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Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde:
uma estratégia que se consolida

Editoriais

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), em continuidade às ações de seu 
antecessor, o antigo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/
MS), sempre estabeleceu, como atividade regimental, a organização e demanda de capacitação e formação 

de recursos humanos, traduzindo a compreensão de que o gestor federal, juntamente com Estados e Municípios, 
é co-responsável no processo.

A necessidade de profissionais cada vez mais habilitados nas respectivas tarefas tornou-se premente a partir 
de 1999. A regulamentação do processo de descentralização das responsabilidades de epidemiologia, preven-
ção e controle de doenças, a partir da publicação das portarias de números 1.399 e 950, estabeleceu os tetos 
de financiamento das ações e definiu, com detalhes, as atribuições de cada esfera de governo para um amplo 
conjunto de atividades – o que afinal contribuiu, inegavelmente, para o processo de consolidação do SUS nessa 
área, de forma definitiva.

O cotidiano dos serviços de vigilância em saúde enfrenta vários desafios e necessidades, como, por exemplo: 
a) ampliação permanente do conhecimento epidemiológico, de modo a atender as demandas de forma oportuna; 
b) aperfeiçoamento contínuo das tecnologias existentes e desenvolvimento de novas, para acompanhar a dinâ-
mica do processo saúde-doença e responder às exigências de seu controle adequado; c) avaliação do impacto 
de programas e atividades, para permitir o aprimoramento ou (re)direcionamento de suas ações e recursos; e 
d) aperfeiçoamento contínuo de estruturas e processos, tendo em consideração os profissionais de saúde como 
seus atores principais.

Sobre a importância dos recursos humanos no desenvolvimento do SUS, o conjunto dos desafios e necessidades 
leva à exigência, cada vez maior, de corpo técnico qualificado, produtivo, capaz de tomar decisões fundamenta-
das em evidências epidemiológicas e em sólido conhecimento científico. Em última instância, seu desempenho 
contribui para o aperfeiçoamento das ações de vigilância, prevenção e controle, bem como para o fortalecimento 
dos serviços de saúde.

A realização de cursos de mestrado profissional no País configurou-se como uma estratégia oportuna e bem-vin-
da, nesse sentido. Esse processo de formação de profissionais em grau de excelência caracteriza-se pela aplicação 
do método científico na qualificação técnica, pautada em modelo orientado para o desempenho das funções e 
práticas dos serviços, não para a pesquisa de cunho acadêmico exclusivo. É essencial, ademais, que a condução 
dessa formação seja encarregada a docentes com experiência nos serviços de saúde, pois, entre as habilidades 
exigidas como resultado dessa formação, encontram-se: análise de dados primários e secundários; avaliação de 
políticas, programas e ações; planejamento baseado em evidências; e capacidade de comunicar dados de saúde 
em linguagem adequada e acessível a todos os públicos – o leigo, o científico e à imprensa inclusivamente. São 
essas razões porque a SVS/MS trabalha junto a instituições acadêmicas parceiras, com o objetivo de elaborar uma 
grade de disciplinas que atenda à missão primordial do mestrado profissional: formar técnicos aptos ao exercício 
de suas funções no SUS.

A SVS/MS já concluiu, juntamente com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS), do Rio de Janeiro-RJ, duas turmas de mestrado profissional. Da primeira, unicamente 
constituída de técnicos da gestão federal, pode-se apreciar, nesta edição da Epidemiologia e Serviços de Saúde, três 
relatório finais de trabalho dedicados à situação endêmica da malária na Amazônia Legal,1-3 cujas contribuições 
são significativas para o programa de controle da doença. A segunda turma, cuja composição reuniu técnicos 
atuantes nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no Sudeste, e nos Estados da Região Norte, encontra-
se em fase de conclusão de curso.



A estratégia da SVS/MS de promoção da Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde 
prevê a execução de mais seis mestrados profissionais no período de 2006 a 2008, para os níveis federal, estadual 
e municipal – neste, para capitais –, com cessão de prioridade à clientela das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, especialmente carentes de instrumentos formadores. O planejamento dos cursos já foi solicitado, assim 
como a sua programação pelas instituições acadêmicas, às quais também caberá, exclusivamente, a seleção dos 
candidatos às vagas disponíveis: deverão ser técnicos lotados em áreas do âmbito de atuação da SVS/MS, nas três 
esferas de governo, compromissados com o SUS. Pontos fortes do mestrado profissional a destacar: a parceria da 
SVS com instituições de ensino, o rigor “acadêmico” na direção dos processos de seleção, avaliação e certificação 
dos alunos e a preocupação no atendimento às prioridades descritas, são fatores indispensáveis para que o objetivo 
de um alto nível de qualificação profissional seja atingido.

A despeito de um processo recente e passível de uma avaliação ulterior conclusiva, seus resultados preliminares, 
alcançados com a consecução de duas primeiras turmas, tão-somente, demonstram que o mestrado profissional 
se consolida. A formação permite a conciliação, no formato modular, de estudo e prática, o que não afasta o 
técnico de suas atividades rotineiras; e seus produtos gerados representam respostas a questões prioritárias dos 
serviços de saúde. Não obstante seja necessária a implantação de um sistema de avaliações sistemáticas da de-
manda, da execução e dos resultados dos cursos, seu balanço é positivo, tanto para os técnicos da SVS/MS como 
para os centros acadêmicos envolvidos; sua concepção atende as melhores expectativas de formação qualificada 
e aperfeiçoamento de recursos humanos para o exercício de funções estratégicas do Sistema Único de Saúde. 
O Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde veio para ficar.

Maria Regina Fernandes de Oliveira
Editora Executiva
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços/SVS/MS
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Esta edição da Epidemiologia e Serviços de Saúde publica três artigos resultantes de dissertações defendidas 
no Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde (MPVS), realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde (Fiocruz/MS), em atendi-

mento à demanda de formação de quadros estratégicos para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS). 
Os três artigos tratam de malária, tema de grande relevância para a Saúde Pública, em macrorregião do País onde 
as ações de saúde e atenção, de prevenção e controle da doença são prioritárias.

O primeiro artigo, “Avaliação do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na região da Ama-
zônia Legal, Brasil, no contexto da descentralização”,1 assinado por Ladislau, Leal e Tauil, avalia os resultados da 
implantação do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal, cuja importância 
está relacionada a dois aspectos interligados: o primeiro, a própria pesquisa e seu objetivo de avaliar um plano de 
controle de doenças; o segundo aspecto encontra-se na referência ao contexto de descentralização das ações de 
vigilância em saúde. Ambos os caracteres representam importantes subsídios aos leitores da revista, interessados 
na melhor compreensão das potencialidades e dos desafios apresentados à vigilância e ao controle de doenças, 
no esteio de um processo de descentralização das ações de saúde no Brasil.

O segundo artigo, “Detecção precoce de epidemias de malária no Brasil: uma proposta de automação”,2 de Braz, 
Andreozzi e Kale, ao contrário dos anteriores, que resultaram de pesquisas de avaliação, tem sua origem em pes-
quisa orientada ao desenvolvimento de um instrumento de detecção precoce de epidemias de malária na Amazônia 
Legal. A proposta de um instrumento para a rotina dos serviços de vigilância da malária responde à necessidade 
de desencadear ações de controle mais precoces possíveis. Aqui, o leitor encontrará um modelo de vigilância que 
procura, cada vez mais, antecipar-se às epidemias, iniciativa estratégica essencial no mundo de hoje.

O terceiro artigo, “Avaliação de discordâncias encontradas nos exames de gota espessa para o diagnóstico da 
malária realizados por microscopistas dos Estados do Amapá e do Maranhão, Brasil, no período de 2001 a 2003”,3 
de Pereira, Iguchi e Santos, avalia as discordâncias dos resultados encontradas nos exames de gota espessa para 
o diagnóstico da malária nos Estados do Amapá e do Maranhão, detectados por microscopistas dos laboratórios 
de base e microscopistas revisores. Sua relação com o primeiro artigo – coincidentemente, em que reside sua 
grande importância – está na contribuição à efetividade diagnóstica. A melhoria na capacidade de diagnosticar 
doenças e o fortalecimento dos laboratórios de Saúde Pública são desafios permanentes às ações de vigilância 
em saúde, temas de pesquisa à espera de serem mais estimulados.

Os três manuscritos têm em comum, certamente, o fato de relatarem pesquisas de avaliação e desenvolvimento 
orientadas ao desempenho do poder público na Saúde. Além dessa característica fundamental, a composição de 
programas de mestrados profissional no setor deve prever a busca do aperfeiçoamento dos processos de traba-
lho desses profissionais, adaptando-os às novas exigências de descentralização das ações de epidemiologia, de 
prevenção e controle de doenças. O MPVS confirmou sua competência na apresentação de seus produtos: além 
dos estudos apresentados, dissertações de diagnósticos e de soluções aplicadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
prometem contribuir para o fortalecimento estrutural do SNVS.4

O MPVS surgiu na ENSP após um período de desenvolvimento institucional, junto ao bem-sucedido Programa 
de Pós-Graduação strictu sensu, com a ampliação de seu escopo de trabalho. O Mestrado procurou combinar (I) 
a preservação dos níveis de excelência do programa, (II) um caráter inovador no desenvolvimento de métodos 
pedagógicos apropriados, adaptáveis às necessidades dos alunos e instituições demandantes, (III) a definição 
de produtos de rápida aplicação na gestão pública em saúde e (IV) a seleção de um público-alvo oriundo de 
demandas institucionais, que, por conseguinte, viessem a constituir quadros estratégicos em suas respectivas ins-
tituições.4 Esses quatro aspectos não somente nortearem o MPVS, o que resultou no desenvolvimento dos estudos 
aqui apresentados, como também inspiraram o desenho de outros cursos, já realizados ou em desenvolvimento, 
atualmente, na ENSP/Fiocruz/MS.5

As atividades desenvolvidas ao longo do Mestrado tiveram como objetivo principal incrementar a capacidade 
dos gestores e profissionais de saúde e áreas afins no planejamento, implementação, operacionalização e avaliação 
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de políticas e programas em vigilância, bem como no desenvolvimento ou incorporação de novas tecnologias com 
enfoque epidemiológico, social e ambiental. Para dar conta dessa missão, adotou-se uma perspectiva multidisciplinar 
orientada para as ações de vigilância, monitoramento e gestão de programas de controle nas áreas de vigilância de 
doenças transmissíveis, imunopreviníveis, não-transmissíveis, de vigilância da saúde indígena, de monitoramento 
de indicadores de saneamento, de desempenho dos laboratórios de Saúde Pública na vigilância em saúde, de vigi-
lância ambiental em saúde e de operacionalização de sistemas de informação em saúde. Além da implementação 
da multidisciplinariedade, foi necessária, igualmente, a montagem de uma estrutura pedagógica que permitisse 
combinar módulos teóricos e atividades práticas, que envolvesse a adequação de técnicas de auto-aprendizado e 
de ensino a distância, visando suprir as limitações de tempo em classe de alunos. Estes, em nenhum momento, 
deixaram de exercer suas funções profissionais de gestão e operacionalização da vigilância em saúde.4

Cursos que objetivem formar quadros estratégicos para a Saúde – e para o SNVS em particular – devem com-
prometer as instituições demandantes nessa modalidade de capacitação, em que os alunos, além de aproveitarem 
a própria experiência profissional, continuam a exercer suas atividades cotidianas de trabalho. Outrossim, a 
experiência do MPVS na ENSP, que resultou nos artigos publicados por esta Epidemiologia e Serviços de Saúde, 
não seria tão exitosa se não contasse com o apoio irrestrito da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Minis-
tério da Saúde, consciente de que, antes de titular indivíduos, é mister capacitar quadros estratégicos, capazes de 
consolidar o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.

Além desse mérito, o Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde representou um imenso aprendizado para 
a pós-graduação da instituição, que se empenha, desde então, na maior aproximação das instituições acadêmicas 
com os serviços, de forma a que elas ampliem sua função e responsabilidade social na consecução de uma saúde 
melhor para a população brasileira.

Carlos Machado de Freitas
Coordenador do Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/
Fundação Instituto Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde
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Resumo
Este estudo tem por objetivo avaliar os resultados obtidos com a implantação do Plano de Intensificação das Ações de 

Controle da Malária (PIACM) nos Municípios da Amazônia Legal, no contexto da descentralização das ações de vigilância em 
saúde. Trata-se de uma pesquisa avaliativa, de análise do impacto do PIACM nesse processo e na estrutura dos serviços, bem 
como na redução da incidência da malária nos Municípios beneficiados. Constatou-se a efetividade do Plano na redução da 
morbimortalidade por malária nos Municípios da região amazônica. Os Municípios pequenos e médios apresentaram melhor 
desempenho nos indicadores malariométricos, comparativamente aos maiores. Verificou-se, também, que os resultados nos 
Municípios de médio e pequeno porte não certificados foram melhores que nos certificados, ao contrário do que ocorreu nos 
de grande porte. O PIACM contribuiu para alterar a dinâmica da transmissão da malária na região amazônica, promovendo 
diminuição da dispersão da doença na região e favorecendo a aplicação das ações de controle.

Palavras-chave: malária; avaliação de programas de saúde; descentralização das ações de saúde; vigilância em saúde.

Summary
The objective of this work is to evaluate the results following implementation of the Plan for Intensification of Malaria 

Control Actions (PIACM) in endemic municipalities of the Brazilian Amazon Region, in the context of decentralization 
of health surveillance. This survey investigated the impact of PIACM on both the structure and function of health ser-
vices, and on malaria incidence in these municipalities. The effectiveness of the plan in reducing malaria morbidity 
and mortality in municipalities of the Amazon Region was confirmed. The reduction in malariometric indicators was 
greater in small- and medium-sized municipalities compared to those of larger size. The observed decrease in malaria 
morbidity was also higher in small- and medium-sized municipalities not certified compared to those certified, contrary 
to results observed in larger municipalities. PIACM contributed to a change in the dynamics of  malaria transmission 
patterns in the Amazon Region, with a reduction in disease dispersion, resulting in an epidemiological situation more 
receptive to control actions.

Key words: malaria; health services evaluation; health decentralization; health surveillance.
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Introdução

A malária é um grave problema de Saúde Pública em 
nível mundial, que coloca em risco 40% da população 
de mais de 100 países. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que ocorram cer-
ca de 300 a 500 milhões de novos casos e um milhão 
de mortes ao ano, no mundo.1

O Brasil, no começo da década de 40, contava 
1.986 Municípios, dos quais 70%, aproximadamente, 
registravam casos de malária. A área global desses 
Municípios equivalia a 85% da superfície do País e a 
uma população de 30.972.572 habitantes, excluído 
o Distrito Federal. Estima-se que, anualmente, seis 
milhões de pessoas sejam acometidos pela doença.2

Após intenso trabalho desenvolvido pela Campanha 
de Erradicação da Malária (CEM), a incidência da 
doença foi reduzida, com a ocorrência de menos de 
100 mil casos anuais nos anos 60.

A partir da década de 70, com a política do Gover-
no de promoção da integração e do desenvolvimento 
econômico da região amazônica, foram abertas várias 
estradas, construídas usinas hidroelétricas, iniciada a 
exploração de garimpos e lançados grandes projetos 
de colonização e reforma agrária.3 Esses fatores 
provocaram crescimento demográfico acentuado e 
desordenado da região (34,4%), acima da média 
nacional (24,4%), no período de 1980 a 1991,4 o 
que contribuiu para a ocorrência de epidemias de 
malária em diversas localidades da Amazônia, princi-
palmente nos assentamentos de colonos promovidos 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra).3

Na década de 90, além de uma estabilização do 
número de casos de malária, em média, de 500 mil 
anuais, houve redução importante nas suas formas 
graves, produzidas pelo P. falciparum, e conseqüente 
declínio da mortalidade pela doença. Uma possível 
explicação para esse fato está na expansão da rede 
de diagnóstico e tratamento da malária no período, 
aumentando o percentual de tratamentos precoces e 
reduzindo as fontes de infecção.5

Em 1992, iniciou-se a mudança de estratégia 
mundial de erradicação para controle integrado da 
malária, a partir da Conferência Interministerial da 
OMS, realizada em Amsterdã, que estabeleceu, como 
objetivos principais, prevenir a mortalidade e reduzir 
a gravidade. Para tanto, anunciou-se uma estratégia 

Nos anos 90, houve estabilização 
no número de casos, redução 
importante nas formas graves 
e declínio da mortalidade por 
malária. 

global, definida pelos seguintes elementos básicos 
de ação: adoção do diagnóstico precoce e pronto 
tratamento dos casos; planejamento e implementa-
ção de medidas de controle seletivas e sustentáveis, 
ajustadas às características particulares de trans-
missão existentes em cada localidade; prevenção 
ou detecção oportuna e contenção de epidemias; 
e monitoramento regular da situação da malária, 
particularmente de seus determinantes ecológicos, 
sociais e econômicos.1

A profunda alteração da estratégia global de contro-
le da malária coincidiu, internamente ao Brasil, com 
a implantação do controle das endemias pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), de forma descentralizada e 
integrada aos serviços de saúde permanentes, em 
substituição ao modelo de controle “campanhista ou 
vertical”, cujas ações eram executadas de forma cen-
tralizada, pelo Governo Federal. Estados e Municípios, 
à exceção do Estado de São Paulo, não executavam 
ações de controle de endemias. A partir de então, 
buscou-se o estabelecimento de competências para 
as três esferas de governo, com o intuito de romper 
com a prática verticalizada,6 fato que foi concretizado 
em dezembro de 1999, com a edição da Portaria 
do Ministério da Saúde, MS/GM nº 1.399, de 15 de 
dezembro de 1999,7 retificada pela Portaria MS/SE nº 
950, de 23 de dezembro do mesmo ano.8

Apesar dos esforços realizados para controlar a 
malária no Brasil, houve crescimento de 35,1% no 
registro de casos no ano de 1999 (637.472), em 
relação ao ano anterior (471.892). Desse total, os 
Estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, 
parte Oriental do Maranhão e de Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins) foram responsáveis 
por 99,7% das notificações de malária. Na região, as 
condições socioeconômicas e ambientais favorecem 
a proliferação do mosquito do gênero Anopheles, 
vetor da doença, e, conseqüentemente, a exposição 
de grandes contingentes populacionais – residentes 
ou visitantes – ao risco.9
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O Plano de Intensificação das Ações de Controle da 
Malária na Amazônia Legal (PIACM) foi elaborado por 
técnicos do então Centro Nacional de Epidemiologia da 
Fundação Nacional de Saúde (Cenepi/Funasa), atual 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS), e por professores e pesquisadores em 
doenças tropicais de diversas instituições brasileiras, 
para conter o aumento acentuado da incidência da 
doença registrado nos anos de 1998 e 1999.10 Entre as 
principais recomendações da proposta, destacava-se 
a necessidade de a malária tornar-se uma prioridade 
na agenda política da Saúde.

O apelo político que a malária representa para o 
desenvolvimento da região amazônica culminou com 
o lançamento do PIACM pelo Presidente da República, 
no Palácio do Planalto, com a participação dos mi-
nistros da Saúde, do Meio Ambiente, dos Transportes 
e do Desenvolvimento Agrário, dos governadores e 
secretários de Estado da Saúde da Amazônia Legal,5 
demonstrando que, para o controle da malária, é 
necessária uma ação conjunta dos diversos níveis de 
gestão política e correspondentes setores sociais e eco-
nômicos. O Plano teve como objetivos reduzir em 50%, 
até o final do ano de 2001, a incidência da malária, 
evitar o surgimento de epidemias localizadas, reduzir 
a sua gravidade e, conseqüentemente, o número de 
internações e óbitos.3

O PIACM concedeu prioridade a 254 Municípios da 
Amazônia Legal, estratificados a partir dos seguintes 
critérios: serem de alto risco; serem Municípios, no 
seu conjunto, responsáveis por, no mínimo, 80% dos 
casos de malária no seu Estado; serem Municípios com 
proporção de malária falciparum igual ou superior a 
20% do total de casos; serem capitais dos seus Estados; 
e contarem com transmissão urbana da malária.3

O objetivo deste estudo é avaliar os resultados 
obtidos com a implantação do Plano de Intensificação 
das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal, 
com base na descentralização das ações de vigilância 
em saúde para os Municípios da Amazônia Legal, no 
período de julho de 1999 a dezembro de 2002.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, do tipo de 
análise de efeitos relativos ao contexto, estrutura, 
processo e impacto de uma intervenção em Saúde 
Pública, na região da Amazônia Legal, no período de 

1999 a 2002. A Amazônia Legal, região criada pela 
Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953, com superfície 
de 5.217.423 km², corresponde a, aproximadamen-
te, 61% do território nacional e população estimada 
de 21.912.618 habitantes.11 Foram selecionados os 
Municípios responsáveis, no seu conjunto, por, no 
mínimo, 80% dos casos de malária. Segundo esse 
critério, permaneceram no estudo 113 Municípios, 
estratificados em três categorias, conforme o tamanho 
da população residente: Estrato 1 – Municípios de 
grande porte, de mais de 100.000 habitantes; Estrato 
2 – Municípios de médio porte, de 20.000 a 100.000 
habitantes; e Estrato 3 – Municípios de pequeno porte, 
com menos de 20.000 habitantes. Esses estratos foram 
subdivididos, segundo a condição de certificação dos 
Municípios, em certificados e não certificados. Muni-
cípios ou Estados certificados são os que foram apro-
vados pelas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) 
de seus Estados e na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) para executar as ações de vigilância em saúde 
de acordo com a Portaria MS/GM n° 1.399/99.7 Para 
este estudo, foram considerados certificados somente 
aqueles Municípios que obtiveram a certificação até o 
dia 31 de dezembro de 2001.

Para essa avaliação, foram utilizados os indicadores 
de:
a) Contexto – importância política, importância jurídi-

co-administrativa e dinâmica populacional.
b) Estrutura – percentual de expansão da estrutura 

nos Estados, proporcionada pelo Plano, em relação 
aos seguintes componentes: contratação de pessoas; 
capacitação; unidades de diagnóstico e tratamento; 
equipamentos de aspersão de inseticida; e meios 
de transportes, para deslocamento das equipes 
de campo.

c) Processo – índice de lâminas positivas (ILP) (ou: 
percentual de lâminas positivas em relação às 
examinadas da área trabalhada); e índice anual de 
exames de sangue (IAES) (ou: percentual do núme-
ro de lâminas examinadas em relação à população 
da área trabalhada no ano).

d) Impacto – número de casos de malária por ano (ou: 
número absoluto de lâminas positivas de malária 
por ano); incidência parasitária anual (IPA) (ou: 
número de lâminas positivas de malária no ano, 
por mil habitantes); proporção de malária por P. 
falciparum (ou: percentual de lâminas positivas 
para malária falciparum/ano, em relação ao total 
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de lâminas positivas de malária); taxa de internação 
por malária (ou: número de internações por ma-
lária/ano por mil habitantes); taxa de mortalidade 
por malária (ou: número de óbitos por malária/ano 
por 100 mil habitantes); e taxa de letalidade por 
malária (ou: número de óbitos por malária/ano por 
mil casos de malária).
Foram utilizados dados das seguintes fontes: Sistema 

de Informações de Malária (Sismal), da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS); 
Sistema de Internações Hospitalares (SIH/SUS) e 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do 
Departamento de Informática do SUS (Datasus/MS); 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); arquivos da Diretoria Técnica de Gestão (Di-
ges), da SVS/MS; arquivos da Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM), 
da SVS/MS; arquivos das coordenações estaduais do 
PNCM e da Atenção Básica de Saúde, das secretarias 
de Estado da Saúde da Amazônia Legal; e relatórios do 
Comitê de Acompanhamento do PIACM/SVS/MS.

Para avaliação dos dados não quantitativos, foi re-
alizada análise descritiva com base nos relatórios das 
reuniões do Comitê de Acompanhamento do PIACM e 
nos arquivos da Diges/SVS/MS e da Coordenação-Geral 
do PNCM, além das coordenações estaduais do PNCM 
e da atenção básica das secretarias de Estado da Saúde 
da Amazônia Legal.

Para análise estatística, os dados foram submetidos 
ao teste qui-quadrado, com o objetivo de analisar a 
homogeneidade das proporções. Utilizou-se o valor 
de p<0,05 para consideração dos achados signifi-
cativos.

Resultados

O evento de lançamento do Plano de Intensificação 
das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal 
tornou evidente a prioridade política que o Governo 
Federal passou a dar ao controle da malária na região 
amazônica, a qual se refletiu, igualmente, na agenda 
dos gestores estaduais e municipais.12

Poucos meses antes do lançamento do PIACM, teve 
início a implantação do processo de descentralização 
das ações de vigilância em saúde para Estados e 
Municípios certificados, propiciando a transferência 
sistemática de recursos da União, via Fundo Nacio-
nal de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde para 

os fundos de saúde dos Estados e Municípios, bem 
como a definição das atribuições dos três níveis de 
governo. O fato possibilitou uma melhor estrutu-
ração dos Estados e Municípios para execução das 
ações de vigilância em saúde.12

O PIACM propôs coordenações 
em nível federal, estadual e 
municipal, com profissionais 
capacitados e infra-estrutura para 
o desempenho de suas funções. 

Em dezembro de 2002, existiam, na Amazônia Legal, 
805 Municípios, dos quais 607 se encontravam cer-
tificados para executar ações de vigilância em saúde, 
correspondendo a 75% de certificação; em relação aos 
Estados, todos se encontravam certificados; e entre as 
capitais, somente Manaus e Rio Branco não estavam 
certificadas. Os Estados e os Municípios certificados 
receberam, no período do Plano, recursos financeiros 
do FNS no valor de R$102.812.078,97 por ano, refe-
rente ao Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle 
de Doenças.13

O processo de descentralização possibilitou um 
reordenamento institucional, com a incorporação de 
servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
às secretarias de Estado e municipais de saúde, e 
estruturação e/ou fortalecimento das suas áreas de 
vigilância em saúde.

Foi criado um Comitê Técnico de Acompanhamento 
do PIACM, constituído de professores e pesquisadores 
em doenças tropicais oriundos de diversas instituições 
brasileiras, formalizado pela portarias da Funasa nº 
355, de 14 de julho de 2000,14 e nº 530, de 20 de 
outubro de 2001.15

O Ministério da Saúde instituiu a Portaria MS/GM 
nº 44, de 8 de janeiro de 2002,16 para regulamentar 
as atividades dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) e das equipes do Programa Saúde da Família 
(PSF) nas ações de prevenção e controle da malária, 
na rotina da atenção básica de saúde. As portarias do 
MS nº 1.350, de 26 de julho de 2002,17 e nº 1.909, 
de 17 de outubro de 2002,18 instituíram o incentivo 
financeiro para a execução dessas ações. Apesar desses 
esforços, a inserção das ações de controle da malária 
nos programas de atenção básica foi incipiente, prin-
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cipalmente pela rigidez das normas desses programas: 
elas não permitem a adaptação do referencial “agente 
por pessoas a serem atendidas”, pois a grande maioria 
dos Municípios da região amazônica apresenta baixa 
densidade demográfica, não sendo possível atender 
a esse parâmetro, estabelecido para outras regiões 
do País. Outro fato que comprometeu a participação 
do programa de ações básicas foi a dificuldade na 
composição das equipes de profissionais, em razão 
da falta de médicos e enfermeiros nos Municípios. 
Assim, a inserção das ações de controle da malária 
pela atenção básica de saúde do SUS nos Municípios 
foi desigual e incipiente, o que pode dificultar a ma-
nutenção dos resultados positivos obtidos no período 
do PIACM.12

Para fazer frente aos inúmeros casos de malária 
registrados nos projetos de assentamentos agrícolas, 
os ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Agrário 
assinaram a Portaria Interministerial MS/MDA nº 279, 
de 9 de março de 2001.19 Essa portaria e a Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Ministério 
do Meio Ambiente (Conama/MMA), de nº 289, de 25 
de outubro de 2001,20 tornaram obrigatória a emissão, 
pela Funasa, do Atestado de Aptidão Sanitária para os 
projetos de assentamentos a serem implantados, bem 
como a adoção de medidas de prevenção e controle 
da malária naqueles já implantados. Esses instru-
mentos normativos, instituídos para minimizar esses 
problemas, ficaram prejudicados, possivelmente pela 
dinâmica de constituição dos novos assentamentos 
– em grande parte, originados de invasões e acampa-
mentos onde a desorganização ambiental e sanitária 
já se havia instalado.12

Entre os fatores de risco para a transmissão da 
malária na Amazônia, encontram-se os projetos desen-
volvimentistas. Para minimizar o seu impacto negativo 
sobre o meio ambiente, foi instituída a Resolução do 
Conama/MMA nº 286, de 30 de agosto de 2001,21 que 
estabeleceu a obrigatoriedade de prévia avaliação, pela 
Funasa, dos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos localizados em áreas endêmicas, 
para detectar o impacto das atividades sobre os fatores 
condicionantes da malária e, a partir dessa análise, 
propor recomendações com o objetivo de evitar a 
transmissão da doença. Essa resolução não surtiu 
efeito: até o final do Plano, não foi registrada, junto 
à Funasa, qualquer demanda por parte dos órgãos 
ambientais.5

O PIACM propôs o estabelecimento de coordena-
ções junto às esferas federal, estadual e municipal, 
hierarquicamente próximas aos respectivos gestores, 
orientação seguida pela maioria deles. Esses profissio-
nais foram capacitados a promover a organização das 
estruturas administrativas e operacionais dos progra-
mas estaduais e municipais no seu âmbito de atuação. 
Outro aspecto importante foi a disponibilidade das 
condições de infra-estrutura necessárias ao exercício 
das funções dessas coordenações.12

Houve melhoria nos serviços de informática das 
secretarias de Estado e municipais de saúde, com 
recebimento de computadores, desenvolvimento e 
elaboração de novo Sistema de Informações de Vi-
gilância Epidemiológica da Malária – Sivep-Malária 
–, em nível de web e local, para maior rapidez no 
processamento e análise dos dados, divulgação dos 
resultados e monitoramento sistemático das ações 
previstas no Plano.5

No transcorrer do PIACM, houve regularidade no 
abastecimento dos insumos necessários ao programa; 
não faltaram, portanto, materiais para diagnóstico 
laboratorial, medicamentos e inseticidas na rede de 
serviços.5

As supervisões do nível nacional aos Estados, e 
destes aos Municípios, constituiu uma rotina em todo 
o período de vigência do Plano.5

O Ministério da Saúde promoveu a realização de dez 
reuniões nacionais e 18 estaduais, com o propósito de 
avaliar a situação da malária nos Estados e Municípios e 
emitir orientações para encaminhamento de soluções, 
de modo a superar os obstáculos apontados. Em todas 
as reuniões, contou-se com a participação de membros 
do Comitê Técnico de Acompanhamento do PIACM.5

Na Tabela 1, observa-se o equilíbrio entre os nú-
meros dos estratos de Municípios, segundo tamanho 
da população e condição de certificação, fato que 
possibilitou melhor comparação e maior consistência 
do estudo.

A dinâmica populacional nos Municípios da região 
foi acentuada; as periferias de suas cidades sofreram 
verdadeira invasão de contingentes originários da zona 
rural, de outros Municípios e Estados, provocando a 
derrubada e queima de reservas florestais que cerca-
vam essas cidades; ademais, essas pessoas alojaram-se 
em habitações de construção precária, sem qualquer 
preocupação de saneamento, instalando-se, assim, 
condições favoráveis à transmissão da malária.5
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A população dos Municípios do estudo apresentou, 
no período do Plano, aumento de 13,9%, contra 10,0% 
na região e 6,5% no Brasil – acréscimo de 112,6% em 
relação ao País. O crescimento da população no estrato 
de pequeno porte (24,5%) mostrou-se acima da média 
dos estratos; nos demais estratos, o comportamento foi 
próximo ao dessa média (Tabela 1). Todos os achados 
foram significativos, estatisticamente.

Não foi possível realizar avaliação da estrutura por 
Município, haja vista a falta de disponibilidade de da-
dos. Foi observado, entretanto, que, de modo geral, o 
Plano proporcionou aumento significativo da força de 
trabalho, amplo processo de capacitação para as di-
versas categorias profissionais e considerável aumento 
na infra-estrutura de diagnóstico e tratamento, além 
de incremento dos meios de transporte para desloca-
mentos das equipes de campo e dos equipamentos de 
aspersão de inseticidas. Tal reforço estrutural atendeu, 
integralmente, à demanda dos Municípios constantes 
dos planos estaduais.22

O índice de lâminas positivas (ILP) apresentou 
redução de 40,5%, no período de 1999 (29,4%) 
a 2002 (17,5%). Nos estratos por tamanho da po-
pulação, geralmente, a redução aumentou com a 
diminuição do porte dos Municípios. Esses achados 
foram significativos, estatisticamente. Com relação à 
condição de certificação, o ILP teve redução signi-
ficativa apenas nos Municípios de médio porte não 
certificados, comparativamente aos certificados (Ta-
bela 2). O índice anual de exames de sangue (IAES) 
reduziu-se em 22,6%, na região, passando de 25,9% 
em 1999, para 20,1% em 2002. Houve diminuição 
significativa de exames para malária na população, 
em todas as categorias de tamanho populacional. 
Quanto à condição de certificação, nos Municípios de 
grande porte não certificados, o IAES aumentou em 
relação aos certificados (34,0%). Nos demais grupos, 
houve diminuição do seu valor, embora as diferenças 
encontradas não sejam significativas, estatisticamente 
(Tabela 3).

Tabela 1  -  Percentual de variação da população nos Municípios responsáveis por 80% dos casos de malária, 
segundo tamanho da população e condição de certificação, na região da Amazônia Legal e no País. 
Brasil, 1999 e 2002

Estrato da 
população

Número de 
Municípios Condição de certificação

População
Variação 

(%)
1999 2002

Estrato 1
5 Certificado 2.087.689 2.368.997 13,5

3 Não certificado 1.615.906 1.851.799 14,6

8 Subtotal 1 3.703.595 4.220.796 14,0

Estrato 2
22 Certificado 1.112.011 1.201.838 8,1

33 Não certificado 1.202.634 1.362.442 13.3

55 Subtotal 2 2.314.645 2.564.280 10,8

Estrato 3
22 Certificado 255.844 326.370 27,6

28 Não certificado 371.882 455.376 22,5

50 Subtotal 3 627.726 781.746 24,5

TOTAL 113 6.645.966 7.566.822 13,9

Amazônia Legal 19.927.571 21.912.618 10,0

BRASIL 163.947.436 174.632.932 6,5

Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Malária, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária e Diretoria Técnica de Gestão, da SVS/MS; Departamento de Informática 
do SUS
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Tabela 2  -  Percentual de variação do ILP a e do IAES b nos Municípios responsáveis por 80% dos casos de malária, 
segundo tamanho da população e condição de certificação, na região da Amazônia Legal. Brasil, 
1999 e 2002

Estrato da 
população

Condição de 
certificação

ILP (%)
Variação 

(%)

IAES
Variação 

(%)
1999 2002 1999 2002

Estrato 1
Certificado 27,1 22,3 -17,6 9,4 7,0 -26,1

Não certificado 24,0 15,3 -36,5 8,2 11,0 34,0

Subtotal 1 25,9 18,4 -28,8 8,9 8,7 -1,8

Estrato 2
Certificado 28,7 21,0 -26,8 28,5 22,0 -22,9

Não certificado 32,6 17,3 -47,0 37,3 25,6 -31,4

Subtotal 2 31,0 18,9 -39,0 33,1 23,9 -27,7

Estrato 3
Certificado 24,0 13,1 -45,6 126,9 89,7 -29,3

Não certificado 35,2 17,9 -49,1 81,8 54,0 -34,1

Subtotal 3 29,4 15,3 -47,9 100,2 68,9 -31,3

TOTAL 29,4 17,5 -40,5 25,9 20,1 -22,6

a) ILP – índice de lâminas positivas

b) IAES – índice anual de exames de sangue

Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Malária, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária e Diretoria Técnica de Gestão, da SVS/MS; Departamento de Informática 
do SUS

Nos Municípios estudados, no período de vigência 
do Plano, houve redução geral do número de casos 
(47,4%), próxima à da região como um todo (45,2%). 
O percentual de redução aumentou, inversamente ao 
tamanho dos estratos da população dos Municípios; 
apenas nos Municípios certificados de grande porte, 
a redução foi maior que a apresentada pelos não cer-
tificados. No estrato de Municípios de grande porte, 
embora houvesse redução do número de casos, ob-
servou-se aumento da sua participação proporcional, 
em relação ao total. Entre os estratos, destaca-se a 
participação, no ano de 2002, dos Municípios de 
médio porte, de 43,5%, seguidos pelos de pequeno 
porte – 31% – e de grande porte – 25,5%. Os resul-
tados foram significativos, estatisticamente, tanto para 
os estratos de população quanto para a condição de 
certificação (Tabela 3). A incidência parasitária anual 
registrou comportamento semelhante ao do número 
anual de casos; contudo, o seu desempenho foi ligei-
ramente melhor, correspondendo, no final do PIACM, 
a uma redução de 53,9% e de 47,6%, respectivamente. 
Todas as reduções observadas na IPA foram significa-
tivas, estatisticamente (Tabela 3).

A proporção de casos de malária por P. falciparum 
apresentou aumento significativo no período do Plano, 
passando de 19,4% em 1999, para 23,3% em 2002; 
esse aumento ocorreu em todos os estratos. Com 
relação à condição de certificação, nos Municípios 
de grande porte não certificados, houve redução; nos 
certificados, aumento. Essa diferença foi significativa. 
Nos demais estratos, sobre os achados em relação à 
condição de certificação, embora tenham apresentado 
diferenças, estas não foram significativas do ponto de 
vista estatístico (Tabela 4). A taxa de internação por 
malária reduziu-se, de 2,0 internações por mil habi-
tantes no ano de 1999, para 0,8/1000 hab. em 2002; 
essa redução foi significativa em todos os estratos 
populacionais. Em relação à condição de certificação, 
nos Municípios de pequeno porte não certificados, a 
redução foi maior que nos certificados. Essa diferença 
foi significativa, estatisticamente. Nos demais estra-
tos, nos Municípios certificados, embora tenha-se 
verificado maior redução, as diferenças não foram 
significativas, estatisticamente (Tabela 4).

A taxa de mortalidade por malária reduziu-se em 
64,3%, passando de 1,9 óbitos por 100 mil habitantes 
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Tabela 4  -  Percentual de variação da proporção de malária por P. falciparum e da taxa de internação nos 
Municípios responsáveis por 80% dos casos de malária, segundo tamanho da população e condição 
de certificação, na região da Amazônia Legal. Brasil, 1999 e 2002

Estrato da 
população Condição de certificação

P. falciparum 
(%) Variação 

(%)

Taxa de internação Variação 
(%)

1999 2002 1999 2002

Estrato 1
Certificado 20,9 29,3 40,1 0,5 0,4 -21,8

Não certificado 23,0 18,9 -17,8 0,9 0,5 -41,2

Subtotal 1 21,7 24,6 13,2 0,7 0,5 -32,8

Estrato 2
Certificado 17,8 21,9 22,9 3,6 1,5 -58,5

Não certificado 18,5 19,1 3,4 2,5 0,8 -68,4

Subtotal 2 18,3 20,5 12,2 3,0 1,1 -63,0

Estrato 3
Certificado 21,2 25,5 20,4 6,6 3,5 -48,0

Não certificado 18,9 26,7 41,0 5,9 0,9 -84,8

Subtotal 3 19,9 26,1 31,5 6,2 2,0 -68,3

TOTAL 19,4 23,3 19,8 2,0 0,8 -58,3

Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Malária, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária e Diretoria Técnica de Gestão, da SVS/MS; Departamento de Informática 
do SUS

Tabela 3  -  Percentual de variação de casos e IPA a nos Municípios responsáveis por 80% dos casos de malária, 
segundo tamanho da população e condição de certificação, na região da Amazônia Legal. Brasil, 1999 
e 2002

Estrato da 
população

Condição de 
certificação

Total de casos
Variação 

(%)

Participação 
em 2002 

(%)

IPA
Variação 

(%)
1999 2002 1999 2002

Estrato 1
Certificado 53.231 36.784 -30,9 54,3 25,5 15,5 -39,1

Não certificado 31.810 31.016 -2,5 45,7 19,7 16,7 -14,9

Subtotal 1 85.041 67.800 -20,3 25,5 23,0 16,1 -30,0

Estrato 2
Certificado 91.005 55.533 -39,0 47,9 81,8 46,2 -43,5

Não certificado 146.397 60.324 -58,8 52,1 121,7 44,3 -63,6

Subtotal 2 237.402 115.857 -51,2 43,5 102,6 45,2 -55,9

Estrato 3
Certificado 78.001 38.473 -50,7 46,6 304,9 117,9 -61,3

Não certificado 107.153 44.080 -58,9 53,4 288,1 96,8 -66,4

Subtotal 3 185.154 82.553 -55,4 31,0 295,0 105,6 -64,2

TOTAL 507.597 266.210 -47,6 100,0 76,4 35,2 -53,9

a) IPA – incidência parasitária anual

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Malária, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária e Diretoria Técnica de Gestão, da SVS/MS; Departamento de Informática 
do SUS
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Tabela 5  -  Percentual de variação nas taxas de mortalidade e letalidade nos Municípios responsáveis por 
80% dos casos de malária, segundo tamanho da população e condição de certificação, na região da 
Amazônia Legal. Brasil, 1999 e 2002

Estrato da 
população Condição de certificação

Taxa de mortalidade Variação 
(%)

Taxa de letalidade Variação 
(%)1999 2002 1999 2002

Estrato 1
Certificado 1,0 0,5 -53,8 0,04 0,03 -23,1

Não certificado 0,9 0,5 -43,9 0,04 0,03 -34,1

Subtotal 1 0,9 0,5 -49,9 0,04 0,03 -29,3

Estrato 2
Certificado 2,6 0,8 -68,1 0,03 0,02 -43,8

Não certificado 2,6 1,1 -57,3 0,02 0,03 19,0

Subtotal 2 2,6 1,0 -62,4 0,03 0,02 -12,0

Estrato 3
Certificado 4,7 0,9 -80,4 0,02 0,01 -46,7

Não certificado 4,3 0,4 -89,8 0,02 0,01 -66,7

Subtotal 3 4,5 0,6 -85,7 0,02 0,01 -60,0

TOTAL 1,9 0,7 -64,3 0,03 0,02 -20,0

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações de Malária, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária e Diretoria Técnica de Gestão, da SVS/MS; Departamento de Informática 
do SUS

em 1999, para 0,7/100.000 hab. em 2000. O percen-
tual de redução aumentou com a diminuição do porte 
dos Municípios. A respeito da condição de certificação, 
os achados não foram significativos, estatisticamente 
(Tabela 5).

A taxa de letalidade por malária reduziu-se, de 
0,03 óbitos por 100 casos de malária no ano de 1999, 
para 0,02 óbitos/100 casos em 2002. Em todos os 
estratos e condição de certificação, entretanto, as 
reduções não foram significativas, estatisticamente 
(Tabela 5).

Discussão

A prioridade política que o Governo Federal passou 
a dar ao controle da malária na região amazônica 
refletiu-se na agenda dos gestores estaduais e muni-
cipais, demonstrada pela indicação e capacitação de 
coordenadores específicos para o Plano, na estrutura-
ção e organização dos serviços de vigilância em saúde 
nos Estados e Municípios, e, dessa forma, na melhor 
programação das ações de controle.1,2

A criação do Comitê de Acompanhamento do 
PIACM permitiu a disponibilidade de um ponto de 
apoio importante para os gestores, que passaram a 

contar com uma instância técnica externa, capacitada 
para avaliar e propor o redirecionamento das ações 
previstas no Plano.

Pela magnitude que a malária assume na região 
amazônica, acredita-se que o seu controle pelos 
serviços locais de saúde, durante o PIACM, pode ter 
funcionado como catalisador do processo de descen-
tralização das ações de vigilância em saúde. 

Os Municípios certificados, embora tenham reduzi-
do o número de casos, tiveram maior participação na 
incidência da malária em relação aos não certificados, 
ao final do Plano. Os não certificados apresentaram 
redução absoluta e relativa. No estrato de Municípios 
de grande porte, registrou-se aumento da participação 
dos casos de malária em relação ao total. Nos demais 
estratos, essa participação foi reduzida. Chama atenção 
a grande proporção de casos nos Municípios de médio 
porte. O desempenho dos Municípios não certificados 
de médio e pequeno porte foi um pouco melhor que 
o dos certificados; em contraste com os de maior 
porte, nos quais a certificação mostrou ser um fator 
positivo. Uma possível explicação para esse fato estaria 
na melhor infra-estrutura e organização dos serviços 
nos grandes Municípios, com conseqüente maior 
autonomia na gestão da Saúde.
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Verifica-se maior crescimento proporcional da 
população nos Municípios que concentram 80% dos 
casos de malária, em relação à região e ao País. O 
fato chama atenção, segundo outros autores,23,24 para 
a importância da dinâmica populacional na expansão 
da malária na região amazônica. O deslocamento de 
grandes contingentes populacionais – sem contato 
prévio com a malária – para áreas endêmicas aumenta, 
enormemente, a incidência da doença.

Um aspecto importante na dinâmica de transmis-
são da malária, ocorrido no período do PIACM, foi o 
aumento do risco de urbanização da doença, contra-
riamente ao que o Plano previa no seu início. Se, por 
um lado, isso constitui um desafio, do ponto de vista 
do Programa Nacional de Controle da Malária, é uma 
condição de mais fácil resposta, do ponto de vista 
operacional: em primeiro lugar, porque concentra os 
casos em uma determinada área geográfica; e em se-
gundo lugar, porque esses casos estão localizados onde 
os serviços de saúde encontram-se, com freqüência, 
melhor estruturados para enfrentar esses problemas. 
Não se pode desconsiderar, entretanto, as dificuldades 
advindas das precárias condições sociais desses grupos 
de população, desterritorializados, recebidos nessas 
cidades como migrantes.25

Verificou-se redução na proporção anual de exames 
de sangue para o diagnóstico da malária na população, 
acompanhada pela redução, mais acentuada, da pro-
porção de lâminas positivas. Esse fato sugere que, no 
decorrer do Plano, houve diminuição da transmissão 
da doença, bem como de sintomáticos.

O resultado divergente entre redução das taxas de 
internação e – não acompanhado na mesma proporção 
de – redução das taxas de mortalidade e letalidade 
deverá ser analisado tomando-se por base a qualidade 
dos sistemas de informações em saúde. Supõe-se que 
melhorias na estrutura dos serviços de saúde e na 
qualificação dos profissionais devem redundar em 
aprimoramento do sistema de notificação de casos, 
internações e óbitos em áreas de baixa cobertura pelos 
sistemas de informações em saúde. Essas mudanças 
ocorrem simultaneamente, dificultando uma avaliação 
mais criteriosa dos resultados do Plano.

Quanto ao aumento proporcional da malária 
falciparum, pode-se argumentar que a mudança 
introduzida pelo Plano aumentou a oportunidade e 
qualidade do diagnóstico. A redução nas internações, 
na mortalidade e letalidade, não obstante, testemu-

nham em favor da maior oportunidade de tratamento 
precoce da doença. Deve-se aprofundar a análise de 
fatores determinantes e condicionantes da doença 
por essa espécie, principalmente no que diz respeito 
à efetividade das drogas antimaláricas e à adesão do 
doente ao tratamento completo, pois as condições 
de diagnóstico e tratamento foram as mesmas para 
todas as espécies. Outro aspecto importante refere-
se à menor redução da mortalidade e letalidade em 
relação às internações, que aponta para a manutenção 
do padrão de assistência hospitalar, anterior à im-
plantação do Plano, e mostra a necessidade, como um 
de seus objetivos, de melhorar a atenção hospitalar aos 
casos graves de malária.

Embora a malária continue a ser 
um grave problema na região, 
o novo perfil de transmissão da 
doença torna mais factível sua 
abordagem pelos serviços de 
saúde. 

Merece destaque o melhor desempenho dos Mu-
nicípios de pequeno e médio porte não certificados e 
daqueles de grande porte certificados. A descentrali-
zação das ações de vigilância em saúde é, ainda, um 
processo novo, pouco estudado. Assim, a certificação 
de Municípios para execução das ações de vigilância 
em saúde deve-se instituir com bastante rigor, espe-
cialmente para aqueles de médio e pequeno porte; o 
estudo demonstrou que essas ações, desenvolvidas 
pelos Estados, apresentaram melhor desempenho 
nesses estratos de Municípios.

Outro aspecto a ser discutido refere-se aos in-
dicadores que contam com denominador de base 
populacional, como taxa de mortalidade, taxa de 
internação, índice anual de exames de sangue e inci-
dência parasitária anual da malária. Somente parte da 
população dos Municípios está, efetivamente, exposta 
à transmissão da doença; ademais, o intenso processo 
migratório na região restringe a qualidade dos dados 
populacionais. Por isso, também é importante consi-
derar os números absolutos de casos, proporção de 
malária por falciparum, índice de lâminas positivas, 
proporção de internações e taxa de letalidade, entre 
outros indicadores. No presente estudo, a uniformi-
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dade dos critérios utilizados para a comparação dos 
anos incluídos e os resultados significativos, estatisti-
camente, para as diferenças dos indicadores – com 
exceção da letalidade e mortalidade – diminuem o 
viés; porém, não o eliminam.

O PIACM foi efetivo, segundo a maioria dos indica-
dores malariométricos estudados, com destaque para 
os resultados positivos nos Municípios de pequeno e 
médio porte não certificados. Esse crédito deve ser 
dado aos Estados, os quais, na ausência da certificação 
dos Municípios, assumiram a execução das ações de 
controle da malária. A criação e/ou fortalecimento 
de estruturas regionais de vigilância em saúde nos 
Estados pode ser adequada, estrategicamente, para a 
manutenção dos resultados positivos e contenção de 
epidemias na sua fase inicial, de modo a prevenir a 
expansão da doença.

Outrossim, no âmbito mais geral, o estudo mostrou 
que alguns desafios se apresentam: a necessidade de 
aprimoramento da capacidade de monitoramento e 
gestão dos serviços de saúde nas três esferas de gover-
no, principalmente na municipal; a necessidade de se 
fortalecer os serviços locais de saúde, para atender a 
integralidade das ações com base na realidade do seu 
território, tornando-os mais eficientes e efetivos; a ne-
cessidade de redirecionar as estratégias de controle da 
malária, considerando, particularmente, os insucessos 
do Plano – por exemplo, no enfrentamento da nova 
dinâmica de transmissão em um contexto de urbani-
zação, em cidades médias e grandes da região –; 
a necessidade de se mobilizar forças multissetoriais 
que promovam, de forma articulada, a ordenação de 
movimentos populacionais e do controle de doenças, 
de modo a não submeter essas populações desterrito-
rializadas ao risco de adoecer; e a necessidade de se 
manter a prioridade das ações de controle da malária 
na agenda política dos gestores dos três níveis de go-
verno, para a consolidação e expansão dos resultados 
positivos obtidos.

Assim, registra-se a importância de se manter a 
mobilização política desses gestores, enfocada para 

priorizar, nas suas agendas, as ações de controle da 
malária, bem como fortalecer a ação intersetorial entre 
a área da Saúde e os órgãos públicos que trabalham 
na região amazônica. No caso específico da malária, a 
parceria do Incra com o Ibama, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis do Ministério do Meio Ambiente, é indispensável 
para se alcançar os resultados esperados no controle 
da doença. Embora tenha-se instituído instrumento 
normativo, na prática, o trabalho interinstitucional 
não pôde ser desenvolvido como se esperava, o que 
contribuiu para que a redução da incidência da malária 
em alguns Estados e Municípios fosse menor que a 
desejada.22

Conclui-se que, embora a malária continue sendo 
um grave problema de Saúde Pública na região ama-
zônica, ela é passível de ter a sua incidência reduzida 
por meio da ação dos serviços de saúde, como já foi 
demonstrado no Brasil, nesse e em outros contextos. 
O PIACM contribuiu para a redução da transmissão da 
doença na região, alcançando resultados promissores 
nos Municípios de tamanho pequeno e médio, embora 
persista a concentração de casos nos grandes e médios. 
O novo perfil da transmissão da malária torna mais 
factível a abordagem do problema pelos serviços de 
saúde. Estes autores chamam atenção, ainda, para o 
papel fundamental da análise sistemática dos dados 
produzidos pelos sistemas de informação dos serviços 
de saúde, que permite identificar mudanças na dinâ-
mica da transmissão da doença, além de promover 
a readequação, em tempo hábil, das estratégias de 
controle.
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Resumo
A Amazônia Legal do Brasil concentra 99% dos casos de malária do país; porém, falta um sistema automatizado para 

detectar as epidemias da doença que ocorrem na região. O estudo propõe alguns  métodos estatísticos para detecção precoce 
de epidemias de malária. Foram testados cinco tipos de gráficos: média +1,96 desvio-padrão (método de Cullen); amplitude 
interquartilar (método de Albuquerque); método do 3o quartil; método Cusum-tabular; e alisamento da linha base (método 
de Stern & Lightfoot). A taxa de alarmes verdadeiros (TAV) disparada pelos cinco métodos no Município de Manaus, Estado 
do Amazonas, foi de 100%; e em Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia, foi de 100% para o método do 3o quartil, de 
25% para os métodos de Cullen e de Stern & Lightfoot e, para os demais métodos, de 0%. Em Amarante do Maranhão, Estado 
do Maranhão, não houve mês epidêmico e nenhum alarme foi disparado pelos cinco métodos, correspondendo a 100% de 
acerto. O método do 3o quartil mostrou-se mais adequado para a detecção precoce de epidemias de malária na Amazônia 
Legal Brasileira, sendo recomendado para implantação na rotina da vigilância da doença na região.

Palavras-chave: malária; epidemias; vigilância epidemiológica; gráficos estatísticos.

Summary
In Brazil, 99% of reported malaria cases occur in the Amazon Region. To date, however, an automated system has not 

yet been defined to detect epidemics in this area. This study proposes several statistical methods that could be useful for 
early detection of malaria epidemics. Five types of graphs were investigated: average +1.96 standard deviations (Cullen 
method); inter-quartile range (Albuquerque method); 3rd quartile method; Cusum-tabular method; and smoothing of 
baselines (Stern & Lightfoot method). The true alarm rate (TAV) detected by these methods was as follows: 100% by all 
five methods in the Municipality of Manaus, Amazonas State; and in the Municipality of Machadinho D’Oeste, Rondônia 
State 100% were detected by the 3rd quartile method; 25% using the Cullen, and Stern & Lightfoot methods, and 0% 
for other methods. In the Municipality of Amarante do Maranhão, Maranhão State, there were no epidemic months, 
and no alarm was given by any of the five methods, corresponding to 100% success. The 3rd quartile method is the 
most appropriate for early detection of malaria epidemics in municipal districts of the Brazilian Amazon Region, and 
recommended for implantation in routine malaria surveillance.

Key-words: malaria; epidemics; epidemiology surveillance; statistical graphs.

Early Detection of Malaria Epidemics in Brazil: a Proposal for Automation

Detecção precoce de epidemias de malária no Brasil: 
uma proposta de automação
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Introdução

No Brasil, 99% dos casos de malária se concentram 
na região da Amazônia Legal, onde, no ano de 2003, 
notificaram-se 407.995 casos da doença, 70% de 
P. vivax, 29% de P. falciparum e 1% P. malariae.1 
Esses casos foram transmitidos, principalmente, 
pelo mosquito Anopheles darlingi;2 computaram-se 
10.291 internações, correspondendo a 2,5% do total 
de casos,3 e 82 casos evoluíram para óbito, com taxa 
de letalidade de 0,02%.4

Para apoiar os Estados e Municípios da região, o 
Ministério da Saúde (MS), por intermédio de sua Se-
cretaria de Vigilância em Saúde (SVS), implantou, no 
ano de 2003, o Sistema de Informações de Vigilância 
Epidemiológica (Sivep-Malária), destinado à notifi-
cação de casos da doença. O sistema representa um 
avanço por utilizar tecnologia da Internet, podendo, 
também, ser aplicado em locais que não dispõem 
dessa tecnologia. As notificações são enviadas para 
uma base de dados centralizada, a que os três níveis 
de gestão – municipal, estadual e federal – têm acesso 
rápido e simultâneo às informações, para análise e 
tomada de decisões. Apesar do avanço tecnológico, o 
atual sistema de informação prescinde de ferramenta 
para detecção precoce das epidemias de malária que 
ocorrem naquela região.

Várias técnicas estatísticas 
foram desenvolvidas para 
ajudar a prevenir a ocorrência de 
epidemias; a aplicação de cada 
uma depende das características 
de distribuição da doença. 

A Amazônia Legal é uma região endêmica para 
malária, altamente favorável à interação dos fatores 
colaboradores da elevada incidência da doença, onde 
o risco da ocorrência anual de casos é estimado pela 
Incidência Parasitária Anual (IPA), em graus variados e 
expressos pelo número de exames positivos de malária 
por mil habitantes, em determinado espaço geográfico: 
baixo risco (<10); médio risco (10-49); alto risco 
(>50).5 No ano de 2003, foram identificados 71 Mu-
nicípios com alto risco para transmissão da doença, ou 
seja, com IPA igual ou maior que 50 casos por 1.000 

habitantes. Desses Municípios, 34 (47,8%) registraram 
IPA acima de 100 casos por 1.000 habitantes, chegando 
a situações extremas, por exemplo, em Cujubim e em 
Candeias do Jamari, no Estado de Rondônia, Anajás, 
no Estado do Pará, e Machadinho D’Oeste, também 
em Rondônia, localidades onde o IPA chegou a 585, 
356, 328 e 327 casos por 1000 habitantes, respecti-
vamente.1 Apesar de apresentarem-se taxas tão altas 
de incidência, não se dispõe de sistema de informação 
que permita afirmar quais Municípios se encontravam 
em situação epidêmica, ou seja, onde ocorrera excesso 
ou aumento de casos acima do esperado, de acordo 
com os conceitos técnicos de epidemias.6-8

Na região, o grande desafio está na definição do 
limiar epidêmico da doença, para identificar quais os 
limites de transmissão esperados, para cada Municí-
pio, e quando esses limites podem ser ultrapassados, 
tornando-se uma eventualidade epidêmica. Responder 
a essa questão constitui uma necessidade para a vigi-
lância da malária.

Com a implantação do sistema de detecção precoce 
de epidemias de malária, espera-se a ampliação das 
opções de informação junto aos gestores e técnicos 
do setor Saúde, de forma a possibilitar a adoção de 
medidas de controle da doença mais oportunas. Os 
gestores terão maior sustentação técnica ao declarar 
uma epidemia, evitando problemas de ordem ética, 
política e financeira quanto a possíveis questionamen-
tos sobre a existência de uma verdadeira epidemia. Os 
três níveis de gestão poderão realizar monitoramento 
simultâneo das possíveis epidemias de malária, para 
evitar ou minimizar a ocorrência do evento. Assim, 
poder-se-á reduzir a incidência da enfermidade nas po-
pulações e diminuir o sofrimento humano e as perdas 
sociais e econômicas decorrentes, conforme preconiza 
o Programa Nacional de Controle da Malária.9

A vigilância deve prover uma base quantitativa para 
prática de Saúde Pública, incluindo a prevenção.10,11 

Prevenir tem o significado de “preparar, chegar an-
tes de, dispor de maneira que (se) evite dano ou 
mal, impedir que se realize”.12 As ações preventivas 
definem-se como intervenções orientadas a evitar 
o surgimento de doenças específicas, reduzindo a 
sua incidência ou prevalência na população. Várias 
técnicas estatísticas foram desenvolvidas para ajudar 
a prevenir a ocorrência de epidemias;13-15 a aplicação 
de cada uma, entretanto, depende das características 
de distribuição da doença. Entre as técnicas disponí-
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veis, procurou-se selecionar aquela que apresentasse 
melhor aplicabilidade no serviço, visando ao desen-
volvimento de um sistema de informações capaz de 
subsidiar a adoção de medidas antecipatórias de 
controle de epidemias de malária.

Os sistemas de detecção precoce de epidemias são o 
meio pelo qual a vigilância se transforma em medidas 
de Saúde Pública oportunas.16 Os grandes sistemas de 
informação devem ser, principalmente, instrumentos 
de antecipação aos eventos que ponham em risco a 
saúde da população.11,17,18 Assim, diversos sistemas 
têm-se desenvolvido para detecção precoce de epide-
mias de malária, de forma automatizada, destacando-se 
aqueles utilizados na Tailândia,19 no Quênia,20,21 na 
Etiópia, em Uganda e em Botswana.22,23

A detecção de surtos e epidemias, visando ao con-
trole oportuno, consta das principais preocupações 
da vigilância da malária no Brasil.2 O presente estudo 
teve o objetivo de propor um método estatístico para 
automação do processo de detecção precoce de epide-
mias de malária na região da Amazônia Legal e, assim, 
contribuir para o aprimoramento dos procedimentos 
de vigilância da doença.

Metodologia

A região da Amazônia Legal, ao norte do País, 
compreende os Estados do Acre (AC), Amapá (AP), 
Amazonas (AM), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), 
Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins 
(TO) – os quais somavam, em 2002, uma população 
de 22 milhões de habitantes. A área total da região, de 
5,1 milhões de km2 (60% da área do Brasil), abrigava, 
naquele ano, 805 Municípios (14% do total do País).

Os registros de casos de malária no período de 
1996 a 2002, obtidos do antigo Sistema de Informa-
ções do Programa Nacional de Controle da Malária 
(Sismal/Centro Nacional de Epidemiologia/Fundação 
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde), foram uti-
lizados para a construção dos gráficos de controle 
estatístico. Os dados do ano de 2003, obtidos do atual 
Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica 
da Malária (Sivep-Malária/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Ministério da Saúde), foram aplicados como 
ano de monitoramento. Para o tratamento estatístico 
dos dados, aplicaram-se os seguintes softwares: Epi 
Info (versão 6.4);24 Epi Info 2000 (versão 3.2.2);25 R 
(versão 1.9.1);26 e Statistica (versão 6).27

Foram selecionados três Municípios, de acordo com 
o risco de transmissão da doença: Amarante do Ma-
ranhão-MA (baixo risco); Manaus-AM (médio risco); 
e Machadinho D’Oeste-RO (alto risco). Excluíram-se 
os dois anos com maior número de casos, conside-
rados anos epidêmicos, em cada Município, para a 
aplicação dos métodos de detecção de epidemias. 
As séries temporais resultantes de cada Município 
foram obtidas ao se reunir os dados segundo o mês 
e ano, resultando em 60 pontos de dados brutos (5 
anos x 12 meses). Foram selecionados cinco métodos 
estatísticos: diagrama de controle segundo a média 
+1,96 desvio-padrão (método de Cullen); diagrama de 
controle segundo a amplitude interquartilar (método 
de Albuquerque); diagrama de controle segundo a dis-
tribuição por quartis (método do 3o quartil); método 
das somas cumulativas (método do Cusum-tabular); 
e método de alisamento da linha base (método de 
Stern & Lightfoot).

Os métodos estatísticos analisados por este estudo 
baseiam-se na utilização de gráficos de controle, com-
postos de uma linha central representativa do valor 
médio da característica da qualidade correspondente 
ao estado do processo “sob controle”, ou seja, a varia-
bilidade esperada em função do acaso (“causas-chan-
ces”). Duas linhas horizontais também fazem parte do 
gráfico de controle, chamadas de “limite superior de 
controle” (LSC) e “limite inferior de controle” (LIC). 
Se os dados das amostras de um processo de controle 
de qualidade situam-se dentro dos limites de controle, 
o processo é dito “sob controle” e, portanto, nenhuma 
ação corretiva é necessária. Não obstante, se algum 
ponto da amostra apresentar-se fora desses limites, 
o processo é considerado “fora de controle”; assim, 
uma ação corretiva faz-se necessária para eliminar 
as denominadas “causas assinaláveis” ou “causas 
responsáveis” por esse comportamento. Mesmo que 
os pontos da amostra permaneçam dentro dos limites 
de controle, porém de forma sistemática não aleatória, 
há indicação de que o processo se encontra “fora de 
controle” e, portanto, medidas investigativas e corre-
tivas devem ser adotadas.28

No controle da malária, se algum ponto da amostra 
apresentar-se abaixo do LIC, será necessário investigar 
a existência de subnotificação de casos da doença, 
para correção do problema. Se essa situação decor-
rer dos resultados das intervenções para controle da 
doença, nenhuma ação corretiva será requerida;  a 
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identificação e a manutenção das intervenções que 
resultaram na redução da doença, entretanto, serão 
demandadas.

Na construção dos gráficos de controle, foram 
excluídos os LIC por considerar-se que o propósito do 
estudo foi medir a capacidade de detectar epidemias 
de cada método estatístico, mediante o confronto dos 
dados monitorados do ano de 2003, contra a linha do 
limiar epidêmico ou LSC.

Na seleção dos métodos estatísticos, consideraram-
se os critérios de possibilidade de automação e faci-
lidade de entendimento dos resultados pelos gerentes 
dos serviços de saúde. Foi considerado adequado para 
detecção precoce de epidemias de malária o método 
estatístico que apresentou maior taxa de alarmes 
verdadeiros de meses epidêmicos (TAV) disparados 
por cada método. Esse indicador foi adotado visando 
à identificação do método mais sensível para detecção 
de verdadeiras epidemias, evitando a ocorrência de dois 
tipos de erros: I e II. O erro de tipo I equivale ao falso 
positivo, ou seja, aceitar a existência de uma epidemia 
quando ela realmente não existe. O erro de tipo II 
equivale ao falso negativo, rejeitar a existência de uma 
epidemia quando ela, realmente, existe.28

Para avaliar a TAV, foi elaborado e aplicado o cri-
tério do “mês com maior número de casos”. Por esse 
critério, considerou-se verdadeiramente epidêmico 
o mês do ano de 2003 – que apresentou número de 
casos de malária maior que o valor máximo dos meses 
correspondentes –, da série de dados dos cinco anos 
considerados não epidêmicos e que serviram para 
construção dos gráficos de controle. Por exemplo, 
em Machadinho D’Oeste, o mês de junho de 2003, 
que apresentou 810 casos da doença, foi considerado 
epidêmico porque superou o número de casos dos 
anos anteriores: junho de 1996 (510); junho de 1997 
(687); junho de 1999 (696); junho de 2000 (563); 
e junho de 2001 (520). Nesse Município, também 
foram considerados epidêmicos os meses de agosto, 
outubro e novembro de 2003, ao se adotar o mesmo 
critério.

Método de Cullen
Também conhecido como gráfico de controle de 

Shewhart, esse método, modificado na área da Saúde, 
baseia-se em um limiar calculado a partir da média 
+1,96 desvio-padrão de uma série temporal de cinco 
anos de casos mensais de malária. Constrói-se o in-

No estudo, foram selecionados 
cinco métodos estatísticos, 
considerados segundo os critérios 
de possibilidade de automação e 
facilidade de entendimento dos 
resultados pelos gerentes dos 
serviços de saúde. 

tervalo de variação esperado para a média mensal da 
doença, considerando-se que, em uma distribuição 
normal, 95% dos valores se encontram entre a média 
+1,96 desvio-padrão (LSC) e a média -1,96 desvio-
padrão (LIC).19

Método de Albuquerque
O método pressupõe que, em três quartos do tempo, 

o número de casos de malária esteja abaixo do limiar. 
Assim, o LSC, ou limiar epidêmico, é calculado com 
base no valor do terceiro quartil (Q3) da série tem-
poral mais o desvio quartilar (Q) – este, resultante da 
semidiferença entre o terceiro e o primeiro quartis. 
Qualquer freqüência de casos maior que o limite 
superior de controle deve ser considerada represen-
tativa de um episódio não habitual, uma eventualidade 
epidêmica. A aplicação desse método, no presente 
estudo, teve como referência o trabalho desenvolvido 
por Albuquerque29 na implantação da vigilância de 
diversos agravos no Brasil.

Método do 3o quartil
Na construção do diagrama de controle segundo a 

distribuição por quartis, são incorporados os mesmos 
pressupostos do método de Albuquerque.29 O fator 
diferencial entre as duas técnicas está em que, na 
primeira (método do 3o quartil), os limites de con-
trole, inferior e superior, são construídos a partir do 
primeiro e terceiro quartis (Q1 e Q3), desprezando-se 
os demais procedimentos. Neste estudo, adotou-se a 
metodologia recomendada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).22,23

Método Cusum-tabular
O pressuposto para construção de um gráfico de 

controle Cusum é de que os dados da amostra possuem 
distribuição normal e são independentes, o que torna 
o método mais efetivo na detecção de pequenas trocas 
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ou variações na média desse processo, da ordem de 
0,5 a 2 desvios-padrão. Nesse intervalo, o Cusum pode 
detectar mudanças duas vezes mais rápido que os ou-
tros gráficos de controle, com amostra de tamanho 
menor. No Cusum-tabular, duas somas acumuladas são 
calculadas: S

H
(i), o Cusum tabular unilateral superior 

para o período i; e S
L
(i), o Cusum-tabular unilateral 

inferior para o período i. Essas somas são calculadas 
pelas seguintes equações:

S
H

(i) = max [0,X
i
  – (μ

0
 + K) + S

H
(i – 1)]

e

S
L
(i) = max [0, (μ

0
 – K) – x

i
 + S

L
(i – 1)]

Em que:
X

i
 = disposição das observações em coluna, em 

ordem temporal;
μ

0
 = valor-alvo ou média do processo esperada,ou 

seja, a média amostral inicial, antes de adicio-
nar novas observações ao processo;

K = valor de referência correspondente ao estado 
do processo fora de controle (é igual a kσ);

S
H
 = soma cumulativa superior (Cusum superior);  

e
S

L
 = soma cumulativa inferior (Cusum inferior).

Os limites, superior e inferior, de controle corres-
pondem ao intervalo de decisão H, o qual é encontrado 
aplicando-se diversos parâmetros, de acordo com 
Montgomery.28 Quando as somas acumuladas ultra-
passam o intervalo de decisão H, o processo é dito 
“fora de controle”.

O Cusum-tabular foi testado com os dados brutos 
e dados padronizados/normalizados pela técnica da 
diferenciação da série histórica dos três Municípios, 
adicionando-se o valor absoluto da menor diferença,  
o que resultou em uma série com valores positivos, 
tão-somente.

Método de Stern & Lightfoot
Ou alisamento da linha base. Trata-se de uma 

suavização não paramétrica, cujo objetivo principal é 
minimizar a contribuição de dados extremos na análise 
de uma série temporal.

Para execução do alisamento, primeiramente, são 
reunidos os 60 pontos de dados brutos que correspon-

dem às séries temporais de malária de cada Município. 
Esses dados são alisados pela passagem sucessiva de 
um filtro, onde cada ponto é substituído por outro que 
contenha informação dos pontos vizinhos. Em seguida, 
calculam-se medianas sucessivas de 4, 2, 5 e 3 pontos 
vizinhos; finalmente, calcula-se a média corrente, ou 
Hanning running average (H). Para o cálculo de H, 
os pontos dos dados no tempo t, denominado d(t), são 
substituídos aplicando-se a seguinte equação:

H = 1⁄4 d(t – 1) + 1⁄2 d(t) + 1⁄4 d(t + 1)

Sobre os resíduos, resultantes dos dados brutos 
menos os valores dos dados alisados, aplica-se a 
mesma sucessão de alisamento (4253H). Os resíduos 
alisados são somados com os dados alisados. A dife-
rença entre o valor dos dados alisados e o valor dos 
dados brutos é usada para calcular o desvio-padrão. 
A linha de base é calculada convertendo-se os pontos 
de dados mensais alisados, em um ciclo anual (12 
meses), e calculando-se a mediana de cinco dife-
rentes valores alisados para cada mês. A expressão 
gráfica desse diagrama é composta pelas linhas do 
limite inferior (LIC = linha base -2 desvios-padrão) e 
limite superior (LSC = linha base +2 desvios-padrão), 
plotando-se sobre elas os dados referentes ao ano de 
monitoramento (2003), cujos meses epidêmicos são 
aqueles que ultrapassam o LSC. Os procedimentos 
adotados para alisamento da linha base seguiram o 
método de Stern & Lightfoot.16

Considerações éticas

O presente estudo foi apreciado pela Comissão 
de Ética da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (ENSP), da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, 
e obteve seu parecer favorável.

Resultados

Malária nos Municípios de
Amarante do Maranhão, 
Manaus e Machadinho D’Oeste
As tabelas 1, 2 e 3 apresentam os casos autóctones 

de malária por mês e ano de ocorrência (1996 a 
2003), segundo os três Municípios selecionados. Os 
anos considerados epidêmicos e excluídos do cálculo 
dos LIC e LSC dos gráficos de controle foram: 1999 e 
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Tabela 1  -  Casos autóctones de malária, segundo o ano e o mês, em Amarante do Maranhão, Estado do 
Maranhão. Brasil, 1996 a 2003

Mês
Ano

Total
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jan 23 47 54 35 9 28 10 9 206

Fev 17 30 56 55 96 4 7 16 265

Mar 39 - 34 54 98 19 1 6 245

Abr 15 71 46 123 94 22 2 4 373

Mai 15 50 87 88 51 9 1 - 301

Jun 36 48 42 94 71 14 - 6 305

Jul 46 37 12 146 158 39 - 2 438

Ago 143 15 28 139 217 45 - - 587

Set 57 14 5 38 97 10 - 2 221

Out 32 - 4 22 67 5 2 2 132

Nov 32 - 4 33 39 5 1 2 114

Dez 46 - 7 29 22 6 - 12 110

TOTAL 501 312 379 856 1.019 206 24 61 3.297

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária – Sismal e Sivep-Malária

Tabela 2  -  Casos autóctones de malária, segundo o ano e o mês, em Manaus, Estado do Amazonas. Brasil, 1996 a 
2003

Mês
Ano

Total
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jan 590 1.628 2.778 1.847 1.902 429 934 6.260 10.108

Fev 529 750 1.629 2.180 1.351 386 549 5.763 7.374

Mar 495 650 1.478 2.152 1.544 271 338 7.412 6.928

Abr 464 918 1.067 1.797 1.686 235 233 6.526 6.400

Mai 522 957 523 1.714 2.060 331 286 5.467 6.393

Jun 708 959 636 1.426 1.634 436 334 4.749 6.133

Jul 1.728 1.875 1.452 2.124 2.415 580 1.122 7.708 11.296

Ago 2.208 3.017 2.286 1.973 2.068 758 1.477 9.006 13.787

Set 1.603 4.150 1.869 2.968 1.361 444 1.849 7.198 14.244

Out 1.534 2.506 1.104 2.573 819 358 2.025 5.530 10.919

Nov 896 1.307 1.383 1.616 516 408 3.156 6.092 9.282

Dez 1.487 2.517 1.790 1.491 387 284 3.331 5.400 11.287

TOTAL 12.764 21.234 17.995 23.861 17.743 4.920 15.634 77.111 114.151

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária – Sismal e Sivep-Malária
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2000, em Amarante do Maranhão; 1997 e 1999, em 
Manaus; e 1998 e 2002, em Machadinho D’Oeste. 
Pode-se observar ampla variação de dados, não 
aleatória, nos Municípios de Amarante do Maranhão 
e Manaus.

Aplicação dos métodos estatísticos 
para detecção precoce de epidemias 
de malária
A Figura 1 apresenta os gráficos de controle apli-

cados às séries temporais de casos de malária no 
Município de Amarante do Maranhão. Nenhum método 
detectou epidemias no período analisado.

No Município de Manaus, foi detectada epidemia 
nos meses de janeiro a dezembro de 2003, pelos 
métodos de Cullen, do 3o quartil, Cusum-tabular (com 
dados brutos) e de Stern & Lightfoot. O método Cusum-
tabular (com dados padronizados) caracterizou como 
epidêmicos os meses de janeiro, fevereiro, março, 
abril, julho e agosto (Figura 2).

Em Machadinho D’Oeste, foram detectados os 
seguintes meses epidêmicos: junho, pelo método 
Cullen; fevereiro, junho, agosto, setembro, outubro e 

novembro, pelo método do 3o quartil; e outubro, pelo 
método de Stern & Lightfoot (Figura 3).

De acordo com o critério do “mês com maior 
número de casos”, encontraram-se os seguintes 
meses epidêmicos, verdadeiramente: em Amarante 
do Maranhão, nenhum mês (n=0); em Manaus, os 
meses de janeiro a dezembro (n=12); e em Macha-
dinho D’Oeste, os meses de junho, agosto, outubro e 
novembro (n=4).

Analisando a taxa de alarmes verdadeiros (TAV) 
disparada pelos cinco métodos, verifica-se que, em 
Amarante do Maranhão, não houve mês epidêmico 
e nenhum tipo de alarme falso foi disparado (TAV de 
100% para os cinco métodos). Em Manaus, todos os 
meses foram considerados epidêmicos, pelos cinco 
métodos, e todos os alarmes disparados foram ver-
dadeiros (TAV de 100% para os cinco métodos). Em 
Machadinho D’Oeste, os métodos de Cullen e de Stern 
& Lightfoot apresentaram um alarme verdadeiro, cada 
um, nos meses de junho e outubro, respectivamente 
(TAV de 25%); o método do 3o quartil apresentou qua-
tro alarmes verdadeiros, nos meses de junho, agosto, 
outubro e novembro (TAV de 100%), e dois alarmes 

Tabela 3  -  Casos autóctones de malária, segundo o ano e o mês, em Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia. 
Brasil, 1996 a 2003

Mês
Ano

Total
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jan 1.024 513 751 508 572 451 679 547 4.498

Fev 757 417 650 525 433 344 660 671 3.786

Mar 742 490 638 852 431 377 608 501 4.138

Abr 616 518 694 931 430 427 790 623 4.406

Mai 561 481 710 825 602 556 737 659 4.472

Jun 510 687 660 696 563 520 752 810 4.388

Jul 484 727 844 698 750 606 984 487 5.093

Ago 512 706 790 630 676 708 1.242 780 5.264

Set 506 884 935 360 601 620 886 806 4.792

Out 551 879 623 444 758 846 831 1.050 4.932

Nov 566 660 780 600 655 873 730 884 4.864

Dez 477 633 1.007 578 458 738 630 589 4.521

TOTAL 7.306 7.595 9.082 7.647 6.929 7.066 9.529 10.410 55.154

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária – Sismal e Sivep-Malária
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(A) método de Cullen
(B) método de Albuquerque
(C) método do 3o quartil
(D) método Cusum-tabular, com dados brutos.
(E) método Cusum-tabular, com dados padronizados.
(F) método de Stern & Lightfoot

Nota:
Dados de 1996 a 2002, usados para construção dos LSC.
Dados de 2003, usados como ano de monitoramento.
Nos gráficos referentes ao método Cusum-tabular, foram usadas apenas as letras iniciais de cada mês do ano, mostrando um mês e 
omitindo o subseqüente.

Figura 1  -  Gráficos de controle dos casos de malária, segundo diferentes métodos, em Amarante do Maranhão, 
Estado do Maranhão. Brasil, 1996 a 2003
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(A) método de Cullen
(B) método de Albuquerque
(C) método do 3o quartil
(D) método Cusum-tabular, com dados brutos.
(E) método Cusum-tabular, com dados padronizados.
(F) método de Stern & Lightfoot

Nota:
Dados de 1996 a 2002, usados para construção dos LSC.
Dados de 2003, usados como ano de monitoramento.
Nos gráficos referentes ao método Cusum-tabular, foram usadas apenas as letras iniciais de cada mês do ano, mostrando um mês e 
omitindo o subseqüente.

Figura 2  -  Gráficos de controle dos casos de malária, segundo diferentes métodos, em Manaus, Estado do 
Amazonas. Brasil, 1996 a 2003
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Detecção de epidemias de malária

(A) método de Cullen
(B) método de Albuquerque
(C) método do 3o quartil
(D) método Cusum-tabular, com dados brutos.
(E) método Cusum-tabular, com dados padronizados.
(F) método de Stern & Lightfoot

Nota:
Dados de 1996 a 2002, usados para construção dos LSC.
Dados de 2003, usados como ano de monitoramento.
Nos gráficos referentes ao método Cusum-tabular, foram usadas apenas as letras iniciais de cada mês do ano, mostrando um mês e 
omitindo o subseqüente.

Figura 3  -  Gráficos de controle dos casos de malária, segundo diferentes métodos, em Machadinho D’Oeste, 
Estado de Rondônia. Brasil, 1996 a 2003
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falsos, nos meses de fevereiro e setembro; os métodos 
de Albuquerque e Cusum-tabular não dispararam 
qualquer tipo de alarme (TAV de 0%).

Discussão

Métodos estatísticos
Os cinco métodos estudados puderam ser re-

produzidos em planilha eletrônica, demonstrando 
possibilidade de automação. A sua forma gráfica de 
apresentação mostrou ser de fácil entendimento e, 
portanto, não oferecer dificuldades à sua interpretação 
pelos gerentes dos serviços de saúde, seja no nível 
municipal, estadual ou federal.

O método do 3o quartil apresentou maiores TAV, 
identificando, igualmente, todas as epidemias detecta-
das pelos outros métodos; demonstrou ser o mais ade-
quado para detecção precoce de epidemias da malária 
nos Municípios da Amazônia Legal Brasileira.

Em estudos realizados para controle de epidemias 
de malária no Quênia, o método do 3o quartil também 
obteve maior sensibilidade;20 outrossim, tem apresen-
tado bom desempenho na detecção de epidemias de 
malária na Etiópia, em Uganda e em Botswana.22,23   Seus 
bons resultados, seguramente, devem-se ao fato de o 
método não sofrer a influência de valores extremos 
e usar a mediana como linha central, além de 
não utilizar parâmetros dos desvios (padrão 
ou interquartilar), aumentando a probabilidade de 
detecção de meses epidêmicos ao aproximar os LSC e 
LIC da linha central, o que poderia aumentar o erro de 
tipo I (rejeitar-se a hipótese nula quando ela é verda-
deira – falso positivo) e diminuir o erro de tipo II (não 
se rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa – falso 
negativo);28 porém, a aplicação do critério do “mês 
com maior número de casos” para detectar alarmes 
verdadeiros e falsos possibilita melhor controle desses 
dois tipos de erros e evita problemas de ordem ética e 
política sobre o questionamento da existência ou não 
de uma verdadeira epidemia. Se os dados usados para 
cálculo dos valores esperados foram retirados de anos 
não epidêmicos, é racional que, para ser declarado 
o início de uma epidemia, seja mais seguro que os 
casos observados resultem superiores aos dos anos 
não epidêmicos.

Por outro lado, para potencializar a confirmação de 
epidemia, pode-se adicionar outro critério: o “vínculo 
cronológico”, pelo qual são considerados epidêmicos 

os dois meses ou mais consecutivos, detectados por 
cada método estatístico; por exemplo, em Machadi-
nho D’Oeste, os meses de outubro e novembro foram 
considerados epidêmicos pelo método do 3o quartil, ao 
estarem ligados cronologicamente. Assim, podem-se 
evitar gastos desnecessários com recursos financei-
ros, humanos e materiais na adoção das medidas de 
controle de uma epidemia, graças à confirmação do 
evento a partir do segundo mês. Tal procedimento 
reforça as decisões técnicas e políticas de se declarar 
existência de epidemia.

Com esses dois critérios, “mês com maior número 
de casos” e “vínculo cronológico”, o erro de tipo I 
sofreria rigoroso controle e o erro de tipo II seria mi-
nimizado pelas características de maior sensibilidade 
do método do 3o quartil. Levando-se em conta que 
a Amazônia Legal Brasileira possuiu características 
geográficas, ecológicas e socioculturais altamente 
favoráveis à transmissão da malária, acredita-se que, 
para o controle da doença sob tais condições, é mais 
seguro aplicar o método do 3o quartil, por apresentar 
maior taxa de alarmes verdadeiros (TAV).

Anos epidêmicos
Os dados mensais de cinco anos retrospectivos, 

com exclusão dos anos epidêmicos, utilizados para 
os cálculos das linhas centrais e dos LSC dos gráficos 
de controle, estão de acordo com o que preconiza a 
OMS.22,23 Esse procedimento também foi adotado nos 
sistemas de detecção precoce de malária na Tailândia 
e no Quênia,19,20 bem como no controle de salmonelas, 
na Austrália.16 Em função da dinâmica da malária, 
que apresenta grande variabilidade de um ano para 
outro – como ocorre em Amarante do Maranhão e 
em Manaus –, é importante manter o conjunto de 
sete anos retrospectivos, com exclusão de dois anos 
epidêmicos, na construção do Sistema de Detecção 
Precoce de Epidemias de Malária (SDEM), conforme 
procedimento adotado por estes autores, para que o 
limiar epidêmico não sofra grandes distorções.

O Sistema de Detecção 
Precoce de Epidemias de Malária (SDEM)
A implantação do SDEM deve fortalecer a vigilância 

em saúde e consolidar o processo informação-deci-
são-ação. É inquestionável a melhoria no controle 
da malária após a implantação de sistemas de infor-
mação automatizados como o Sismal, em 1996, e o 
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Sivep-Malária, em 2003. O uso dessas informações, 
todavia, deve ser potencializado com outras técnicas 
que permitam antecipar a ocorrência de epidemias. 
O SDEM deverá somar mais opções para “chegar 
antes” ou “impedir que se realizem” – nesse caso, as 
epidemias de malária.

A implantação do Sistema de 
Detecção Precoce de Epidemias de 
Malária (SDEM) deve fortalecer a 
vigilância em saúde e consolidar 
o processo informação-decisão-
ação.

essas etapas demandarão profundo conhecimento da 
doença e participação de epidemiologistas e técnicos 
da área de Informática. Sua principal importância será 
a de enviar as mensagens de alerta aos gestores estadu-
ais e municipais de áreas onde o processo estiver “fora 
de controle” ou a caminho dessa situação. Para tanto, 
o SDEM deve atuar com níveis de alerta, que auxiliem 
na eliminação das “causas assinaláveis”.

Limitações do estudo
A falta de outro método estatístico como padrão-

ouro pode ter afetado os resultados do estudo, por 
falta de um parâmetro de comparação; assim, os grá-
ficos testados foram comparados entre si. É possível, 
também, que a grande variabilidade nos registros de 
malária, nos três Municípios estudados, tenha afetado 
o desempenho dos gráficos estatísticos. A detecção de 
epidemias de malária por meio de métodos estatísticos 
deverá ser aprimorada com a incorporação, no futuro, 
de técnicas de controle entomológico e de geoproces-
samento para monitoramento dos fatores ambientais 
que interferem na produção da malária. Modelos 
matemáticos também podem ser úteis na antecipação 
de eventos epidêmicos.
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Resumo
Os laboratórios de base que realizam o diagnóstico da malária têm a obrigação de enviar aos laboratórios de revisão 

100% de lâminas positivas e 10% de lâminas negativas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as discordâncias dos resultados 
dos exames de gota espessa detectadas entre os microscopistas dos laboratórios de base e os microscopistas revisores, nos 
Estados do Amapá e do Maranhão, Brasil, no período de 2001 a 2003. Utilizaram-se os seguintes aplicativos: Epi Info, nas 
versões 6.04 e 2000, para análise dos dados; índice Kappa e teste c2, para comparação dos resultados; e análises univariada 
e multivariada, para detecção das variáveis associadas às discordâncias, as quais foram maiores no Amapá (1,72%) que no 
Maranhão (0,43%), com maior prejuízo na identificação das espécies – 1,88% e 0,37%, respectivamente. No Amapá, os 
resultados falsos negativos foram maiores (0,60%); já no Maranhão, os falsos positivos foram maiores (0,12%). Os cursos de 
capacitação foram mais eficientes no Maranhão. Na análise multivariada, as seguintes variáveis, unidade da federação e tempo 
de serviço dos laboratoristas, foram as responsáveis pelas discordâncias encontradas. A capacitação dos técnicos e o controle 
de qualidade interlaboratorial são, outrossim, variáveis essenciais para o Programa Nacional de Controle da Malária.

Palavras-chave: malária; diagnóstico; controle de qualidade.

Summary
Local malaria laboratories are required to send 100% and 10% of positive and negative slides, respectively, to refer-

ence laboratories. The objective of this study was to evaluate the discrepancies between the results of thick blood smears 
evaluated by reference laboratories and results reported by local technicians in Amapá and Maranhão States, Brazil 
during the period 2001 to 2003. The following methodologies were utilized: Epi Info version 6.04 and 2000 software for 
data analysis; both Kappa index and c2 test, to compare results; and uni-and multivariate analysis to detect variables 
associated with discrepancies. A higher discrepancy index was observed in Amapá (1.72%) compared to Maranhão 
(0.43%), with more difficulty in species identification – 1.88% versus 0.37%, respectively. Amapá had a higher false 
negative index (0.60%); and Maranhão had a higher false positive (0.12%). Training courses were more efficient in 
Maranhão. In the multivariate analysis, variables for Brazilian State and length of technician´s experience were most 
strongly associated with the discrepancies identified. Training courses and quality control among laboratories are 
essential for the National Program for Malaria Control.

Key words: malaria; diagnosis; quality control.

Evaluation of Discordant Results using Thick Blood Smears for the 
Diagnosis of Malaria in the Brazilian States of Amapá and Maranhão, 2001 to 2003

Avaliação de discordâncias encontradas nos 
exames de gota espessa para o diagnóstico da malária 
realizados por microscopistas dos Estados do Amapá e do 
Maranhão, Brasil, entre 2001 e 2003
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Introdução

A malária, doença de maior prevalência no mundo, 
constitui um importante problema de Saúde Pública 
na África, na Ásia e nas Américas; estima-se que 300 
milhões de pessoas estejam infectadas e que ocorram, 
anualmente, cerca de um milhão de óbitos.1

O Brasil é o país com maior número de registros de 
malária nas Américas, responsável por 615.245 casos 
da doença reconhecidos em 2000. O Plasmodium 
vivax é responsável por, aproximadamente, 80% dos 
casos, seguido de 19% atribuídos ao P. falciparum 
e do percentual restante compartilhado entre o P. 
malariae e as infecções mistas; no Brasil, o P. ovale 
é diagnosticado tão-somente em casos importados. 
Quase a totalidade de casos registrados – 99,7% 
– procede da Amazônia Legal.2

A incidência de malária no país foi reduzida na 
década de 1960, após intenso trabalho desenvolvido 
pela Campanha de Erradicação da Malária (CEM) nas 
macrorregiões Sul, Sudeste e Nordeste. No início da 
década seguinte, a doença apresentava sinais de possí-
vel erradicação ao alcançar menos de 70 mil casos no 
ano de 1974; a partir de 1975, contudo, um aumento 
progressivo na sua ocorrência levou à identificação de 
mais de 500 mil casos em 1989. 3 Esse aumento coin-
cidiu com o advento de uma política governamental 
de promoção da integração nacional e do desenvol-
vimento econômico da Região da Amazônia Legal, 
mediante abertura de estradas, construção de usinas 
hidroelétricas, instalação de garimpos e lançamento 
de grandes projetos de colonização e reforma agrária 
que, no seu conjunto, foram responsáveis por elevado 
crescimento demográfico e ocupação desordenada de 
grandes espaços da Amazônia.4,5

Na década de 90, a partir da Conferência Intermi-
nisterial, realizada em Amsterdã no ano de 1992, 
houve mudança de abordagem da malária pela Saúde 
Pública, da erradicação da doença para o controle 
integrado, em que os principais objetivos passaram 
a ser prevenir a mortalidade e reduzir a morbidade. 
Definiram-se novos elementos, considerados básicos, 
pela Saúde Pública, para o êxito dessa nova estratégia: 
diagnóstico precoce e tratamento oportuno; plane-
jamento e implementação de medidas antivetoriais 
seletivas; rápida detecção de epidemias para contê-
las; e reavaliação regular da situação da malária nos 
diversos países afetados.6

Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) posicionou-
se no sentido de buscar novas estratégias e lançou, 
em parceria com Estados e Municípios, o Plano de 
Intensificação das Ações de Controle da Malária na 
Amazônia Legal (PIACM). O principal objetivo do 
Plano foi o de “intensificar as ações de Controle 
da Malária na Região Amazônica, reduzindo a sua 
morbimortalidade a níveis sustentáveis de controle, 
evitando o surgimento de epidemias localizadas, 
reduzindo a sua gravidade e, conseqüentemente, o 
número de internações e óbitos.” 7

Com a implementação do PIACM, a rede de labora-
tórios passou de 1.182 unidades existentes em 1999 
para 2.203 ao final da execução do Plano, em 2002. 
No Estado do Maranhão, o número de laboratórios 
passou de 150 para 237; e no Estado do Amapá, de 
22 para 35.3

Com a expansão da rede de diagnóstico laboratorial, 
intensificou-se a realização de capacitações para mi-
croscopistas em todos os Estados da Amazônia Legal. 
Durante a vigência do PIACM, foram capacitados 867 
microscopistas com o objetivo de melhorar o diagnós-
tico e realizar tratamento adequado.3

O PIACM mostrou-se efetivo. Observou-se redução 
da incidência da malária nos nove Estados da região 
da Amazônia Legal,8 que se manteve elevada no Amapá, 
entretanto, e prejudicou a sustentabilidade do proces-
so de descentralização das ações de epidemiologia e 
controle da doença nesse Estado.

Em 2003, o Programa Nacional de Controle da Ma-
lária (PNCM) 2 estabeleceu, entre suas normas técnicas, 
a confirmação dos casos, a presença e a quantificação 
do parasito no sangue e suas espécies identificadas 
por meio de exame laboratorial. A técnica utilizada na 
rotina do PNCM é a de gota espessa, a qual aumenta a 
chance do diagnóstico, pela possibilidade de examinar 
um volume sanguíneo três a cinco vezes maior, e apura 
a sensibilidade do método.2,9,10

O presente estudo tem por objetivo avaliar as 
discordâncias dos resultados dos exames de gota 
espessa, detectadas entre os microscopistas dos 
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laboratórios de base e os microscopistas revisores, 
nos Estados do Amapá e do Maranhão, no período 
de 2001 a 2003.

Metodologia

No Brasil, o diagnóstico da malária é realizado, 
inicialmente, pelos laboratórios de base próximos 
aos focos malarígenos. Cabe a esses laboratórios o 
primeiro diagnóstico dos casos suspeitos, a serem en-
caminhados para tratamento por ocasião de resultado 
positivo; e o envio de 100% e 10% de lâminas positivas 
e negativas, respectivamente, para os laboratórios de 
revisão,2 onde os microscopistas têm por função, jus-
tamente, revisá-las. Em seguida, aqueles laboratórios 
também enviam 30% e 10%, respectivamente, de lâmi-
nas positivas e negativas para os laboratórios centrais 
de Saúde Pública (Lacen), nos quais são realizados 
os controles de qualidade; e de onde são expedidos 
os laudos com os resultados, para os laboratórios de 
revisão e de base.

No Amapá, foram utilizados os dados do formulário 
“Registro de Resultados dos Diagnósticos da Gota 
Espessa”, onde constam os resultados dos exames 
de gota espessa realizados pelos microscopistas dos 
laboratórios de base e do Lacen/AP. No Estado, foram 
implantados somente dois laboratórios de revisão, 
localizados nos Municípios de Santana e de Porto 
Grande; durante o estudo, todas as lâminas, positivas 
e negativas, examinadas nos laboratórios de revisão 
foram encaminhadas ao Lacen/AP para o devido con-
trole de qualidade. O estudo comparou os resultados 
obtidos entre os microscopistas dos laboratórios de 
base e do Lacen/AP.

No início deste trabalho, para o Estado do Mara-
nhão, os autores utilizaram o formulário “Remessa de 
Lâminas do Programa de Malária para o Laboratório 
de Controle de Qualidade”, que contém os resultados 
obtidos nos três níveis laboratoriais – local, de revisão 
e do Lacen/MA. Ao analisarem esses resultados, entre-
tanto, constataram as seguintes discordâncias entre 
os microscopistas dos laboratórios de revisão e do 
Lacen/MA, em relação aos resultados provenientes dos 
laboratórios de base: uma discordância em 2002; sete 
em 2003; e nenhuma em 2001. Dessa forma, optaram 
por considerar os resultados obtidos nos laboratórios 
de revisão do Estado, onde são revisadas  100% das 
lâminas provenientes dos laboratórios de base.

Os resultados dos laboratórios de revisão do Ma-
ranhão foram coletados pelo Sistema de Informações 
de Laboratório do Maranhão (Sislab), que dispõe 
os seguintes dados: ano; mês; Município; nome do 
microscopista; e resultados discordantes positivos, ne-
gativos e na identificação das espécies de Plasmodium, 
detectados entre os microscopistas dos laboratórios 
de referência e de base.

Foram utilizados dados secundários referentes 
aos diagnósticos realizados nos laboratórios de base 
entre os anos de 2001 e 2003. Nesse período, foram 
examinadas 888.673 lâminas e revisadas 215.919, 
por 181 e 368 microscopistas dos Estados do Amapá 
e do Maranhão, respectivamente. A aplicação de um 
questionário semi-estruturado, instrumento para a 
coleta de dados sobre os microscopistas em ambos 
os Estados, contemplou as seguintes variáveis: ida-
de; escolaridade; tempo de atividade na função de 
microscopista; carga horária; vínculo com o serviço; 
supervisão recebida; data das capacitações realizadas; 
qualidade do microscópio utilizado; e tempo necessá-
rio para o diagnóstico.

Um banco de dados foi elaborado a partir dos 
resultados dos diagnósticos de malária realizados du-
rante os anos de 2001, 2002 e 2003, nos dois Estados. 
Nele, constavam informações – codificadas – de 82 e 
170 microscopistas, respectivamente do Amapá e do 
Maranhão, porém sem a adoção de códigos para os 
Estados, Municípios e resultados discordantes posi-
tivos, negativos e para identificação das espécies de 
Plasmodium.

A construção e a análise dos bancos de dados foram 
realizadas utilizando-se o programa Epi Info, na suas 
versões 6.04 e 2000.

O teste χ2(qui-quadrado) foi aplicado com nível de 
significância estatística de 5%, para verificar o cum-
primento de envio de 100% de lâminas positivas e de 
10% de negativas, bem como comparar os resultados 
obtidos entre os microscopistas.

Para as análises de discordâncias, foi utilizada a 
proporção de 2% como ponto de corte para os erros 
encontrados nos Estados, nos Municípios e entre 
microscopistas.11

Com os dados do questionário, verificou-se a variá-
vel dependente Índice de Concordância (Kappa),12 que 
oscila entre os valores de -1 (completo desacordo) e 
+1 (exato acordo), este dicotomizado no valor <0,97, 
considerado concordância não aceitável, e no valor 
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≥0,97, considerado concordância aceitável. Esses 
valores são referentes à média dos valores de Kappa 
dos resultados concordantes encontrados entre os 
microscopistas, no período do estudo. Como variáveis 
independentes, foram verificadas: idade; sexo; esco-
laridade; vínculo empregatício; tempo de atividade; 
capacitação e supervisão no período de 2001 a 2003; 
número de exames por hora; e unidade da federação. 
Um modelo de regressão logística foi construído 
para a análise multivariada. Nesse modelo, foram 
incluídas variáveis com características relacionadas à 
capacidade técnica dos microscopistas, com o intuito 
de estabelecer associação com os microscopistas que 
apresentaram valores de Kappa inferiores a 0,97.

Considerações éticas
O estudo foi realizado de acordo com a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196, de 10 de 
outubro de 1996, sobre diretrizes e normas regulado-
ras de pesquisas envolvendo seres humanos. O Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 
participação dos microscopistas foi obtido a partir 
do documento “Descrição do processo de obtenção 
do TCLE”. Foi criado um sistema de códigos para a 
não-identificação dos microscopistas. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro-RJ, 
mediante o Parecer nº 46, de 9 de julho de 2004.

Resultados

O percentual de cumprimento de revisão de 100% 
de lâminas positivas e de 10% de negativas nos dois 
Estados mostra que o Amapá, embora tenha apre-
sentado uma tendência crescente, somente em 2003 
alcançou o percentual de 98,9% de cumprimento da 
revisão das lâminas positivas, próximo do estabelecido 
pelo Programa Nacional de Controle da Malária. Para 
a revisão das lâminas negativas, esse percentual de 
cumprimento esteve baixo, nos dois primeiros anos, 
em 6,2% e 6,3%, respectivamente; somente no ano de 
2003, essa proporção passou para 9,9%. O Estado do 
Maranhão, por sua vez, foi exitoso ao alcançar a meta 
estabelecida pelo Programa, de revisão de 100% de 
lâminas positivas e 10% de lâminas negativas.

Quanto às discordâncias de leituras nos exames de 
gota espessa, detectadas entre os microscopistas dos 

laboratórios de base do Lacen/AP e dos laboratórios 
de revisão no Maranhão, os resultados encontrados 
mostraram que, do total de 208.134 lâminas exami-
nadas no Amapá, 53.702 (25,80%) foram revisadas 
no Lacen/AP – das quais, 922 (1,72%) apresentaram 
discordâncias com os resultados encontrados pelos 
microscopistas dos laboratórios de base. O ano em 
que ocorreu o maior percentual de discordâncias foi 
o de 2002, com 2,70%; no ano seguinte, a taxa foi de 
2,00%. Essas diferenças foram significativas (p<0,05), 
estatisticamente.

No Maranhão, foram examinadas 680.539 lâminas: 
162.217 (23,84%) revisadas nos laboratórios de revi-
são do Estado, com 693 discordâncias, corresponden-
do a 0,43% dos resultados oriundos dos laboratórios 
de base. Não houve diferença significativa entre as 
proporções encontradas nos três anos.

Comparando-se os resultados encontrados nos dois 
Estados (Tabela 1), observou-se que a proporção de 
discordâncias encontradas no Amapá foi superior à 
verificada no Maranhão; neste Estado, ela foi de 0,43% 
e no Amapá, de 1,72%, com diferença significativa 
entre os Estados (p<0,05).

Quanto ao tipo de discordância, no Amapá, os 
resultados encontrados durante o período estudado 
mostraram que, do total de 42.879 lâminas revisadas 
com diagnóstico positivo, 53 (0,12%) foram conside-
radas negativas pelos microscopistas do Lacen/AP, o 
que contrariou o diagnóstico dos microscopistas dos 
laboratórios de base e configurou resultados falsos 
positivos; em 804 (1,88%), houve discordância para 
a identificação da espécie. Quanto aos 10% de lâminas 
negativas revisadas, estas representaram 10.823 unida-
des, das quais verificou-se serem 65 (0,60%) positivas, 
caracterizando resultados falsos negativos.

À exceção dos resultados falsos positivos encontra-
dos no ano de 2002, houve um aumento no percentual 
de discordância por espécie (3,15%) e de erros falsos 
negativos (0,76%). No ano seguinte, os percentuais 
mantiveram-se elevados para as três categorias de 
erro: 2,10%, 0,15% e 0,71% para identificação da 
espécie e nos resultados falsos positivos e negativos, 
respectivamente (Tabela 2).

No Maranhão, os microscopistas dos laboratórios 
de revisão do Estado revisaram 84.075 lâminas po-
sitivas, entre as quais verificaram o predomínio de 
discordância entre os microscopistas para a identifica-
ção das espécies – 314 (0,37%) lâminas. Em seguida, 
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estes autores encontraram 205 (0,24%) lâminas com 
resultados discordantes quanto à positividade (falsos 
positivos); e em 78.172 lâminas revisadas negativas, 
174 (0,22%) que não eram, de fato, negativas (falsos 
negativos). No ano de 2002, observou-se o maior per-
centual de erro na identificação das espécies (0,53%) 
(Tabela 3).

Quando os resultados por tipo de erros foram 
comparados, observou-se que as discordâncias entre 
microscopistas dos laboratórios de base e revisores re-
caíram sobre a identificação das espécies em ambos os 
Estados; mais elevadas no Amapá, onde também foram 
encontrados resultados falsos negativos superiores aos 
do Estado do Maranhão. No ano de 2001, entretanto, 
no Maranhão, detectou-se maior proporção de erros 
falsos negativos que no Amapá.

No Sislab do Maranhão, os resultados das revisões 
referentes aos erros por espécie não discriminavam 
a espécie de Plasmodium, ao passo que o Lacen/AP 

mantinha os resultados discriminados em seus regis-
tros. Do total de 53.702 lâminas revisadas no Amapá, 
28.607 (53,3%) pertenciam à espécie P. vivax, seguida 
de 13.797 (25,7%) do P. falciparum. De um total de 
10.823 lâminas negativas, houve concordância em 
10.770 (99,5%) (Tabela 4); 28 lâminas, contudo, 
foram diagnosticadas como negativas, quando eram 
positivas para P. falciparum.

Para a identificação da proporção de erros por 
espécies, observou-se que no Amapá, o percentual de 
erros foi maior para o diagnóstico do P. malariae; e 
o menor, para a identificação do P. vivax.

Ao verificarmos a proporção de erros para o diag-
nóstico entre as espécies P. falciparum e P. vivax, os 
erros cometidos pelos microscopistas dos laboratórios 
de base foram maiores na identificação do P. falcipa-
rum; essa diferença foi significativa (p<0,05).

Com relação aos resultados das discordâncias 
encontradas nos casos de infecções mistas registradas 

Tabela 2  -  Distribuição dos tipos de erros encontrados em lâminas revisadas para o diagnóstico da malária no 
Laboratório Central do Estado do Amapá (Lacen/AP). Brasil, 2001 a 2003

Ano
Lâminas revisadas

Espécie (%)
Discordâncias

Positivas Negativas Falso positivo (%) Falso negativo (%)

2001 15.552 4.008 117 (0,75) 19 (0,12) 15 (0,37)

2002 10.868 3.027 342 (3,15) 10 (0,09) 23 (0,76)

2003 16.459 3.788 345 (2,10) 24 (0,15) 27 (0,71)

TOTAL 42.879 10.823 804 (1,88) 53 (0,12) 65 (0,60)

Fonte: Lacen/AP
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Tabela 1  -  Proporção de lâminas discordantes para o diagnóstico de malária realizado no Laboratório Central 
do Estado do Amapá (Lacen/AP) e nos laboratórios de revisão do Estado do Maranhão. Brasil, 2001 a 
2003

Estado
Lâmina Discordância

Examinada Revisada No %

Amapá 208.134 53.702 922 1,72

Maranhão 680.539 162.217 693 0,43

Fonte: Lacen/AP; Lacen/MA
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Tabela 4  -  Comparação entre os diagnósticos laboratoriais de malária segundo as espécies, realizados nos 
laboratórios de base e no Laboratório Central do Estado do Amapá (Lacen/AP). Brasil, 2001 a 2003

Lacen/AP
Laboratório de base

P. falciparum (%) P. vivax (%) Infecção mista (%) P. malariae (%) Negativo (%) Total 

P. falciparum 13.456 (97,5) 302 7 4 28 13.797

P. vivax 223 28.168 (98,5) 19 161 36 28.607

Infecção mista 10 4 287 (95,3) 0 0 301

P. malariae 7 67 0 99 (56,9) 1 174

Negativo 12 41 0 0 10.770 (99,5) 10.823

TOTAL 13.708 28.582 313 264 10.835 53.702

Fonte: Lacen/AP

Tabela 3  -  Distribuição dos tipos de erros encontrados em lâminas revisadas para o diagnóstico da malária nos 
laboratórios de revisão do Estado do Maranhão. Brasil, 2001 a 2003

Ano
Lâminas revisadas

Espécie (%)
Discordâncias

Positivas Negativas Falso positivo (%) Falso negativo (%)

2001 50.371 31.808 154 (0,31) 90 (0,18) 96 (0,30)

2002 20.090 24.993 106 (0,53) 64 (0,32) 41 (0,16)

2003 13.614 21.341 54 (0,40) 51 (0,37) 37 (0,17)

TOTAL 84.075 78.172 314 (0,37) 205 (0,24) 174 (0,22)

Fonte: Lacen/MA

no Estado do Amapá, de um total de 301 lâminas com 
essa referência examinadas nos laboratórios de base, 
houve concordância do Lacen/AP sobre 287 (95,35%) 
e discordância sobre 14 (4,65%) – destas, dez (3,32%) 
para o diagnóstico único de P. falciparum e quatro 
(1,33%) para o P. vivax. A proporção de discordâncias 
foi significativa (p<0,05).

Quando da verificação dos resultados discordantes 
por Municípios, o percentual de discordâncias detec-
tado entre os Municípios do Amapá variou de 0,54% 
a 6,61%; em três deles – Amapá, Cutias e Vitória do 
Jarí –, contudo, não foram detectadas divergências 
entre os microscopistas dos laboratórios de base e os 

do Lacen/AP. Os maiores percentuais de discordâncias 
foram encontrados nos resultados dos microscopistas 
provenientes dos Municípios de Itaubal (6,61%) e de 
Porto Grande (4,64%).

No Amapá, os resultados gerados pelos micros-
copistas dos Municípios de Itaubal, Porto Grande, 
Pracuúba, Pedra Branca do Amapari e Santana ficaram 
acima da média das proporções de discordâncias; 
Itaubal foi o Município onde os microscopistas mais 
se afastaram da média de 1,78%.

A distribuição da freqüência de discordâncias 
entre os microscopistas dos laboratórios de base dos 
16 Municípios do Estado do Amapá e do Lacen/AP 

Avaliação de discordâncias em exames diagnósticos de malária
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mostrou que, em 11 deles (68,8%), o percentual de 
erros ficou abaixo de 1,7%.

Os erros falsos positivos detectados pelos micros-
copistas do Lacen/AP variaram de 0,04% a 7,07%; e os 
falsos negativos, de 0,17% a 1,40%. Os resultados fal-
sos positivos e falsos negativos encontrados no Amapá 
mostraram que estes últimos se mantiveram, sempre, 
mais elevados, nos três anos de avaliação, o que repre-
senta uma diferença significativa (p<0,05).

No Maranhão, 131 Municípios realizaram exames 
para diagnóstico de malária e o percentual de dis-
cordância entre seus microscopistas e aqueles dos 
laboratórios de revisão variou de 0,04% a 17,39%. Em 
34 (26,0%) Municípios do Estado, não foram encon-
trados resultados discordantes no período analisado; 
em 85 (64,9%), foram detectadas divergências entre 
os microscopistas, porém abaixo de 2,0%; em 11 
(8,4%), as discordâncias variaram de 2,1% a 9,1%; e 
no Município de Poção de Pedras, particularmente, o 
percentual de resultados discordantes foi de 17,4%. A 
propósito, os microscopistas dos Municípios de Poção 
de Pedras, Santo Amaro do Maranhão e Vila Nova dos 
Martírios foram os que mais se distanciaram da média 
de proporções de resultados discordantes, a maioria 
permanecendo em torno de 1,07%.

Dos 97 Municípios maranhenses, 63 apresentaram 
discordâncias entre os microscopistas para os resulta-
dos falsos positivos; e 59, para os falsos negativos. O 
número de Municípios que apresentaram resultados 
discordantes falsos positivos foi maior, ligeiramente, 
quando comparado ao dos que apresentaram dis-
cordâncias do tipo falso negativo, com diferença não 
significativa.

Ao compararmos os resultados falsos positivos e 
falsos negativos encontrados nos dois Estados, as pro-
porções de erros falsos positivos mais elevadas foram 
encontradas no Maranhão, com diferença significativa 
(p<0,05) para todos os anos. Já os resultados falsos 
negativos verificados no Amapá foram superiores aos 
do Maranhão, com diferença significativa para os anos 
de 2002 e 2003 (p<0,05) (Figura 1).

Quando se verificam as discordâncias por micros-
copistas, no Estado do Amapá, 181 microscopistas dos 
laboratórios de base realizaram exames para diagnós-
tico de malária no período de 2001 a 2003. Desses, 
81 (44,8%) não incorreram em divergências quando 
suas lâminas foram revisadas no Lacen/AP. Os demais 
cometeram erros, entretanto, que variaram de 0,15% 

– uma única lâmina sobre 656 revisadas – até 100% 
– cinco lâminas sobre o mesmo total. Em 28,2% dos 
microscopistas, o erro foi mantido abaixo dos 2%, uma 
diferença não significativa em relação às proporções 
de microscopistas com erro acima de 2%.

No Maranhão, 368 microscopistas dos laboratórios 
de base tiveram suas lâminas revisadas no período 
do estudo. Em 196 (53,3%) lâminas, não foram 
identificadas divergências em seus diagnósticos pelos 
laboratórios de revisão do Estado. Os demais, sim, 
cometeram erros que variaram de 0,02% a 100% 
– este percentual, correspondente a uma única lâmina. 
Em 36,7% dos microscopistas, o erro esteve abaixo 
dos 2%, uma diferença significativa em relação às 
proporções de microscopistas com erros acima de 
2% (p <0,05).

Quanto aos cursos de capacitação em diagnóstico 
microscópico para malária realizados no período do 
estudo, observou-se que, dos 16 Municípios do Estado 
do Amapá, 12 (75%) capacitaram seus microscopistas 
nessa forma diagnóstica. No Maranhão, as capacitações 
foram realizadas em 32 (33%) Municípios, de um 
universo de 97 que realizaram exames.

As divergências no diagnóstico, antes e após as 
capacitações dos microscopistas, variaram de 1,66% 
a 1,82% no Amapá, o que não constitui diferença 
significativa (p=0,3). No Maranhão, as proporções 
dessa variação foram de 0,81% a 0,46%, aqui sim, 
com diferenças significativas (p<0,05) (Tabela 5). Ao 
comparar os resultados alcançados, após as capacita-
ções nos dois Estados, estes autores observaram uma 
diferença significativa (p<0,05).

Identificaram-se as seguintes características de perfil 
e capacidade técnica dos microscopistas dos laborató-
rios de base que apresentaram o índice Kappa aceitável, 
em valores médios: 37 anos de idade; 9,4 anos de tempo 
de serviço; leitura de 11 lâminas por hora; 78,5% do 
sexo masculino e 81,1% do feminino; 80,1% com auto-
referência de escolaridade média ou superior; 85% com 
vínculo empregatício; 78,5% submetidos a supervisão 
anual; e 76% instrumentados com microscópios con-
siderados, por eles, de boa qualidade.

Na análise multivariada, encontrou-se associação 
para as seguintes variáveis: unidade da federação, com 
Odds Ratio de 5,6, intervalo de confiança (IC95%) 
entre 2,5 e 12,4 e p-valor de 0,0000; e (II) tempo de 
atividade, com Odds Ratio de 4,4, IC95% entre 1,4 e 
13,2 e p-valor de 0,008.

Maria da Paz Luna Pereira e colaboradores
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Fonte: Lacen/AP; Lacen/MA

Figura 1  -  Proporções de erros falsos positivos e falsos negativos encontrados no Laboratório Central do Estado 
do Amapá (Lacen/AP) e nos laboratórios de revisão do Estado do Maranhão. Brasil, 2001 a 2003
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Discussão

No Brasil, desde a Campanha de Erradicação da 
Malária, há controle de qualidade do diagnóstico com 
vistas à sua confirmação. Durante a campanha de er-
radicação do  A. gambie no Rio Grande do Norte, em 

1938, o desempenho dos microscopistas era supervi-
sionado semanalmente; nessa época, eram verificados 
os cumprimentos da cota sobre o número de lâminas 
por microscopista, assim como seus acertos e erros, 
estes tratados com severidade quando da sua repetição 
por parte dos laboratoristas.13

Tabela 5  -  Proporção de lâminas discordantes após a capacitação dos microscopistas dos laboratórios de base 
dos Estados do Amapá e do Maranhão. Brasil, 2001 a 2003

Estado

Capacitação

Antes Depois

Lâminas revisadas
Discordantes

Lâminas revisadas
Discordantes

Nº % Nº %

Amapá 22.901 380 1,66 9.248 168 1,82

Maranhão 15.976 129 0,81 8.872 41 0,46

Fonte: Lacen/AP; Lacen/MA

Avaliação de discordâncias em exames diagnósticos de malária
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O controle de qualidade do diagnóstico laboratorial 
da malária preconiza a revisão das lâminas, originárias 
dos laboratórios de nível local.2,14 Os percentuais de 
revisão das lâminas diferem entre os países onde a 
malária é endêmica. No Peru, realiza-se a revisão de 
10% das lâminas negativas e positivas, para cada nível 
de parasitemia.11

No presente estudo, os percentuais de revisão das 
lâminas encontradas foram diferentes no Estado do 
Amapá e do Maranhão.15 Os resultados encontrados 
podem estar relacionados à permanência da equipe de 
controle de endemias na Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão ao longo desses anos, quando as ações 
de controle da malária não sofreram descontinuidade. 
No Estado do Amapá, contudo, durante o período 
deste estudo, observou-se que a equipe responsável 
pelo controle da malária era alterada com freqüên-
cia. Essa prática, muito provavelmente, refletiu-se no 
baixo desempenho dos resultados para o diagnóstico 
da enfermidade. Outro fato a ser considerado foi a 
utilização de laboratórios diferentes na revisão das 
lâminas; assim, o Lacen/AP pode ter sido mais rigo-
roso na revisão das lâminas, comparativamente aos 
laboratórios de revisão do Maranhão.

As proporções de discordâncias encontradas entre 
os microscopistas de base e do Lacen/AP foram de 
1,72%, superiores às do Maranhão, de 0,43%; em 
ambos os Estados, porém, as proporções ficaram 
abaixo de 2%. Para a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), o erro somente é justificado quando as 
lâminas revistas detectam, como máximo, três parasi-
tos não observados no primeiro exame.16

Os resultados falsos negativos foram mais prevalen-
tes no Amapá (0,60%); no Maranhão, foram mais pre-
valentes os falsos positivos (0,12%). Estudos realizados 
na Colômbia mostraram que a média no percentual de 
discordâncias de lâminas positivas e negativas também 
foi diferente. Nesse caso, os resultados falsos negativos 
prevaleceram.17 Cabe ressaltar que os resultados falsos 
negativos deixam de diagnosticar pacientes de malária, 
que permanecem sem tratamento.

Para os microscopistas de ambos os Estados, a 
maior dificuldade no diagnóstico foi referente à iden-
tificação das espécies, detectada em todos os anos 
analisados. A identificação da espécie pelo método 
da gota espessa, que requer microscopistas treina-
dos,18,19 passou a ser considerada importante após o 
surgimento de resistência do P. falciparum a cloro-

quina. A partir de então, foram formulados esquemas 
terapêuticos específicos para a espécie encontrada 
nos exames. No Brasil, o esquema para o tratamento 
de pacientes com infecção por P. vivax é feito com 
cloroquina; para o P. falciparum, o tratamento re-
comendado faz uso de quinina; e para as infecções 
mistas, mefloquina. A escolha oportuna do esquema 
terapêutico é orientada, portanto, pelo resultado do 
diagnóstico realizado nos laboratórios de base, cujos 
erros podem trazer conseqüências para os pacientes 
– aumento da gravidade da doença, necessidade de 
internação e até mesmo óbito –, além de manter alguns 
deles como fontes de infecção para o inseto vetor.20,21 
Segundo o PNCM, o erro na identificação da espécie 
ainda pode trazer outras conseqüências consideráveis, 
como o aumento do custo do Programa pela realização 
de tratamentos inadequados.

No Amapá, 28 lâminas, erroneamente, foram diag-
nosticadas nos laboratórios de base como negativas, 
quando, na verdade, eram positivas para espécie P. 
falciparum, responsável pela forma mais grave da 
doença. Quando analisadas as concordâncias entre as 
duas espécies mais prevalentes, P. vivax e P. falcipa-
rum, os laboratórios de base do Amapá apresentaram 
maior dificuldade na identificação do P. falciparum. 
A identificação dessa espécie requer a leitura de, no 
mínimo, 100 campos antes da emissão de um laudo 
negativo ou positivo por outra espécie, prática nem 
sempre cumprida pelos microscopistas.18

O maior percentual de discordância detectado no 
Lacen/AP foi para a espécie P. malariae. Esse fato 
pode ter sido causado pelo elevado grau de dificuldade 
na identificação dessa espécie pelo método da gota 
espessa.16,21,22

Na perspectiva de realização de diagnósticos opor-
tunos, durante a vigência do PIACM, houve expansão 
da rede de diagnóstico laboratorial da malária da 
ordem de 86,4%: 59,1% e 58,0% no Amapá e no 
Maranhão, respectivamente. Devido aos aumentos no 
número de laboratórios, vários cursos de capacitação 
em diagnóstico foram realizados em todos os Estados 
da Amazônia Legal.3

Após as capacitações dos microscopistas dos labo-
ratórios de base, os resultados mostraram redução na 
proporção de discordâncias no Estado do Maranhão 
(de 0,81% para 0,46%), ressaltando a efetividade dos 
cursos ministrados. No Amapá, ao contrário, o resul-
tado foi de elevação proporcional de discordâncias 
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(de 1,66% para 1,82%), possivelmente relacionada à 
rotatividade dos profissionais: 40,8% dos microsco-
pistas do Amapá entrevistados não possuíam vínculo 
empregatício.

Nos Municípios de ambos os Estados que apresen-
taram proporções de discordâncias superiores a 2%, 
consideradas elevadas pela OPAS,16,22 evidenciou-se 
a urgência na supervisão e capacitação de seus mi-
croscopistas, principalmente nas localidades de baixa 
incidência de malária. O processo de aprendizagem 
dos microscopistas deverá contemplar as condições 
que lhes são dadas para a realização do diagnóstico 
por gota espessa.

Os resultados encontrados na análise multivariada 
reforçam os achados de que a proporção de lâminas 
discordantes no diagnóstico da malária no Estado do 
Maranhão foi inferior à correspondente no Amapá. 
No Maranhão, os microscopistas são mais antigos na 
atividade e, possivelmente, conhecem melhor a condi-
ção de trabalho e reúnem mais chance de aprimorar 
a concordância no diagnóstico. Outrossim, variáveis 
como gerenciamento e organização estrutural dos 
serviços de saúde são, igualmente, relevantes para a 
diminuição dos níveis de discordâncias no diagnóstico 
de malária; não obstante, farão parte de um próximo 
estudo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
aos programas de controle de malária a realização 
de avaliações de alguns indicadores – por exemplo: 
proporção de locais de saúde onde existam práticas 
de controle de qualidade para malária; e proporção 
de locais de postos de saúde com capacidade para 
o diagnóstico laboratorial –, após confirmação do 
laboratório de referência.23,24 Ainda de acordo com 
as recomendações da OPAS,25 para que a gestão local 
de um programa seja competente, esforços devem ser 
empreendidos no aprimoramento da infra-estrutura 
dos serviços de diagnóstico laboratorial da malária, na 
constituição de quadro de pessoal qualificado e estável 
e na implementação de um sistema de gestão de quali-
dade para o diagnóstico microscópico da doença.

Torna-se fundamental, pois, a elaboração de um 
manual de procedimentos de diagnóstico para a malá-
ria e o estabelecimento de um sistema de qualificação 
permanente de recursos humanos, com controle de 
qualidade interlaboratorial e avaliação de desempe-
nho por meio de supervisões pontuais e periódicas, 
realizadas pelo Laboratório Central de cada unidade 
da federação.
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Resumo
No Brasil, a odontologia de alto índice de desenvolvimento científico coexiste com significativas parcelas da população 

sem acesso à assistência odontológica e com a ausência de uma política definida de saúde bucal. O presente trabalho faz 
uma análise da política de saúde bucal do Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, a partir do banco de dados 
do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) do Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos odontológicos foram 
agregados em nove categorias, de procedimentos coletivos a odontorradiologia, acerca dos quais foram analisados, para o 
período de 1995 a 2002, o volume de atendimentos realizados e os recursos financeiros aplicados em sua produção. Obser-
vou-se uma tendência de elevação da produção e dos gastos, de 1996 a 2000, e queda nos dois anos seguintes. A elevação foi 
maior para os procedimentos mais especializados, em comparação com os mais básicos; a queda, entretanto, foi invertida, 
mais acentuada para os procedimentos básicos. Como a Secretaria Municipal de Saúde priorizou outros setores da atenção 
em detrimento da saúde bucal no último biênio e a Coordenadoria de Saúde Bucal pode ter priorizado os atendimentos 
das clínicas odontológicas, explica-se, dessa forma, a maior redução na atenção básica em relação à atenção especializada. 
O SIA-SUS mostrou-se uma importante ferramenta na avaliação da política de saúde bucal nos níveis municipal, estadual e 
nacional, especialmente quando associado a outras fontes documentais.

Palavras-chave: saúde bucal; Saúde Pública; Sistema de Informações Ambulatoriais.

Summary
The scientific development of dentistry in Brazil has achieved notable success. However, there remains no well-defined 

oral health policy and a significant proportion of the population has no access to dental care. This study examines the 
oral policy in the Municipality of Cuiabá, Mato Grosso State, Brazil, analyzing relevant data collected from the Hospital 
Outpatient Information System (SIA) of the National Unified Health System (SUS). Dental procedures were grouped into 
nine categories, from collective procedures to odonto-radiology. The number of consultations realized and financial 
resources applied were analyzed during the period 1995 to 2002. A tendency towards an increase in production and 
expenses was observed from 1996 and 2000, with a fall in the two subsequent years. The increase was greatest for 
more specialized procedures, while the largest decrease was for basic procedures. The Municipal Health Secretariat 
emphasized other areas of care rather than oral health during the last two years, and the Oral Health Coordination may 
have given more priority to dental clinic consultations, thus explaining the large reduction in basic care compared to 
specialized care. The SIA-SUS performs an important role in the assessment of oral health policy at the State, municipal, 
and national levels, especially if linked to other data sources.

Key Words: oral health; public health; Hospital Outpatient Information System.
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Introdução

A odontologia tem como objetivo a promoção de 
níveis adequados de saúde bucal para o conjunto 
da população de um país, região ou localidade. Nas 
últimas décadas, essa ciência tem atingido alto grau 
de desenvolvimento científico e tecnológico, capaz de 
solucionar os problemas de saúde bucal nos países 
industrializados. No Brasil, esse mesmo alto índice 
de desenvolvimento científico-tecnológico, porém, 
coexiste com a ausência de uma política definida de 
saúde bucal e com significativas parcelas da população 
sem acesso a cuidados clínicos e preventivos essenciais 
de maneira regular.1

Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é um Mu-
nicípio com cerca de meio milhão de habitantes que, 
nos últimos dez anos, trabalha na implementação de 
uma política pública e abrangente de saúde bucal. De 
maneira geral, o modelo de saúde bucal em Cuiabá há 
dez anos era o mesmo vigente no Brasil àquela época, 
caracterizado por limitada capacidade de resposta às 
necessidades da população, ineficácia de intervenção 
na prevalência das doenças bucais, descoordenação, 
difusão, individualismo, mutilação, iatrogenia, alto 
custo, baixo impacto social e desconexão da realidade 
epidemiológica e social da nação.2

Para modificar essa situação, a Coordenadoria 
Municipal de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Cuiabá convocou, em 1993, a I Confe-
rência Municipal de Saúde Bucal, quando se promoveu 
a reflexão e debate sobre a promoção da Saúde Bucal 
no Município, no âmbito da Reforma Sanitária e do 
Sistema Único de Saúde (SUS); e de acordo com a 
deliberação da IX Conferência Nacional de Saúde,3 que 
deixou clara a preocupação em traçar uma política de 
saúde bucal integrada com a política de saúde geral, 
ao estabelecer um sistema hierarquizado e baseado em 
uma estrutura de serviços, atividades e ações de caráter 
preventivo complementada com unidade de referência 
para atenção secundária e terciária.

A I Conferência Municipal de Saúde Bucal definiu 
as linhas iniciais e gerais do projeto de um modelo 
de atendimento odontológico em Cuiabá, porque, até 
então, o Município não dispunha de qualquer proposta 
de trabalho nesse sentido.4 A partir de 1994, com a 
efetiva implementação da descentralização da Saúde 
e a conseqüente habilitação de Cuiabá a formas de 
gestão mais autônomas, foi possível a execução de 

ações visando à implantação de uma política de saúde 
bucal para o Município.

A descentralização da política nacional de saúde, 
uma das diretrizes básicas do movimento da Reforma 
Sanitária, foi incorporada como um dos princípios do 
Sistema Único de Saúde, tanto pela Constituição Fede-
ral de 1988 como pela Lei 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que regulamentou o SUS. A instauração da 
Norma Operacional Básica (NOB SUS 1993) permitiu 
a consolidação de avanços como a normalização do 
financiamento e o processo de descentralização da 
gestão dos serviços e ações no âmbito do sistema.5

As NOB SUS são portarias do Ministério da Saúde 
que definem os objetivos e diretrizes estratégicas para 
o processo de descentralização da política de saúde e 
contribuem para a normalização e operacionalização 
das relações entre as esferas do governo, não previstas 
nas Leis Orgânicas da Saúde (8.080 e 8.142; esta, de 
28/12/90). Outro ponto a ser ressaltado diz respeito 
ao caráter transitório desse tipo de instrumento, que 
pode ser reeditado ou substituído por outro à medida 
que o processo de descentralização avança, permitin-
do a atualização das regras em diferentes estágios de 
implementação do SUS.

Levcovittz e colaboradores 6 afirmam que a NOB SUS 
1993 radicalizou a relação direta entre o nível federal 
e o municipal com o modelo de gestão semiplena; não 
só rompeu com a exigência do instrumento convenial 
para a transferência de recursos como também honrou 
com a transferência automática dos recursos federais 
aos fundos municipais. O automatismo foi garantido 
após cumprimento dos requisitos para habilitação na 
gestão semiplena, que se tornaram garantias mínimas 
para o cumprimento das novas responsabilidades 
gestoras. O que, para Scatena,5 possibilitou aos Mu-
nicípios, ainda que com limitações, a utilização de 
recursos de forma mais adequada às suas realidades 
e necessidades.

Foi também a partir da implantação da NOB SUS 
1993 que os Estados assumiram funções mais com-
plexas no gerenciamento dos sistemas de informações, 
entre eles o Sistema de Informações Ambulatoriais 
(SIA-SUS) e o Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH-SUS), na elaboração e supervisão da programa-
ção físico-orçamentária dos serviços ambulatoriais e 
na consolidação e crítica do faturamento ambulatorial 
e hospitalar a ser apresentado ao Ministério da Saúde 
para pagamento.6
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O SIA-SUS foi implantado, formalmente, em 
todo o território nacional pela NOB SUS 1991, em 
substituição ao sistema de pagamento de serviços 
ambulatoriais até então vigente. Serviu-lhe de base o 
Sistema de Informações e Controle Ambulatorial da 
Previdência Social (Sicaps).7 O processamento dos 
dados, a princípio, era feito de forma descentralizada, 
nos Estados e Municípios. A partir de 1994, frente à 
necessidade de gerar um banco de dados nacional, o 
envio de dados ao nível federal passou a ser feito de 
forma mais uniformizada, exclusivamente por meio 
magnético, conforme Portaria do Ministério da Saúde 
e sua Secretaria de Assistência à Saúde, MS/SAS n° 
228/94. Em 1995, o sistema passou a contar com 
as características que mantém atualmente, em que 
tanto os quantitativos dos procedimentos quanto seus 
valores são aprovados e criticados previamente, pelos 
gestores locais.7

Carvalho7 afirma que o SIA-SUS aporta vantagens 
importantes como a rapidez e agilidade na disponibili-
dade de dados para o órgão gestor e a possibilidade de 
analisar o perfil da oferta de serviços ambulatoriais de 
um determinado grupamento populacional-geográfico, 
mediante verificação de indicadores de cobertura e 
concentração de atividades. O SIA-SUS propicia va-
liosas informações sobre o desempenho dos gestores 
municipais e estaduais na seleção e implementação de 
prioridades assistenciais. Não consegue, apesar disso, 
qualificar tais prioridades, via caracterização de grupos 
populacionais ou até mesmo de agravos.

Carvalho7 aponta outros problemas, como: a 
abrangência restrita aos usuários do Sistema Único 
de Saúde; a ausência de registro de procedimentos 
realizados, que não são incorporados à base de dados 
por extrapolarem o teto financeiro; e as distorções 
decorrentes de alterações fraudulentas de códigos, 
na busca daqueles que asseguram melhor remunera-
ção. De acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde 

do Ministério da Saúde (SAS/MS), desde o segundo 
semestre de 1995,7 o SIA-SUS vem se tornando mais 
confiável, progressivamente.

O objetivo do presente trabalho foi analisar a políti-
ca de saúde bucal do Município de Cuiabá, no contexto 
da descentralização da saúde implementada pelo Sis-
tema Único de Saúde, a partir do banco de dados do 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

Metodologia

Foram realizadas a seleção, o levantamento, a 
organização e a análise de dados secundários de pro-
dução e os gastos dos atendimentos ambulatoriais de 
saúde bucal com base na fonte de dados do SIA-SUS. O 
levantamento cobriu a produção da totalidade da rede 
ambulatorial existente e implantada no Município du-
rante o período de 1995 a 2002. Em 1995, existiam 44 
unidades de saúde a prestar assistência odontológica 
(40 centros ou postos de saúde, duas policlínicas, um 
pronto-socorro e uma clínica odontológica; esta, a úni-
ca unidade, entre todas, contratada do setor privado). 
Em 2002, a rede odontológica estava conformada por 
40 unidades, todas públicas: 29 centros ou postos de 
saúde; quatro policlínicas; um pronto-socorro; e seis 
clínicas odontológicas.

A população residente no Município nos anos de 
1995 a 1999 foi re-estimada pelo Método da Progres-
são Geométrica,8 sobre os levantamentos censitários 
de 1991 e 2000, com o objetivo de suprimir viés me-
todológico observado na estimativa oficial da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
fundamentada nos recenseamentos de 1980 e 1991. 
A re-estimativa evidenciou diferenças importantes na 
base populacional daqueles anos (Tabela 1).

Os procedimentos selecionados para análise 
consistem de todos os procedimentos odontológicos, 
inseridos na “Tabela do SUS” e que já foram informa-
dos pelo Município no SIA-SUS. É importante ressaltar 
que os procedimentos informados não permaneceram 
inalterados durante todo o período selecionado para 
estudo. Em outubro de 1999, houve uma alteração na 
nomenclatura com a inclusão de novos procedimentos, 
fato que não constitui grande problema metodológico, 
pois a diferenciação ocorreu apenas na definição do 
procedimento (o procedimento, em si, permaneceu 
inalterado); ademais, existe uma tabela de conversão 
da definição antiga para a atual.10
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Os procedimentos odontológicos foram agrupados 
nas seguintes categorias: 1) Procedimentos coleti-
vos; 2) Procedimentos individuais preventivos; 3) 
Dentística básica; 4) Odontologia cirúrgica básica; 
5) Dentística especializada; 6) Periodontia; 7) En-
dodontia; 8) Odontologia cirúrgica especializada; e 
9) Odontorradiologia. Dessas categorias, as de 1 a 4 
congregam os procedimentos básicos, entre os quais 
se incluem os de promoção da saúde e de prevenção 
primária (1 e 2). As categorias de 5 a 9 agrupam os 
procedimentos especializados, em ordem crescente de 
complexidade e incorporação tecnológica.

Ao se organizar os procedimentos por nível de 
atenção (preventivo/curativo) e por complexidade 
(básico/especializado), pretende-se, com a realização 
desta análise da produção ambulatorial e dos gastos 
envolvidos no decorrer de uma série histórica de oito 
anos, caracterizar o modelo de atenção à saúde bucal 
que vem a se conformar em Cuiabá.

Resultados

A produção ambulatorial de saúde bucal no Municí-
pio de Cuiabá, segundo os dados do SIA-SUS agregados 
por categoria de atendimento, revela uma grande 
variação no período de 1995 a 2002 (Tabela 2), 
evidenciando-se queda de 1995 a 1996, tendência de 
elevação até 2000 – momento de ápice da produção 
odontológica estudada – e, novamente, uma queda a 
partir daí, até o ano de 2002.

Excluindo-se o ano de 1995, sobre o qual pairam 
dúvidas a respeito da qualidade dos dados registra-
dos, observou-se que essa tendência de elevação da 
produção odontológica até 2000 e posterior queda 
até 2002 deu-se, também de forma relativa (por 100 
habitantes), para todos os conjuntos de procedimentos 
analisados (Tabela 3). A elevação foi maior, contudo, 
para os procedimentos mais especializados do que 
para os mais básicos; ao mesmo tempo, inverteu-se 
a qualidade da queda em seu segundo período, neste 
mais acentuada para os procedimentos básicos que 
para os especializados.

Até 1998, os atendimentos básicos respondem por 
90,0-95,0% da produção odontológica do Município; 
porém, esse percentual cai para 80,0-85,0% no perí-
odo 1999-2002, em detrimento, principalmente, da 
implantação das seis clínicas odontológicas.

Os gastos efetuados com os procedimentos odon-
tológicos acompanham o comportamento do volume 
dessa produção (Tabelas 4 e 5). Observa-se uma 
elevação dos gastos, absoluta e relativa, durante o 
período 1996-2000, e uma queda dos valores des-
pendidos no período 2001-2002. Embora isso ocorra 
para os nove conjuntos de procedimentos tabulados, 
a elevação é, novamente, um pouco mais acentuada 
para os atendimentos especializados; e a queda desses, 
por sua vez, de menor magnitude que a observada 
nos atendimentos básicos. Em termos proporcionais, 
82,0-92,0% dos gastos até 1998 eram efetuados com 
os atendimentos básicos, percentual que cai para a 

Tabela 1  -  População segundo estimativa da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
re-estimada pelo Método da Progressão Geométrica, para o Município de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. Brasil, 1995 a 2002

Ano

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

IBGE 462.740 433.355 440.971 447.393 453.815 483.346 492.891 500.290

Autores 436.801 445.737 454.855 464.160 473.656 483.346 492.891 500.290

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (Datasus); 9 IBGE – Recenseamentos de 1991 e 2000
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Tipo de procedimento
Ano

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ∆% a ∆% b

1 - Procedimentos coletivos 46,5 20,6 37,6 15,8 10,0 43,1 1,9 8,8 109,3 -79,6

2 -  Proced. individ. preventivos 19,4 18,4 16,1 20,0 29,9 39,1 23,4 11,6 112,1 -70,3

3 - Dentística básica 4,6 3,6 3,3 7,0 8,9 15,3 10,1 5,0 408,3 -67,3

4 - Odontologia cirúrgica básica 7,3 5,1 4,4 5,7 6,6 9,5 7,4 5,1 86,3 -46,3

5 - Dentística especializada - - - - 0,8 2,3 2,0 1,8 187,5 -21,3

6 - Periodontia - - - - 0,3 1,7 1,7 1,2 466,7 -29,4

7 - Endodontia 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 2,2 1,8 1,2 340,0 -45,5

8 - Odont. cirúrg. especializada 0,5 0,1 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,6 100,0 -25,0

9 - Odontorradiologia 1,1 2,1 1,9 3,6 7,3 8,7 4,4 0,6 141,7 -93,1

TOTAL 79,3 49,9 63,8 52,7 65,0 122,7 53,8 35,9 145,9 -70,7

a) Variação percentual 1996-2000

b) Variação percentual 2000-2002

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS); Departamento de Informática do SUS (Datasus) 9

Tabela 3  -  Produção ambulatorial em saúde bucal (número de atendimentos por 100 habitantes) no Município 
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Brasil, 1995 a 2002

Tipo de procedimento
Ano

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 - Procedimentos coletivos 203.027 91.929 171.029 73.288 47.324 208.119 9.586 43.931

2 - Proced. individ. preventivos 84.546 81.929 73.157 92.886 141.507 188.840 115.529 57.974

3 - Dentística básica 20.065 15.875 15.007 32.613 42.145 73.990 49.941 25.225

4 - Odontologia cirúrgica básica 31.741 22.608 20.022 26.255 31.422 46.028 36.604 25.571

5 - Dentística especializada - - - - 3.711 11.250 10.051 9.149

6 - Periodontia - - - - 1.290 8.315 8.589 5.954

7 - Endodontia 187 433 691 959 2.566 10.809 8.935 5.765

8 - Odont. cirúrg. especializada 2.020 604 1.656 1.923 3.074 3.804 4.203 2.889

9 - Odontorradiologia 4.969 9.153 8.524 16.807 34.720 42.134 21.918 3.200

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS); Departamento de Informática do SUS (Datasus) 9

Tabela 2  -  Produção ambulatorial em saúde bucal (número de atendimentos) no Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso. Brasil, 1995 a 2002
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Tipo de procedimento
Ano

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 - Procedimentos coletivos 100,9 32,6 68,4 21,4 14,3 53,8 2,3 10,9

2 -  Proced. individ. preventivos 13,4 9,9 7,6 22,1 29,6 37,6 21,7 11,1

3 - Dentística básica 2,8 1,6 1,5 12,4 17,6 29,5 19,1 10,3

4 - Odontologia cirúrgica básica 13,9 7,2 6,6 7,6 8,8 12,7 9,8 6,8

5 - Dentística especializada - - - - 1,9 4,4 3,8 3,5

6 - Periodontia - - - - 1,3 6,5 6,2 3,4

7 - Endodontia 0,3 0,4 0,9 1,1 4,4 12,6 10,2 6,7

8 - Odont. cirúrg. especializada 5,9 1,2 3,3 4,1 8,4 11,2 12,1 7,8

9 - Odontorradiologia 3,9 2,5 2,3 5,4 9,7 12,5 6,6 1,6

TOTAL 141,1 55,4 90,7 74,2 95,9 180,7 91,8 62,0

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS); Departamento de Informática do SUS (Datasus) 9

Tabela 5  -  Gasto com saúde bucal (R$ por 100 habitantes) no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 
Brasil, 1995 a 2002

Tipo de procedimento
Ano

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 - Procedimentos coletivos 440.774,2 145.354,6 310.993,2 99.461,0 67.553,8 259.897,4 11.311,5 54.381,5

2 - Proced. individ. preventivos 58.318,4 44.308,4 34.625,0 102.673,8 140.057,2 181.510,8 106.727,1 55.362,3

3 - Dentística básica 12.178,6 7.023,8 6.937,5 57.695,9 83.527,7 142.732,6 94.195,1 51.685,4

4 - Odontologia cirúrgica básica 60.863,3 31.983,4 30.238,4 35.272,0 41.851,3 61.193,5 48.324,8 34.210,8

5 - Dentística especializada - - - - 8.895,1 21.302,3 18.827,3 17.510,0

6 - Periodontia - - - - 5.953,6 31.470,0 30.412,0 16.938,8

7 - Endodontia 1.278,4 1.869,0 4.107,1 5.071,3 20.685,0 60.941,5 50.377,9 33.403,8

8 - Odont. cirúrg. especializada 25.834,7 5.496,8 14.921,1 19.216,4 39.727,1 54.013,4 59.587,6 38.940,8

9 - Odontorradiologia 16.919,4 10.961,1 10.691,1 25.042,6 46.121,4 60.214,7 32.747,6 7.966,5

TOTAL 616.166,9 246.997,0 412.513,4 344.433,1 454.372,2 873.276,0 452.510,9 310.400,1

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS); Departamento de Informática do SUS (Datasus) 9

Tabela 4  -  Gasto com saúde bucal (em R$) no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Brasil, 1995 a 2002
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faixa de 63,0-73,0% a partir de 1999, chegando a 
57,6% em 2001 e revelando a ampliação da oferta de 
serviços (e de dispêndios) com a atenção odontológica 
especializada.

Discussão

Acerca da produção ambulatorial em saúde em 
Cuiabá nos anos de 1995 a 2002, observa-se uma 
evolução irregular da produção total (por 100 habi-
tantes), com uma tendência de elevação no período 
1996-2000 e queda nos dois anos seguintes. A ele-
vação inicial, não obstante, é mais evidente para os 
procedimentos especializados (classificados de 5 a 
9), principalmente após 1998, enquanto o decréscimo 
após 2000 é mais suave para esses procedimentos. Já 
em relação aos procedimentos mais básicos (classi-
ficados de 1 a 4), além de sua elevação no período 
ser mais discreta, sua queda posterior a 2000 é mais 
acentuada.

Comportamento semelhante é observado em re-
lação aos gastos efetuados com tais procedimentos, 
de mudança na utilização de recursos. No período 
estudado, empregava-se 93,7% dos valores em pro-
cedimentos básicos; em 2000 e 2002, tais procedi-
mentos comprometiam uma proporção menor, de 
73,9% e 63,0% dos recursos aplicados em cada ano, 
respectivamente.

Ressalte-se que, durante os oito anos analisados, 
ocorreram importantes mudanças, que propiciaram 
aumento das transferências federais e maior autono-
mia municipal na sua utilização: elevação gradativa 
do teto financeiro do Município; e implantação do 
Piso da Atenção Básica (PIB) e habilitação de Cuiabá 
à gestão plena do sistema municipal de saúde, ambas 
em 1998.

Os dados do SIA-SUS, cotejados não só à luz de suas 
conhecidas e referidas limitações como, especialmen-
te, em função de seu potencial e do aprimoramento de 
sua qualidade, permitem supor que:
1) Embora haja uma diferença na evolução dos 

componentes básico e especializado da produção 
odontológica, faltam evidências de que a elevação 
do setor especializado tenha se dado às custas da 
redução da atenção odontológica básica. A ele-
vação mais acentuada da atenção especializada, 
ocorrida no período 1996-2000, tem dois deter-
minantes: a) o volume incipiente de atendimentos 

especializados, antes de 1998; e b) a implantação 
de clínicas odontológicas.

2) A redução da produção e dos gastos ambulatoriais 
odontológicos no período 2001-2002 penalizou 
mais a atenção básica do que a especializada, 
embora ambas tenham sido muito comprometidas 
nesse biênio. Isso faz supor que houve mudanças, 
por parte da SMS, na condução da política de saúde, 
como a priorização de outros setores da atenção 
em detrimento da saúde bucal. A análise dos dados 
do SIA-SUS referentes aos gastos odontológicos, em 
relação aos gastos ambulatoriais totais, comprova 
essa suposição. Há que se ressaltar que a odonto-
logia nunca representou parcela significativa dos 
gastos com saúde no Município, comprometendo 
entre 1,2% a 1,8% desses gastos no período de 
1996 a 2000; no último biênio, porém, esse per-
centual decresce ainda mais, representando apenas 
0,55% em 2002 (1,23% em 1996, 1,77% em 1997, 
1,17% em 1998, 1,13% em 1999, 1,81% em 2000, 
0,82% em 2001 e 0,55% em 2002). O volume de 
atendimentos ambulatoriais acompanha a mesma 
tendência de queda. O modelo de atenção à saúde 
que se implementa em Cuiabá, além de não valorizar 
a saúde bucal, prioriza, cada vez mais, a atenção de 
média e alta complexidade.11

3) Por outro lado, não se pode descartar que a pró-
pria Coordenadoria de Saúde Bucal (CSB), em 
uma eventual situação de contingenciamento de 
recursos, com perda de espaço político de nego-
ciação ou mesmo sob pressão dos demais setores 
(e atores) da área da Saúde, tenha sido forçada a 
redimensionar seu projeto de Modelo de Atenção 
à Saúde Bucal. Se isso aconteceu, a estratégia 
adotada pela CSB pode ter sido a priorização dada 
à implantação e implementação dos atendimentos 
das clínicas odontológicas, aparentemente elevadas 
à condição de “carro-chefe” desse movimento 
reformador do modelo de atenção à saúde bucal. 
Se, por um lado, as clínicas melhoram a qualidade 
da atenção e permitem viabilizar o princípio da 
integralidade, por outro lado, ao se restringirem 
a apenas seis unidades em bairros (e regionais) 
específicos, limitam a universalidade do acesso, 
principalmente para os procedimentos de baixa 
complexidade. Isso explicaria a maior redução do 
volume (e gastos) da atenção básica em relação à 
atenção especializada.

Luiz Evaristo Ricci Volpato e João Henrique Scatena
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Tais suposições são corroboradas pelos relatórios 
de gestão 12-17 da Coordenadoria de Odontologia do 
Município que relacionam a implantação de quatro 
clínicas odontológicas no período de 1996-2000, 
época de aumento de produção odontológica. O pico 
de produção em 2000 é apresentado nos relatórios 
de gestão de 2001 e 2002, com a informação de 
que as clínicas odontológicas funcionaram, naquele 
ano, em regime de 12 horas seguidas, organizado 
em três turnos de quatro horas para o odontólogo e 
dois turnos de seis horas para os técnicos em higiene 
dental (THD), auxiliares de consultório dentário 
(ACD) e demais servidores. Essa nova formatação 
do atendimento em clínicas odontológicas, de três 
turnos ininterruptos, foi implantada gradualmente: 
em agosto de 1999, na primeira clínica; em dezem-
bro do mesmo ano, na segunda; em março de 2000, 
na terceira; e em maio desse mesmo ano, na quarta 
clínica odontológica.15 O terceiro turno de atendi-
mento deixou de existir em agosto de 2001, quando 
as clínicas passaram a funcionar em regime de oito 
horas diárias, organizado da seguinte forma: dois 
turnos de quatro horas para o odontólogo; e dois 
turnos de seis horas para THD, ACD e demais servi-
dores.16 Outro fator que pôde ter colaborado para o 
aumento na produção dos anos de 1999 e 2000 foi 
que, nesses anos, duas clínicas odontológicas ofere-
ceram atendimento aos sábados, pela manhã e pela 
tarde, para crianças da zona rural. O atendimento aos 
sábados funcionou de março a dezembro de 1999 e 
de março a julho de 2000.15

A queda na produção nos anos de 2001 e 2002 
também encontra justificativa nos relatórios. O Re-
latório de Gestão 2002 17 destaca, como entraves que 
repercutiram na queda da produção, o término do 
serviço de urgência 24 horas – funcionava em uma 
das clínicas – e a greve dos servidores municipais. Em 
função dessa greve, algumas clínicas, praticamente, 
paralisaram seus serviços odontológicos para aten-
der somente os casos de urgência. A Coordenadoria 
também inclui, como causas de declínio da produção, 
dois fatos: das seis clínicas odontológicas, apenas 
uma contar com o quadro de odontólogos completo; 
e a falta de material de consumo e equipamentos no 
segundo semestre de 2002.17

Especialmente duas categorias de procedimentos 
devem ser analisadas, individualmente: os procedi-
mentos coletivos; e a odontorradiologia. Os proce-

dimentos odontológicos coletivos, de acordo com a 
coordenadoria de odontologia,16 tiveram sua queda 
associada à falta de insumos (escovas e cremes den-
tais). Em 2001, foi realizada uma atividade trimestral 
(procedimento coletivo), tão-somente, e ainda de 
forma incompleta.17

Já a queda da produção de odontorradiologia pode 
estar relacionada ao descredenciamento, em 2001, de 
um importante prestador privado e responsável, se-
gundo o SIA-SUS, por 100% dos procedimentos dessa 
categoria nos anos de 1995, 1996 e 1997, 91% e 94% 
em 1998 e 1999, respectivamente, e 78% em 2000.

É imprescindível salientar que, para melhorar o nível 
de saúde bucal da população de Cuiabá – e também 
de Mato Grosso e do Brasil –, há que se ampliar o 
investimento de recursos na promoção de saúde e na 
prevenção primária. As ações educativas de higiene oral 
e nutrição, fluoretação da água, ampliação da qualidade 
da cobertura do PSF com incorporação de odontólogos 
e consecução de parcerias dentro e fora do setor Saú-
de sobressaem-se como algumas das estratégias com 
capacidade de reduzir os tratamentos odontológicos 
mutiladores e, conseqüentemente, os problemas sociais, 
econômicos e psicológicos deles advindos.

O Sistema de Informações Ambulatoriais constitui 
uma importante ferramenta na avaliação das políticas 
de saúde bucal nos níveis municipal, estadual e nacio-
nal, sobretudo se associado a outras fontes documen-
tais. Ao informar quantidades, tipo de procedimentos 
e gastos efetuados, assim como as unidades e serviços 
responsáveis, o SIA-SUS também fornece aos gestores 
um material imprescindível, todavia pouco utilizado, 
para a tomada de decisão, finalidade de qualquer 
sistema de informações.

O SIA-SUS, que integra o conjunto de grandes ban-
cos nacionais de informações,7 apresenta limitações, 
que já foram maiores no passado. Não se pode, com 
base nessas limitações, unicamente, deixar de utilizar 

O SIA-SUS constitui importante 
ferramenta na avaliação das 
políticas de saúde bucal nos níveis 
municipal, estadual e nacional, 
sobretudo se associado a outras 
fontes documentais. 
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essa importante fonte de dados, que apresenta duas 
grandes vantagens: (I) rapidez e agilidade na dispo-
nibilidade de informações para o órgão gestor [até 
um mês de prazo, para o nível local; e máximo de 
dois meses para que o consolidado nacional esteja 
disponível na página do Departamento de Informática 

do SUS (Datasus) na Internet]; e (II) a possibilidade de 
analisar o perfil da oferta de serviços ambulatoriais (no 
que se refere aos tipos de unidades e à produção) de 
um determinado grupamento populacional-geográfico, 
mediante a observância de indicadores de cobertura e 
concentração de atividades.
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Resumo
O estudo procura analisar o perfil de internações nos leitos hospitalares sob gestão pública, entre 1998 e 2002, e rela-

cioná-lo às mudanças implantadas no sistema municipal de saúde de Maringá, cidade localizada no Estado do Paraná, sul do 
Brasil, cuja rede hospitalar é, predominantemente, privada, com déficit de leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), fato agravado pela quase metade desses leitos ser destinada à área de Psiquiatria. Entre os principais resultados, 
observaram-se baixas taxas de internações pelo SUS e, no início do período estudado, elevada evasão para internação em 
outros Municípios por lesões, envenenamentos e outras causas externas (65,9%), doenças do aparelho respiratório (56,2%), 
gravidez, parto e puerpério (44,1%) e doenças do aparelho circulatório (34%). Porém, observou-se notória redução de 
internações em 2002. A ocorrência de internações em Maringá foi sempre crescente, tanto entre os residentes quanto entre 
os não residentes. Concluiu-se que os leitos hospitalares são insuficientes para o atendimento da clientela do SUS, indicando 
a necessidade de expansão dessa oferta para adequá-la às necessidades de atenção hospitalar da população do Município, 
bem como da referenciada por outras cidades.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde (SUS); internação hospitalar; gestão em saúde.

Summary
In the present study, the authors analyzed the profile of admissions to hospitals under public administration betwe-

en 1998 and 2002, and correlated this with changes implemented in the municipal health system of Maringá, a town 
located in Paraná State, southern Brazil. This hospital network is predominantly private, with deficits in beds available 
through the National Unified Health System (SUS), a condition aggravated by having almost half of these beds dedicated 
to the area of Psychiatry. The major findings included low SUS hospitalization rates; and elevated rates of unauthori-
zed transfers to hospitals in other municipalities at the beginning of the period, due to lesions, poisonings and other 
external causes (65.9%), diseases of the respiratory tract (56.2%), pregnancy, delivery and puerperium (44.1%), and 
diseases of the circulatory system (34%). However, a marked reduction in these hospitalizations was observed in 2002. 
The frequency of hospitalizations in Maringá increased among both residents and non-residents. In conclusion, the 
number of hospital beds is insufficient to attend SUS patients, indicating the need for expansion  to guarantee hospital 
care for the municipality´s population, and for patients referred from other towns.

Key words: National Unified Health System (SUS); hospitalization; health administration.

Use of Hospital Beds under Public Administration in a 
Medium-Size Municipality in the Southern Region of Brazil, 1998-2002

Utilização dos leitos hospitalares sob gestão 
pública em Município de médio porte da 
Região Sul do Brasil, 1998-2002
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A garantia de acesso à internação 
hospitalar para todos os usuários 
tem se apresentado como o maior 
desafio para a gestão da Saúde 
local. 

Utilização de leitos pelo SUS em Município do Sul do Brasil

Introdução

A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil 
avançou na consagração de novos direitos sociais, 
com modificação de alguns pilares básicos do sistema 
anterior de proteção social, e na conquista de direitos 
básicos e universais de cidadania.1 Por garantia da 
Carta Magna, a saúde passa a ser direito de todos e 
dever do Estado, com os princípios da universalidade 
de acesso, da integralidade da assistência, da eqüidade 
de oferta e da descentralização político-administra-
tiva com direção única em cada esfera de governo e 
controle social.2

Tais garantias, associadas às mudanças em curso na 
estrutura demográfica e epidemiológica, com altera-
ções nos quadros de mortalidade, morbidade, fecundi-
dade e migração, têm exigido adequações permanentes 
na organização da assistência à saúde, principalmente 
no que se refere à tradução das necessidades em 
oferta de serviços, para assegurar a eqüidade. Essas 
mudanças, ao mesmo tempo em que promovem au-
mento da expectativa de vida e redução dos níveis de 
mortalidade, paradoxalmente, levam ao aumento da 
morbidade, inclusive a hospitalar. Conseqüentemente, 
no contexto da organização do sistema de saúde, as 
internações hospitalares e, especificamente, a garantia 
de seu acesso a todos os usuários que delas necessi-
tam têm-se apresentado como o maior desafio para 
a gestão da Saúde local, por representarem parcela 
considerável dos investimentos da área.

Na atualidade, estima-se que de 7 a 9% da popu-
lação, anualmente, têm necessidade de internação 
hospitalar. A média nacional de autorizações de inter-
nação hospitalar (AIH) pagas em relação à população 
geral, em 1999, foi de 7,58%;3 todavia, a demanda 
por esses serviços não se traduz, necessariamente, 
em sua utilização. A atenção hospitalar, por corres-
ponder a uma assistência altamente seletiva, tanto 
técnica quanto economicamente, e por necessitar de 
recursos terapêuticos e/ou diagnósticos adicionais,4 
apresenta, historicamente, oferta insuficiente e de-
manda reprimida.

O setor público, cujo atendimento hospitalar é 
realizado pelas organizações públicas governamen-
tais e pelas entidades privadas vinculadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), mediante o estabelecimento de 
contratos e convênios, é responsável por cerca de 70% 
das internações hospitalares no País.5 Conforme Yazlle 

Rocha e Simões,6 a participação desse setor no total 
de internações tem se reduzido nos últimos anos, es-
pecialmente motivada pelo crescimento do sistema de 
saúde suplementar; em seu estudo, esses autores citam 
o exemplo do Município de Ribeirão Preto, no Estado 
de São Paulo, onde, entre 1986 e 1996, a participação 
do setor público passou de 76% para 51,7%.

Diante do cenário de crise que se apresenta atu-
almente, de expansão da abrangência do sistema 
suplementar e das transformações em curso, prin-
cipalmente relacionadas ao controle e fiscalização 
dos contratos discriminatórios, não se pode ignorar 
a possibilidade de (re) inclusão da clientela não-SUS 
nesse sistema e sua utilização de leitos hospitalares 
sob gestão pública.

O presente estudo objetivou analisar a capacidade 
instalada hospitalar e o perfil de utilização desses leitos 
por residentes de Maringá e de outras localidades, por 
elas referenciados. O período de estudo, a partir de 
maio de 1998, refere-se ao momento em que o Muni-
cípio assume a gestão plena do sistema municipal de 
saúde e passa a se responsabilizar pela totalidade das 
ações e serviços, de tal forma a garantir o atendimento 
integral de sua própria população e, de forma indis-
sociável no SUS, contribuir para a evolução da Saúde 
nos planos estadual e nacional.

Metodologia

O estudo considerou o Município de Maringá, 
fundado em 1947 e situado na Macrorregião Noroeste 
do Estado do Paraná, a 425 quilômetros da sua capi-
tal, Curitiba.7 Sua localização privilegiada no sistema 
viário regional fez com que assumisse a posição 
de cidade-pólo e, ao mesmo tempo, enfrentasse os 
problemas típicos da “metropolização”, como cres-
cimento disperso em áreas limítrofes e formação, em 
torno delas, das chamadas cidades-dormitórios, onde 
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os reflexos da economia e a geração de empregos são 
mais lentos.8

A estimativa da população do Município para o ano 
de 2003 é de 303.550 habitantes.9 Sua base produtiva 
sempre foi o setor primário, que se diversificou a partir 
da década de 1970, com o plantio da soja e trigo na 
região, e se apresenta como o terceiro fator gerador 
de empregos. O setor secundário absorve 25% da 
população economicamente ativa (PEA). Na indus-
trialização local, caracterizada por forte dependência 
da produção agrícola regional, predomina a produção 
de gêneros alimentícios e têxteis. O setor terciário é a 
principal fonte geradora de empregos e, nesse sentido, 
atende à população local e regional de forma satisfató-
ria.10 O valor do rendimento nominal médio/mês das 
pessoas responsáveis pelos domicílios permanentes 
foi de R$ 872,95 para o ano 2000.11

Quanto à organização da assistência ambulatorial 
e hospitalar em 2002, o Município contava com 20 
unidades básicas de saúde, uma unidade de pron-
to-atendimento 24 horas, uma unidade mista com 
plantão de 12 horas, um centro integrado de saúde 
mental, um centro de atenção psicossocial (álcool 
e drogas), além de vários serviços ambulatoriais 
contratados para prestar atendimento de média e 
alta complexidade, alguns deles de referência para 
a Macrorregião Noroeste do Estado. A assistência 
hospitalar é prestada por dez hospitais – dois públi-
cos (um municipal e um estadual), sete de iniciativa 
privada e um filantrópico – que ofertam 1.128 leitos, 
65,6% deles pelo SUS.

De acordo com os critérios de regionalização 
propostos pela NOAS-SUS 2002, Maringá é pólo para 
os 29 Municípios da 15ª Regional de Saúde e seus 
644.502 habitantes.9 Os serviços de cirurgia cardíaca, 
oncologia, psiquiatria, gastroplastia, UTI neonatal e 
atendimento a gestação de alto risco também são re-
ferência para 116 Municípios, onde vivem 1.615.875 
pessoas.9

Para fins deste estudo, os dados da capacidade 
hospitalar relativos ao período de 1998 a 2001 foram 
coletados a partir das fichas de cadastro hospitalar 
(FCH); para levantamento do ano de 2002, foram 
consultadas as fichas de cadastro de estabelecimentos 
de saúde (FCES), que substituíram as FCH e vêm sendo 
utilizadas no cadastro de todos os estabelecimentos de 
saúde existentes no País. As FCES contêm dados sobre 
o número de leitos, profissionais, nível de complexi-

dade e vínculo das unidades desses estabelecimentos 
com o SUS.

O perfil das internações foi definido a partir da 
análise dos dados extraídos do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH-SUS), reunidos a partir das 
autorizações de internação hospitalar (AIH). As AIH 
são transferidas pelos hospitais à Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), mensalmente, em meio magnético. 
A SMS, por sua vez, dispõe essas informações do SIH-
SUS aos Municípios, em disco compacto (CD-ROM). A 
tabulação foi realizada pelo programa Tabwin versão 
2.2, do Ministério da Saúde, também disponível aos 
Municípios no site do Departamento de Informática 
do SUS (Datasus). Especificamente para o ano de 
2002, as internações realizadas no Hospital Municipal 
basearam-se no próprio relatório do estabelecimento; 
apesar de seus leitos serem, eminentemente, de natu-
reza pública e integrarem a rede SUS, os dados sobre 
as internações ali realizadas ainda não faziam parte do 
SIH-SUS, haja vista o processo de credenciamento do 
estabelecimento ainda se encontrar, naquele momento, 
em curso.

Considerações éticas

O presente estudo foi submetido, ainda em fase 
de projeto, à apreciação e obteve o parecer favorável 
– Parecer nº 078/2002 – do Comitê Permanente de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da 
Universidade Estadual de Maringá-PR.

Resultados

Entre 1998 e 2002, a rede hospitalar passou de oito 
para dez unidades – nove gerais e uma especializada 
em psiquiatria. Quanto ao número de leitos, a expansão 
foi de 10,6%, passando de 1.008 para 1.128. Observa-
se, entretanto, diminuição no quantitativo dos leitos de 
dois hospitais privados, seu incremento no hospital 
estadual (universitário), no hospital filantrópico e em 
dois outros, ambos privados, além da abertura, no ano 
de 2001, de um hospital especializado no tratamento 
do câncer; e, em 2002, do início das atividades do 
Hospital Municipal, público. Houve, também, aumento 
de 15,3% no número de leitos sob gestão pública. A 
comparação dos dados da Tabela 1 permite verificar 
que os hospitais G e H não dispõem leitos para o 
sistema público de saúde.



60        Volume 15 - Nº 2 - abr/jun de 2006        Epidemiologia e Serviços de Saúde 

Utilização de leitos pelo SUS em Município do Sul do Brasil

A rede pública conta com 740 leitos – 364 (49,2%) 
de psiquiatria e 376 gerais – para atendimento dos 
residentes em Maringá e região. Entre 1998 e 2002, o 
número de internações nesses leitos passou de 15.681 
para 22.600, correspondendo a um aumento nessa 
oferta da ordem de 44,1%.

A taxa de internação hospitalar de residentes em 
Maringá, nos leitos sob gestão pública, foi inferior a 
7% (Tabela 2); em 1998, essa taxa foi de 5,7% e, em 
2002, de 6,0%. Maiores valores foram observados 
em 1999 (6,8%) e em 2000 (6,4%). Entre essas 
internações, predominaram as do sexo masculino (ex-
cluídas, portanto, as internações por gravidez, parto e 
puerpério), que responderam por 53,7% dos eventos. 
Os maiores diferenciais entre sexos foram observados 
para os transtornos mentais e comportamentais, cuja 
razão masculino/feminino foi de 3,7/1; e para lesões, 
envenenamentos e outras causas externas, cuja razão 
foi de 2,3/1. Para as doenças do aparelho genituriná-
rio e neoplasias, contudo, o número de internações 
do sexo masculino foi inferior ao do sexo feminino 
– respectivamente, razões de 1/2,1 e 1/1,8.

No qüinqüênio analisado, igualmente, distintas taxas 
de internação foram observadas por faixa etária, bem 

como por causas. Verificou-se, ainda, diminuição das 
taxas a partir de 2000, nas faixas etárias de menores 
de 1 ano, 1 a 4 e 5 a 14 anos de idade. Os maiores 
valores foram observados nas idades extremas: as taxas 
em menores de 1 ano variaram de 26,0%, em 1999, 
para 15,6% em 2002; e entre os maiores de 65 anos, 
os índices situaram-se em torno de 20%. Quanto às 
causas de internações (Tabela 3), as doenças respi-
ratórias figuraram como as principais, seguidas pelas 
doenças do aparelho circulatório, gravidez, parto e 
puerpério, doenças do aparelho digestivo e causas 
externas. Ademais, foi notório o crescimento na par-
ticipação das internações por neoplasias a partir de 
2000; se em 1998, essas causas ainda representavam 
2,8% das internações, seu percentual nesse conjunto 
cresceu, progressivamente, de 3,7% em 2000 para 
8,2% em 2002.

A Figura 1 apresenta a proporção de internações 
de residentes fora do Município (evasão). Note-se 
que a evasão de residentes para internação em outros 
Municípios foi decrescente no período, passando de 
44,6% para 16,3%. A diminuição da evasão foi mais 
evidente para gravidez, parto e puerpério: em 1998, 
44,1% das mulheres que se internaram por essa causa 

Tabela 1  -  Distribuição dos hospitais do Município de Maringá, Estado do Paraná, de acordo com a natureza 
jurídica e o número de leitos não-SUS e SUS. Brasil, 1998 a 2002

Hospital Natureza jurídica

Número de leitos 

1998 1999 2000 2001 2002

SUS Não-SUS SUS Não-SUS SUS Não-SUS SUS Não-SUS SUS Não-SUS

Hospital A Publico Estadual 86 86 86 86 86 86 90 90 90 90

Hospital B Público Municipal - - - - - - - - 30 30

Hospital C Filantrópico 45 150 45 150 68 150 80 168 80 168

Hospital D Privado 85 168 85 168 60 168 60 149 60 149

Hospital E Privado 46 49 46 49 46 49 46 49 46 49

Hospital F Privado 16 46 16 46 16 46 16 50 16 50

Hospital G Privado - 60 - 60 - 60 - 70 - 70

Hospital H Privado - 79 - 79 - 79 - 75 - 75

Hospital I Privado - - - - - - 50 67 54 67

Hospital J Privado 364 370 364 370 364 370 364 370 364 380

TOTAL 642 1.008 642 1.008 640 1.008 706 1.088 740 1.128

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Fichas de Cadastro Hospitalar (FCH)/Fichas de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES)
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Tabela 2  -  Coeficiente de internação (por 100 habitantes) de residentes no Município de Maringá, Estado do 
Paraná, nos leitos sob gestão pública, segundo faixa etária. Brasil, 1998 a 2002

Faixa etária
Coeficiente de internação ao ano

1998 1999 2000 2001 2002

<1 21,8 26,2 21,1 20,0 15,6

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

5 a 14 2,6 3,2 3,0 2,4 1,7

15 a 24 4,7 4,9 4,5 4,6 3,9

25 a 34 5,0 5,3 4,9 4,8 3,8

35 a 44 3,9 5,1 4,9 4,8 4,0

45 a 54 4,7 6,5 6,6 6,2 4,9

55 a 64 7,6 10,2 9,7 9,7 8,0

65 e + 18,3 21,5 21,0 21,9 18,1

TOTAL 5,7 6,8 6,4 6,2 6,0

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações Hospitalares, Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)

Tabela 3  -  Distribuição percentual das internações de residentes no Município de Maringá, Estado do Paraná, 
nos leitos sob gestão pública, segundo causas. Brasil, 1998 a 2002

Principais causas
Percentual no ano

% médio
1998 1999 2000 2001 2002

Doenças do aparelho respiratório 25,3 26,5 21,4 19,8 17,2 22,0

Doenças do aparelho circulatório 13,3 14,0 15,3 13,1 12,2 13,6

Gravidez, parto e puerpério 12,4 9,7 10,1 11,0 11,6 11,0

Doenças do aparelho digestivo 9,2 9,9 9,0 8,7 7,8 8,9

Lesões, envenamentos e outras causas externas 6,1 7,1 7,8 7,9 9,2 7,6

Transtornos mentais e comportamentais 6,4 6,0 5,9 7,7 6,9 6,6

Doenças do aparelho geniturinário 6,0 6,4 6,0 5,6 5,8 6,0

Neoplasias (tumores) 2,8 2,7 3,7 5,3 8,2 4,5

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,0 3,6 3,6 3,7 5,3 3,8

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 2,1 2,2 2,7 2,8 0,3 2,0

Outras causas 13,0 11,4 14,0 13,9 15,4 13,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações Hospitalares, Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)
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evadiram para outros Municípios em busca de leitos 
hospitalares – esse percentual foi de apenas 2,0% em 
2002. Para as doenças do aparelho respiratório, em 
1998, mais da metade das internações de residentes 
ocorreram fora de Maringá (56,2%); em 2002, toda-
via, essa proporção foi de apenas 12,1%. Merecem 
destaque, outrossim, as doenças do aparelho circula-
tório, cuja evasão em 1999 e 2000 foi superior a 34% 
– em 2002, de 18,2%. As internações decorrentes 
de lesões, envenenamentos e outras causas externas, 
apesar do declínio da evasão (de 65,9% para 51,7%), 
mantiveram-se acima dos 50%.

Quanto ao comportamento das internações de re-
sidentes noutros Municípios, em Maringá (invasão), 
nos cinco anos estudados (Tabela 4), verificou-se 
tendência crescente, em termos absolutos: de 6.710 
em 1998 para 7.524 em 2002. A participação relativa 
no conjunto das internações ocorridas em Maringá, 
entretanto, viu-se reduzida de 42,8% para 33,3%. Os 
transtornos mentais e comportamentais responderam, 
em média, por 35,1% das internações desse grupo e 

mantiveram igual quantidade, em termos absolutos, 
durante o período. As neoplasias, de 172 internações 
em 2000, passaram para 1.559 em 2002; corres-
ponderam a 3,2% e 20,7% do total de internações, 
respectivamente, para 1998 e 2002. Sobre as demais 
causas, à exceção de gravidez, parto e puerpério em 
1998, as variações – quando ocorreram – foram em 
menor intensidade.

Discussão

Os resultados obtidos quanto às internações nos 
leitos públicos poderiam ser discutidos à luz de três 
aspectos, referentes a fontes de dados, dificuldades de 
acesso para utilização dos leitos públicos e desafios 
para os Municípios de médio porte em gestão plena 
da saúde, no sentido da universalização da assistência 
hospitalar e do cumprimento do seu papel regional.

Sobre os dados do SIH-SUS, em termos gerais, são 
considerados satisfatórios, tanto em seu aspecto quan-
titativo quanto qualitativo. Diferentemente de outros 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações Hospitalares, Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)

Figura 1  -  Distribuição percentual das internações de residentes no Município de Maringá, Estado do Paraná, 
ocorridas em outros Municípios (evasão), segundo causas. Brasil, 1998 a 2002
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sistemas oficiais de informação disponíveis na Saúde, 
sua cobertura e seu grau de confiabilidade são bastante 
elevados,12 haja vista tratar-se de um sistema operacio-
nal desenvolvido para fins de avaliação e controle da 
produção hospitalar e cujo principal objetivo é o de 
organizar o processamento de remuneração das in-
ternações hospitalares. Pelas variáveis que contempla, 
o SIH-SUS tem constituído instrumento de vigilância 
epidemiológica dos agravos prevalentes na população 
e de gestão de sistemas de saúde; é bastante provável 
que, no presente estudo, também reflita a situação de 
acesso e utilização dos leitos públicos.

No Município de Maringá, a população SUS-de-
pendente, possivelmente, assemelha-se aos 70% 
citados por Mendes,5 pois os dados do Sistema de 
Informações da Atenção Básica (Siab-SUS) mostram 
que, em 2003, 25,16% dos residentes nas áreas co-
bertas pelas equipes atuantes no Programa Saúde da 
Família (PSF) utilizavam planos privados alternativos. 
Com base nesse percentual e nos parâmetros da Por-
taria MS/GM nº 1.101, de 13 de junho de 2002,3 e na 
comparação dos resultados com os leitos disponíveis 
pelo SUS em 2002, é notória a deficiência de leitos 
em quase todas as áreas, apesar dos 1.128 existentes. 
Tal fato deve-se à constituição privada predominante 

da rede hospitalar, que atua na lógica da produção de 
serviços com vistas à rentabilidade; por isso, entre os 
740 leitos disponíveis, 364 (49,2%) são destinados 
às internações psiquiátricas. Conforme Meneghell e 
colaboradores,13 a oferta de serviços obedece às leis 
de mercado e tende a alocá-los de acordo com a capa-
cidade de pagamento, o que prejudica, especialmente, 
os mais desfavorecidos.

A reduzida oferta de leitos e o fato de sua maio-
ria pertencer a instituições privadas intensificam o 
fenômeno, denominado por Yazlle Rocha e Simões 6 

como Divisão de Tarefas entre Instituições Privadas e 
Públicas. Essa situação dificulta ainda mais o acesso às 
internações em razão da seletividade negativa exercida 
pelas instituições privadas, que destinam aos hospitais 
públicos os casos não rentáveis, financeiramente. A 
incidência da falta de leitos na clínica médica e na 
pediatria deve-se, provavelmente, ao desinteresse no 
atendimento a uma clientela cujo valor ressarcido, 
de acordo com a tabela SIH-SUS, especialmente para 
clínica médica e internação de pessoas portadoras de 
problemas crônicos e de alta dependência,14 muitas 
vezes é baixo, do ponto de vista dessa rentabilidade. 
Em contrapartida, verifica-se alta disponibilidade de 
leitos de psiquiatria, com capacidade instalada 177% 

Tabela 4  -  Internações hospitalares de residentes em outros Municípios ocorridas no Município de Maringá 
(Invasão), Estado do Paraná, nos leitos sob gestão pública, segundo causas. Brasil, 1998 a 2002

Causas
Ano

Total %
1998 1999 2000 2001 2002

Transtornos mentais e comportamentais 2.282 2.135 1.969 2.183 2.286 10.855 35,1

Doenças do aparelho circulatório 740 741 806 627 716 3.630 11,7

Neoplasias (tumores) 214 143 172 705 1.559 2.793 9,0

Doenças do aparelho respiratório 502 403 422 408 531 2.266 7,3

Doenças do aparelho digestivo 431 303 390 410 367 1.901 6,1

Gravidez, parto e puerpério 827 200 170 272 227 1.696 5,5

Doenças do aparelho geniturinário 299 218 220 269 314 1.320 4,3

Lesões, envenenamentos e outras causas externas 177 266 257 229 243 1.172 3,8

Algumas afecções originadas no período perinatal 170 151 172 145 119 757 2,4

Outras causas 1.068 625 679 974 1.162 4.508 14,6

TOTAL 6.710 5.185 5.257 6.222 7.524 30.898 100,0

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Sistema de Informações Hospitalares, Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)
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superior à necessária para atendimento dos residentes 
em Maringá, segundo essa mesma lógica.

A oferta de leitos em unidades de terapia intensiva 
(UTI) apresenta-se acima da necessidade estimada 
para a população residente em Maringá. A taxa de 
ocupação desses leitos, contudo, é bastante elevada; 
provavelmente, ela decorre do alto custo dos trata-
mentos aí instituídos, nem sempre cobertos, na sua 
integralidade, pelos planos privados. Nessas condições, 
o setor público acaba por contribuir para a viabilização 
do primeiro tratamento e assume, freqüentemente, 
a continuidade da terapêutica iniciada. Acresce-se, 
ainda, o fato de Maringá ser Município de referência 
regional e absorver, ademais, as necessidades dos 
vários Municípios de pequeno porte que, em sua maio-
ria, não contam com serviços de alta complexidade, 
especialmente de cuidados prolongados.

Com a gestão plena, as mudanças 
na atenção hospitalar atestam, 
favoravelmente, a redução da 
taxa de internação pelo SUS da 
população residente em Maringá. 

Utilização de leitos pelo SUS em Município do Sul do Brasil

Vale destacar que o aumento do número de leitos 
(15,3%) disponíveis pelo SUS ocorreu após 2000 
– apesar de sua redução em dois hospitais, conse-
qüente à reorganização dos cadastros de leitos de 
todos as instituições e em atendimento à Deliberação 
nº 026/99, da Comissão Intergestores Bipartite do Pa-
raná (CIB). Essa deliberação, que estabelecia critérios 
e requisitos para análise e avaliação de solicitações 
de credenciamento e/ou manutenção de serviços de 
alta complexidade, obrigava os hospitais com esses 
serviços a disporem, como mínimo, 50 leitos para 
o SUS e, desse total, ao menos 40% para as especia-
lidades básicas. Outrossim, todos os leitos deveriam 
ser controlados pela Central de Leitos, Internamentos 
e Consulta (CLIC), órgão criado pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná (SES/PR) em 1995, com 
o propósito de evitar a diminuição de oferta de leitos 
de média e baixa complexidade para as especialidades 
básicas – pediatria, clínica médica, cirurgia e gine-
cologia/obstetrícia –, bem como de leitos de UTI nos 
hospitais de médio e grande porte.15

Apesar do estabelecimento do prazo de 180 dias 
para adequação dos hospitais do Paraná, somente em 
2000, com a criação da Gerência de Auditoria, Controle 
e Avaliação (Gaca), da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), tornou-se possível a regulação de acordo com 
as normativas do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) 
do Ministério da Saúde. Até 1999, os leitos eram ge-
renciados pela CLIC, mediante sistema informatizado 
de fluxo de internações hospitalares,16 com o objetivo 
de controlar a ocupação de leitos vinculados ao SUS 
nos hospitais da 15ª Regional de Saúde. 

A partir da gestão plena em Maringá, as mudanças 
introduzidas na atenção hospitalar atestam, favora-
velmente, a redução da taxa de internação hospitalar 
pelo SUS da população residente no Município. Ao se 
considerar que a demanda, parcialmente traduzida em 
utilização, é expressão do acesso e conseqüente oferta 
de serviços, taxas de morbidade tenderiam ao aumento 
em situações de expansão de oferta. Esse fato não se 
observou em Maringá, apesar do incremento de 36% 
no número absoluto de internações, e indica, de certa 
forma, diminuição do risco de internação. Há que se 
ressaltar que a incorporação tecnológica favoreceu 
a diminuição de tempo de internações para algumas 
patologias; além disso, o Ministério da Saúde alterou 
vários códigos de procedimentos, que a AIH utilizava 
outrora, transferindo-os para o nível de ambulatório, 
especialmente na área de oftalmologia e pequenas 
cirurgias.

Embora os dados da participação do sistema 
suplementar não estejam disponíveis, é provável que 
a redução observada nas taxas, nos anos analisados, 
não se atribuam à migração de usuários para essa 
modalidade de financiamento. Vários fatores, especial-
mente relacionados à gestão do sistema de saúde em 
Maringá, podem ter contribuído para essa redução. 
Essa interpretação é corroborada pelo perfil predo-
minante de homens, pela diminuição das taxas em 
menores de 14 anos e pelo atendimento de doenças 
dos aparelhos respiratório e circulatório, bem como 
pelo aumento da importância das neoplasias no con-
junto das internações.

A queda na taxas de internações de crianças e por 
doenças dos aparelhos respiratório e circulatório 
podem ser conseqüência, portanto, da melhoria do 
acesso às intervenções em unidades ambulatoriais, 
sejam de nível básico ou especializado, com destaque 
para a implantação, em 2000, da estratégia da Saúde 
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da Família e a expansão da oferta de serviços ambu-
latoriais especializados. Ressalte-se que a implantação 
de 57 equipes do PSF significou a ampliação de, apro-
ximadamente, 30% do quadro de pessoal vinculado à 
SMS, a que se acrescentou um incremento da ordem 
de 36,37% na oferta de consultas especializadas via 
serviços próprios e compra de serviços, a partir de 
2002.

Por outro lado, o aumento da taxa de internação por 
neoplasias é conseqüência do credenciamento do Hos-
pital do Câncer como Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia (Cacon) em 2001, como parte da política 
de reorganização das referências para tratamento da 
doença em todo o Estado. Se, até então, muitos casos 
de neoplasias eram tratados em qualquer hospital e 
não constavam nos registros do SIH-SUS como pro-
cedimento oncológico, a reorganização favoreceu o 
pagamento diferenciado aos hospitais credenciados 
na qualidade de Cacon e a melhoria do registro de 
casos dessa patologia.

Além disso, o aumento do número de internações 
de residentes no próprio Município e a diminuição 
– bastante expressiva – da evasão entre 1998 e 2002 
fortalecem a hipótese da redução da necessidade 
de internação. Em termos absolutos, o número de 
internações de residentes passou de 16.187 para 
18.017, sendo que, em 2002, 83,6% delas ocorreram 
no próprio Município. Diferentemente da situação 
observada em 1998, quando esse percentual havia 
sido de 55,4%.

A reorganização pode ser percebida, particular-
mente, nas internações de gestantes, cuja reversão 
acontece a partir do ano 2000 e coincide com a 
auditoria do Ministério da Saúde e da Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná sobre a gestão plena do 
Município. Naquela oportunidade, falhas detectadas 
na gestão hospitalar obrigaram a reorganização do 
componente de auditoria, controle e avaliação da 
administração municipal, além de outros itens, para 
favorecer a utilização de leitos próprios de Maringá. 
Porém, a redução da evasão de mulheres em busca de 
leitos em outros Municípios, notória a partir de 2000, 
ocorreu após efetivação de convênio com o hospital 
filantrópico e pagamento de adicional por atendimento 
realizado a gestantes. A implementação, em 2002, do 
Programa Nacional de Humanização do Parto e Nasci-
mento do Ministério da Saúde, que definiu um hospital 
de referência para aquelas mulheres que realizassem 

o pré-natal na rede pública, também contribuiu para 
a diminuição dessa evasão.

Ainda assim, gravidez, parto e puerpério não figu-
raram como primeira causa de internação pelo SUS 
em Maringá, conforme observado em outras locali-
dades. A primeira explicação pode estar relacionada 
à diminuição da taxa de fecundidade nos últimos 
anos; a segunda, à utilização de leitos “particulares”. 
Provavelmente, a insegurança das gestantes, que 
não têm garantia da realização do parto no SUS pelo 
profissional que a acompanhou durante o pré-natal, 
leva-as, muitas vezes, a recorrer aos hospitais que 
efetuam “pacotes” com custo mais baixo, talvez com 
o intuito de realizar a laqueadura e a utilização de 
leitos “particulares”. As internações por essa causa 
observadas no SIH-SUS em 2002 representam menos 
da metade dos nascimentos vivos identificados pelo Sis-
tema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) para 
o mesmo ano, que foi de 4.203 crianças. Serafim,17 em 
estudo de caso-controle sobre a mortalidade neonatal 
de residentes entre crianças nascidas em Maringá no 
período de 1997 a 2000, observou que 47,5% das 
mulheres-mães de crianças que faleceram no período 
neonatal, realizaram parto pelo SUS; para as crianças 
sobreviventes, esse percentual foi de apenas 31,25%. 
Essa situação é bastante distinta da observada no 
Município em 1989, quando mais de 80% dos partos 
foram cobertos pelo sistema oficial.18

As medidas adotadas também devem ter causado 
impacto na redução da evasão por doenças dos apa-
relhos respiratório e circulatório; além disso, a partir 
de 2002, a ativação de 15 leitos clínicos de atendi-
mento aos adultos no Hospital Municipal contribuiu, 
provavelmente, para facilitar o acesso às internações 
no próprio Município.

Para as internações decorrentes de lesões, envene-
namentos e outras causas externas, mais da metade 
delas realizam-se em outros Municípios, apesar de 
ter-se verificado um declínio – discreto – na evasão 
desse grupo. Como a dificuldade em obter atendimento 
ortopédico de necessidade pelo SUS ainda persiste em 
Maringá, a repressão dessa demanda provoca a busca 
por atendimento em outros Municípios, quase sempre 
em hospitais de localidades próximas e de pequeno 
porte – como Mandaguari, que, há anos, efetua trata-
mento dos casos de ortopedia oriundos de Maringá.

A diminuição das internações de residentes 
ocorreu, principalmente, nos Municípios pequenos, 
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possível reflexo da melhora do acesso aos serviços de 
baixa complexidade em Maringá; o que não se verificou 
para a capital do Estado, referência no tratamento 
oncológico de crianças, no atendimento de grandes 
queimaduras, em cirurgia cardíaca infantil e outras 
especialidades.

A tendência crescente do número de internações de 
residentes em Maringá foi acompanhada, embora em 
menor proporção, por internações de residentes em 
outros Municípios. Assim, é previsível que a invasão 
se caracterize, predominantemente, por residentes 
em Municípios integrantes da região metropolitana, 
as “cidades-dormitórios” de parcela importante da 
população que, embora aí resida, trabalha em Maringá. 
Eis um fenômeno bastante comum na vida da maioria 
das metrópoles brasileiras.

A "invasão" dos Municípios 
próximos reflete, possivelmente, 
dificuldades de acesso a serviços 
locais e constitui importante 
componente da gestão de leitos 
hospitalares. 

Utilização de leitos pelo SUS em Município do Sul do Brasil

Associada à oferta de serviços, a participação relati-
va de internações de residentes em outros Municípios 
ocorre, principalmente, para atendimento especiali-
zado, como internações por neoplasias e transtornos 
mentais e comportamentais. O aumento das interna-
ções por neoplasias, que, em termos absolutos, foi da 
ordem de 223% (conforme já mencionado), explica-se 
pela reestruturação da referência de tratamento no 
Hospital do Câncer e pela criação do Cacon.

No caso dos transtornos mentais, o Município, em 
consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde19 
e com a participação efetiva dos Conselhos e outras 
formas de organização popular, desenvolve políticas 
voltadas à desospitalização e ao fortalecimento da 
rede extra-hospitalar, mediante a descentralização das 
ações, da capacitação de profissionais da rede básica, 
da redução da oferta de leitos psiquiátricos (inicial-
mente, em 20%), além da implantação do Centro de 
Atenção Psicossocial-álcool e drogas (CAPS-ad) em 
2002; e, mais recentemente (2003), do serviço de 
emergência psiquiátrica do Hospital Municipal, porta 
de entrada para as internações na área. Apesar das 

ações de controle de porta de entrada e de alternativas 
de tratamento dos portadores de transtornos mentais, 
o fator agravante maior ainda se encontra na quan-
tidade de leitos disponíveis, muitas vezes utilizados 
indiscriminadamente.

Quanto às demais causas, a manutenção das inter-
nações de residentes em outros Municípios, possivel-
mente, também decorra da falta de oferta de leitos e de 
serviços de média e alta complexidade. A participação 
das internações de baixa complexidade, outro aspecto 
de grande relevância na gestão do sistema municipal, 
não foi objeto de alcance do presente estudo. Apesar 
do reconhecimento pela Norma Operacional da Assis-
tência à Saúde (NOAS), os Municípios-pólos de médio 
porte, condição de centenas no País, não têm suas 
intervenções demarcadas pelos seus limites geográfi-
cos; pequenos Municípios circunvizinhos, muitos deles 
hipertrofiados pela ocupação desordenada de espaços 
urbanos, carecem de infra-estrutura básica, inclusive 
de atenção à saúde da sua comunidade. A invasão de 
Municípios próximos para utilização de seus serviços 
de baixa complexidade é, possivelmente, reflexo da 
dificuldade de acesso a esses serviços no próprio local 
de moradia e constitui um importante componente a 
ser considerado na gestão de leitos hospitalares por 
Municípios de médio porte, principalmente quando 
a pactuação de recursos disponíveis não contempla 
tais dimensões.

O presente estudo possibilitou a análise da utiliza-
ção dos leitos hospitalares públicos e as dificuldades 
que se apresentam na conflitiva tentativa de imple-
mentar sistema de saúde universal e gratuito em uma 
sociedade como a brasileira. Em Maringá, Município 
de médio porte da Região Sul do Brasil, as tensões 
intensificam-se por se tratar de uma localidade cuja 
grande maioria de leitos encontra-se fora das institui-
ções públicas. O dimensionamento da expressão dos 
leitos hospitalares sob gestão pública no atendimento 
às reais necessidades da população residente, bem 
como da referenciada, não foi de alcance deste estudo. 
Para que se lhe dê continuidade, deve-se esclarecer 
a participação do sistema suplementar nesse nível de 
atenção. A participação expressiva dessa modalidade 
de autofinanciamento é reveladora das fragilidades no 
sistema e somente com o conhecimento da cobertura 
efetiva do serviço público será possível gerir planos 
que promovam a eqüidade e a integralidade como 
princípios, na prestação da atenção hospitalar.
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Resumo
Tracoma é uma ceratoconjuntivite infecciosa que acomete crianças, principalmente. Este trabalho descreve as atividades de 

vigilância epidemiológica do tracoma em uma escola municipal de São Paulo, Brasil, no período de 1993 a 1997. Realizou-
se análise dos dados das fichas de investigação epidemiológica. Examinaram-se 7.751 pessoas, entre alunos e funcionários. 
Anualmente, realizam-se atividades de busca ativa, ações educativas, notificação dos casos, tratamento e controle. As taxas de 
detecção foram de 4,1% em 1993, 4,0% em 1994, 0,1% em 1995, 0,9% em 1996 e 0,2% em 1997. A taxa de alta (cura) foi 
de 84,0%. Informações sobre saúde não eram enfocadas, regularmente, pelos professores. A intervenção na escola mediante 
ações educativas, ano após ano, e o tratamento específico reduziram as taxas de detecção. Os autores sugerem que se reavive 
a Educação em Saúde como tema para o ensino público, na esperança de que as crianças levem aos domicílios o aprendizado 
obtido na escola, para a conseqüente promoção de saúde na comunidade.

Palavras-chave: tracoma; vigilância epidemiológica; educação em saúde; escolas.

Summary
Trachoma is a keratoconjunctivitis affecting mainly children. This study describes epidemiological surveillance of 

trachoma in a municipal school in São Paulo, Brazil, during 1993-1997. Epidemiological investigation forms were 
analyzed, and 7,751 students and school employees were examined. Active surveillance or active searches , complemented 
by educational activities, notification of cases, treatment, and control activities were done each year. The detection 
rate was 4.1% in 1993, 4.0% in 1994, 0.1% in 1995, 0.9% in 1996, and 0.2% in 1997. The cure rate was 84.0%. It was 
noted that schoolteachers did not regularly focus on health information, and continuous educational activities at the 
school and specific treatment every year led to a fall in the trachoma rate. The authors suggest emphasizing Health 
Education as a subject for public schools, with the hope that children would take home lessons learned, strengthening 
health promotion in the community.

Key words: trachoma; epidemiological surveillance; health education; schools.
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Tracoma em uma escola de São Paulo-SP

Introdução

A cegueira é um importante problema de Saúde 
Pública que, muitas vezes, não tem recebido a atenção 
que merece. A maioria das pessoas atingidas por esse 
mal vive em países em desenvolvimento e está rela-
cionada a infecções, má nutrição e falta de assistência 
oftalmológica.1

O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica, isto é, 
afeta a conjuntiva e a córnea. Seu agente etiológico é 
a bactéria Chlamydia trachomatis, que atinge, mais 
freqüentemente, populações rurais pobres em áreas 
quentes e áridas de países em desenvolvimento. Trata-
se da principal causa infecciosa de cegueira evitável. As 
infecções, repetidas ao longo dos anos, podem evoluir 
para a formação de cicatrizes que levam à cegueira. A 
única fonte de infecção é o homem com infecção ativa, 
qual seja, a forma inflamatória. Crianças de até dez 
anos de idade e com infecção ativa são os principais 
reservatórios do agente etiológico nas populações onde 
o tracoma é endêmico. A principal forma de transmis-
são é a direta, mão-olho-mão; outra forma é a indireta, 
por objetos contaminados ou vetores mecânicos.2

O tracoma, ceratoconjuntivite 
crônica que afeta a conjuntiva 
e a córnea, é a principal causa 
infecciosa de cegueira evitável. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que existam 84 milhões de pessoas com tracoma, 
das quais 1,3 milhões totalmente cegas em razão da 
cicatriz corneana.3 A doença está relacionada a baixas 
condições socioeconômicas e locais sem saneamento 
básico. A questão da higiene pessoal é de fundamental 
importância na prevenção, especialmente na lavagem 
das mãos e do rosto, para romper a cadeia de trans-
missão da infecção. Em países desenvolvidos, seu 
controle foi alcançado, principalmente, pela melhoria 
das condições sanitárias.4

O Estado de São Paulo foi uma das regiões de dis-
seminação do tracoma no Brasil, a partir da imigração 
européia no século XIX.5

No inquérito epidemiológico de âmbito nacional 
realizado na década de 70, com o objetivo de conhecer 
a distribuição geográfica da endemia de tracoma e 

recomendar as áreas prioritárias para programas de 
controle, as unidades da federação que apresentaram 
maior prevalência da doença foram o Pará (26,2%), 
o Amazonas (15,7%) e Roraima (14,6%), mostrando 
que, amplamente disseminada no país, estava erra-
dicada, praticamente, no Estado de São Paulo, onde 
apresentava prevalência de 0,61% entre a população 
escolar. Hoje, o tracoma é encontrado em todo o 
território nacional; sob vigilância epidemiológica, 
tem status de doença de notificação obrigatória nos 
Estados de Mato Grosso, Ceará e São Paulo;5,6 neste, 
se o tracoma voltou a ser doença de notificação com-
pulsória a partir de 1992,7,8 a década de 80 já assistia 
a um ressurgimento de casos da doença, em número 
crescente, no interior do Estado, embora apenas em 
1990, os primeiros casos na cidade de São Paulo fo-
ram detectados no bairro de Brazilândia, zona norte 
da capital.

Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) mostram 
taxas de prevalência no Município de São Paulo de 4,6 
por 100.000 habitantes em 1993, 16,1/100.000 em 
1994, 6,1/100.000 em 1995, 2,3/100.000 em 1996, 
3,3/100.000 em 1997 e 3,4/100.000 em 1998.9

O presente trabalho tem como objetivos descrever 
as atividades de vigilância epidemiológica em uma 
escola de primeiro grau e analisar os dados das fichas 
de investigação epidemiológica (FIE) de tracoma no 
período de 1993 a 1997, para conhecer os fatores que 
interferiram na taxa de detecção da doença.

Metodologia

O Programa de Investigação Epidemiológica do 
Tracoma pela Administração Regional de Saúde 9 
(ARS 9), da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo(SMS/SP), teve início em 1993, após notificação 
de um caso de tracoma confirmado por exame clínico 
e por teste de imunofluorescência direta para Chla-
mydia trachomatis.

A escola municipal de primeiro grau em estudo, que 
pertence ao Distrito Administrativo (DA) de Pedreira, 
área de abrangência da ARS 9, é abastecida de água e 
esgoto pela rede pública e está situada na região sul 
do Município de São Paulo, este constituído de 96 
distritos administrativos. O DA de Pedreira apresenta 
índice de exclusão/inclusão social (IEX) de 0,72, pelo 
qual ocupa o 74° lugar entre os IEX dos DA.10



Epidemiologia e Serviços de Saúde         Volume 15 - Nº 2 - abr/jun de 2006        71 

Nilton Harunori Chinen e colaboradores

A partir da notificação de um caso de tracoma, foi 
desencadeada busca ativa entre os alunos, professores 
e funcionários presentes na escola durante os anos 
letivos de 1993 a 1997. Os comunicantes domiciliares 
dos casos positivos foram convocados para exame, 
ocasião em que se preencheram as fichas de investiga-
ção epidemiológica (FIE), iniciou-se o tratamento e a 
orientação dos casos de tracoma inflamatório. A visita 
domiciliar foi realizada para exame dos comunicantes 
faltosos, como também para conhecer as condições 
de habitação desses casos.

Para a análise, foram utilizados dados das FIE: 
identificação; manifestação clínica; inflamação tra-
comatosa; conjuntivite associada; contato com casos 
semelhantes; comunicantes de casos clínicos; e con-
dições de saneamento do domicílio.

Os profissionais da equipe de saúde foram treinados 
e padronizados para o diagnóstico de tracoma pelo 
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e pelo 
Centro para Organização da Atenção à Saúde (COAS). 
O treinamento consistiu de parte teórica, com apresen-
tação de temas relacionados à saúde ocular, anatomia, 
doenças oculares – como tracoma (definição, diag-
nóstico, tratamento e controle) – e orientação sobre 
o preenchimento das fichas. A parte prática do curso 
consistiu de busca ativa em escolas selecionadas pre-
viamente; e de realização, pelos treinandos, de exame 
clínico em crianças normais e positivas para tracoma. 
Considerou-se padronizado aquele profissional que 
apresentasse um percentual de acerto no diagnóstico 
de 80% dos casos.11

A equipe local, uma vez treinada, realizou as ações 
educativas nos três períodos escolares; utilizou-se de 
recursos audiovisuais – apresentação de diapositivos 
(slides) e álbuns seriados sobre a doença –, distribui-
ção de panfletos e demonstração prática da técnica de 
eversão palpebral no exame clínico. Com o intuito de 
avaliar o aproveitamento das palestras, foram aplicados 
questionários de perguntas dissertativas e de múltipla 
escolha. Durante as palestras, os pais ou responsáveis 
foram solicitados a explicitar, por escrito, na caderneta 
de anotações dos alunos, quando não autorizassem a 
submissão da criança ao exame.

Para a busca ativa, definiu-se como caso de 
tracoma qualquer pessoa que, ao exame ocular 
externo, apresentasse, pelo menos, um dos sinais 
do Esquema Simplificado de Gradação da OMS,12 
a saber:

- tracoma inflamatório folicular (TF), quando há, 
pelo menos, cinco folículos de 0,5mm de diâmetro 
como mínimo;

- tracoma inflamatório intenso (TI), quando mais 
de 50% dos vasos tarsais profundos encontram-se 
obscurecidos por hipertrofia papilar e edema;

- tracoma cicatricial (TS), quando há presença de 
cicatrizes conjuntivais;

- triquíase tracomatosa (TT), quando há, pelo menos, 
um cílio tocando o globo ocular ou evidência de 
cílios epilados; ou

- opacificação corneana (CO), quando a opacifica-
ção, facilmente visível, atinge a área pupilar.
O tratamento preconizado consistiu na aplicação 

de tetraciclina 1% pomada oftálmica – fornecida pela 
SES/SP – duas vezes ao dia, por 45 dias consecutivos, 
com retorno do paciente após esse período para o 
primeiro controle de tratamento. A cada 45 dias, no-
vos retornos foram realizados para controle de cura, 
em total de três. Se, durante esse período, não houve 
intercorrência de tracoma inflamatório (TF-TI), nem 
cicatrizes conjuntivais (TS), o paciente recebeu alta 
– curado, sem cicatriz. Quando apresentou cicatrizes, 
recebeu alta – curado, com cicatriz – e orientação para 
retornar uma vez ao ano, para controle.13

Reforçaram-se as seguintes medidas de prevenção: 
lavar o rosto sempre que lavar as mãos; separar e man-
ter a higiene de objetos de uso pessoal; utilizar toalhas 
descartáveis na escola; e tomar os devidos cuidados 
para diminuir a população de moscas e mosquitos 
(cuidados com lixo, resto de comida, entre outros).

A taxa de detecção na instituição foi calculada pelo 
número de casos positivos em relação ao total de 
examinados multiplicado por cem, no período de 1o 

de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.6

Os autores ressaltam que essa atividade constitui 
rotina da vigilância epidemiológica, em que é sempre 
solicitada a autorização dos pais para a realização dos 
exames dos escolares.

Resultados

Foram examinadas 7.751 pessoas, entre alunos, 
professores, funcionários e comunicantes de casos 
positivos de tracoma no período de 1993 a 1997. Todos 
os comunicantes do caso-índice foram examinados, 
não tendo sido encontrado qualquer caso positivo 
de tracoma.
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A Tabela 1 apresenta os casos notificados, os exa-
minados e a taxa de detecção observada na escola de 
primeiro grau, segundo presença de inflamação ocular 
de origem tracomatosa e anos de ocorrência. As taxas 
de detecção indicam declínio no decorrer dos cinco 
anos estudados, a partir de intervenção na escola com 
ações educativas, ano após ano, e instituição do trata-
mento preconizado. Essas taxas foram, proporcionais, 
inversamente, ao número de pessoas examinadas du-
rante o período de 1993 a 1997; assim, quanto maior 
o número de examinados, menor o número de casos 
clínicos detectados.

Em relação ao tipo de tracoma, 95,4% (125) dos 
casos diagnosticados eram do tipo folicular (TF), 

3,8% (5) do tipo cicatricial (TS) e 0,8% (1) do tipo 
intenso (TI).

A distribuição dos casos segundo o sexo foi de 
41,2% (54) para o sexo masculino e de 58,8% (77) 
para o feminino.

O percentual dos casos de tracoma folicular foi 
menor nos grupos etários extremos, de 1 a 4 anos 
(1,6%) e de 50 anos ou mais (0,8%); a maioria des-
ses casos concentrou-se nas faixas etárias de 5 a 9 e 
de 10 a 14 anos, totalizando mais de 80% dos casos 
investigados (Figura 1).

Os casos de tracoma cicatricial (TS) ocorreram 
de acordo com a seguinte distribuição proporcional 
por faixa etária: 60,0% (3) de casos de 20 a 49 anos; 

Tabela 1  -  Casos de tracoma notificados, número de examinados e taxa de detecção em escola do Município de 
São Paulo-SP. Brasil, 1993 a 1997

Ano Número de casos de tracoma Número de examinados Taxa de detecção (%)

1993 47 1.138 4,1

1994 61 1.520 4,0

1995 2 1.456 0,1

1996 17 1.822 0,9

1997 4 1.815 0,2

Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Administração Regional de Saúde 9

Figura 1  -  Distribuição dos casos notificados de tracoma folicular por faixa etária em escola do Município de São 
Paulo-SP. Brasil, 1993 a 1997
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20,0% (1) de 15 a 19 anos; e 20,0% (1) acima dos 
50 anos. O único caso de tracoma intenso (TI) foi de 
uma criança com idade entre 5 e 9 anos.

As manifestações clínicas, presentes em 73,6% 
dos casos, foram as seguintes mais freqüentes: pru-
rido (44,3%); lacrimejamento (30,5%); hiperemia 
(28,2%); ardor (23,7%); sensação de corpo estranho 
(17,6%); e fotofobia (11,5%).

Verificou-se que 98,5% (129) dos casos não 
apresentaram associações com conjuntivites; e que a 
taxa de alta – curado – foi de 84,0% para o período 
em estudo.

Em relação aos comunicantes, 47,6% (291) foram 
examinados e 27 casos de tracoma (9,3%) foram 
diagnosticados. Os autores ressaltam que, no ano de 
1997, todos os comunicantes foram examinados e 
nenhum caso foi detectado.

O tipo de contato predominante com casos se-
melhantes foi em creche/escola, para 89,3% (117) 
dos casos. Somente para 9,2% (12) dos casos, o 
contato foi domiciliar; para 1,5% (2), não havia essa 
informação.

Quanto ao abastecimento de água, verificou-se que, 
em 98,5% (129) dos domicílios onde ocorreram os 
casos, a água era fornecida pela rede pública – menos 

de 2% do abastecimento dependia de outras fontes, 
portanto. Sobre esgotamento sanitário, 53,9% (69) 
dos domicílios encontravam-se conectados à rede 
pública e 46,1% (59) não, conforme demonstra a 
Figura 2.

Discussão

O impacto da doença foi brando nessa escola. 
Detectou-se apenas um caso de TI em 1994 e não 
foram encontrados casos de TT e CO, além de haver 
pouca associação com conjuntivite, fatores agravantes 
do prognóstico.

Observou-se a ausência de predominância significa-
tiva em relação ao sexo, em concordância com outros 
trabalhos nacionais.14-16

Os casos de tracoma folicular ocorreram, com 
maior freqüência, na faixa etária de 5 a 14 anos, dados 
também coincidentes com os da literatura em que 
crianças são apontadas como o principal reservatório 
para a transmissão da doença.16 No tocante ao tracoma 
cicatricial (TS), vale ressaltar que quatro desses casos 
eram migrantes dos Estados da Bahia, do Ceará, de 
Minas Gerais e de São Paulo (interior deste Estado); 
apenas para um caso, não foi possível identificar a 

Figura 2  -  Distribuição dos casos notificados de tracoma segundo abastecimento de água e esgoto em escola do 
Município de São Paulo-SP. Brasil, 1993 a 1997
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procedência. Esses fatos sugerem que o tracoma seja 
um acontecimento recente na região, haja vista a ob-
servância de maior freqüência de tracoma folicular e 
de casos de TS em indivíduos não originários da área 
da ARS 9.17

Grande parte dos casos apresentou algum tipo de 
sintoma, o mais freqüente o prurido, resultado seme-
lhante ao obtido em estudo realizado no povoado de 
Poço Redondo, Estado da Bahia.18

A educação em saúde e a 
intervenção medicamentosa 
promoveram uma redução 
quantitativa do agente etiológico 
circulante, elevada taxa de cura 
e queda na taxa de detecção da 
doença na escola. 

A escola agrega a faixa etária mais acometida pelo 
tracoma que apresenta, como principal modo de trans-
missão, o contato direto mão-olho-mão. A ocorrência 
de casos, a ausência de detecção em alguns domicílios 
e a referência de contato com casos semelhantes na 
escola são evidências que indicam a instituição como 
local facilitador da disseminação da doença. A lavagem 
das mãos e do rosto com freqüência, fator importante 
na prevenção, faz com que se quebre a cadeia de 
transmissão da Chlamydia trachomatis. A escola é 
abastecida de água – potável e de boa qualidade – pela 
rede pública, além de dispor de esgoto sanitário. O 
número de torneiras disponíveis para lavar as mãos 
no período de recreação, entretanto, pode não ser 
suficiente; se todos os alunos saem para o recreio 
ao mesmo tempo, seu acesso à água é dificultado. 
Trabalho desenvolvido no Município de Bebedouro, 
Estado de São Paulo, demonstrou que existe uma 
relação entre ocorrência de tracoma e acesso a água; 
observou-se que, nas casas que contavam com água 
em seu interior, o número de casos detectados era 
menor, comparativamente àquelas cuja fonte de água 
era externa.19

As atividades de vigilância epidemiológica do 
tracoma realizadas, continuamente, nessa escola, em 
especial as atividades de educação em saúde para a 
prevenção e o tratamento da doença, e a intervenção 
medicamentosa, promoveram uma redução quanti-

tativa do agente etiológico circulante e, conseqüen-
temente, elevada taxa de cura e queda na taxa de 
detecção para menos de 1%. O sincronismo dessas 
ações permitiu que se controlasse a doença.

Para prevenir o aparecimento de novos casos, 
os autores sugerem à escola a instalação de mais 
torneiras no pátio e/ou a programação da recreação 
dos estudantes em períodos escalonados – algumas 
classes de cada vez –, além de manter as atividades 
de educação em saúde.

Os resultados desse trabalho demonstram que a 
simples oferta de água não deve ser o foco principal 
das ações dirigidas para o controle da doença; é pri-
mordial, igualmente, a inclusão de hábitos de higiene 
no cotidiano das pessoas, especialmente nas áreas de 
limitada inclusão social.

No período deste estudo, o tópico Educação em 
Saúde não constava da grade curricular. Trabalho nesse 
sentido foi iniciado na década de 70, com o Programa 
de Oftalmologia Sanitária Escolar para as escolas sob 
administração do Estado de São Paulo. Reunido em 
um manual educativo, o Programa, entretanto, não 
abrangeu as escolas municipais.20  No final de 1997, 
a Secretaria de Educação Fundamental do Ministério 
da Educação e Cultura lançou o Programa Curricular 
Nacional (PCN), para subsidiar as escolas estaduais e 
municipais na elaboração de conteúdo curricular.21 O 
assunto foi contemplado em temas transversais, entre 
eles a Saúde, o que não significou a criação de novas 
áreas ou disciplinas e sim temas que permeariam as 
disciplinas convencionais, todavia não obrigatórios.

É fundamental, portanto, a conscientização dos 
professores sobre a importância da educação em saúde 
nas salas de aula, cujo desenvolvimento dar-se-ia em 
duas etapas: a primeira, fixa, abordaria noções bási-
cas de higiene e manutenção da saúde; e a segunda, 
variável, enfocaria doenças que afetassem a região em 
determinado momento – por exemplo, tracoma e/ou 
sarampo e/ou leptospirose e/ou hepatite e/ou dengue, 
entre outras. A efetivação desse processo dependeria, 
outrossim, da criação de um sistema de parceria entre 
as áreas da Saúde e da Educação que dinamizasse o im-
pacto dos conhecimentos transmitidos às crianças para 
prevenção da ocorrência de doenças; elas, na idéia 
proposta por estes autores, levariam o conhecimento 
aprendido para dentro dos seus lares, ampliando a 
difusão de novos conceitos e hábitos para a promoção 
de saúde na sua família e comunidade.
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6ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS
BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA,

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, realizará de 15 a 17 de 
novembro, em Brasília, DF, a 6ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, 
Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI). A 6ª EXPOEPI visa divulgar e premiar os serviços de saúde 
do país que se destacaram nessas áreas, no período de 2005 a 2006, pelos resultados alcançados 
em atividades relevantes para a saúde pública; também contará com oficinas de trabalho, mesas-
redondas, palestras e conferências. 

A EXPOEPI vem se consolidando como o principal evento de epidemiologia aplicada aos serviços de 
saúde, tendo contado, na sua quinta edição, em 2005, com a participação de cerca de 1.300 pessoas. 

Os serviços de vigilância em saúde estaduais e municipais interessados em participar da mostra 
competitiva da EXPOEPI deverão inscrever sua experiência bem sucedida, expressando os indicadores 
de resultados epidemiológicos ou operacionais em um ou mais dos seguintes temas: 

1. Vigilância Ambiental

2. Vigilância, Prevenção e Controle de DST/Aids

3. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis

4. Vigilância, Prevenção e Controle de Dengue

5. Vigilância, Prevenção e Controle de Malária 

6. Vigilância, Prevenção e Controle de Tuberculose

7. Vigilância, Prevenção e Controle de Hanseníase

8. Vigilância, Prevenção e Controle de Hepatites Virais

9. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis

10. Aperfeiçoamento dos Sistemas de Informação e Análise de Situação de Saúde

11.Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

12. Vigilância, Prevenção e Controle de Acidentes e Violência 

13. Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

Em cada tema serão selecionadas 3 experiências para apresentação oral durante o evento, em 
um total de 39 trabalhos a serem divulgados e que participarão da Mostra Competitiva no local. 
As experiências devem ser originalmente dos Serviços de Saúde e demonstrar Reprodutibilidade, 
Sustentabilidade, Inovação e Impacto potencial na Saúde Pública. A inscrição é institucional e o autor 
principal deve ser lotado em serviço público de vigilância em saúde. A instituição vencedora em cada 
um dos temas receberá um prêmio de R$ 30 mil.

Para maiores informações acesse o site da SVS: www.saude.gov.br/svs



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 [Epidemiologia e Serviços de Saúde 

2006;15(1):7-34, 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.

Normas para publicação
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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 
Telefax: (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

Normas para publicação
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