 0,49 0,49 2,6 2,6

    
    

Es
tr

at
o 

2

São Paulo 5,4 4,1 -24,1 0,81 0,91 5,4 10,8 0,73 0,87 4,1 8,3

Belo Horizonte 5,6 2,7 -51,8 0,82 0,91 5,6 11,2 0,61 0,80 2,7 5,4

Goiânia 1,8 1,2 -33,3 0,39 0,70 1,8 3,6 0,08 0,54 1,2 2,4

Cuiabá 1,0 1,5 50,0 -0,12 0,44 1,0 1,9 0,24 0,62 1,5 2,9

João Pessoa 3,1 1,3 -58,1 0,65 0,83 3,1 6,2 0,10 0,55 1,3 2,7

Recife 5,4 2,6 -51,9 0,81 0,91 5,4 10,7 0,56 0,78 2,6 5,2

Salvador 4,1 2,1 -48,8 0,75 0,87 4,1 8,2 0,50 0,75 2,1 4,3

    
   E

st
ra

to
 3

Campo Grande 3,5 1,6 -54,1 0,57 0,86 2,4 7,1 0,04 0,68 1,1 3,3

São Luís 2,6 1,8 -30,8 0,40 0,80 1,7 5,1 0,08 0,69 1,2 3,6

Belém 3,8 1,5 -60,5 0,59 0,86 2,5 7,5 -0,03 0,66 1,0 3,1

Manaus 2,6 2,2 -15,4 0,40 0,80 1,8 5,3 0,23 0,74 1,5 4,5

Natal 2,2 2,7 22,7 0,26 0,75 1,4 4,3 0,29 0,76 1,8 5,4

Aracaju 4,0 2,3 -42,5 0,45 0,82 2,6 7,9 0,22 0,74 1,5 4,5

    
   E

st
ra

to
 4

Maceió 5,3 2,6 -50,9 0,79 0,90 5,3 10,6 0,49 0,75 2,6 5,2

Teresina 2,4 1,0 -58,3 0,51 0,76 2,4 4,8 -0,17 0,41 1,0 1,9

Boa Vista 4,5 2,1 -53,3 0,76 0,88 4,5 9,0 -1,63 -0,31 2,1 4,1

Porto Velho 2,5 1,4 -44,0 0,45 0,73 2,5 5,0 0,10 0,55 1,4 2,8

Macapá 2,5 1,3 -48,0 0,58 0,79 2,5 5,0 -10,00 0,45 1,3 2,6

Rio Branco 4,2 2,9 -31,0 0,74 0,87 4,2 8,5 0,61 0,81 2,9 5,9

Fortaleza 2,5 2,2 -12,0 0,58 0,79 2,5 5,0 0,47 0,74 2,2 4,3

a) Por 1000 menores de 1 ano

b) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMI da década

c) Estratos sociais: 1 - elevado, 2 - médio; 3 - baixo; 4 - muito baixo.
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ras, na década de 80, reduziram-se em percentuais que 
variaram de -65,0% em Goiânia a -6,1% em São Paulo. 
Somente em Florianópolis, esse indicador manteve-se 
estável, relativamente, com variação próxima a 0%, 
para o período (Tabela 5).

Já em 1990-1998, seis capitais apresentaram eleva-
ção das médias qüinqüenais dos CMPT: Florianópolis; 
Curitiba; São Paulo; Cuiabá; Maceió; e Boa Vista. Nas 
demais, houve redução desses coeficientes, observan-
do-se uma variação entre -53,4% em Aracaju e -1,1% 
em Rio Branco (Tabela 6).

Na primeira metade da década de 80, oito capitais 
apresentaram brechas para o estrato inferiores a 0,50. 
Já no qüinqüênio seguinte, esse número aumentou para 
18 (Tabela 5). No que diz respeito às BRE para o perí-
odo 1980-1984, a cidade de Florianópolis apresentou 
o menor valor (0,16); e Salvador e Recife, os maiores 
(0,93). Na segunda metade da década, observou-se 
redução em todas as capitais, com maior declínio em 
Goiânia (de 0,62 para -0,22) (Tabela 5).

Nos primeiros cinco anos da década seguinte, as 
BRE apresentaram-se negativas para três capitais: Flo-
rianópolis; Goiânia; e Macapá. Nas demais, a variação 
foi de 0,06 em Campo Grande a 0,85 em Recife. No 
segundo qüinqüênio, chama a atenção o fato de que 
três capitais do estrato 1 apresentaram um crescimento 
das BRE por tuberculose. 

As BRP mostraram-se bastante elevadas no primeiro 
período da década de 80. Houve um declínio em todas 
as capitais, no segundo período dessa década, apesar 
de os valores terem-se mantido acima de 0,70, em 19 
capitais. As cidades de Goiânia (-0,22) e Florianópolis 
(0,13) foram as que apresentaram os menores valores 
de BRP (Tabela 5).

No primeiro qüinqüênio da década de 90, a mais 
baixa BRP também foi observada em Florianópo-
lis (-0,23). No período 1995-1998, esse indicador 
reduziu-se na grande maioria das capitais, tendo 
apresentado aumento em Florianópolis, Curitiba, São 
Paulo, Cuiabá, Natal, Maceió e Boa Vista.

Tanto a razão de desigualdade entre coeficientes 
de mortalidade por tuberculose para o estrato (RDE) 
quanto a razão de desigualdade para o País (RDP) 
apresentaram, no primeiro qüinqüênio da década 
de 80, maior variabilidade no estrato 2, entre Flo-
rianópolis e Salvador. No início da década seguinte, 
a maior variação de RDE foi verificada entre Goiânia 
(1,0) e Recife (6,8). A maior razão de desigualdade 

para o País foi verificada em Recife (7,2); e a menor, 
em Goiânia (1,0).

Mortalidade por doença cerebrovascular
Os coeficientes qüinqüenais padronizados de 

mortalidade por doença cerebrovascular (CMPDCV) 
apresentaram, na década de 80, tendência ao declínio 
na maioria das capitais, em percentuais que variaram 
entre -1,3% em Belo Horizonte e -18,4% em João 
Pessoa (Tabela 7). Houve aumento das médias qüin-
qüenais dos CMPDCV em oito capitais, nos estratos 2, 
3 e 4 (Tabela 7). Na década seguinte, os valores dos 
CMPDCV reduziram-se entre -30,1% em Aracaju e -0,2 
em São Paulo (Tabela 8).

As BRE também decresceram no período estudado, 
na maioria das capitais. Quanto às BRP, na década de 
80, os estratos 1, 2 e 3 mostraram menor variabilidade 
entre as respectivas capitais. Nos anos 90, tal como 
na década anterior, é, também no estrato 4, que se 
verificam valores mais extremos das BRP. A maior 
variação na razão de desigualdade para o estrato, no 
primeiro qüinqüênio da década de 80, foi verificada 
no estrato 4 – entre 1,0 em Boa Vista e 3,9 em São 
Luís – repetindo-se esse comportamento no qüinqu-
ênio seguinte (Tabela 7). No período 1990-1995, os 
estratos 3 e 4 mantiveram-se apresentando as maiores 
desigualdades intra-estratos – valores que atingem 1,0 
em Boa Vista e 3,3 em Maceió, no estrato 4 –, havendo 
maior equilíbrio no segundo qüinqüênio dessa década. 
No qüinqüênio seguinte, é o estrato 4 (de 1,0 em Boa 
Vista a 3,6 em São Luís) que apresenta as maiores 
variações internas (Tabela 7).

Discussão

A análise dos achados do presente estudo revela 
uma tendência majoritária de decréscimo, na maioria 
das capitais brasileiras, tanto da mortalidade infantil 
por diarréia como por infecções respiratórias agudas 
(IRA). Ainda que estudos anteriores apontem para a 
tendência decrescente da mortalidade infantil no País, 
quando se destaca o papel atribuído à queda da fecun-
didade nessa variação,21 cabe lembrar o fato de que 
as doenças diarréicas e as IRA podem ser controladas 
por ações específicas do setor Saúde. Assim, a redução 
do valor médio das brechas observado nos estratos de 
capitais com condições de vida semelhantes, para todo 
período estudado, sugere possível efeito dos programas 
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Tabela 5  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes padronizados a de mortalidade (CMP) por tuberculose, variação 
percentual no período (∆%), brechas para o estrato de capitais (BRE) b e para o País (BRP),b  razão de 
desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) b e para o País (RDP) b referentes a capitais 
classificadas segundo estratos de condições de vida.c Brasil, 1980-1989

Capitais
CMP

∆%
1980-1984 1985-1989

1980-1984 1985-1989 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
Es

tr
at

o 
1

Porto Alegre 7,4 5,7 -23,0 0,59 0,80 2,6 5,3 0,50 0,75 2,0 4,1

Rio de Janeiro 8,4 7,8 -7,1 0,66 0,83 3,0 6,0 0,64 0,82 2,8 5,6

Curitiba 4,4 2,8 -36,4 0,29 0,64 1,6 3,1 -0,004 0,50 1,0 2,0

Belo Horizonte 7,1 3,9 -45,1 0,59 0,79 2,5 5,1 0,27 0,63 1,4 2,8

São Paulo 4,9 4,6 -6,1 0,42 0,71 1,8 3,5 0,38 0,69 1,6 3,3

Vitória 6,5 5,6 -13,8 0,54 0,77 2,9 4,6 0,47 0,74 2,0 4,0

    
  E

st
ra

to
 2

Florianópolis 1,7 1,7 - 0,16 0,16 1,2 1,2 0,13 0,13 1,2 1,2

Brasília 4,5 1,9 -57,8 0,63 0,63 3,2 3,2 0,25 0,25 1,4 1,4

Goiânia 4,0 1,4 -65,0 0,62 0,62 2,9 2,9 -0,22 -0,22 1,0 1,0

Salvador 21,4 13,6 -36,4 0,93 0,93 15,3 15,3 0,89 0,89 9,7 9,7

Recife 19,1 14,0 -26,7 0,93 0,93 13,7 13,7 0,90 0,90 10,0 10,0

Cuiabá 9,9 6,9 -30,3 0,84 0,84 7,1 7,1 0,79 0,79 5,0 5,0

    
   E

st
ra

to
 3

Manaus 17,6 12,9 -26,7 0,79 0,92 4,8 12,6 0,70 0,89 3,5 9,2

João Pessoa 6,2 4,8 -22,6 0,31 0,74 1,7 4,4 0,20 0,70 1,3 3,4

Campo Grande 6,4 3,7 -42,2 0,40 0,77 1,7 4,6 -0,03 0,61 1,0 2,7

Belém 18,0 11,3 -37,2 0,79 0,92 4,9 12,9 0,66 0,87 3,1 8,1

Fortaleza 10,1 7,6 -24,8 0,63 0,86 2,7 7,2 0,49 0,81 2,1 5,4

Natal 8,1 5,9 -27,2 0,53 0,82 2,2 5,8 0,32 0,74 1,6 4,2

Aracaju 9,7 5,3 -45,4 0,57 0,84 2,6 6,9 0,22 0,70 1,4 3,8

    
   E

st
ra

to
 4

Maceió 9,0 6,9 -23,3 0,28 0,83 1,5 6,4 0,11 0,79 1,1 4,9

Teresina 10,8 7,4 -31,5 0,39 0,86 1,8 7,7 0,15 0,80 1,2 5,3

Boa Vista 14,4 8,4 -41,7 0,55 0,90 2,4 10,3 0,22 0,82 1,4 6,0

Porto Velho 20,5 12,0 -41,5 0,70 0,93 3,4 14,6 0,44 0,87 2,0 8,6

Macapá 15,0 6,0 -60,0 0,49 0,88 2,5 10,7 -0,09 0,75 1,0 4,3

Rio Branco 14,6 10,9 -25,3 0,54 0,89 2,4 10,4 0,32 0,84 1,8 7,8

São Luís 20,3 13,0 -36,0 0,70 0,93 3,4 14,5 0,52 0,89 2,2 9,3

a) Por 100.000 habitantes

b) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMP da década

c) Estratos : 1 - elevado; 2 - médio; 3 - baixo; e 4 - muito baixo.
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Tabela 6  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes padronizados a de mortalidade (CMP) por tuberculose, variação 
percentual no período (∆%), brechas para o estrato de capitais (BRE) b e para o País (BRP),b  razão de 
desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) b e para o País (RDP) b referentes a capitais 
classificadas segundo estratos de condições de vida.c Brasil, 1990-1998

Capitais
CMP

∆%
1990-1994 1995-1998

1990-1994 1995-1998 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

    
Es

tr
at

o 
1

Florianópolis 1,9 2,2 15,8 -0,23 -0,23 1,3 1,3 0,33 0,33 1,6 1,6

Porto Alegre 6,2 4,9 -21,0 0,77 0,77 4,4 4,4 0,72 0,72 3,5 3,5

Rio de Janeiro 8,2 7,8 -4,9 0,79 0,83 5,9 5,9 0,82 0,82 5,6 5,6

Curitiba 2,2 2,7 22,7 0,36 0,36 1,6 1,6 0,47 0,47 1,9 1,9

Brasília 2,4 1,7 -29,2 0,40 0,40 1,7 1,7 0,11 0,11 1,2 1,2

Vitória 4,3 3,7 -14,0 0,59 0,59 2,5 2,5 0,49 0,49 2,2 2,2

    
  E

st
ra

to
 2

São Paulo 5,5 5,9 7,3 0,67 0,69 3,0 3,2 0,69 0,71 3,3 3,5

Belo Horizonte 2,9 2,7 -6,9 0,37 0,40 1,6 1,7 0,30 0,34 1,5 1,6

Goiânia 1,9 1,8 -5,3 -0,01 0,05 1,0 1,1 -0,03 0,03 1,0 1,0

João Pessoa 4,7 3,5 -25,5 0,60 0,63 2,6 2,8 0,46 0,49 2,0 2,1

Salvador 10,0 8,7 -13,0 0,82 0,83 5,5 5,9 0,79 0,80 4,9 5,1

Recife 12,2 11,7 -4,1 0,85 0,86 6,8 7,2 0,85 0,86 6,5 6,9

Cuiabá 5,1 6,0 17,6 0,62 0,65 2,8 3,0 0,68 0,70 3,3 3,5

    
   E

st
ra

to
 3

Manaus 8,5 8,1 -4,7 0,69 0,80 3,3 5,0 0,68 0,79 3,1 4,7

Campo Grande 3,1 2,6 -16,1 0,06 0,39 1,2 1,8 -0,07 0,30 1,0 1,5

São Luís 9,4 8,2 -12,8 0,72 0,82 3,6 5,5 0,64 0,77 3,2 4,8

Belém 7,9 5,9 -25,3 0,67 0,78 3,0 4,6 0,57 0,72 2,4 3,7

Natal 3,6 4,5 -25,0 0,79 0,49 1,4 2,1 1,00 0,56 1,7 2,7

Aracaju 5,8 2,7 -53,4 0,41 0,62 2,2 3,4 -0,07 0,30 1,0 1,6

    
   E

st
ra

to
 4

Maceió 6,1 6,4 4,9 0,37 0,71 1,7 3,6 0,39 0,72 1,7 3,8

Teresina 5,9 3,7 -37,3 0,30 0,68 1,6 3,5 -0,05 0,52 1,0 2,2

Boa Vista 6,2 7,1 14,5 0,21 0,64 1,7 3,6 0,47 0,76 1,9 4,2

Porto Velho 11,2 8,1 -27,7 0,62 0,83 3,0 6,6 0,52 0,78 2,2 4,8

Macapá 4,1 3,7 -9,8 -0,05 0,52 1,1 2,4 -0,23 0,43 1,0 2,2

Rio Branco 9,2 9,1 -1,1 0,57 0,80 2,5 5,4 0,53 0,78 2,5 5,3

Fortaleza 5,6 4,9 -12,5 0,32 0,69 1,5 3,3 0,23 0,65 1,3 2,9

a) Por 100.000 habitantes

b) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMP da década

c) Estratos : 1 - elevado; 2 - médio; 3 - baixo; e 4 - muito baixo.
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Tabela 7  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes padronizados a de mortalidade (CMP) por doença 
cerebrovascular, variação percentual no período (∆%), brechas para o estrato de capitais (BRE) b e 
para o País (BRP),b razão de desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) b e para o País 

 (RDP) b referentes a capitais classificadas segundo estratos de condições de vida.c Brasil, 1980-1989

Capitais
CMP

∆%
1980-1984 1985-1989

1980 -1984 1985-1989 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

Es
tr

at
o 

1

Porto Alegre 71,0 65,3 -8,0 0,11 0,49 1,1 1,9 0,04 0,44 1,0 1,8

Rio de Janeiro 94,0 85,3 -9,3 0,33 0,61 1,5 2,6 0,26 0,57 1,4 2,3

Curitiba 93,9 89,1 -5,1 0,33 0,61 1,5 2,6 0,29 0,59 1,4 2,4

Belo Horizonte 75,0 74,0 -1,3 0,16 0,51 1,2 2,1 0,15 0,51 1,2 2,0

São Paulo 70,0 62,9 -10,1 0,10 0,48 1,1 1,9 -0,003 0,42 1,0 1,7

Vitória 110,2 93,2 -15,4 0,42 0,67 1,8 3,0 0,32 0,60 1,5 2,6

Es
tr

at
o 

2

Florianópolis 74,2 64,1 -13,6 0,33 0,50 1,5 2,0 0,21 0,42 1,3 1,8

Brasília 49,2 54,0 9,8 -0,03 0,24 1,0 1,3 0,08 0,32 1,1 1,5

Goiânia 84,5 73,6 -12,9 0,41 0,56 1,7 2,3 0,32 0,50 1,5 2,0

Salvador 93,7 86,3 -7,9 0,47 0,61 1,9 2,6 0,43 0,58 1,8 2,4

Recife 93,9 91,7 -2,3 0,47 0,61 1,9 2,6 0,46 0,60 1,9 2,5

Cuiabá 51,7 54,8 6,0 0,02 0,27 1,1 1,4 0,09 0,32 1,1 1,5

Es
tr

at
o 

3

Manaus 64,1 71,4 11,4 0,09 0,42 1,1 1,8 0,20 0,49 1,2 2,0

João Pessoa 74,3 60,6 -18,4 0,22 0,50 1,3 2,0 0,02 0,38 1,1 1,7

Campo Grande 68,4 72,9 6,6 0,16 0,46 1,2 1,9 0,21 0,50 1,3 2,0

Belém 100,0 93,1 -6,9 0,43 0,64 1,7 2,7 0,38 0,61 1,6 2,6

Fortaleza 68,1 65,8 -3,4 0,15 0,46 1,2 1,9 0,13 0,44 1,1 1,8

Natal 57,2 67,3 17,7 -0,03 0,34 1,0 1,6 0,13 0,45 1,2 1,8

Aracaju 118,0 101,8 -13,7 0,51 0,69 2,1 3,2 0,43 0,64 1,8 2,8

Es
tr

at
o 

4

Maceió 114,5 103,3 -9,8 0,68 0,68 3,1 3,1 0,65 0,65 2,8 2,8

Teresina 83,6 81,5 -2,5 0,56 0,56 2,3 2,3 0,55 0,55 2,2 2,2

Boa Vista 36,5 37,7 3,3 -0,16 -0,16 1,0 1,0 -0,08 -0,08 1,0 1,0

Porto Velho 71,8 70,1 -2,4 0,45 0,45 2,0 2,0 0,47 0,47 1,9 1,9

Macapá 52,8 53,2 0,8 0,27 0,27 1,4 1,4 0,27 0,27 1,5 1,5

Rio Branco 45,0 45,4 0,9 0,13 0,13 1,2 1,2 0,19 0,19 1,2 1,2

São Luís 143,3 132,9 -7,3 0,74 0,74 3,9 3,9 0,72 0,72 3,6 3,6

a) Por 100.000 habitantes

b) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMP da década

c) Estratos sociais: 1 - elevado; 2 - médio; 3 - baixo; e 4 - muito baixo.
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Tabela 8  -  Médias qüinqüenais dos coeficientes padronizados a de mortalidade (CMP) por doença 
cerebrovascular, variação percentual no período (∆%), brechas para o estrato de capitais (BRE) b e 
para o País (BRP),b razão de desigualdade para o interior do estrato de capitais (RDE) b e para o País 
(RDP) b referentes a capitais classificadas segundo estratos de condições de vida.c Brasil, 1990-1998

Capitais
CMP

∆%
1990-1994 1995-1998

1990-1994 1995-1998 BRE BRP RDE RDP BRE BRP RDE RDP

Es
tr

at
o 

1

Florianópolis 56,2 49,6 -11,7 0,10 0,33 1,1 1,5 -0,02 0,24 1,0 1,3

Porto Alegre 70,7 55,9 -20,9 0,24 0,43 1,4 1,9 0,11 0,33 1,1 1,5

Vitória 89,8 79,8 -11,1 0,45 0,59 1,8 2,4 0,37 0,53 1,6 2,2

Rio de Janeiro 72,9 60,9 -16,5 0,32 0,49 1,5 2,0 0,18 0,39 1,2 1,6

Curitiba 73,0 58,0 -20,5 0,32 0,49 1,5 2,0 0,14 0,35 1,2 1,6

Brasília 60,9 57,6 -5,4 0,18 0,39 1,2 1,6 0,13 0,35 1,2 1,6

Es
tr

at
o 

2

São Paulo 55,8 55,7 -0,2 0,03 0,33 1,0 1,5 0,03 0,33 1,0 1,5

Belo Horizonte 68,2 59,2 -13,2 0,21 0,45 1,3 1,8 0,09 0,37 1,1 1,6

Goiânia 67,9 56,7 -16,5 0,20 0,45 1,3 1,8 0,02 0,33 1,1 1,5

Cuiabá 54,0 65,3 20,9 -0,04 0,28 1,0 1,5 0,16 0,42 1,2 1,8

João Pessoa 78,7 61,0 -22,5 0,31 0,53 1,5 2,1 0,01 0,32 1,1 1,6

Recife 81,9 68,7 -16,1 0,34 0,54 1,5 2,2 0,21 0,46 1,3 1,9

Salvador 72,7 67,3 -7,4 0,25 0,49 1,3 2,0 0,20 0,45 1,2 1,8

Es
tr

at
o 

3

Campo Grande 62,7 59,8 -4,6 0,22 0,41 1,3 1,7 0,18 0,38 1,2 1,6

São Luís 108,4 79,3 -26,8 0,55 0,66 2,2 2,9 0,36 0,52 1,6 2,1

Belém 80,6 71,4 -11,4 0,39 0,54 1,6 2,2 0,31 0,48 1,5 1,9

Manaus 59,6 62,1 4,2 0,16 0,37 1,2 1,6 0,21 0,40 1,3 1,7

Natal 53,9 49,0 -9,1 0,09 0,31 1,1 1,5 -0,01 0,23 1,0 1,3

Aracaju 93,6 65,5 -30,1 0,46 0,59 1,9 2,5 0,24 0,42 1,3 1,8

Es
tr

at
o 

4

Maceió 122,7 106,7 -13,0 0,69 0,69 3,3 3,3 0,64 0,64 2,9 2,9

Teresina 75,7 71,8 -5,2 0,48 0,48 2,0 2,0 0,47 0,47 1,9 1,9

Boa Vista 37,1 65,9 77,6 -0,08 -0,08 1,0 1,0 0,43 0,43 1,8 1,8

Porto Velho 54,2 45,3 -16,4 0,30 0,30 1,5 1,5 0,18 0,18 1,2 1,2

Macapá 52,3 66,4 26,9 0,24 0,24 1,4 1,4 0,42 0,42 1,8 1,8

Rio Branco 45,6 47,8 4,8 0,13 0,13 1,2 1,2 0,22 0,22 1,3 1,3

Fortaleza 71,2 64,1 -10,0 0,47 0,47 1,9 1,9 0,42 0,42 1,7 1,7

a) Por 100.000 habitantes

b) Em relação à menor média qüinqüenal dos CMP da década

c) Estratos sociais: 1 -  elevado; 2 - médio; 3 - baixo; e 4 - muito baixo

Lígia Maria Vieira da Silva e colaboradores
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específicos voltados para o controle desses agravos. 
Cabe destacar, particularmente, a redução das brechas 
referentes à diarréia para valores inferiores a 30% em 
18 capitais – mais acentuada na segunda metade da 
década de 90 –, quando a implantação de programas 
de saúde, como o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF), já 
atingia um contingente maior de Municípios. É impor-
tante, ainda, assinalar que, no período 1995-1998, seis 
das sete capitais que compunham o estrato de piores 
condições de vida apresentavam valores negativos para 
esse indicador, o que significa dizer que os respectivos 
coeficientes de mortalidade infantil por diarréia atin-
giram valores inferiores ao padrão de referência para 
aquele estrato. Ou seja, houve um provável desempenho 
favorável dos serviços de saúde naquelas capitais. Para 
ampliar as bases de evidências a esse respeito, con-
tudo, é necessária a realização de estudos adicionais 
que também investiguem o comportamento de outros 
fatores relacionados com a mortalidade infantil, como 
o saneamento 22,23 e a fecundidade.21

A persistência de valores elevados das brechas rela-
tivas ao País (BRP), bem como as elevadas razões de 
desigualdade para os estratos (RDE) e o País (RDP), 
revelam a manutenção de desigualdades regionais 
e sociais, inclusive no que se refere aos possíveis 
efeitos da implementação dos programas especiais. 
Essa constância das desigualdades sociais no risco de 
morrer também foi observada em outros estudos da 
mortalidade infantil, quer global,24 quer por diarréia,25 
apesar da acentuada queda observada nos seus níveis. 
Nesse particular, a utilização de formas alternativas de 
intervenção, como a adoção do modelo de atenção 
da vigilância da saúde vinculado à expansão do PSF, 
poderá impactar sobre tal situação ao proceder uma 
discriminação positiva na sua implementação 26 para 
segmentos sociais com maiores necessidades.

No que diz respeito à tuberculose e à doença cere-
brovascular, embora houvesse ocorrido redução das 
médias qüinqüenais da mortalidade na maioria das 
capitais, verificou-se aumento em cinco delas, para 
ambas as causas, o que sugere problemas nas estra-
tégias de controle. No caso particular da tuberculose, 
apesar de o tratamento de curta duração ter sido ado-
tado pelo Brasil a partir de 1979,27 apenas em 1998, 
com o Plano Nacional de Controle da Tuberculose, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o País 
entre aqueles com “alta incidência” que aderiram à 

Brechas redutíveis de mortalidade em capitais brasileiras

As brechas redutíveis de 
mortalidade expressam o risco 
atribuível em relação às condições 
de vida e ao acesso aos serviços de 
saúde.

estratégia Directly Observed Treatment, Short-course 
(DOTS).28 Esse problema levou o Ministério da Saúde, 
em 2001, a deflagrar um processo de avaliação da situ-
ação de controle da tuberculose no País, com ênfase no 
aperfeiçoamento do sistema de informação. Além dessa 
iniciativa, por se tratar de problemas que envolvem a 
saúde do adulto e para os quais existem programas 
especiais, é mister identificar novas estratégias que 
resultem na oferta organizada de serviços para essa 
faixa etária, na busca ativa de casos e na redução do 
abandono de tratamento.29

O presente estudo mostrou que o cálculo das bre-
chas redutíveis de mortalidade pode-se constituir em 
técnica relevante para a monitoração de indicadores de 
mortalidade evitável. Os diferenciais entre Municípios 
com condições de vida semelhantes, medidos pelas bre-
chas, podem indicar, de forma aproximada, o efeito do 
sistema de saúde ou de programas específicos sobre os 
problemas analisados. Essa medida é tanto mais precisa 
quanto mais desenvolvidos forem os sistemas de infor-
mação. Por essa razão, a escolha do valor de referência 
para o cálculo das brechas reveste-se de importância 
e deve ser, na medida do possível, validada a partir de 
outras fontes de dados. A análise do comportamento das 
brechas deve, contudo, ser complementada e refinada 
por avaliações com outras abordagens metodológicas, 
para dar conta da complexidade da determinação da 
saúde de uma população.

As brechas redutíveis de mortalidade expressam, 
na realidade, o risco atribuível, seja em relação às 
condições de vida, seja em relação aos diferenciais 
de acesso aos serviços de saúde. Essas brechas 
não resultam de qualquer fatalidade biológica ou 
da inexistência de tecnologias médicas e sanitárias; 
elas exprimem desigualdades sociais e de acesso aos 
serviços de saúde, passíveis de modificação com a 
implementação de políticas públicas. A ocorrência de 
mortes evitáveis, portanto, ao lado do espanto e indig-
nação que deveriam provocar em toda a sociedade, 
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particularmente entre os responsáveis pelos serviços 
de saúde, reforça o imperativo ético da redução das 
desigualdades sociais, com respeito ao direito à saúde 
para todos os brasileiros.

Não se desconhece que uma exploração mais 
aprofundada das hipóteses formuladas por este tra-
balho demanda a realização de estudos adicionais; 
por exemplo, ajustes por sexo, bem como por outras 
variáveis, poderão refinar a análise em estudos sub-
seqüentes. Por sua vez, deve-se, também, considerar 
que o emprego da população de menores de 1 ano, 
ao invés do número de nascidos vivos, como denomi-
nador do coeficiente de mortalidade infantil, poderia 
aumentar, artificialmente, os valores desse indicador, 
particularmente nas capitais que apresentam morta-

lidade infantil mais elevada. Sabe-se, entretanto, que 
justamente nesses locais, o sub-registro de óbitos 
infantis é mais acentuado – o que, de certa forma, 
relativizaria possíveis distorções. A diversidade dos 
resultados encontrados entre as capitais poderá 
ser melhor explicada por estudos de análise de 
implantação dos programas especiais voltados ao 
controle desses agravos. Outrossim, a investigação 
da existência de correlações entre indicadores 
de mortalidade e indicadores de desempenho do 
sistema de saúde e da sua descentralização poderá 
auxiliar na produção de evidências adicionais, ca-
pazes de produzir sínteses mais consistentes acerca 
da avaliação da efetividade de políticas e programas 
de saúde no Brasil.
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Resumo
O Programa Saúde da Família (PSF) tem sido divulgado pelo Ministério da Saúde como principal estratégia de reorgani-

zação do modelo de atenção à saúde no País. Identificam-se, não obstante, as mais diversas configurações que podem estar 
condicionadas, entre outros fatores, pelas características de gestão e organização dos sistemas locais. O presente estudo 
analisa a experiência de implantação do PSF em dois Municípios baianos. Utilizaram-se a organização-gestão, o perfil de 
práticas e a cobertura como descritores para discutir três possibilidades de cenários de configuração: incipiente; interme-
diário; e avançado. A dificuldade de articulação entre os diversos níveis do sistema, o financiamento e a precariedade das 
condições de vida aparecem como obstáculos ao seu desenvolvimento. A priorização do Programa pela gestão municipal e o 
comprometimento das equipes, associados ao modelo de gestão participativa, são fatores que influenciam, de forma positiva, 
na construção da proposta.

Palavras-chave: Programa Saúde da Família; avaliação de programas de saúde; perfil de práticas.

Summary
The Family Health Care Program (PSF) has been advertised as the main strategy for reorganizing Brazil´s new Na-

tional model for health care. However, due to the actual administration and local organizational systems, very unique 
experiences of PSF implantation are observed. From this perspective, the current article analyzes the PSF experience 
by observing two municipalities in Bahia State, Brazil. Descriptions of the organization and administration of the 
Program, practices profile and coverage served to discuss three different possible scenarios on the format of the PSF 
model: incipient; intermediate; and advanced. The difficulty articulating between different levels of the system, the 
financing and the precarious living conditions appear as obstacles to the Program’s development. On the other hand, 
characteristics such as the municipal management´s capacity to prioritize the Program attitude and the commitment 
of the groups associated with a new model of participatory administration are factors that have a positive influence 
on the building of this proposal.

Key Words: Family Health Care Program; health programs evaluation; practices profile.
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Introdução

A partir da década de 80, diferentes países envol-
veram-se em um profundo processo de discussão 
sobre os sistemas de saúde vigentes, enfatizando a 
necessidade de encontrar alternativas que viabili-
zassem mudanças na produção e oferta de serviços, 
com vistas ao aumento da eficácia e efetividade e à 
diminuição dos custos da assistência em saúde.  Nesse 
contexto, a discussão sobre modelos de atenção à 
saúde tem sido reconhecida como um componente 
central-estratégico no processo de redefinição dos 
atuais sistemas de saúde.

Segundo Mendes,1 cresceu a consciência de que a 
crise do setor Saúde era uma expressão fenomênica de 
causas mais profundas, com raízes no modelo de aten-
ção em vigor, estruturado pelo paradigma flexneriano. 
Combater essa crise implicaria, necessariamente, a 
busca de um modelo de atenção à saúde que expres-
sasse o paradigma da produção social da doença. 

No Brasil, esse movimento se apresenta como uma 
proposta de substituição dos modelos hegemônicos sa-
nitarista e assistencial privatista. Enquanto o primeiro 
corresponde à Saúde Pública tradicional e está dirigido 
à solução dos problemas de saúde da população, 
mediante a realização de campanhas e de programas 
especiais, o segundo é um modelo voltado à demanda 
espontânea, ou seja, para atender os indivíduos que, 
a depender do seu grau de conhecimento e/ou sofri-
mento, procuram, por iniciativa própria, os serviços de 
saúde. Esse modelo não é exclusivo do setor privado e 
está presente também nos serviços públicos.2

Ambos os modelos ainda são predominantes no 
enfrentamento dos problemas de saúde da população, 
apesar de se revelarem ineficazes. No caso do modelo 
sanitarista, seus limites residem, principalmente, no 
caráter verticalizado e centralizador, além de uma ação 
mais reativa do que preventivo-promocional. Quanto 
ao modelo assistencial privatista, sua adoção reforça a 
assistência curativa, de alto custo e acesso restrito.

O Programa Saúde da Família (PSF) foi proposto e 
vem sendo defendido pelo Ministério da Saúde como 
estratégia de reorientação do modelo de atenção à 
saúde. Segundo Testa,3 o conceito de Estratégia diz 
respeito à forma como uma política é implementada; 
nesse sentido, constitui “comportamentos organiza-
cionais destinados ao manejo de situações em que 
seja preciso superar obstáculos que se oponham à 

O Programa Saúde da Família foi 
proposto e vem sendo defendido 
pelo Ministério da Saúde como 
estratégia de reorientação do 
modelo de atenção à saúde.

PSF: duas experiências de implantação na Bahia

conquista de um objetivo”. O termo também pode 
ser compreendido como “um caminho para realizar 
uma política”, que significa, em última análise, uma 
dada redistribuição de poder no setor Saúde e/ou na 
sociedade.4

Nesse caso, o termo Estratégia aponta para maneiras 
de se alcançar ou se aproximar de um dado objetivo 
proposto. Em situações de mudança, pensamos de ma-
neira estratégica na construção da viabilidade de uma 
proposta. Qualquer programa ou ação programática 
remeteria a uma estratégia de solução de problemas e 
alcance de novas metas. Configura-se aqui, portanto, a 
visão político-institucional do PSF como estratégia de 
reorganização dos serviços e do modelo assistencial.

Caberia refletir, entretanto, um pouco mais sobre 
o potencial transformador do PSF. Para Mendes,1 o 
modelo de Saúde da Família é uma estratégia de or-
ganização da atenção primária de saúde que se pode 
apresentar sob as seguintes concepções: a) estratégia 
de reordenamento do setor Saúde, o que significa 
afetar e compreender todo o sistema de saúde e toda 
a população a que esse sistema supõe servir; b) pro-
grama com objetivos restringidos, especificamente 
para satisfazer algumas necessidades elementares e 
predeterminadas de grupos humanos considerados 
em situação de extrema pobreza e marginalidade, com 
recursos diferenciados, baixa densidade tecnológica 
e custos mínimos; e c) estratégia de organização do 
primeiro nível de atenção do sistema de saúde. 

Nos termos de Paim,2 a estratégia do Programa 
Saúde da Família pode assegurar a qualidade, a inte-
gralidade e a efetividade do primeiro nível de atenção; 
ou pode visar a um atendimento simplificado, tecnolo-
gicamente, para população de baixa renda. Além disso, 
o Programa é capaz de objetivar uma ação seletiva para 
redução de custos. O PSF poder-se-á desenvolver de 
forma mais completa caso seja compreendido não 
como programa de saúde, restrito a procedimentos 
organizacionais e financeiros, mas como um projeto 



Epidemiologia e Serviços de Saúde     ●    Volume 14 - Nº 4 - out/dez de 2005    ●    225 

concreto, com o objetivo de formular políticas de 
promoção de um movimento – ou motivação – de 
rever-se e dispor-se a mudar.5

Respondendo às críticas de que o Saúde da Família 
constitui, em realidade, um "SUS para pobres", de 
baixa resolubilidade e verticalizado, o Ministério da 
Saúde destaca o potencial transformador da proposta, 
cujas diretrizes são coerentes com os princípios funda-
mentais do Sistema. Embora rotulado como Programa, 
o PSF fugiria à concepção usual dos demais, por não 
ser uma intervenção vertical, paralela às atividades dos 
serviços de saúde. Ele se insere no âmbito do sistema 
de saúde, constituído por uma rede hierarquizada e 
regionalizada; assim, a sua implantação não significa 
a criação de novas estruturas de serviços, exceto em 
áreas desprovidas, e sim a substituição das práticas 
convencionais de assistência por um novo processo 
de trabalho, de cobertura universal, o que o exime 
da caracterização de sistema de saúde orientado para 
pessoas de baixa renda.6

Partindo da compreensão de que Modelo é algo 
que se transforma a partir da experiência concreta, e 
que, em razão das diferenças contextuais, é possível 

encontrar distintos cenários de implementação (Fi-
gura 1), não seria adequado esperar que, em todos 
os Municípios onde já se deu a implantação do PSF, 
esse processo ocorresse uniformemente. Apesar da 
disponibilidade de um modelo de atenção que orienta 
as práticas de saúde, as variáveis contextuais têm-se 
mostrado intervenientes importantes nesse processo.

Com base nas análises teórico-conceituais e con-
junturais, pode-se sugerir três cenários distintos (Fi-
gura 1) de implantação do PSF:1,2,7 em um cenário de 
implementação incipiente, a proposta aproximar-se-ia 
da concepção de um programa de saúde, na oferta de 
uma atenção simplificada; em um cenário intermedi-
ário, ele estaria mais próximo de uma estratégia de 
reorganização de um dos níveis de complexidade do 
sistema, a atenção básica (ou primária); e finalmente, 
em um cenário avançado, o PSF configurar-se-ia como 
uma estratégia de mudança do modelo de atenção 
hegemônico. 

O presente estudo analisa a experiência de im-
plantação do PSF em dois Municípios do Estado da 
Bahia, tomando como referência os três cenários aqui 
referidos (Figura 1).

Princípios Cenário incipiente Cenário intermediário Cenário avançado

Integralidade da atenção Inexistente Em desenvolvimento Desenvolvida

Resolubilidade Pouca resolubilidade Resolubilidade no primeiro 
nível

Serviços e ações resolutivas

Regionalização Pouco desenvolvida Em desenvolvimento Desenvolvida

Hierarquização Ações paralelas aos demais 
serviços

Incipiente Porta de entrada do sistema

Humanização Desenvolvida Desenvolvida Desenvolvida

Participação comunitária Inexistente Desenvolvida Bem desenvolvida, com 
incentivo ao controle social.

Intersetorialidade das ações Não há estímulo Há estímulo às ações Ações intersetoriais 
desenvolvidas

Universalidade Inexistente Inexistente Em desenvolvimento

Eqüidade Inexistente Inexistente Em desenvolvimento

Figura 1  -  Cenários de implantação do Programa Saúde da Família

Helen Lúcia Freitas Copque e Leny Alves Bomfim Trad
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Metodologia

O trabalho consiste em um estudo de casos realiza-
do em dois Municípios baianos, entre os anos 2000 e 
2002, e integra uma pesquisa mais ampla de avaliação 
do PSF 7 no Estado, abrangendo cinco Municípios 
que atendiam aos seguintes pré-requisitos: pelo me-
nos um ano de implantação do PSF no momento da 
coleta dos dados; e características sociodemográficas 
diferenciadas.

Tendo em vista o interesse de avaliar a importância 
dos condicionantes locais no processo de implementa-
ção do Programa, para a seleção dos dois Municípios 
(entre os cinco), consideraram-se duas situações 
opostas: a realidade de um sistema municipal de 
saúde melhor estruturado, segundo indicadores (as-
sistenciais e epidemiológicos) disponíveis no Sistema 
de Informação da Atenção Básica (Siab) e dados 
gerados pelo estudo 7 mais amplo de avaliação no PSF 
no Estado da Bahia; e outra situação, que, segundo as 
mesmas fontes e indicadores, apresentasse um sistema 
local de saúde incipiente. O contexto mais favorável 
foi denominado de exemplar; e o contexto menos 
favorável, de precário.

Nos dois Municípios escolhidos, a implantação 
ocorreu em 1998. O Município A localiza-se no 
sudoeste da Bahia, com população estimada em 
253.000 habitantes. Sua economia é centrada no co-
mércio e na agricultura, com destaque para o cultivo 
de café, mandioca, feijão, milho e algodão. A pecuária 
também exerce um papel local importante, com reba-
nhos de gados bovino, ovino e suíno. Já o Município B 
localiza-se na região nordeste do Estado e conta com 
uma população próxima dos 126.000 habitantes. As 
principais atividades desse Município são o comércio, 
a exploração das jazidas de caulin e argila, usadas na 
fabricação de cerâmica, louça, papel e vidro; a extra-
ção de petróleo; a plantação de laranja; a pecuária; e 
o cultivo da mandioca e do fumo.

Na pesquisa, utilizou-se uma combinação de técni-
cas qualitativas, dirigidas a diferentes sujeitos. Consti-
tuíram-se grupos focais com equipes do PSF – dois em 
cada Município –, grupos focais com famílias usuárias 
do Programa – três no Município A e dois no Município 
B –, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com 
os respectivos secretários de saúde e coordenadores 
do PSF dos dois Municípios – uma entrevista em cada 
caso – e entrevistas estruturadas com famílias da 

área de abrangência das equipes contempladas nos 
grupos focais – realizadas no domicílio. As entrevistas 
semi-estruturadas com gestores e coordenadores do 
PSF foram posteriores aos grupos focais; as questões 
contempladas levaram em conta as informações gera-
das por esses grupos.

No processo de análise, procedeu-se a uma trian-
gulação dos dados produzidos pelas diferentes fontes. 
Recorreu-se ao Siab,8 para análise da cobertura do 
Programa; e à pesquisa de Avaliação da Implantação e 
Funcionamento do PSF,9 para estabelecer um paralelo 
dos resultados dos dois Municípios estudados.

Para efeitos da análise, foram considerados os 
descritores abaixo, com seus respectivos desdobra-
mentos, os quais foram definidos segundo as bases 
operacionais preconizadas pelo PSF. Para a definição 
dos cenários de implantação do PSF, levou-se em 
consideração o grau de implementação desses mesmos 
princípios operacionais, a saber:
- Gestão/organização – perfil da gestão; seleção 

e contratação das equipes; adscrição de clientela 
(número de famílias por unidade; manutenção da 
unidade; referência e contra-referência para os 
diferentes níveis; e processo de capacitação das 
equipes).

- Perfil das práticas – constituição de vínculo com 
as famílias; desenvolvimento das atividades nos três 
níveis de prevenção (primária, secundária e terciá-
ria) 2 e desenvolvimento de ações intersetoriais; e 
mecanismos de acompanhamento e avaliação em 
saúde adotados pelas equipes.

- Cobertura – relação entre uma dada intervenção 
e a população beneficiada, ou o grau de adequação 
entre as necessidades e a oferta de ações de saú-
de.10

Resultados

Gestão/organização
Nas experiências aqui analisadas, a partir das en-

trevistas com o gestor municipal e com o coordenador 
do PSF e realização de grupos focais com as equipes 
do PSF, verificaram-se dois padrões de gestão bem 
diferenciados, que influenciam a forma e o ritmo da 
mudança na saúde local. Enquanto a equipe de gestão 
do Município A assume o compromisso estratégico 
de implantação do Saúde da Família, ao investir em 
ações que viabilizem a sua construção e aumentar a 
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capacidade técnica, o Município B mostra um padrão 
de gestão pouco comprometido com a implementação 
do Programa.

Observa-se que, em A, o apoio da gestão ocorreu 
desde o início, sendo acentuado a partir do momento 
em que o Município assumiu a gestão plena do siste-
ma. O trabalho das equipes nesse Município tem sido 
favorecido pelas iniciativas do gestor municipal, que 
promove a integração do PSF com outros níveis de 
atenção. A maior dificuldade ocorreu no período de 
transição da Secretaria de Saúde, quando foi substi-
tuída a Coordenação do PSF. Então, as equipes foram 
cobradas no sentido de aumentar o atendimento, 
reduzindo o tempo para o desenvolvimento de ações 
educativas e preventivas.

Em B, apesar do apoio inicial na adequação das 
unidades de Saúde da Família (USF), não houve um 
investimento mais significativo, no âmbito da gestão 
municipal, que favorecesse a implementação da pro-
posta. Na prática, o Programa não foi assumido como 
uma estratégia prioritária de mudança. A precariedade 
do sistema de saúde local e da integração do PSF a 
ele dificultava o processo de referenciamento nas 
USF, contribuindo para o aumento da insatisfação de 
profissionais e usuários dos serviços.

O recrutamento dos profissionais das equipes 
aconteceu no próprio Estado; os processos seletivos 
foram simplificados, para os quais a entrevista trans-
formou-se no principal instrumento de avaliação. 
Todos os profissionais que atuam na USF de A foram 
identificados a partir de processo de seleção pública, 
realizado com assessoria do Pólo de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente de Pessoal em 
Saúde da Família. Os contratos dos profissionais foram 
viabilizados na forma de parcerias com organizações 
não governamentais, regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), assegurando os respectivos 
direitos a todos os profissionais das equipes. Na USF 
do Município B, os profissionais foram contratados 
pela Prefeitura Municipal; apenas os auxiliares de 
enfermagem possuem contratos regidos pela CLT.

A forma de contratação dos profissionais é im-
portante, quando se analisa o comprometimento e 
a satisfação com o próprio trabalho. Enquanto no 
Município A, os profissionais sentem-se reconhecidos 
pela gestão e seguros com relação à sua permanência 
no Programa, as equipes do Município B demonstram 
um sentimento de insegurança e insatisfação.

Helen Lúcia Freitas Copque e Leny Alves Bomfim Trad

A forma de contratação dos 
profissionais é importante, quando 
se analisa o comprometimento e a 
satisfação com o próprio trabalho.

Falta de material e de medicamento são problemas 
comuns e criam obstáculos ao desenvolvimento das 
atividades, embora sejam mais graves no Município B. 
Também existem queixas com relação à insuficiência 
de folhas de solicitação de exames; ademais, faltam 
materiais didáticos e materiais médicos importantes 
para ações educativas e preventivas de doenças, como 
exames de colposcopia, baciloscopia e “camisinhas”. 
Também ressente-se da falta de apoio por parte da 
Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab) para 
a manutenção de medicação, o que tem dificultado a 
realização de ações grupais. Os profissionais relatam 
não haver apoio da gestão estadual, nem da federal, 
no sentido de viabilizar a compra e distribuição de 
medicamentos para suprir as necessidades da atenção 
básica.

A insuficiência dos recursos financeiros é apontada 
como uma dificuldade central para a implementação 
das ações e serviços. Nos dois Municípios, destaca-se 
que o Piso de Atenção Básica (PAB)11,12 e a captação 
interna municipal não facilitam a transformação da 
Saúde da Família em uma estratégia de reorganização 
da atenção básica. Também é destacada a indisponi-
bilidade de recursos para capacitação.

O investimento na capacitação das equipes é 
visto como um grande facilitador para o sucesso do 
Programa. No Município A, apesar das referências 
de preocupação com relação a investimentos na ca-
pacitação das equipes, seus profissionais salientaram 
deficiências no planejamento e na oferta de cursos. 
No Município B, os investimentos em capacitação são 
mais escassos, limitando-se, quase que exclusivamente, 
ao treinamento introdutório. A cooperação com a 
Sesab tem propiciado a participação das equipes em 
alguns cursos.

A dificuldade para garantir a referência nos diversos 
níveis de complexidade do sistema e a falta de ambu-
lância destinada ao deslocamento dos pacientes para 
outros serviços são fatores considerados importantes, 
que interferem nas condições de trabalho no Município 
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B. No Município A, a referência e a contra-referência 
foram beneficiadas pela criação da Central de Marca-
ção de Consultas e do Centro Municipal de Atenção 
Especializada.

O momento anterior à eleição municipal é iden-
tificado como um período de instabilidade e insegu-
rança para os diversos projetos, incluindo a Saúde da 
Família. De fato, nos períodos eleitorais, em ambos os 
Municípios, foi relatado um incremento de incerteza 
quanto à sustentação do PSF e continuidade das ações 
e mudanças pretendidas.

Perfil das práticas
Para análise do perfil das práticas de saúde, utiliza-

ram-se os dados coletados a partir dos grupos focais 
,com equipes e com famílias. Tanto em A como em B, 
todos os profissionais participaram do processo de re-
conhecimento do território. Essa prática desenvolveu-se 
a partir de visitas às casas, conversas com os morado-
res e com as lideranças locais. Apesar do seu mérito, 
entretanto, essa prática não é suficiente para subsidiar 
as ações das equipes. Mecanismos que promovam a 
troca de informações devem ser buscados, no sentido 
de transformar essa atividade em um processo contí-
nuo. No Município A, a oferta organizada e a difusão 
de normas e rotinas do Programa têm-se favorecido da 
realização de reuniões e encontros sistemáticos com a 
comunidade. A incipiência dessa prática no Município 
B pode explicar, em parte, as dificuldades relatadas pela 
equipe para conter a demanda espontânea. Na realida-
de, a pressão da demanda espontânea é uma dificuldade 
central no processo de reorganização dos serviços e, 
em menor ou maior medida, revela-se um ponto de 
estrangulamento nos dois Municípios, sobretudo no 
frágil acolhimento das situações de urgência. 

Nos dois Municípios, o mecanismo de programa-
ção, por excelência, é a reunião semanal. No Município 
A, a programação é mais organizada e formal, inclusive 
com a utilização de indicadores coletados a partir do 
acompanhamento dos sistemas de informação. Em 
B, esse processo é bastante informal e não enfoca 
o enfrentamento de determinantes. Parece que a 
insuficiência na capacitação e a demanda espontânea 
elevada são os principais fatores a contribuir para 
essa constatação. No que se refere ao desenvolvimento 
das ações assistenciais, de prevenção, de promoção e 
gerenciais, mais acentuadamente no Município A, as 
equipes trabalham com uma agenda pré-definida.

As ações de vigilância epidemiológica (Tabela 1) 
sofreram um incremento nos dois Municípios, desde 
a implantação do PSF, embora no Município B, esse 
incremento tenha ocorrido apenas com relação ao 
bloqueio vacinal. 

Mostra-se ainda precário ou inexistente um con-
junto organizado de ações voltadas ao controle de 
determinantes, o que se poderia chamar de Promoção 
da saúde. Trata-se de intervenções e atividades reali-
zadas sobre o meio ambiente, organizações e pessoas 
visando a mudanças de atitude. Em A, encontramos 
grupos educativos em funcionamento (hipertensos, 
diabéticos, gestantes); em B, contudo, essas ações 
são quase inexistentes. Também no Município A, 
buscam-se soluções para problemas de lixo, falta e 
qualidade da água.

Neste tópico, podemos incluir o estímulo às ações 
intersetoriais. O Município A tem-se apresentado como 
um modelo de referência nacional, sobretudo em fun-
ção dessa realidade. Esse Município tem conseguido 
avanços na consecução de diversas parcerias com 
órgãos ou setores do poder municipal, além do fun-
cionamento ativo de Conselhos de Saúde e Conselhos 
Locais de Usuários.

Constata-se que o envolvimento da comunidade 
favorece o desenvolvimento de ações intersetoriais 
e de controle social. No Município A, observa-se o 
incentivo à participação no Conselho de Usuários e 
à formação de Conselhos Locais nas áreas de abran-
gência do PSF, onde o envolvimento da comunidade 
parece ser maior.

Entre as ações de prevenção, encontram-se as visitas 
domiciliares, principalmente realizada pelos agentes 
comunitários de saúde, e as atividades de pré-natal, 
imunização, saúde da criança e da mulher, grupos de 
hipertensos e diabéticos. É importante destacar que o 
Município A desenvolve mais ações de prevenção que 
o Município B; é o caso das atividades dos grupos 
educativos (gestantes, hipertensos e diabéticos) e 
de promoção de escovação e aplicação de flúor na 
população escolar e na comunidade geral.

Outro dado positivo com relação às práticas diz 
respeito ao componente da humanização. Em ambos os 
Municípios, os usuários referiram, de forma enfática, 
a satisfação com o relacionamento estabelecido com 
os profissionais das equipes. Gentileza, capacidade 
de escuta e empenho em resolver problemas foram 
destacados, tanto nos grupos focais como nas entrevistas 
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realizadas nos dois Municípios, como atributos dife-
renciadores da qualidade do trabalho desenvolvido 
pelos profissionais do PSF. Constatou-se, ainda, que as 
famílias das áreas adscritas valorizam os investimentos 
em termos de reorientação das ações e serviços ofere-
cidos. A visita domiciliar e os grupos educativos foram 
citados, freqüentemente, como exemplos positivos de 
um modo de atuar que distingue o trabalho do PSF 
daquele que “existia antes”.

Em contrapartida, observou-se uma grande 
insatisfação, entre os usuários, no que se refere à 
resolubilidade do PSF na reabilitação e na assistência 
médica. Apreende-se que as famílias demandam uma 
ação integral por parte das equipes; ou seja, valorizam 
as iniciativas de caráter preventivo, mas esperam que 
haja uma resposta satisfatória diante da doença. Do 
lado da equipe, podemos inferir que as deficiências, 
em termos de uma formação mais generalista, e as 
dificuldades para referir os casos que não conseguem 
atender na unidade são fatores determinantes da baixa 
resolubilidade aludida.

Tabela 1  -  Ações desenvolvidas em dois Municípios do Estado da Bahia. Brasil, 2001

Ações desenvolvidas Município A Município B

Ações de
PROMOÇÃO

-  Atuação junto à Secretaria de Serviço Público, para 
solução do problema do lixo.

-  Criação dos Conselhos Locais de Saúde em todas as 
áreas

-  Realização de reuniões mensais com o Conselho de 
Saúde

-  Discussão sobre os problemas de falta e qualidade da 
água, esgoto, hábitos de higiene pessoal, doméstica e 
ambiental.

-  Desenvolvimento do conceito de cidadania

-  Ações com a Secretaria de Educação
-  Oficina de artesanato
-  Ações em conjunto com a Pastoral da Criança
-  Discussão sobre os problemas de policiamento, 

pavimentação das ruas, transporte coletivo, 
falta e qualidade da água, hábitos de higiene 
pessoal, doméstica e ambiental. 

Ações de
PREVENÇÃO

-  Grupos educativos (gestantes, hipertensos e 
diabéticos)

-  Escovação e aplicação de flúor em população escolar e 
na comunidade geral

-  Rastreamento de casos de diabetes e hipertensão
-  Imunização
-  Ações programáticas (pré-natal e atenção integral a 

doenças prevalentes na infância)
-  Visita domiciliar de agente comunitário de saúde

-  Mostra de saúde
-  Palestras em escolas
-  Rastreamento de casos de diabetes e 

hipertensão
-  Imunização
-  Ações programáticas (pré-natal e atenção 

integral a doenças prevalentes na infância)
-  Visita domiciliar de agente comunitário de 

saúde

Ações 
CURATIVAS

-  Atendimento clínico em medicina, enfermagem e 
odontologia.

- Procedimentos de auxiliar de enfermagem (curativos, 
nebulização, aplicação de injeção e medida de pressão 
arterial)

-  Atendimento clínico em medicina e 
enfermagem

-  Procedimentos de auxiliar de enfermagem 
(curativos, nebulização, aplicação de injeção e 
medida de pressão arterial)

Fonte: Trad e colaboradores 7
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Cobertura
A avaliação da cobertura também pode ser considera-

da um pré-requisito à avaliação de outros atributos, uma 
vez que, para se discutir qualidade, impacto ou satisfa-
ção, é importante que a ação ou serviço seja oferecida 
à população usuária. A Tabela 2 apresenta os dados de 
cobertura nos dois Municípios e indica os percentuais 
correspondentes aos anos anteriores à pesquisa.

Vale mencionar que a análise de cobertura é 
influenciada pela estimativa populacional em decor-
rência de fluxos migratórios internos e externos ao 
Município (anos intercensitários). Além disso, no caso 
específico dos dados do Siab, deve-se considerar que 
o registro da informação pode apresentar distorções, 
bastante ligadas à insuficiência de treinamento das 
equipes de saúde para essa atividade.

No ano seguinte à implantação do PSF (Tabela 2), 
observa-se um aumento considerável na cobertura do 
Município A, o que, todavia, não significa uma expansão 
adequada às necessidades da população local. O Mu-
nicípio B apresenta valores muitos próximos, entre os 
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anos de 1999 e 2000; já para A, os valores são iguais.
Tanto os gestores como os profissionais das equipes 

enfatizaram a existência de dificuldades e entraves 
relacionados à expansão do PSF nos dois Municípios. 
Do ponto de vista dos gestores, um dos principais obs-
táculos à expansão do Programa é de ordem financeira. 
Ambos os secretários municipais de saúde destacaram 
o custo elevado de implantação, e, principalmente, 
de manutenção das unidades de Saúde da Família; 
queixaram-se da falta de apoio financeiro do Estado, 
salientando que os recursos do tesouro municipal e 
o incentivo concedido pelo Ministério da Saúde não 
são suficientes para cobrir essas despesas. É de se 
notar que, não obstante dificuldades dessa ordem, o 
Município A assumiu a expansão do Programa como 
uma prioridade de investimento.

Mais um entrave destacado pelos gestores da 
coordenação do PSF, especialmente do Município 
B, é a disponibilidade de mão-de-obra qualificada, 
principalmente de médico.

No relato das equipes, são enfatizadas as conse-
qüências da baixa cobertura do Programa: o número 
insuficiente de unidades e equipes do PSF em relação 
às necessidades locais gera sobrecarga de demanda nas 
unidades existentes; e uma grande insatisfação da popu-
lação residente das áreas não cobertas pelo Programa, 
ressentida da exclusão dos “seus benefícios”.

No caso do Município A, considerado de médio 
porte, é difícil vislumbrar a obtenção de uma meta de 
cobertura de 100%, considerada ideal para configurar 
a consolidação da proposta.

A despeito das diferenças entre os dois Municípios 
encontradas para o ano 2000, merecem destaque os 
dados mais recentes, que demonstram avanços em 
ambos – mais significativos em B. Este Município au-

mentou para 18 o número de equipes, ampliando a sua 
cobertura para 48%. No mesmo período, o Município 
A aumentou o número de equipes para 30, alcançando 
uma cobertura de 40%.8

Discussão

No aspecto relativo à gestão e à organização, o 
dado que aponta diferenças dos gestores municipais, 
em termos de perfil profissional e empenho na con-
solidação do programa no nível local, merece um 
destaque especial. Considera-se que o perfil da gestão 
representa uma variável importante na compreensão 
dos resultados encontrados, de acordo com Motta,13 
para quem, em situações estratégicas, a motivação e 
o empenho dos gestores são fundamentais. Os gesto-
res municipais e as equipes de coordenação devem 
atender alguns pré-requisitos, como ter um certo 
nível de qualificação, projeto político e capacidade de 
intervenção. São recursos ideológicos e de saber que se 
concretizam em determinadas formas organizacionais, 
as quais viabilizam, ou não, o projeto estratégico de 
mudança do modelo de atenção à saúde.

Coelho14 chama a atenção para o fato de que estilos 
de gestão, assumidos dentro de um cotidiano, sofrem 
a influência da trajetória de cada sujeito, impregnado 
que está das culturas das instituições por onde pas-
sou; e da sua personalidade, também configurada de 
acordo com o planejamento, a educação e o meio 
em que viveu. Também é possível encontrarmos con-
tradições entre o discurso e a prática institucionais. 
Pode-se supor, igualmente, que essas contradições 
sejam responsáveis, em parte, por dificuldades ou 
entraves na operacionalização de um plano, programa 
ou serviço.

Tabela 2  -  Cobertura do Programa Saúde da Família por Município e ano de referência, em dois Municípios do 
Estado da Bahia. Brasil, 1998 a 2001

Ano de 
referência

Município A Município B

População coberta Número de equipes % População coberta Número de equipes %

1998 940 5 0,38 450 2 0,36

1999 24.293 19 9,58 5.202 2 4,1

2000 24.293 28 9,58 6.297 2 4,92

2001 34.335 30 40,0 8.363 18 48,0

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação da Atenção Básica, 2001.

PSF: duas experiências de implantação na Bahia
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As dificuldades com a sustentação financeira do 
Programa, mencionadas pelos secretários de saúde 
dos dois Municípios – o que repercute, diretamente, 
nos índices de cobertura –, reforçam a idéia de que o 
empenho pessoal dos gestores em garantir recursos 
financeiros e humanos para a consecução das ações e 
atividades pretendidas é importante, mas não suficiente 
para viabilizar a expansão do PSF e sua adequada ma-
nutenção. Nesse sentido, é indiscutível a necessidade 
de apoio financeiro e tecnológico das instâncias gesto-
ras estaduais e federais, que, de fato, são partícipes na 
condução do processo de transformação dos modelos 
e práticas de saúde no nível local.

Quanto à referência a fragilidades na capacitação 
das equipes do PSF, vale lembrar que a ausência de uma 
política de educação permanente, que envolva equipes 
e gestores, repercute negativamente no processo de 
reorientação do trabalho em saúde. O fortalecimento 
de práticas norteadas pelo paradigma da promoção 
da saúde passa, necessariamente, pelo investimento na 
qualificação permanente dos quadros institucionais, de 
modo a produzir rupturas cognitivas e epistemológicas, 
conformando novas competências.

Os dados relativos à satisfação dos usuários dos 
dois Municípios apontam para uma avaliação positiva 
do Programa, no que diz respeito a dimensões rela-
cionais, em oposição a uma clara insatisfação com 
a sua resolubilidade. São resultados que coincidem 
com os apresentados por Trad e colaboradores,15 em 
estudo etnográfico de satisfação de usuários do PSF 
na Bahia.

Os índices, ainda pequenos, de cobertura do PSF 
nos dois Municípios e o ritmo da sua evolução são 
incompatíveis com a pretensão – especialmente en-
fatizada no Município A – de afirmar a estratégia do 
Programa Saúde da Família como eixo de reorientação 
do modelo de atenção à saúde. Esses dados fortalecem 
as expectativas de que o PSF não reúne potencial para 
se consolidar enquanto alternativa de modelo assis-
tencial no País, além de servir de pretexto às críticas 
daqueles que o vêem com uma política focalizada e 
que visa à atenção simplificada de uma população de 
baixa renda. A dificuldade de expansão de cobertura 
do PSF tem-se revelado mais acentuada nos Municípios 
de médio e grande porte (caso do Município A).

Convém destacar que, no processo de disseminação 
do modelo de atenção primária, a noção de cobertura 
mostrava-se um elemento fundamental. Nos países em 

desenvolvimento, essa proposta foi amplamente divul-
gada com o objetivo de expandir as ações e serviços, 
na medida em que se percebia a baixa cobertura como 
principal problema desses locais. Em certa medida, o 
fato de esses países conviverem com situações sociais 
precárias e, conseqüentemente, a recomendação feita 
pelas agências nacionais para que as ações de saúde se 
voltassem à parcela da população menos privilegiada, 
promoveu uma associação entre as noções de atenção 
primária e de programa focalizado.

Ao se comparar os resultados dessa pesquisa com 
os dados divulgados pela Pesquisa de Avaliação Nacio-
nal do PSF,9 observa-se que, enquanto os resultados 
do Município A guardam semelhanças com os dados 
nacionais, o mesmo não ocorre com o Município B, 
no que se refere às ações de gestão e às práticas de 
saúde. Na Pesquisa Nacional, 93,2% dos Municípios 
relatam utilizar uma agenda pré-definida de ações, 
37,6% relatam visitas mensais às áreas de atuação, 
20% relatam visitas quinzenais; e 27,5%, visitas quando 
necessárias. Outrossim, 50,6% dos Municípios fazem 
referência às reuniões mensais com as equipes, 18% 
promovem reuniões quinzenais; e 17,5%, reuniões 
quando necessárias.

Com relação à vigilância epidemiológica, obser-
vamos que ações de notificação compulsória, inves-
tigação epidemiológica e bloqueio vacinal passaram 
de percentuais de 24 e 33% para 80 e 96%.9 Tais 
resultados confirmam a tendência da pesquisa nos 
dois Municípios baianos, onde também houve uma 
ampliação dessa modalidade de vigilância, embora 
em percentual menor.

Se, por um lado, o desenvolvimento de ações de 
promoção e ações intersetoriais, nos dois Municípios 
baianos avaliados, tenha-se mostrado dificultado, 
principalmente em função da condição de vida e saúde 
da população assistida e do modelo de atenção hege-
mônico, na Pesquisa de Avaliação Nacional,9 em 70% 
dos Municípios, há relatos de ações de saneamento, 
como cuidado com o destino do lixo, controle da água, 
construção de fossas e destino de dejetos. Também 
há referência às ações de vigilância de medicamento, 
de alimentos em bares, restaurantes e outros estabe-
lecimentos, controle da água dispensada, inspeções 
sanitárias, palestras educativas e orientação à comu-
nidade; porém, em pequeno percentual. Também foi 
relatado um percentual acima de 70%, em média, para 
as atividades de pré-natal, atenção à criança, controle 

Helen Lúcia Freitas Copque e Leny Alves Bomfim Trad



232    ●    Volume 14 - Nº 4 - out/dez de 2005    ●    Epidemiologia e Serviços de Saúde 

de hipertensão, diabetes, DST, tuberculose e hanse-
níase. As ações de planejamento familiar e inserção 
de dispositivo intra-uterino (DIU) são as únicas com 
percentuais abaixo dessa média.
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Resumo
Investigou-se o contexto da primeira injeção de drogas e sua possível associação com a infecção pelo vírus da hepatite C 

(HCV). Usuários de drogas injetáveis (UDI) – N=606 – foram recrutados em “cenas de uso” no Rio de Janeiro, Brasil. Os 
voluntários foram entrevistados e testados para a presença de anti-HCV. A utilização anterior, não injetável, da mesma droga 
injetada (basicamente cocaína) foi relatada por 92,0% dos UDI (último mês), administrada semanal/diariamente (86,2%). O 
primeiro injetador foi um amigo próximo (51,7%), utilizando uma seringa/agulha usada (51,5%), e as drogas foram obtidas 
como “presente” em 40,0% dos casos. Cerca de 68,0% dos UDI introduziram novos usuários: 88,1% iniciaram um a cinco 
outros indivíduos. A prevalência de anti-HCV foi menor entre injetadores que iniciaram o uso de drogas após 1980. Visando 
controlar a infecção pelo HCV nessa população, as estratégias voltadas à prevenção/redução de danos deveriam considerar 
distintos cenários e gerações de usuários, desde a primeira injeção.

Palavras-chave: hepatite C; usuários de drogas injetáveis (UDI); primeira injeção de drogas.

Summary
The study investigated the context of first drug injection, and its possible relationship with Hepatitis C Virus (HCV) 

infection. Injection drug users (IDUs) – N=606 – were recruited in “drug scenes” in Rio de Janeiro, Brazil. After signing 
informed consent, individuals were interviewed and tested for HCV infection. Previous non-injectable use of the same 
drug (basically cocaine) was reported by 92.0% of IDUs, who currently inject it on a weekly/daily basis (86.2%). In 
51.7% of subjects, the first injector was a friend, and use of a dirty syringe/needle was reported by 51.5%. Drug was 
obtained as a “gift” in 40.0% of cases. More experienced IDUs (68.0%) introduced others to injections: 88.1% reported 
initiation of from 1 to 5 persons. HCV infection was significantly less prevalent among subjects who started injecting 
after 1980. To effectively curb HCV spread in this population, prevention strategies need to be  tailored to distinct 
scenarios, including social networks and generations of IDUs beginning with the very first injection

Key words: hepatitis C; injection drug use; first shot.
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.:  Delineamento do problema
O uso de drogas injetáveis é reconhecido, interna-

cionalmente, como um dos principais fatores de risco 
para a hepatite C, apesar da reduzida disponibilidade 
de informações sobre os comportamentos associados 
à primeira injeção, de fundamental importância para 
a implementação de medidas de prevenção dirigidas 
aos usuários que ainda não iniciaram o uso injetável. 
O objetivo deste estudo foi investigar o contexto da 
primeira injeção de drogas e sua possível associação 
com infecções subseqüentes pelo HCV.

.: Metodologia
Em um estudo seccional, multicêntrico (1999-

2001), uma amostra de conveniência composta por 
606 usuários de drogas injetáveis (UDI) foi recrutada 
em “cenas de uso” (locais públicos, casas noturnas e 
bares) no Rio de Janeiro, Brasil. Após consentimento, 
foram coletadas informações sobre o padrão do uso 
de drogas, como compartilhamento de equipamentos, 
drogas injetadas, local e ano da primeira injeção (di-
cotomizado em antes/após 1980). A variável-resposta 
(infecção pelo HCV) foi definida como a presença de 
anti-HCV. As possíveis associações entre as covariáveis 
e a infecção pelo HCV foram analisadas a partir de 
tabelas de contingência e respectivas estatísticas. Os 
resultados foram considerados significativos quando 
p<0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Fundação Instituto Oswaldo Cruz.

.: Resultados
A prevalência de anti-HCV foi de 16,8%. Os entre-

vistados eram, majoritariamente, homens (91,4%), 
com média de idade de 32,1 (±9,7) anos. A média de 
idade da primeira injeção foi de 19,6 (±5,4) anos. Dos 
606 entrevistados, 92,0% relataram uso anterior, não 
injetável, da mesma droga (basicamente, cocaína) no 
último mês, semanal/diariamente administrada por 
86,2%. Em 51,7% dos UDI, o primeiro injetador foi um 
amigo próximo, com 51,5% referindo reutilizar seringas 
usadas. Locais públicos constituíram o contexto mais 
comum da primeira injeção (33,3%), “presenteada” 
em 40,0% dos casos. De forma complementar, 68,3% 
dos UDI que injetavam há mais de cinco anos relataram 
haver introduzido outros indivíduos no uso injetável: 
88,1% iniciaram um a cinco indivíduos. A prevalência 
da infecção pelo HCV foi mais baixa, significativamente, 

.: Background
Although injection drug use is considered one 

of the major risk factors for Hepatitis C Virus 
(HCV) infection worldwide, little is known about 
circumstances surrounding the first injection. The 
identification of behaviors accompanying the first 
intravenous shot is of fundamental importance to 
implement prevention measures directed at young 
drug users who have not yet started to inject. The 
objective of this study was to investigate the context 
of the first injection of drugs and its possible asso-
ciation with subsequent HCV infection.

.: Metodology
In a multicity cross-sectional study (1999-2001), 

a convenience sample of 606 injection drug users 
(IDUs) was recruited in “drug scenes” (public 
places, nightclubs and bars) in Rio de Janeiro, 
Brazil. After informed consent, individuals were 
interviewed about injecting drug use behaviors, 
equipment-sharing, type of drugs used, place and 
year of first injection (dichotomized into before/
after 1980). The response-variable – HCV infection 
– was defined as the presence of anti-HCV antibody. 
Contingency table statistics were employed to inves-
tigate possible associations between HCV infection 
and behavioral covariates. Results were considered 
significant when the p value was <0.05. This study 
was approved by the Institutional Review Board 
from Oswaldo Cruz Institute Foundation.

.: Results
HCV prevalence was 16.8% (102/606). The 

majority of IDUs were male (91.4%), the mean 
age was 32.1 years (±9.7) and a mean age at first 
injection was 19.6 years (±5.4). Non-injectable use 
of the same drug (basically cocaine) was reported 
by 92.0% of interviewed IDUs, who later injected 
it on a weekly/daily basis (86.2%). In 51.7% of 
IDUs the first injector was a friend and the use 
of a dirty syringe/needle was reported by 51.5%. 
Public places (33.3%) were the most common 
setting where the first injection took place and the 
drug was taken as a “gift” in 40.0% of cases. More 
experienced injectors (68.3%) introduced others 
to injections: 88.1% reported initiation of from 
1 to 5 persons. HCV infection was significantly 
less prevalent among those who began injecting 
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entre indivíduos que iniciaram o uso injetável após 1980 
[odds ratio (OR)=0,16; IC95% 0,1-0,2]. UDI jovens 
(<20 anos) relataram, mais freqüentemente, comparti-
lhar equipamentos de injeção, embora com freqüências 
globais de injeção menores, substancialmente.

.: Conclusão
A prevalência da infecção pelo HCV foi significati-

vamente inferior àquela descrita anteriormente, em 
estudo prévio com a mesma população e contexto.1 
A redução das freqüências de injeção constituiria 
a principal razão desse declínio. Visando controlar 
infecções nessa população, as estratégias voltadas à 
prevenção/redução de danos deveriam considerar as 
redes sociais de IDU, os distintos cenários e gerações 
de usuários, desde a primeira injeção.

after 1980 [odds ratio (OR)=0.16; 95%CI 0.1-0.2] 
compared to those initiating earlier. IDUs aged less 
than 20 years were more likely to engage in needle-
sharing, but reported substantially lower injection 
frequencies compared to older IDUs.

.: Conclusion
A pronounced decline in HCV prevalence was 

observed, compared to a previous study targeting 
the same population/setting.1 The underlying rea-
son for this decline may be a reduction in overall 
injection frequency. To effectively curb HCV spread 
in this population, prevention strategies need to 
be tailored to distinct scenarios, including social 
networks and generations of IDUs beginning with 
the very first injection.
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Normas para publicação

Introdução

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-
cação trimestral de caráter técnico-científico, priori-
tariamente destinada aos profissionais dos serviços de 
saúde. Editada pela Coordenação-Geral de Desenvol-
vimento da Epidemiologia em Serviços da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (CGDEP/SVS), do Ministério 
da Saúde, tem a missão de difundir o conhecimento 
epidemiológico visando ao aprimoramento dos ser-
viços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nela, também são divulgadas portarias, regimentos e 
resoluções do Ministério da Saúde, bem como normas 
técnicas relativas 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 
saúde; estudos etiológicos; avaliação epidemiológica 
de serviços; programas e tecnologias; e avaliação da 
vigilância 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, 
sistematizadas, 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 Pública – suas conclusões e recomendações 
(número máximo de 25 laudas); (5) Comentários ou 
artigos de opinião curtos, abordando temas específi-
cos; e (6) Notas prévias; e (7) Republicação de textos 
considerados relevantes para os serviços de saúde, 
originalmente 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, disponíveis nas páginas eletrônicas 
da Secretaria de Vigilância em Saúde (www.saude.gov.
br/svs/pub/pub00.htm) e do Instituto Evandro Chagas 
(IEC) de Belém-PA, vinculado à SVS/MS (www.iec.
pa.gov.br:8080/scielo.php, na coluna Periódicos, no 
“link” Pesquisa de títulos). O trabalho apresentado 
deve estar anexado a uma carta de apresentação diri-
gida ao Corpo Editorial da Epidemiologia e Serviços 
de Saúde. Para artigos originais, artigos de revisão e 
comentários, os autores responsabilizar-se-ão pela 
veracidade e ineditismo do trabalho apresentado. Na 
carta de encaminhamento, 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 interesses 
com o manuscrito; e c) todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica, e aprovação 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 do Bra-
sil, em espaço duplo, fonte Times New Roman tamanho 
12, no formato RTF (Rich Text Format); impresso em 
folha-padrão A4 com margem de 3cm à esquerda; e 
remetido em três vias, ademais de gravação magné-
tica em disquete de 31/2”, por correio. As tabelas 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 no-
tas de texto de pé de página. Cada trabalho deverá ser 
enviado com: PÁGINA DE ROSTO – título completo e 
resumido, nome dos autores e instituições por extenso, 
rodapé –; RESUMO e SUMMARY (versão do RESUMO 
em inglês); e finalmente, o ARTIGO completo – INTRO-
DUÇÃO; METODOLOGIA, RESULTADOS, DISCUSSÃO, 
AGRADECIMENTOS, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
e TABELAS/FIGURAS anexas –, nesta ordem:
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Página de rosto
A página de rosto é composta do título do artigo 

– em português e inglês, em letras maiúsculas – se-
guido do nome completo do(s) autor(es) e da(s) 
instituição(ções) a que pertence(m), em letras 
minúsculas. É fundamental a indicação do título re-
sumido, 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 português 

e com um número máximo de 150 palavras, o resumo 
deve conter descrição sucinta a clara do objetivo, 
metodologia, resultados e conclusão do artigo. 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 Orga-
nização 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 respeitar a seguinte seqüência, além dos tópicos 
já descritos:

Introdução 
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo.

Metodologia 
Descrição precisa da metodologia adotada e, 

quando necessário, dos procedimentos analíticos 
utilizados. 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 consi-

derar – anexas ao artigo – tabelas e figuras auto-explica-
tivas, se necessárias (ver o item TABELAS 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 indispen-

sável, localizando-se após a DISCUSSÃO.

Referências bibliográficas
Listadas após a DISCUSSÃO ou AGRADECIMENTOS e 

numeradas em algarismos arábicos, na mesma ordem 
de citação no artigo. O número de cada referência 
deve corresponder ao número sobrescrito (sem pa-
rênteses) imediatamente após a respectiva citação no 
texto. Títulos de periódicos, livros e editoras devem 
ser colocados por extenso. A quantidade 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:
1. Wunsch Filho V, Setimi MM, Carmo JC. Vigilância em 

Saúde do Trabalhador. In: Anais do III Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva; 1992; Porto Alegre, 
Brasil. Rio de Janeiro: Abrasco; 1992.

Artigos de periódicos:
2. Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S. Confiabilidade 

e validade dos atestados de óbito por neoplasias. II. 
Validação do câncer de estômago como causa básica 
dos atestados de óbito no Município do Rio de Janei-
ro. Cadernos de Saúde Pública 1997;13:53-65.

Autoria institucional:
3. Fundação Nacional de Saúde. Plano Nacional de 

Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério da 
Saúde; 1999.

Livros:
4. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Clinical Epi-

demiology. 2a ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1988.

Livros, capítulos de:
5. Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA, Clínica 

de doenças tropicais e infecciosas. 1a ed. Rio de 
Janeiro: Interlivros; 1991. p. 227-250.
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Material não publicado:
6. Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine 

addiction. New England Journal of Medicine. No 
prelo 1996.

Portarias e Leis:
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência 

à Saúde. Portaria n. 212, de 11 de maio de 1999. 
Altera a AIH e inclui o campo IH. Diário Oficial da 
União, Brasília, p.61, 12 maio. 1999. Seção 1.

8. Brasil. Lei n. 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta 
a obrigatoriedade do Programa de Controle de In-
fecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. 
Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. 
Seção 1.

Referências eletrônicas:
9. Ministério da Saúde. Informações de saúde [aces-

sado durante o ano de 2002, para informações de 
1995 a 2001] [Monografia na Intenet] Disponível 
em http://www.datasus.gov.br

10.Morse SS. Factors in the emergence of infectious di-
seases. Emerging Infectious Diseases [Serial on the 
Internet]; 1(1): 24 telas [acessado em 5 Jun.1996, 
para informações de Jan.-Mar.1995]. Disponível em 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Teses:
11.Waldman EA. Vigilância Epidemiológica como 

prática de saúde pública [Tese de Doutorado]. São 
Paulo (SP): Universidade de São Paulo; 1991.

Tabelas e figuras
Dispostas em folhas separadas – para cada uma –, 

numeradas em algarismos arábicos e agrupadas, ao 
final da apresentação do artigo, segundo a sua or-
dem de citação no texto. As tabelas e figuras devem 
apresentar título conciso e, se possível, evitar o uso 
de abreviaturas no seu conteúdo; quando estas forem 
indispensáveis, serão traduzidas em legendas ao pé 
da própria tabela.

Siglas
Acrônimos com até três letras são escritos com 

todas as letras maiúsculas (Ex: DOU; USP; OMS). Ao 
serem mencionados por primeira vez, os acrônimos 
desconhecidos são escritos por extenso, seguidos da 
sigla entre parênteses. As siglas e abreviaturas com-
postas exclusivamente por consoantes são escritas 
em maiúsculas. Siglas com quatro letras ou mais são 

escritas com todas as letras maiúsculas se cada uma 
de suas letras é pronunciada separadamente (Ex: 
BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro letras ou 
mais que formam uma palavra, ou seja, que incluem 
vogais e consoantes, são escritas apenas com a inicial 
maiúscula (Ex: Sebrae; Camex; Funasa). Siglas que 
incluem letras maiúsculas e minúsculas originalmente, 
como forma de diferenciação, são escritas como foram 
criadas (Ex: MTb; CNPq; UnB). Para siglas estrangei-
ras, recomenda-se a designação correspondente em 
português, se a forma traduzida é largamente aceita; 
ou a sua utilização na forma original, se não há cor-
respondência em português, ainda que o nome por 
extenso em português não corresponda à sigla. (Ex: 
OIT = Organização Internacional do Trabalho; UNESCO 
= Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura; MRPII = Manufacturing Resource 
Planning). Entretanto, algumas siglas, por força da 
sua divulgação nos meios de comunicação, acabam 
por assumir um sentido além da representação da 
sigla; é o caso, por exemplo, de AIDS = Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, sobre a qual o Conselho 
Nacional de Aids, do Ministério da Saúde, decidiu 
recomendar, dada a vulgarização da sigla original, que 
os documentos do Ministério reproduzam-na como se 
tratasse do nome da doença, aids, em letras minús-
culas, portanto. (Brasil. Fundação Nacional de Saúde. 
Manual de editoração e produção visual da Fundação 
Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2004. 272p.)

Análise e aceitação dos trabalhos

Os trabalhos serão submetidos à revisão de pelo 
menos dois pareceristas externos (revisão por pa-
res). E serão aceitos para publicação desde que, 
também, sejam aprovados pelo Comitê Editorial da 
Epidemiologia e Serviços de Saúde. Endereço para 
correspondência:

Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços – CGDEP
Epidemiologia e Serviços de Saúde:
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil
Endereço: SEPN, Avenida W3 Norte, Quadra 511, Asa Norte
Edifício Bittar IV, Bloco C, 3o andar
CEP: 70750-543 Brasília - DF
Telefones: (61) 3448-8302 / 3448-8242 
        (61) 3448-8303

Para se comunicar por e-mail com a editora da 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, o leitor deve es-
crever para: revista.svs@saude.gov.br
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