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Editorial

Um dos artigos do presente número de Epidemiologia e Serviços de Saúde refere-se ao sub-registro 
de casos de febre hemorrágica do dengue em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.1 Ele trás à 
tona um problema dos mais desafiadores para a Saúde Pública de países tropicais e subtropicais: 

o aumento da incidência e da gravidade dos casos de dengue.
Desde sua re-emergência no Sudeste Asiático, na década de 1950, houve expansão da área de incidên-

cia da doença no mundo, bem como a ocorrência crescente de formas graves. Cerca de 2,5 bilhões de 
pessoas vivem em áreas de risco para a transmissão do dengue. As causas desse fenômeno são múltiplas, 
todavia não totalmente conhecidas. Porém, não resta dúvida de que o intenso e rápido fluxo migratório 
rural-urbano contribuiu decisivamente para essa situação. No Brasil, mais de 80% da população já 
reside em cidades, onde parte considerável dos habitantes vive em condições precárias de habitação e 
saneamento que favorecem a proliferação do mosquito vetor.

O controle da incidência da doença está baseado naquele que é, atualmente, o único elo vulnerável 
de sua cadeia de transmissão: o mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor. A luta contra esse inseto, 
extremamente adaptado às condições das cidades de hoje, é muito complexa e exige ações coordenadas 
de múltiplos setores da sociedade, além de mudanças de hábitos culturais arraigados na população. 
Como conseqüência dessas dificuldades, assiste-se a uma falta de efetividade das medidas de controle, 
não só no Brasil como em muitos outros países. Intervenções recentemente celebradas por terem sido 
bastante exitosas, mundialmente conhecida s, como as de Singapura e de Cuba, têm mostrado falta de 
sustentabilidade dos resultados alcançados: em ambos esses países, epidemias de dengue continuam a 
ser registradas. A luta contra o vetor deve ser mantida de forma contínua, portanto, aperfeiçoando-se a 
execução das onerosas e complexas medidas e estratégias de controle disponíveis.

É premente a necessidade de novos conhecimentos e tecnologias para aprimorar o controle do 
dengue. Além de tecnologias de maior eficácia para redução da densidade de infestação pelo Aedes 
aegypti, a busca de uma vacina profilática e eficaz deve ser alvo de pesquisa a merecer prioridade de 
apoio. Há alguns anos, tenta-se desenvolver uma vacina contra os quatro sorotipos virais da doença; até 
o momento, infelizmente, não se chegou a um resultado satisfatório. A letalidade dos casos de dengue 
hemorrágico ainda permanece alta, pois a atenção aos pacientes nem sempre é precoce e adequada. 
Ainda não se dispõe, ademais, de medicamentos eficazes para o tratamento etiológico do dengue e, por 
enquanto, resta a ação continuada de combate adequado ao vetor e o atendimento precoce e correto 
dos casos, medidas com poder de redução da incidência e da letalidade por dengue. O artigo de Corrêa 
PRL & França E contribui com esse último aspecto, fornecendo subsídios para a identificação de casos 
de febre hemorrágica e seu adequado tratamento.

A importância do acompanhamento de contatos de pacientes com tuberculose por um período mínimo 
de dois anos é uma das principais conclusões do estudo realizado em Londrina, Estado do Paraná, por 
Freire DN, Bonametti AM & Matsuo T.2 O controle da tuberculose também constitui um desafio. A doença 
insiste em manter níveis elevados de incidência. Agravada pelo surgimento da aids e pelo aparecimento 
da resistência do bacilo às drogas disponíveis, a tuberculose tem seus pilares de controle fundados no 
diagnóstico precoce e no tratamento adequado. O artigo publicado neste número fornece subsídios para 
o alcance desse fim.

O desafio do controle do Aedes aegypti  
e da assistência adequada ao dengue
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O objetivo de eliminar a sífilis congênita ainda não foi atingido. No artigo de Donalísio MR, Freire 
JB & Mendes ET,3 os autores buscam identificar falhas nos serviços de pré-natal e atenção ao parto 
que expliquem a incidência de casos, em princípio, plenamente evitável. O trabalho foi realizado na 
microrregião de Sumaré, Estado de São Paulo, usando dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) e consulta a prontuários das mães.

A mortalidade neonatal é o tema do artigo de Carvalho PI e colaboradores,4 realizado em Recife, 
Estado de Pernambuco. Também nesse estudo, foram trabalhados dados disponíveis em sistemas de 
informações, agora os de mortalidade [Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)] e de nascidos 
vivos ([Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)], fazendo linkage entre os respectivos  
bancos de dados. O manuscrito ainda reúne o mérito de introduzir o recorte de cor da pele como um 
indicador de desigualdade em óbitos neonatais.

No artigo sobre a série temporal de mortalidade por aids no Brasil,5 Reis CM, Santos EM & Cruz MM, 
da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro-
RJ, mostram o decréscimo das taxas de mortalidade a partir do uso de medicamentos anti-retrovirais 
pelos serviços públicos de saúde, embora o ritmo de queda tenha diminuído nos últimos três anos do 
período estudado (1982 a 2002). Também nesse artigo, a fonte de dados foi um sistema de informações 
(SIM).

Uma revisão bibliográfica sistemática é apresentada no artigo de Minto EC e colaboradores,6 da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, cujo tema é a avaliação de intervenções 
breves para redução do uso abusivo de bebida alcoólica em atenção primária. Além da importância 
metodológica do trabalho, salienta-se a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre o tema no 
Brasil, uma vez que o abuso de bebida alcoólica foi considerado pelo Ministério da Saúde como um dos 
dez problemas de saúde a serem priorizados nas ações do Programa de Saúde da Família.

Pedro Luiz Tauil
Membro do Comitê Editorial
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Early Diagnosis and Progression of Tuberculosis in Contacts*

Artigo 
originAl Diagnóstico precoce e

progressão da tuberculose em contatos
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Denison Noronha Freire
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Londrina-PR, Brasil

Ana Maria Bonametti
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Tiemi Matsuo
Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil

Resumo
O objetivo deste trabalho é o de estimar o rendimento do exame radiológico pulmonar, como recurso de diagnóstico 

precoce de tuberculose nos contatos, e o risco de casos secundários entre contatos de casos-indices. Realizou-se uma análise 
retrospectiva de uma coorte de 3.091 contatos de 879 prontuários de casos de tuberculose atendidos no Ambulatório de 
Pneumologia Sanitária de Londrina, Município do Estado do Paraná, Brasil. A associação entre alteração radiológica inicial 
e a ocorrência posterior de tuberculose nos contatos foi avaliada pela estimativa de risco relativo, confirmada em 13,7%. O 
resultado do exame radiológico pulmonar, realizado em contatos quando da inscrição dos casos-índice, foi avaliado como 
diagnóstico precoce da doença; 4,3% dos contatos (73/1.698) foram classificados como suspeitos. O adoecimento nos 
contatos foi estimado pela curva de Kaplan-Meyer; e seu risco de adoecimento, pela incidência acumulada e densidade de 
incidência. O risco de adoecimento nos contatos com exame radiológico suspeito foi 6,13 vezes maior, comparativamente ao 
dos contatos com exame normal. A probabilidade de ocorrência da doença nos contatos, em cinco anos, foi de aproximada-
mente 2%. Conclui-se que o exame radiológico é importante na triagem dos contatos; porém, seu rendimento foi insuficiente 
no diagnóstico precoce, persistindo o risco da doença durante o período de cinco anos.

Palavras-chave: tuberculose; contatos e progressão para doença; exame radiológico pulmonar.

Summary
The objective of this work is to evaluate the profitability of chest X-rays as a resource of premature diagnosis of 

tuberculosis and the risk of secondary cases among contacts of index-cases. A retrospective study was performed at 
3,091 contacts of 879 tuberculosis index-cases admitted for treatment in the Sanitary Pulmonary Ambulatory in the 
Municipality of Londrina, State of Paraná, Brazil. The association between the initial X-ray abnormality and the sub-
sequent occurrence of the disease in contacts was evaluated by the relative risk, and confirmed in 13.7% (10/73). The 
chest X-ray results, realized in contacts in the admission of the index-cases, were classified as a premature diagnosis 
for tuberculosis, and 4.3% of contacts (73/1,698) were classified as suspect cases. The progress of the disease in contacts 
was estimated by Kaplan-Meyer’s curve, and its frequency by cumulative incidence and incidence density. The risk 
of getting ill in the contacts with suspected X-ray results was 6.13 times bigger than the risk in contacts with normal 
X-ray results. The probability of acquiring the disease in contacts, in five years, was approximately 2%. In conclusion, 
the chest X-ray exam is important when screening contacts. However, its profitability was considered low in the early 
diagnosis, and the risk of the disease, during a period of five years, still persists.

Key words: tuberculosis; contacts and progression to disease; chest X-ray.

* Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde, do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Estadual de Londrina, Estado do Paraná. O trabalho foi realizado no Ambulatório de Pneumologia Sanitária 
do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Londrina-PR, sob orientação da Professora Doutora Ana Maria Bonametti.
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Introdução

Acompanhando a humanidade há milênios, a 
tuberculose permanece como grave problema de 
Saúde Pública, que atinge cidadãos socialmente mais 
vulneráveis, em sua faixa etária mais produtiva. Países 
em desenvolvimento são os que apresentam maior 
incidência da doença. O Brasil, com prevalência 
estimada em mais de 100.000 pacientes bacilíferos,1 
ocupa a 13a ou 14a posição, a depender da situação 
média atual.2

Para tentar solucioná-la, é necessário tratar os 
casos diagnosticados de forma adequada, investigar os 
pacientes sintomáticos respiratórios, prevenir a doença 
nas pessoas sadias e proteger as já infectadas. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se 
que cerca de 100 milhões de pessoas são infectadas 
anualmente, em todo o mundo, dos quais oito a dez 
milhões desenvolverão a doença durante a vida; a me-
tade dos infectados apresentará a forma contagiante e 
três milhões deles irão a óbito, a cada ano.2

O risco de adoecimento entre contatos de casos 
de tuberculose depende do estado bacteriológico do 
caso-índice e da intimidade.3-5 Consideram-se contatos 
de alto risco aqueles que compartilham ou comparti-
lharam o mesmo ambiente no passado recente.6

Nos EUA, descreveu-se um caso em que apenas 
uma fonte bacilífera foi suficiente para infectar 41 de 
97 indivíduos freqüentadores de um bar, causando 
doença ativa em 14 e tuberculose-infecção em 27.7 A 
freqüência da doença também pode ocorrer de forma 
significativa, quando o caso-índice apresenta bacilos-
copia negativa.8 Tais fatos justificam a recomendação 
de que nenhum grupo de contatos deve ser excluído 
da investigação de tuberculose.6

A triagem e o acompanhamento sistemático dos 
contatos de tuberculose são algumas das principais 
medidas preventivas contra novas infecções e surtos 
de doença na comunidade, por oferecerem maior 
oportunidade para diagnóstico de doença ativa e de 
infecção latente.9,10

O objetivo do presente estudo é estimar (I) o 
rendimento do exame radiológico como recurso de 
diagnóstico precoce de tuberculose e (II) o risco de 
casos secundários entre os contatos de casos-índice 
admitidos para tratamento em ambulatório municipal 
de pneumologia sanitária, durante o tempo de segui-
mento de cinco anos.

Metodologia

Estudo desenvolvido no ambulatório de pneumolo-
gia sanitária (APS) do Centro de Referência Dr. Bruno 
Piancastelli Filho, no Município de Londrina, Estado do 
Paraná, sede da 17a Regional de Saúde (RS) do Estado. 
O Município de Londrina possui uma área territorial de 
1.651 km2 e população, estimada em 2005, de 488.287 
habitantes.11 Ocupa o segundo lugar de classificação 
entre os 13 Municípios do Estado priorizados pelo 
Plano Emergencial de Controle da Tuberculose.

Uma coorte de 3.091 contatos de 879 pacientes 
admitidos para tratamento de tuberculose (casos-ín-
dice) no APS de Londrina, no período de 1° de janeiro 
de 1991 a 31 de dezembro de 1995, foi analisada 
retrospectivamente, para detectar a ocorrência da 
doença nos contatos. O seguimento dessa população 
estendeu-se até 31 de dezembro de 2000.

Foram excluídos quatro casos-índice e seus respec-
tivos contatos, decorrentes de mudança de diagnóstico 
após admissão para tratamento. Outros 67 contatos de 
tuberculose também foram excluídos do estudo por 
serem contatos de mais de um caso-índice: o registro 
de contatos em dois ou mais prontuários impossibilita 
a comprovação da origem da pressuposta fonte bacilí-
fera infectante e, conseqüentemente, a determinação 
do tempo decorrido para o adoecimento dos contatos. 
Apenas um prontuário foi extraviado.

Define-se como caso de tuberculose todo indivíduo 
com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou 
cultura e aquele em que o médico, com base nos dados 
clínico-epidemiológicos e nos resultados de exames 
complementares, firma o diagnóstico de tuberculose. 
Como contato de tuberculose, considera-se a pessoa 

Diagnóstico de tuberculose em contatos

Define-se como caso de tuberculose 
o indivíduo com diagnóstico 
confirmado por baciloscopia ou 
cultura e, ainda, aquele em que o 
médico, com base em dados 
clínico-epidemiológicos e 
exames complementares, 
diagnostica a doença. 
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que se relaciona com o indivíduo-foco transmissor 
da tuberculose.12

A fonte de informação utilizada foi o prontuário 
médico de 879 pacientes admitidos para tratamento 
(casos-índice) no APS de Londrina. O livro que registra 
a admissão de novos casos foi o instrumento utilizado 
para comprovar o adoecimento nos contatos. Os casos 
incluídos correspondem a todas as formas de tuber-
culose: casos novos, de retratamento e de associação 
entre tuberculose e a síndrome da imunodeficiência 
adquirida, a aids. O diagnóstico foi estabelecido de 
acordo com a definição do Plano Nacional de Controle 
da Tuberculose,12 do Ministério da Saúde.

As variáveis clínicas e epidemiológicas de inte-
resse no estudo foram analisadas, tanto no grupo 
de casos-índice como no de contatos. No grupo de 
casos-índice, verificou-se: a) condição prévia à sua 
inscrição (virgem de tratamento, falência, recidiva); 
b) ano da inscrição para tratamento de tuberculose; c) 
formas clínicas da doença (pulmonar, extrapulmonar 
e mista); e d) resultado da baciloscopia do escarro. 
Nos contatos, foram observados: a) comparecimento; 
b) resultado do exame radiológico pulmonar inicial; e 
c) progressão e tempo decorrido da confirmação do 
diagnóstico de tuberculose.

Um banco de dados foi elaborado, utilizando-se o 
programa Epi Info versão 6.04d,13 para a entrada dos 
dados clínicos, radiológicos e laboratoriais dos 879 
casos-índice. Esses dados foram coletados dos pron-
tuários médicos, diretamente. O mesmo programa foi 
utilizado para a realização das análises estatísticas. A 
coleta dos dados e sua digitação foram executadas pelo 
autor principal do trabalho, unicamente.

O laudo dos exames radiológicos dos contatos e 
dos pacientes inscritos para tratamento foi realizado 
por um dos dois pneumologistas do APS, ambos 
concursados e com título de especialista em tisiop-
neumologia. Os critérios adotados para o diagnóstico 
da tuberculose foram os preconizados pelo Ministério 
da Saúde.12 Os resultados dos exames radiológicos 
seguiram a recomendação do I Consenso Brasileiro 
de Tuberculose, classificados nas categorias ‘Suspeito’, 
‘Normal’, ‘Não classificado’ e ‘Seqüelas’.14

Os exames bacteriológicos do escarro foram reali-
zados no Laboratório Central da Prefeitura de Londrina 
(Centrolab). Os exames histopatológicos (biópsias 
de pleura, biópsias e punções de gânglios periféricos 
e biópsias de outros materiais) foram realizados, na 

maioria das vezes, em hospitais, principalmente no 
Hospital Universitário da Universidade Estadual de 
Londrina. Os exames bacteriológicos foram realiza-
dos na admissão dos casos-índice e nos contatos que 
vieram a adoecer.

Pela inexistência de informações nos prontuários, 
não foi determinado o tipo de relacionamento entre 
o contato e o caso-índice – se membro da família, 
companheiro de trabalho, colega de escola, amigo(a), 
namorado(a). Também não foi considerada a inten-
sidade desse relacionamento – se íntimo ou eventual. 
Neste estudo, foram considerados contatos todos os 
indivíduos relatados pelos pacientes como próximos, 
listados em seus prontuários.

O risco de tuberculose em contatos foi estimado 
sob as formas de incidência acumulada e densidade de 
incidência. Uma estimativa do risco relativo, com inter-
valo de confiança de 95%, foi utilizada para verificar a 
existência de associação entre duas variáveis referentes 
aos casos-índice (positividade da baciloscopia e condi-
ção terapêutica inicial) e o adoecimento dos contatos. 
A probabilidade de progressão para tuberculose nos 
contatos foi estimada mediante a utilização da curva 
de Kaplan-Meyer. Para verificação da associação entre 
alteração radiológica inicial dos contatos e seu adoeci-
mento posterior, também foi calculado o risco relativo, 
com intervalo de confiança de 95%.

Considerações éticas
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Londrina.

Resultados

Dos 3.091 contatos elegíveis, 71 (2,3%) evoluíram 
para tuberculose no período mínimo definido de cinco 
anos (IC

95%
=1,8%-2,9%). O numero de contatos por 

caso-índice variou de zero a 18, com média de 3,5.
Dos 3.091 contatos eleitos, apenas 1.717 (55,5%) 

tinham registro de idade; destes, 1.006 (58,6%) eram 
menores de 21 anos. A diferença entre os contatos des-
sa faixa etária que adoeceram ou mantiveram-se sadios 
não foi significativa (p=0,2914), estatisticamente.

O risco de tuberculose nos contatos, nos cinco 
anos de seguimento, foi de 2.300 casos por 100.000 
contatos (IC

95%
=1.800-2.900), o que equivale a uma 

incidência estimada de 4,6/1.000 contatos/ano.
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Em 732 dos 879 (83,3%) casos-índice, o diagnós-
tico de tuberculose foi confirmado laboratorialmente: 
450 (51,2%) bacilíferos, considerando apenas o exame 
de escarro. No período de cinco anos, adoeceram 55 
(3,1%) dos 1.769 contatos de casos-índice bacilíferos 
e oito (1,3%) dos 611 contatos de casos-índice não 
bacilíferos. O risco de adoecimento nos contatos de ca-
sos-índice bacilíferos mostrou ser, aproximadamente, 
duas vezes maior que o dos contatos de casos-índice 
com baciloscopia negativa (Tabela 1); na análise, não 
foi considerado o resultado da cultura de escarro por 
falta de registros nos arquivos médicos.

Apesar de todos os 3.091 contatos terem sido con-
vocados para exame radiológico pulmonar, apenas 
1.698 (54,9%) foram radiografados. Do grupo de 
contatos radiografados, 73 (4,3%) (IC

95%
=3,4%-5,4%) 

foram classificados como suspeitos e dez (13,7%) 
evoluíram para doença (IC

95%
=7,1%-24,2%). No grupo 

dos 1.567 contatos com radiografia normal, apenas 
35 (2,2%) adoeceram no período de estudo. O risco 
de adoecimento dos contatos com exame radiológico 
pulmonar inicial suspeito foi cerca de seis vezes maior, 
comparativamente ao dos contatos com exame normal 
na avaliação inicial. A Tabela 2 apresenta o resultado 
dos exames radiológicos nos contatos por ocasião da 
inscrição dos casos-indice; e o adoecimento dessa 
população.

As formas pulmonar e mista (pulmonar e extra-
pulmonar) foram descritas em 614 (70%) dos casos-
índice e foram confirmadas como responsáveis por 62 
(87,3%) dos contatos que vieram a adoecer.

De todos os 879 casos-índice incluídos, 772 
(87,8%) eram virgens de tratamento – destes, 91,9% 
receberam alta médica por tratamento regular. A 
reincidência de abandono nos casos-índice inscritos 
para retratamento foi registrada em 15 (39,5%) dos 
38 pacientes. O adoecimento dos contatos do grupo 
reincidente ocorreu em 18 (25,4%) dos 71 contatos 
que evoluíram para tuberculose. Pode-se concluir, 
com base nas informações apresentadas na Tabela 
3, que o risco de adoecimento dos contatos de ca-
sos-índice crônicos é, aproximadamente, duas vezes 
maior que o dos contatos de casos-índice virgens de 
tratamento.

O presente estudo estimou em 98% a probabilidade 
de um contato estar livre de tuberculose no quinto ano 
de seguimento após sua convocação inicial, realizada 
tão logo a informação de potencial contágio fora re-
latada pelo caso-índice. Em outras palavras, a proba-
bilidade de ocorrência da doença nos contatos foi de 
2% nos cinco primeiros anos de seguimento, conforme 
mostra a curva de Kaplan-Meyer, na Figura 1.

Discussão

No Município de Londrina-PR, para o período de 
1991 a 1995, o coeficiente de incidência anual médio 
para tuberculose – ao se considerar todos os casos, 
incluindo casos novos e recidivas – foi estimado em 
47,8 por 100.000 habitantes. Para o mesmo período, 
a média do Estado do Paraná foi calculada em 28,7 
por 100.000 habitantes.15

Tabela 1  -  Distribuição da população segundo baciloscopia no escarro dos casos-índices e adoecimento dos 
contatos, no Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli 
Filho, de Londrina, Estado do Paraná. Brasil, 1991 a 1995

Baciloscopias no escarro 
dos casos-índices

Adoecimento dos contatos

RR a IC
95%

 bSim Não Total

n % n % n %

Positiva 55 3,1 1.714 96,9 1.769 57,2 2,37 1,14-4,96

Negativa 8 1,3 603 98,7 611 19,8 1,00 Referência

Não realizada 8 1,1 703 98,9 711 23,0 – –

TOTAL 71 2,3 3.020 97,7 3.091 100,0

a) RR: risco relativo

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

Nota: teste do qui-quadrado, excluída a categoria ‘Não realizada’: χ2=5,71; valor de p=0,0169

Fonte: prontuários médicos do Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Londrina-PR.
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Tabela 2  -  Distribuição da população segundo resultado dos exames radiológicos e adoecimento dos contatos, 
no Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, de 
Londrina, Estado do Paraná. Brasil, 1991 a 1995

Exame radiológico 
pulmonar dos 
contatos a

Adoecimento dos contatos

RR b IC
95%

 cSim Não Total

n % n % n %

Suspeito 10 21,7 63 3,8 73 4,3 6,13 3,16-11,90

Normal 35 76,1 1.532 92,8 1.567 92,3 1,00 Referência

Não classificado – – 48 2,9 48 2,8 –

Seqüelas 1 2,2 9 0,5 10 0,6 –

TOTAL 46 100,0 1.652 100,0 1.698 100,0

a) A diferença entre os dois grupos de contatos de tuberculose foi significativa, estatisticamente, quando a análise foi realizada considerando-se somente o total de resultados normais e suspeitos: 
valor de p= 0,00015, pelo teste exato de Fischer.

b) RR: risco relativo

c) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

Nota: teste exato de Fisher, excluídas as categorias ‘Não classificado’ e ‘Seqüelas’: valor de p<0,0001

Fonte: prontuários médicos do Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Londrina-PR.

Figura 1  -  Tempo livre de tuberculose dos contatos da doença após o presumido contágio com o caso-índice, 
no Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, de 
Londrina, Estado do Paraná. Brasil, 1991 a 1995

Fonte: prontuários médicos do Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Londrina-PR.
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Tabela 3  -  Distribuição da população segundo condição terapêutica dos casos-índices e adoecimento dos 
contatos, no Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli 
Filho, de Londrina, Estado do Paraná. Brasil, 1991 a 1995

Condição terapêutica 
dos casos-índices

Adoecimento dos contatos

RR a IC
95%

 bSim Não Total

n % n % n %

Crônicos 18 25,4 398 13,2 416 13,5 2,18 1,29-3,69

Virgens de tratamento 53 74,6 2.622 86,8 2.675 86,5 1,00 Referência

TOTAL 71 100,0 3.020 100,0 3.091 100,0

a) RR: risco relativo

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

Nota: teste do qui-quadrado: χ2=8,83; valor de p=0,0030

Fonte: prontuários médicos do Ambulatório de Pneumologia Sanitária do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Londrina-PR.

Todo caso de tuberculose diagnosticado em Lon-
drina é notificado à Seção de Epidemiologia da 17a 
Regional de Saúde do Estado. Apesar de o Ambulatório 
de Pneumologia de Londrina centralizar todos os casos 
de tuberculose durante o período desse estudo, é pos-
sível que um pequeno número de pacientes, originários 
de outros Municípios e com diagnósticos firmados em 
hospitais ou clínicas privadas, não tenha sido incluído 
nos registros do APS.

Tal como em outras cidades, também em Londrina, 
a maioria dos diagnósticos de tuberculose é realizada 
em hospitais (67,4%),16 a exemplo de Ribeirão Pre-
to(67,2%).17 A inexistência da informatização – esta 
instrumentação aconteceu a partir de 1996 – também 
poderia ser responsável por possíveis divergências entre 
a casuística notificada na Regional de Saúde e a inscrita 
para tratamento no APS. Apesar desse potencial viés, es-
tes autores consideraram que os resultados obtidos pelo 
estudo ora apresentado proporcionam uma razoável 
estimativa da real freqüência da doença no Município.

Não foi possível confirmar a relação direta entre 
contágio-infecção ou se caso-índice e contato possuí-
am a mesma cepa. Tal afirmação seria possível, tão-so-
mente, com a utilização dos recursos da genotipagem 
da micobactéria pela técnica do RFLP (restriction-
fragment-length polymorphism), não disponível no 
local onde foi desenvolvido este trabalho.18,19

A média de 3,5 contatos por caso-índice foi menor 
que a encontrada em Edimburgo (4,7) ou na Espanha 
(4,5), porém maior do que a média revelada por um 
estudo sobre Hong Kong, de 3,0 contatos por caso-
índice.3,8,20

Nos Estados Unidos da América, pesquisadores não 
confirmaram a média de quatro contatos declarados 
na admissão dos casos-índice; dois novos contatos, 
especialmente crianças, foram identificados em visita 
domiciliar.21 Supõe-se que fato semelhante ocorra 
na relação dos contatos relatados nos prontuários 
do APS de Londrina, o que ressalta a importância de 
uma vigilância epidemiológica mais efetiva, que inclua 
visitas domiciliares rotineiras.

O resultado do exame radiológico pulmonar realiza-
do em contatos, quando da inscrição dos casos-índice, 
foi avaliado como diagnóstico precoce da doença. A 
elevada freqüência de exame radiológico de tórax nor-
mal na avaliação inicial dos contatos e o baixo número 
de diagnósticos realizados no APS, associados ao fato 
de a maioria dos casos diagnosticados nos hospitais ser 
contato de paciente inscrito para tratamento no ambu-
latório, sugerem que o rastreamento dos contatos de 
tuberculose pelo exame radiológico de tórax, realizado 
durante a inscrição dos casos-índice, não alcançou o 
resultado ideal, não evitou a progressão dos contatos 
para doença ativa. Melhores resultados poderiam ter 
sido obtidos se os contatos tivessem retornado para 
controle periódico, após a triagem inicial.

A irregularidade no fornecimento do teste tubercu-
línico durante parte do período estudado direcionou 
o controle dos contatos de casos-índice, sintomáticos 
ou não, para o exame radiológico – abreugrafia até 
1998; RX de tórax, desde então. Acredita-se que o exa-
me radiológico pulmonar tenha maior rendimento se 
indicado apenas para os contatos infectados (reatores 
ao teste tuberculínico) e os sintomáticos respiratórios, 
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atual rotina adotada para o Ambulatório de Pneumo-
logia Sanitária de Londrina.

A tomografia computadorizada de pulmões e me-
diastino, se realizada, contribuiria para o diagnóstico 
de lesões mínimas, eventualmente despercebidas no 
exame radiológico de tórax. O alto custo desse exame, 
entretanto, torna inviável sua aplicação na rotina da 
Saúde Pública.

A associação da contagiosidade dos casos-índice e a 
progressão para tuberculose nos contatos é conclusiva, 
para estes autores, quando se compara contatos 
advindos de casos-índice bacilíferos com contatos cujos 
casos-índice não eram bacilíferos. Fatos semelhantes 
também foram constatados em casos-índice crônicos 
e portadores de formas pulmonares e mistas.

A cultura de escarro constitui procedimento mais 
sensível que a baciloscopia, fato comprovado em es-
tudo realizado na Índia, onde, para 61% dos casos, o 
diagnóstico de tuberculose foi confirmado apenas pela 
cultura do escarro;22 nesse estudo, por falta de regis-
tros nos arquivos médicos, não foi possível estimar o 
número, tampouco resultados das culturas de escarro, 
tanto nos casos-índice como nos contatos.

A Figura 1 registra que a maioria de adoecimentos 
ocorreu nos dois primeiros anos após o contágio, 
situação semelhante à já demonstrada em outros 
estudos.23,24 Na Escócia, por exemplo, 7,6% (42/555) 
dos contatos progrediram para tuberculose em dife-
rentes períodos: 71% (30/42) foram diagnosticados 
na primeira visita; 19% (8/42), após seis meses; e 
9,5% (4/42), após 16 a 24 meses do atendimento 
inicial. O presente estudo contesta Selby e colabo-
radores quanto à proposta de redução do tempo de 
seguimento radiológico dos contatos para seis meses, 
reafirmando a importância do seguimento clínico 
radiológico dos contatos de pacientes bacilíferos por 
um período de pelo menos dois anos, principalmente 
de pacientes com precárias condições socioeconômi-
cas.25,26 O documento de guidelines (diretrizes) da 
British Thoracic Society recomenda que os contatos 
familiares devam ser examinados anualmente, durante 
dois anos; e os contatos casuais, apenas quando sinto-
máticos ou se relacionados com casos-índice de alta 
contagiosidade.27

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT) implantado no Brasil privilegia a busca de no-
vos casos da doença pela investigação dos sintomáticos 
respiratórios e pelo tratamento da doença diagnosti-

cada. O seguimento da população de contatos após a 
triagem inicial, porém, não tem sua recomendação 
enfatizada pelo PNCT.

A tuberculose latente, com freqüência decorrente 
de uma exposição remota ao bacilo de Koch (bK), é a 
responsável pelo aumento do número de novos casos de 
indivíduos também infectados pelo vírus da imunodefi-
ciência humana, o HIV, agente causador da aids.28

No Ambulatório de Pneumologia Sanitária do 
Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, 
em Londrina-PR, de onde se coletaram os dados que 
serviram de base a este estudo, é rotina realizar o 
exame radiológico pulmonar em todos os contatos de 
tuberculose – somente por ocasião da inscrição para 
tratamento dos casos-índice –, independentemente de 
serem ou não sintomáticos respiratórios. Acredita-se, 
entretanto, que o acompanhamento posterior dos 
contatos bacilíferos, com o propósito de diagnosticar 
e tratar a doença precocemente, é uma medida de 
fundamental importância.

Este estudo demonstra que o exame radiológico de 
tórax deve ser indicado a todos os contatos íntimos 
de casos-índice com doença ativa por ocasião de seu 
diagnóstico na fonte contagiante, mesmo quando esses 
contatos são assintomáticos. Conclui, ademais, que 
um seguimento com avaliações periódicas de pelo 
menos dois anos de duração é uma prática que deve 
contribuir para o aumento da eficiência do controle 
da tuberculose no País.
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A associação da contagiosidade 
dos casos-índice e a progressão 
para tuberculose nos contatos é 
conclusiva, quando se compara 
contatos de casos bacilíferos 
com contatos de casos 
não bacilíferos. 
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7ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS
BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA,

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

A Expoepi - Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças - vem se tornando um sucesso maior a cada ano que se passa. E já estamos 
chegando à 7° edição!

Entre os dias 21 e 23 de novembro, Brasília abrirá novamente um espaço para divulgar e premiar 
o trabalho de serviços de saúde de todo o Brasil que se destacaram nas áreas de prevenção, vigilância 
e controle de doenças. É a hora de trocar experiências, de ver o que está acontecendo de novo na 
epidemiologia, de atualizar conhecimentos, de aprender com os mestres da área, de notar como 
pequenos detalhes somados a uma grande vontade de fazer podem mudar e interferir na saúde de um 
grande número de pessoas. 

A Expoepi é a hora e o espaço de viver a importância da epidemiologia e, por isso, atrai tanta gente 
da área e vem se tornando um evento de referência no Brasil.

Prova desse sucesso são os números da Expoepi do ano passado: foram 1.346 participantes vindos 
de todos os estados do país, incluindo municípios bem pequenos; mais de 300 trabalhos inscritos; 11 
lançamentos editoriais na área de vigilância em saúde; e um prêmio de R$ 30 mil reais concedido a 
cada uma das dez melhores experiências apresentadas durante a Mostra. E teve mais...

Foram oito oficinas de trabalho; sete temas de palestras com debate; 60 experiências bem-
sucedidas que participaram da mostra competitiva; três mesas-redondas; duas conferências e diversas 
atividades culturais. E este ano promete ser ainda melhor!

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

Incluído na programação da 7° Expoepi, o II Seminário Nacional de Vigilância em Doenças e Agravos 
não Transmissíveis e Promoção da Saúde será um espaço para discutir e pensar os desafios que as 
Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), os acidentes e a violência impõem à saúde pública 
brasileira. Para se ter noção da importância desse encontro, somente as DCNT- como as doenças 
do coração e os vários tipos de câncer - são responsáveis por 62,8% do total das mortes por causas 
conhecidas no Brasil.

O Seminário será também a oportunidade de pactuação entre o governo Federal, os estados e 
municípios, de assuntos como a importância da prevenção e da Promoção à Saúde, colocando em 
pauta temas como o sedentarismo, a alimentação inadequada, o excesso de peso e outras práticas 
nocivas à saúde da população como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o tabagismo.

O evento será nos dias 20 e 21 de novembro e pretende reunir 200 técnicos de secretarias estaduais 
de Saúde, secretarias municipais de todas as capitais do país, representantes de instituições de ensino 
e pesquisa, centros colaboradores e profissionais de diversas áreas do Ministério da Saúde. Só terão 
acesso ao Seminário pessoas convidadas. Para mais informações, favor entrar em contato com a 
Coordenação-Geral de Vigilância de Agravos e Doenças pelos telefones (61) 3315-3670 ou 3315-3784 
ou pelo endereço eletrônico cgdant@saude.gov.br.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi investigar os casos de sífilis congênita notificados na microrregião de Sumaré, Estado de São 

Paulo, Brasil, e identificar pontos vulneráveis da assistência obstétrica e neonatal. Foi realizado estudo descritivo retrospectivo 
dos 45 casos de sífilis congênita no período de 2003 a 2005, mediante revisão das fichas de notificação epidemiológica e 
dos prontuários médicos. Identificou-se atraso no diagnóstico sorológico não treponêmico [teste: Veneral Disease Research 
Laboratory (VDRL)] durante o pré-natal, falhas no tratamento das gestantes infectadas e seus parceiros. A investigação dos 
recém-nascidos no âmbito hospitalar foi ágil (primeiros cinco dias). Faz referência à falta de informações sobre o seguimento 
da mulher e da criança infectadas. O acesso aos serviços parece não ser limitante, ao contrário da qualidade da atenção. Esses 
dados refletem dificuldades e inadequação dos serviços de obstetrícia na microrregião de Sumaré. Ressalta-se o papel do hos-
pital como unidade sentinela regional no diagnóstico de sífilis não detectada ou, até mesmo, negligenciada no pré-natal.

Palavras-chave: sífilis congênita; vigilância epidemiológica; doenças sexualmente transmissíveis; cuidado pré-natal.

Summary
The objective of this study was to analyze notified cases of congenital syphilis, and to identify the vulnerable points 

in the obstetric and postnatal attending related to disease incidence in Sumaré micro-region, State of São Paulo, Brazil. 
A retrospective descriptive study was made of 45 syphilis cases in newborns and abortions, from 2003 to 2005, includ-
ing medical and epidemiological records review. It were identified problems with delaying in diagnosing to make the 
serological testing [Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)] to detect syphilis during pregnancy; and a delay in 
exam and result flow, as well as inadequate or non-existent treatment for pregnant women and their partners. Newborn 
hospital investigation was fast (less than five days). There was no evidence of infected women and children follow up 
after birth. Data reflect difficulties, and inadequate obstetric services in Sumaré micro-region. The reference hospital 
has a role as regional sentinel unit for identifying syphilis cases not detected or even neglected in prenatal care.

Key words: congenital syphilis; epidemiological surveillance; sexually transmitted diseases; prenatal care.
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– Unveiling the Fragile Points in Pregnant Women and Newborn Care
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Introdução

A sífilis congênita é causa freqüente de morbimor-
talidade perinatal. Trata-se de uma doença passível de 
prevenção, de agente etiológico e modo de transmissão 
conhecidos, cuja eliminação é possível desde que 
a mulher infectada pelo Treponema pallidum seja 
identificada e tratada antes e durante a gestação; porém 
o controle da infecção permanece como um grande 
desafio para os serviços assistenciais e de vigilância 
epidemiológica. Embora seja uma doença de notifi-
cação compulsória, informações sobre sua incidência 
ainda são precárias e pouco confiáveis, em razão da 
subnotificação de casos por ocasião do parto, ademais 
da perda de seguimento do recém-nascido.1-3

A partir de 1993, o Ministério da Saúde propôs a 
eliminação da sífilis congênita até o ano 2000. Para 
tanto, passou a indicar o rastreamento da doença na 
gravidez mediante o diagnóstico sorológico não tre-
ponêmico [teste: Veneral Disease Research Laboratory 
(VDRL)], como estratégia a ser privilegiada.1,4 As metas 
não foram atingidas. Estima-se que a prevalência média 
da infecção em gestantes no País esteja próxima dos 3 
a 4%, variando segundo regiões.2,5 Rodrigues e cola-
boradores (2004) registraram 1,7% de prevalência da 
doença em puérperas de maternidades de referência, 
em 1999 e 2000.5

Estima-se em 1,5 a 2,0 casos de sífilis congênita por 
1.000 nascidos vivos no Brasil, entre 2000 e 2003.2 Es-
tatísticas oficiais de mortalidade, entretanto, sugerem 
subnotificação de casos.5,6 Saraceni e colaboradores 
(2005) identificaram taxa de mortalidade perinatal 
específica para sífilis congênita estável, de 0,76 por 
1.000 nascimentos, no Rio de Janeiro, entre 1999 e 
2002.3 No período de 1997 até 2000, no Estado de São 
Paulo, o Sistema de Informações sobre Mortalidade, 
co-administrado no nível federal pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS) e pelo Departamento 
de Informática do SUS (Datasus/MS), do Ministério da 
Saúde (MS), notificou 21 óbitos por sífilis congênita 
em menores de um ano, média de 5,3 óbitos/ano. 
São Paulo, apesar de ser um dos Estados com maior 
registro de casos de mortes por sífilis congênita, 
onde a investigação e notificação também são mais 
freqüentes,7 ainda apresenta sub-registro de morte 
em menores de um ano.

O sistema de vigilância epidemiológica da Região 
de Campinas (dois milhões habitantes, distribuídos 

em 42 Municípios) registrou, em média, 30 casos de 
sífilis congênita/ano, no período de 1998 a 2003, cons-
tituindo 3,2% do total de casos notificados no Estado 
de São Paulo. A despeito da grande subnotificação de 
doenças sexualmente transmissíveis (DST) na região 
e da precariedade das informações sobre sífilis con-
gênita, registrou-se aumento do número de casos em 
recém-nascidos na microrregião de Sumaré, a partir 
do segundo semestre de 2003.

A sífilis congênita é possível de ser considerada 
como um “evento sentinela”: sua ocorrência pode 
revelar falhas na atenção à saúde da gestante relacio-
nadas ao diagnóstico, tratamento, investigação e/ou 
notificação, além de ser um marcador da transmissão 
entre adultos na comunidade.8,9

O objetivo deste estudo foi analisar os casos de 
sífilis congênita notificados em cinco Municípios da 
microrregião de Sumaré, Estado de São Paulo, de 2003 
a 2005, identificando pontos vulneráveis do programa 
de atendimento pré-natal, da assistência ao parto e ao 
puerpério e da atenção à criança.

Metodologia

Foi realizado estudo retrospectivo descritivo do 
perfil epidemiológico da sífilis congênita em cinco 
Municípios (Hortolândia, Monte-Mor, Nova Odessa, 
Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré) que perfazem um 
total de 630.000 habitantes, para a microrregião de 
Sumaré-SP, aproximadamente. As informações foram 
obtidas a partir das fichas de notificação epidemiológi-
ca de sífilis congênita disponíveis no Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação (Sinan) dos Municípios, bem 
como da Direção Regional de Saúde de Campinas DIR-
XII.10 Também foram realizadas visitas aos hospitais 
desses Municípios e busca ativa dos prontuários de 
parturientes e recém-nascidos referentes às notifica-
ções do sistema de vigilância epidemiológica local e 
regional. Foram avaliadas informações de três hospitais 
gerais de pequeno porte (menos de 70 leitos), entre 
os quatro existentes nos Municípios. Para inclusão no 
estudo, considerou-se caso de sífilis congênita aquele 
notificado segundo os novos critérios do Ministério 
da Saúde, estabelecidos em 2004. Ademais, os casos 
descartados de 2003 e 2004 foram revistos e incluídos 
quando satisfizessem o novo critério: “Este critério 
considera caso de sífilis congênita: toda criança, 
aborto ou natimorto de mãe com evidência clínica 
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de sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente 
para sífilis, com qualquer titulação, na ausência de 
teste confirmatório treponêmico realizado durante 
o pré-natal ou no momento do parto ou curetagem, 
que não tenha sido tratado ou recebido tratamento 
adequado.”11 A principal modificação proposta pelo 
novo critério foi a de que dever-se-ia notificar todo 
caso de sífilis congênita; dessa forma, fora extinta a 
classificação de caso presumível ou confirmado, am-
pliando-se a sensibilidade dos critérios de definição 
de caso11 e dispensando-se a notificação de caso des-
cartado. São considerados casos de sífilis congênita, 
para fins de vigilância epidemiológica, “...todas as 
crianças nascidas de mãe com sífilis (evidência 
clínica e/ou laboratorial) diagnosticadas durante 
a gestação, parto ou puerpério, e todo indivíduo 
menor de 13 anos com suspeita clínica ou epide-
miológica de sífilis.”11

A sífilis congênita foi analisada como um “evento 
sentinela”, ou seja, que serve à identificação de pon-
tos frágeis no atendimento e encaminhamento dos 
pacientes.3,5,12 Trata-se de uma prática de avaliação de 
serviços de saúde capaz de orientar novas intervenções 
de impacto na qualidade da assistência.12,13

Considerou-se como investigação clínica e trata-
mento adequado aqueles preconizados pelo Ministério 
da Saúde.6 Para a gestante, recomenda-se a realização 
de VDRL no primeiro, no terceiro trimestre e no parto. 
Quanto ao tratamento, indica-se: uso de penicilina 
G benzatina 2.400.000 UI IM em sífilis primária; na 
sífilis secundária e latente, repetição da dose após 
uma semana; e na sífilis terciária e ignorada, repeti-
ção da mesma dose após uma e duas semanas. Para 
o período neonatal, considerou-se como investigação 
adequada, além da sorologia não treponêmica de 
sangue periférico, a realização de radiografia de ossos 
longos e a punção lombar de liquor. Para o tratamento 
da criança com alterações clínicas e/ou sorológicas 
e/ou radiológicas, considerou-se adequado o uso de 
penicilina cristalina 100.000 UI/Kg/dia EV por dez 
dias; em casos com alterações liquóricas, 150.000 
UI/Kg/dia por 14 dias; e em crianças sem alterações 
radiológicas ou liquóricas e com sorologia negativa, 
50.000 UI/Kg dose única IM.

As variáveis estudadas foram idade materna, esco-
laridade e data da notificação; quanto ao pré-natal, 
verificou-se o número de consultas, o trimestre de 
início, a associação com infecção pelo vírus da imu-

nodeficiência humana (HIV), a ocasião da solicitação 
e os resultados das sorologias, a investigação e o 
tratamento da gestante e dos parceiros; e sobre o 
recém-nascido, peso ao nascer, sintomas, investigação 
e seguimento clínico-sorológico pela rede básica de 
saúde dos Municípios.

A infecção transplacentária pelo Treponema 
pallidum foi identificada pelo teste VDRL, confirma-
da pelo teste treponêmico Fluorescent Treponemal 
Antibody-absorption IgM (FTA-abs) ou pelo ensaio 
imunoenzimático (Elisa-IgG) ou, ainda, pelo teste 
de hemoaglutinação indireta [Treponema pallidum 
Haemagglutination Test (TPHA)] na gestante, por 
ocasião do parto. A realização de diferentes tipos 
de exames condicionou-se a sua disponibilidade no 
laboratório de referência. Os recém-nascidos foram 
testados com o VDRL de sangue periférico e de liquor, 
segundo recomendações do Ministério da Saúde, além 
de investigação de ossos longos.6,11

A partir da descrição do perfil dos casos, foi possível 
levantar algumas hipóteses de análise e iniciar um con-
junto de ações de intervenção frente a essa situação.

Considerações éticas
Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de Campinas – processo 
No 192/2005.

Resultados

Foram registrados 45 casos de sífilis congênita 
na microrregião de Sumaré-SP, de janeiro de 2003 a 
dezembro de 2005 – entre eles, um caso de aborto 
relacionado à infecção pelo Treponema pallidum.

A Figura 1 apresenta um aumento progressivo do 
diagnóstico de sífilis congênita a partir de 2003, na 
microrregião. Vale destacar que, em razão do pequeno 

As informações foram obtidas das 
fichas de notificação compulsória 
disponíveis no Sinan, visitas 
aos hospitais e busca ativa dos 
prontuários de parturientes e 
recém-nascidos. 
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número absoluto de casos, há dificuldade na avaliação 
da tendência desse indicador.

A maioria das notificações, 41 (91,1%), ocorreu 
nos primeiros cinco dias após o nascimento – mediana 
de dois dias –, o que mostra um sistema alerta e ágil 
na investigação dos casos em âmbito hospitalar. Após 
o início de busca ativa, retrospectiva, de exames de 
VDRL alterados, nos laboratórios de patologia clínica 
dos hospitais, realizou-se a notificação retroativa de 
quatro casos: um após 90 dias; dois após 60; e um 
aborto nos últimos 30 dias.

A idade média de todas as gestantes foi de 27,7 
anos – mediana de 25; desvio-padrão de 8,2 anos. 
Informações sobre escolaridade materna coletadas de 
prontuários e fichas de notificação indicam seis mães 
(13,4%) com até três anos e 19 (42,2%) com quatro 
a sete anos de escolaridade.

Entre as 45 mães estudadas, de 44 crianças nas-
cidas vivas e um aborto sucedido, identificou-se que 
39 (86,7%) delas referiram seguimento de pré-natal; 
destas, 23 (59,0%) gestantes tiveram menos de cinco 

consultas de pré-natal registradas. Os dados do pré-na-
tal das gestantes infectadas pelo Treponema pallidum 
mostraram-se precários, tanto nas fichas de notificação 
como nos prontuários médicos dos hospitais: faltam 
informações sobre o início e número de consultas no 
pré-natal (mais de 50% sem informação), não há ano-
tação clara sobre o tratamento materno após sorologia 
positiva ou sobre tratamento do parceiro.

A ocasião de pedido de exame VDRL às gestantes é 
apresentada na Tabela 1. Há registro de 27 (60%) mu-
lheres cujo exame de VDRL foi solicitado no primeiro 
trimestre de gestação. Apenas nove gestantes (20%) 
realizaram teste não treponêmico no primeiro e no 
terceiro trimestres de gestação e no parto, conforme 
recomenda o Ministério da Saúde.6 Em 37 gestantes 
(82,2%), realizou-se pelo menos um teste treponêmico 
(FTA-abs ou Elisa-IgG ou TPHA) para confirmação 
sorológica.

Sobre o tratamento das gestantes, nota-se impreci-
são das anotações das fichas epidemiológicas. Elas não 
esclarecem se a notificação é referente a tratamento 

Figura 1  -  Distribuição dos casos notificados de sífilis congênita na microrregião de Sumaré, Estado de São 
Paulo. Brasil, janeiro de 2003 a dezembro de 2005

Nota: Foram analisados 44 casos e um aborto associado à infecção pelo Treponema pallidum

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Direção Regional de Saúde de Campinas – DIR XII –, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).10

7

6

5

4

3

2

1

0

Ca
so

s

fev/03

mar/0
3
abr/0

3
jun/03

jul/0
3

set/0
3

out/0
3

jan/04
fev/04

mar/0
4
abr/0

4

mai/0
4
jun/04

jul/0
4

ago/04
set/0

4

nov/04

dez/04
jan/05

fev/05

mar/0
5
abr/0

5

mai/0
5

ago/05

dez/05

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 16(3):165-173,  jul-set, 2007



169 

Maria Rita Donalísio e colaboradores

prévio, durante a gestação ou durante a internação. 
Não foi notificado qualquer caso de sífilis associado a 
infecção pelo HIV. A Tabela 2 mostra que, em menos 
de 50% dos casos, o tratamento da mãe, antes e após 
o parto, foi registrado como adequado. Há notificação 
de “tratamento do parceiro”, supostamente adequado, 
em apenas duas fichas epidemiológicas (4,4%).

As informações sobre a investigação, sinais e sin-
tomas clínicos, tratamento e seguimento dos recém-
nascidos encontram-se na Tabela 3.

Entre as 44 fichas epidemiológicas e prontuários 
analisados de nascidos vivos, constatou-se que 34 
(77,3%) recém-nascidos não apresentaram sintomas 
sugestivos de infecção treponêmica ao nascer, tampou-

Tabela 1  -  Sorologias registradas segundo a época de coleta – trimestre de gestação e parto – na microrregião 
de Sumaré, Estado de São Paulo. Brasil, 2003 a 2005

Ocasião do VDRL a Freqüência %

1o e 3o trimestres e parto 9 20,0

1o trimestre e parto 17 37,7

1º e 3º trimestres 1 2,3

3o trimestre e parto 8 17,7

Parto somente 8 17,7

Apenas 3º trimestre 1 2,3

Não realizou 1 2,3

TOTAL 45 100,0

a) Teste VDRL: Veneral Disease Research Laboratory (diagnóstico sorológico não treponêmico)

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Direção Regional de Saúde de Campinas – DIR XII –, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 10

Tabela 2  -  Tratamento dos casos de sífilis durante pré-natal e parto e de parceiros das gestantes na 
microrregião de Sumaré, Estado de São Paulo. Brasil, 2003 a 2005

Tratamento dos casos Freqüência %

Tratamento no pré-natal

Adequado 16 41,0

Inadequado 8 20,5

Não realizado 13 33,3

Ignorado 2 5,2

Total a 39 100,0

Tratamento após parto

Adequado b 18 40,0

Inadequado 11 24,4

Não realizado 14 31,2

Ignorado 2 4,4

Total 45 100,0

Tratamento do parceiro

Realizado 2 4,4

Não realizado 30 66,7

Ignorado 13 28,9

Total 45 100,0

a) Total de gestantes que fizeram pré-natal

b) Adequado, proposto pelo Programa Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde 14

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Direção Regional de Saúde de Campinas – DIR XII –, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 10
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Investigação da sífilis congênita

Tabela 3  -  Manifestações clínicas, resultados de investigação laboratorial e radiológica e tratamento dos 
recém-nascidos com exposição à infecção pelo Treponema pallidum na microrregião de Sumaré, 
Estado de São Paulo. Brasil, 2003 a 2005

Manifestações clínicas, 
investigação e tratamento Resultados Freqüência %

Sintomas clínicos Assintomático 34 77,3

Pelo menos um sintoma 8 18,2

Ignorado 2 4,5

Total 44 100,0

VDRL a de sangue periférico <1:4 18 40,9

Titulação ≥1:4 18 40,9

Negativo 5 11,4

Ignorado 3 6,8

Total 44 100,0

VDRL a de liquor Sem alterações 42 95,5

Com alteração 2 4,5

Total 44 100,0

Investigação óssea b Sem alterações 43 96,2
Ignorado 1 3,8

Total 44 100,0

Tratamento completo Realizado 39 88,6

Não realizado 1 2,3

Ignorado 4 9,1

Total 44 100,0

a) Teste VDRL: Veneral Disease Research Laboratory (diagnóstico sorológico não treponêmico)

b) Investigação óssea – RX de ossos longos 14

Nota: o total de crianças investigadas foi de 44.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Direção Regional de Saúde de Campinas – DIR XII –, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 10

co qualquer alteração liquórica. Os principais sintomas 
encontrados são apresentados na Tabela 4. A maioria 
das crianças (88,6%) recebeu o tratamento indicado 
pelo Ministério da Saúde. Não há fluxo estabelecido 
para garantia e avaliação de seguimento das gestantes 
após o parto, ou das crianças com sorologia positiva 
para sífilis após o nascimento.

O peso médio ao nascer foi de 3.016g; seis nascidos 
vivos apresentaram menos de 2.500g (13,6%) e quatro 
eram prematuros – nascidos antes de 37 semanas de 
gestação. Analisando-se apenas os 29 casos atendidos 
pelo Serviço de Neonatologia do hospital de referência 
de Sumaré (Hospital Estadual Sumaré, único com dis-
ponibilidade de dados) em 2004, identificou-se, entre 
os casos de sífilis congênita, 12,5% de sobre-risco para 
baixo peso, percentual superior ao percentual médio 

de baixo peso registrado naquele serviço hospitalar, 
de 10,6%, para o mesmo ano.

Realizou-se sorologia não treponêmica em 41 
(93,2%) das crianças nascidas vivas de mães com 
VDRL positivo. Nos outros quatro casos, esse dado não 
estava disponível. Em 18 (40,9%) recém-nascidos, 
o resultado do VDRL apresentava titulação maior ou 
igual a 1⁄4; em cinco casos (11,4%), esse resultado 
era negativo.

Discussão

A eliminação da sífilis congênita ainda não foi al-
cançada na região de estudo, apesar da meta nacional 
assumida em 1993, de ausência de registro de casos 
novos a partir de 2000.1,6
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Tabela 4  -  Sintomas clínicos em recém-nascidos expostos à infecção pelo Treponema pallidum na microrregião 
de Sumaré, Estado de São Paulo. Brasil, 2003 a 2005

Sintomas a Freqüência %

Assintomático 34 77,3

Hepatosplenomagalia 3 6,8

Icterícia 2 4,5

Anemia 1 2,3

Hidropsia 1 2,3

Lesões cutâneas 1 2,3

Alterações liquóricas 2 4,5

Ignorado 2 4,5

a) Foi registrado mais de um sintoma por paciente.

Nota: o total de crianças investigadas foi de 44.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Direção Regional de Saúde de Campinas – DIR XII –, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 10

Não obstante  a ampliação dos critérios de definição 
de caso de sífilis congênita para fins de vigilância epide-
miológica a partir de 2004, identificou-se aumento de 
casos nos últimos anos, na microrregião de Sumaré-SP, 
sugerindo tratar-se de doença não controlada, com 
possibilidade de transmissão congênita.

Vale lembrar que a melhora do sistema de busca 
e de notificação de casos implica um “aumento” da 
prevalência/incidência, com base na subnotificação 
anterior. A maior sensibilidade do critério atual tam-
bém pode ter provocado o aumento das notificações, 
embora a retrospectiva dos casos deste estudo tenha 
incorporado o critério atual para todo o período 
analisado.

Entre os principais pontos frágeis da assistência e 
prevenção da sífilis que foram identificados, cabe des-
tacar: atraso das sorologias solicitadas às gestantes no 
pré-natal; investigação inadequada dos casos de sífilis 
na gravidez; tratamento inadequado – ou inexistente 
– das gestantes e seus parceiros; e falta de informações 
sobre o seguimento de puérperas e crianças infectadas 
após o parto. Também se observaram dados incomple-
tos sobre pré-natal e parto nos prontuários médicos e 
fichas epidemiológicas.

Em muitos prontuários dos hospitais (exceção 
do Hospital Estadual Sumaré), embora não tenham 
sido encontrados exames subsidiários (liquor, RX, 
sorologias), tampouco menção de tratamento explícita 
nos prontuários, há que se considerar a possibilidade 

de que esses procedimentos foram realizados mas 
não registrados. A utilização de dados secundários 
em investigação epidemiológica, particularmente de 
prontuários médicos, traz limitações às conclusões 
do estudo. 

Muitos problemas dessa fonte de dados já foram 
suficientemente demonstrados: falta de registro de 
informações clínicas e de exames subsidiários; subno-
tificação de casos; falta de preenchimento de variáveis; 
e discordâncias nas informações de fichas de notifica-
ção de doenças.13,15 É importante ressaltar, entretanto, 
a necessidade de investimentos no aprimoramento 
da qualidade dos registros rotineiros dos serviços de 
saúde, conferindo maior credibilidade – e poder de 
utilização – aos sistemas de informações.

Sobre a vigilância epidemiológica, após a busca 
retrospectiva dos casos, tornou-se evidente a subnoti-
ficação por parte dos serviços hospitalares e pela rede 
básica. Notaram-se, também, incongruências entre 
os dados captados nos hospitais e os notificados pelo 
sistema de vigilância epidemiológica. A propósito, o 
problema da subnotificação tem sido apontado por 
pesquisadores, sobre várias regiões do Brasil.1,2,13,15

A despeito da gravidade da transmissão congênita, 
observa-se uma precariedade de informações sobre 
o pré-natal na ficha de notificação e no prontuário 
obstétrico, especialmente sobre detalhes que podem 
revelar o diagnóstico tardio da sífilis e o tratamento 
inexistente ou inadequado oferecido à gestante.
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Entre as ações desencadeadas por esta investigação, 
encontra-se a revisão dos casos de sífilis em adultos e 
de sífilis congênita nos hospitais, em conjunto com a 
equipe de vigilância municipal, ação que pode reduzir 
a subnotificação de casos de aborto e sífilis congênita 
no âmbito regional.

Entre as pacientes estudadas, o diagnóstico foi 
feito tardiamente. Mesmo em seguimento pré-natal, 
a maioria das gestantes não teve o VDRL realizado 
conforme preconizado, ou seja, no primeiro trimestre 
e início do terceiro trimestre.6,14 Das mulheres que 
tiveram pelo menos um exame solicitado, a maioria 
não foi tratada adequadamente. Esses dados indicam 
a freqüente perda de oportunidade de diagnóstico 
e tratamento dessa doença, de grave repercussão, 
durante o atendimento pré-natal. 

A falta de tratamento oportuno das gestantes suge-
re o despreparo das equipes de saúde diante de um 
resultado positivo; ou deve-se a dificuldades para a 
pronta informação do resultado do exame, apenas 
disponível nos meses subseqüentes ao pedido. Este 
fato foi confirmado em reunião de gestores municipais, 
cujo tema de pauta foi o atendimento obstétrico na rede 
de serviços da microrregião de Sumaré.

As informações aqui relatadas sugerem baixa qua-
lidade do atendimento à gestante no pré-natal. Se o 
acesso ao serviço – assim parece – não é limitado, o 
mesmo não se pode dizer da garantia de seguimento 
clínico segundo o protocolo definido pelo Ministério 
da Saúde.14

A partir de 2005, nos cinco Municípios da micror-
região, o Ministério da Saúde investiu no treinamento 
das equipes obstétricas, pediátricas e de vigilância 
epidemiológica. A ausência de tratamento para a quase 
totalidade dos parceiros das gestantes com sorologia 
positiva revela os riscos de reinfecção dessas mulheres, 
ainda que seu tratamento, durante o pré-natal, fosse 
adequado. 

Alguns autores têm constatado a ausência dos 
homens nas unidades básicas de saúde, explicada 
pelas características de um atendimento pautado no 
enfoque materno-infantil. Ademais, homens procuram 
por serviços que respondam com maior rapidez a suas 
demandas de saúde, como farmácias e prontos-socor-
ros.16 Por isso, recomenda-se a abordagem interdis-
ciplinar das famílias, para garantir o seguimento dos 
casos, adesão ao tratamento e controle da circulação 
do Treponema pallidum.

Embora haja referência de tratamento adequado 
dos bebês nos prontuários hospitalares, não há regis-
tro, nem garantia de seguimento clínico e sorológico 
na rede. Na perspectiva da vigilância epidemiológica, 
especialmente, não há informação sobre o seguimento 
da mãe e da criança para monitorização de possível 
reinfeção, não-resposta à terapêutica ou transmissão 
vertical em futura gravidez.17,18

Os casos investigados, embora em pequeno núme-
ro, sugerem dificuldades no atendimento obstétrico 
semelhantes às encontradas nos serviços ambulatoriais 
e hospitalares e em maternidades de outras regiões 
do País.2,3,8

Os hospitais podem ser considerados pelo sistema 
de vigilância epidemiológica como “unidades de saúde 
sentinelas”, cujo papel é estratégico para o diagnóstico 
da sífilis não detectada ou mesmo negligenciada no pré-
natal. A partir do hospital, pode se identificar e investigar 
casos suspeitos e detectar, precocemente, falhas no 
sistema de atendimento a quaisquer doenças que, por 
sua gravidade, exigiram cuidados hospitalares.19

Mais de 95% dos partos no Brasil ocorrem no 
ambiente hospitalar. Se a rede de cuidados não for 
capaz de detectar e tratar a sífilis na mulher gestante, 
terá mais uma oportunidade de o fazer no momento do 
parto; e, o que é mais importante nesta etapa, poderá 
constatar a transmissão vertical da sífilis e tratar os 
recém-nascidos infectados para evitar a manifestação 
da doença ou reduzir suas seqüelas.

Eis a situação da sífilis congênita, inicialmente 
identificada no hospital, que possibilitou desencadear 
ações conjuntas entre as instituições (rede básica, 
vigilância epidemiológica, os próprios hospitais) para 
uma melhor captação e investigação dos casos de 
sífilis congênita e, principalmente, enfrentamento do 
grande desafio de melhorar o atendimento obstétrico 
na microrregião.

Investigação da sífilis congênita

A sífilis congênita pode ser 
considerada "evento sentinela". 
Sua ocorrência pode revelar falhas 
na atenção à saúde da gestante 
relacionadas ao diagnóstico, 
tratamento, investigação e/ou 
notificação. 
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A maior interlocução dos hospitais com a rede bási-
ca dos Municípios pode auxiliar a atuação da vigilância 
na identificação de situações de risco epidemiológico, 
facilitando o seguimento, pela rede ambulatorial, dos 

pacientes atendidos no hospital. Além disso, pode 
permitir a avaliação integrada das ações de controle 
de doenças na comunidade, sob responsabilidade de 
diferentes instâncias do sistema de saúde.
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Resumo
Este estudo avalia o sub-registro de dengue hemorrágica (DH) comparando sua ocorrência entre dois Distritos Sanitários 

(DS) de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, entre março e junho de 1998. Registros médicos e dados do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)/Ministério da Saúde, referentes aos casos suspeitos de DH acompanhados, 
clínica e laboratorialmente, na unidade ambulatorial de referência (UAR) implantada no DS Leste, foram comparados aos 
casos notificados pelas unidades básicas de saúde do DS Noroeste do Município. Entre 201 casos suspeitos de DH com 
sangramentos espontâneos atendidos na UAR, oito (4%) casos foram classificados como DH Grau II, conforme critério 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). No DS Noroeste, foram notificados, no mesmo período, 545 casos suspeitos de 
DH com sangramentos espontâneos, sendo esperada a ocorrência de 22 casos de DH Grau II. Apenas um caso de DH foi 
notificado. Conclui-se que a estratégia de implantação da UAR no DS Leste deve ser adotada pelos demais DS do Município, 
minimizando o sub-registro e o impacto da doença na população.

Palavras-chave: avaliação em saúde; assistência à saúde; serviços de vigilância epidemiológica; coleta de dados; sistemas 
de registros.

Summary
This study analyses the underreporting cases of hemorrhagic dengue (HD) comparing its occurrence in two Sanitary 

Districts (DS) of the Municipality of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, Brazil, between March and June of 1998. 
Medical records and registers of Notifying Diseases Information System (Sinan)/Ministry of Health, referring to suspect 
HD assisted at the reference unit (UAR) implemented in the Eastern DS, for clinical and laboratorial follow up, were 
compared to reported cases of HD by the health units of the Northwestern DS of Belo Horizonte. Two hundred and one 
assisted at the UAR were classified as suspected cases of dengue with spontaneous hemorrhage, of which eight (4%) were 
classified as HD Degree II, according to World Health Organization (WHO) criteria. In the same period, 545 suspected cases 
of dengue with spontaneous hemorrhage were registered at the Northwestern DS, for which an occurrence of 22 cases 
of HD Degree II was expected. The results of this study demonstrate that the strategy adopted at the Eastern DS should 
be adopted in other DSs of the city so to decrease underreporting as the impact of the disease on the population.

Key words: health evaluation; health care; epidemiologic surveillance services; data collection; registries.

* Estudo subvencionado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia 
– processo No 521158/1998-2.
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Dengue hemorrágica em Belo Horizonte

Introdução

No Brasil, a co-circulação de três sorotipos do 
vírus da dengue – DEN-1, DEN-2 e DEN-3 – a partir 
de 2000, associada à dispersão de seu principal vetor 
(Aedes aegypti) em mais de dois terços dos Municí-
pios do País, tem contribuído para o agravamento da 
situação epidemiológica da doença, com ocorrência 
crescente da dengue hemorrágica (DH), sua forma 
mais grave.1,2 

Sabe-se que a presença de infecção secundária 
heterotípica (por sorotipo viral diferente do ocorrido 
na infecção primária) tem sido considerada como 
principal fator de risco para o surgimento de epide-
mias de DH, estimando-se a ocorrência de um a sete 
casos de DH para cada caso de dengue registrado na 
presença de infecções seqüenciais.3-6

O Ministério da Saúde do Brasil aponta como 
estratégias importantes para reduzir a letalidade da 
doença, entre outras ações, a organização da vigilância 
epidemiológica, a capacitação, a organização e dispo-
nibilidade de protocolo assistencial e, especialmente, 
a definição de unidades de saúde de referência, com 
acompanhamento clínico e laboratorial sistemático 
para casos suspeitos da doença.7

Nos últimos anos, chama a atenção uma grande 
variação na letalidade da DH observada no Brasil: 
2,9% em 1990; 44,0% em 1994; 4,3% em 2001; e 
0,02% em 2002.8 Como principais fatores atribuídos 
a essa irregularidade, destacam-se as diversas formas 
de expressão clínica da doença, a fragilidade dos 
serviços de vigilância epidemiológica na detecção 
precoce da circulação viral, a rigidez dos critérios de 
diagnóstico estabelecidos para confirmação de casos 
e o desconhecimento sobre a doença por parte dos 
profissionais de saúde.9,10

A avaliação da qualidade dos serviços de saúde é tarefa 
complexa, que depende de uma gama de fatores inter-
relacionados.11 Talvez por isso, estudos que abordem o 
desempenho de serviços de vigilância epidemiológica 
no Brasil ainda sejam pouco freqüentes.12,13 Em relação 
à DH, um aspecto pouco abordado na literatura 
– que merece atenção – refere-se ao sub-registro da 
doença, cuja estimativa é importante para a avaliação 
da vigilância epidemiológica e, também, para a 
orientação, planejamento e operacionalização das 
ações de controle, além do desenvolvimento de planos 
de contingência.

O Município de Belo Horizonte, capital do Estado de 
Minas Gerais, detectou epidemias de dengue em 1996 
e 1997, atribuídas à circulação do sorotipo DEN-1. 
Em 1998, com a co-circulação dos sorotipos DEN-1 e 
DEN-2, uma nova epidemia atingiu todas as regiões do 
Município, sendo notificados à vigilância epidemioló-
gica mais de 80 mil casos da doença;14 apesar dessa 
magnitude, foram confirmados, oficialmente, apenas 
27 casos de DH, com três óbitos registrados. 

No mesmo ano de 1998, implementaram-se várias 
medidas de controle da doença no Município, entre 
elas a elaboração de protocolo assistencial para aten-
dimento aos casos suspeitos de dengue atendidos nas 
unidades de saúde, preconizando acompanhamento 
clínico e laboratorial sistemático para pacientes com 
manifestações hemorrágicas.15 Outra medida, esta 
adotada em apenas um dos nove distritos sanitários 
(DS) do Município – o DS Leste –, foi a implantação 
de uma unidade ambulatorial de referência (UAR) 
para acompanhamento clínico e laboratorial dos casos 
suspeitos de DH referenciados pelas unidades básicas 
de saúde localizadas nesse distrito. 

Também foi digna de observação, além do peque-
no número de casos de DH confirmados em relação 
ao total de casos de dengue registrados em 1998, a 
distribuição dos casos da doença segundo local (DS) 
de residência. Ao contrário do esperado, os casos de 
DH ocorreram, principalmente, no DS Leste, região 
onde não havia sido detectada circulação do vírus da 
dengue em anos anteriores.

Com o objetivo de avaliar o impacto na detecção da 
DH determinado pela implantação da UAR do DS Leste, 
este estudo compara a ocorrência da dengue em duas 
regiões do Município com sistemas diferenciados de 
vigilância da doença.

Metodologia

Foram selecionados casos autóctones de dengue, 
registrados entre os meses de março e junho de 1998, 
em residentes nos Distritos Sanitários (DS) Leste e 
Noroeste do Município de Belo Horizonte.

O DS Leste (população de 247.118 habitantes) 
registrou os primeiros casos autóctones de dengue em 
janeiro de 1998 e implantou, em março, uma UAR para 
os casos suspeitos de DH atendidos nas 13 unidades 
básicas de saúde existentes nesse Distrito. Na UAR, os 
casos suspeitos de DH atendidos eram acompanhados 
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sistematicamente, durante todo o curso clínico da do-
ença. A UAR funcionou somente no período de março 
a junho de 1998: o exame de hemograma completo 
era realizado na própria unidade, enquanto o exame 
para confirmação de infecção pelo vírus da dengue 
era encaminhado aos laboratórios de referência do 
Município.

O DS Noroeste foi selecionado para comparação por 
ser o DS mais populoso de Belo Horizonte (341.504 
habitantes) e por ter registro de casos autóctones de 
dengue desde 1996, sugerindo maior risco de ocor-
rência de DH em 1998. Os casos suspeitos da doença 
eram atendidos nas 19 unidades básicas de saúde do 
DS Noroeste; o acompanhamento desses pacientes, 
contudo, dependeu da monitoração clínico-labora-
torial realizada nessas unidades, sem vinculação com 
qualquer serviço de referência.

Para identificação dos casos de dengue, foram 
utilizadas quatro fontes secundárias de informação: 
a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan), do Ministério da Saúde, que inclui dados de 
identificação e variáveis constantes previstas na ficha 
individual de investigação de dengue (padronizada); 
b) planilha de notificação de casos de dengue padro-
nizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte (SMSA-BH) e usada pelas unidades básicas 
de saúde durante a epidemia de dengue ocorrida em 
1998, contendo dados de identificação do caso, sinais 
e sintomas da doença; c) ficha de acompanhamento 
para casos suspeitos de DH padronizada pela UAR do 
DS Leste, contendo dados de identificação do caso, 
exames – clínico e laboratorial – e evolução dos casos; 
e d) banco de dados de apoio laboratorial – exames 
sorológico e/ou virológico para dengue – de dois 
laboratórios de referência do Município [do Núcleo 
de Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad)/Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais; 

e da Fundação Ezequiel Dias (Funed)/Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais]. 

Os resultados desses exames foram usados para 
complementar os registros dos três primeiros bancos, 
incluindo a validação de casos confirmados e descarta-
dos por critério laboratorial. Os casos registrados nos 
três primeiros bancos foram cruzados, para eliminar 
eventuais duplicidades.

Dados de população, segundo DS de residência, 
foram obtidos na SMSA-BH, que utilizou a base de 
dados da contagem populacional da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1996, 
para projeção das estimativas populacionais.

Na classificação dos casos suspeitos e confirmados 
de dengue clássica (DC) e dengue hemorrágica (DH), 
foram adotadas as definições recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS):6

-  Caso suspeito de DC e de DH: todo paciente com 
doença febril aguda com duração máxima de sete 
dias, acompanhada de pelo menos dois outros sin-
tomas sugestivos (cefaléia, dor retroorbital, mialgia, 
artralgia, prostração, exantema), foi considerado 
como caso suspeito de DC; a presença de qualquer 
manifestação hemorrágica (prova do laço positiva 
e/ou manifestação hemorrágica espontânea) deve-
ria levar à suspeição de DH.

-  Caso confirmado de DC: por critério laborato-
rial, ou seja, todo caso suspeito de DC com exame 
laboratorial específico confirmatório de infecção 
pelo vírus da dengue (isolamento viral e/ou Rea-
ção de Cadeia pela Polimerase (PCR – Polymerase 
Chain Reaction) e/ou sorologia com detecção de 
IgM anti-dengue em amostra única ou pareada de 
sangue); ou por critério clínico-epidemiológico 
(presença de outros casos de dengue confirmados 
por exames laboratoriais específicos na área).

-  Caso confirmado de DH: todo caso de dengue que 
apresentou (a) febre ou história recente de febre 
de sete dias ou de menor duração, (b) tendências 
hemorrágicas evidenciadas por prova do laço posi-
tiva e/ou manifestações hemorrágicas espontâneas, 
(c) plaquetopenia (100 mil ou menos plaquetas por 
mm3), (d) evidências de perda de plasma (aumento 
de mais de 20% no hematócrito médio para a idade 
e sexo e/ou queda de mais de 20% após reposição 
volêmica comparado ao valor basal; e/ou sinais de 
derrame pleural, ascites, hipoproteinemia), e (e) 
exame laboratorial específico confirmatório para 

Pouco abordado pela literatura 
científica, o sub-registro de dengue 
hemorrágica é um indicador 
importante de avaliação da vigilância 
epidemiológica e de orientação, 
planejamento e operacionalização das 
ações de controle da doença.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 16(3):175-184,  jul-set, 2007



178

Dengue hemorrágica em Belo Horizonte

infecção pelo vírus da dengue e/ou vínculo epide-
miológico com outros casos de dengue confirmados 
por critério laboratorial específico.
Os casos de DH foram classificados, do ponto de 

vista de gravidade clínica, em quatro graus:6 a) Grau I, 
para casos de DH cuja única manifestação hemorrágica 
foi a positividade da prova do laço; b) Grau II, para 
casos de DH com presença de qualquer manifestação 
hemorrágica espontânea; c) Grau III, para casos de 
DH com sinais de insuficiência circulatória; e d) Grau 
IV, para casos de DH com choque profundo, pulso ou 
pressão arterial indetectáveis.

Casos suspeitos de DH com sorologia IgM anti-den-
gue negativa a partir do 5o dia do início dos sintomas e 
com isolamento viral e/ou PCR negativos para dengue 
foram descartados e classificados como doença febril 
hemorrágica de etiologia ignorada. Também foram 
descartados os casos suspeitos, sem exame labora-
torial, com investigação clínica, epidemiológica ou 
laboratorial compatível com outra doença.

Para os casos acompanhados na UAR do DS Leste, 
foram analisados o número de atendimentos realizados 
e o tempo decorrido entre o início dos sintomas e a 
data do atendimento na unidade. Valores de hemató-
crito e contagem de plaquetas foram utilizados para 
classificar os casos de DC e DH. 

Em relação aos casos de dengue registrados nos 
dois DS estudados, foram analisadas as variáveis sexo, 
idade, sintomas clínicos, presença de manifestações 
hemorrágicas e Distrito Sanitário de residência (este, 
conforme endereçamento e codificação realizada 
pelos DS). 

A proporção de casos confirmados de DH Grau II, 
entre o total de casos de dengue com manifestação 
hemorrágica espontânea acompanhados na UAR, foi 
considerada como valor esperado de DH Grau II. Dessa 
forma, não foram incluídos nessa estimativa os casos 
cuja única manifestação hemorrágica identificada no 
acompanhamento foi a presença de prova do laço 
positiva.

A entrada de dados, processamento e análise esta-
tística foram realizadas pelo programa Epi Info versão 
6.0. O teste t de Student ou a análise de variância 
(ANOVA) foram utilizados para determinar diferenças 
entre variáveis contínuas; e o teste do qui-quadrado,  
para diferenças entre proporções.16 A significância 
estatística foi considerada quando o valor de p foi 
inferior a 5%.

Considerações éticas
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais, em 
parecer no ETIC 095/98.

Resultados

Dengue hemorrágica na 
unidade ambulatorial de referência do 
Distrito Sanitário Leste de Belo Horizonte
A Figura 1 apresenta o processo de seleção para 

análise de casos suspeitos de DH encaminhados à 
UAR do DS Leste pelas unidades básicas de saúde 
desse Distrito. Foram atendidos 583 pacientes pela 
unidade. Para o estudo, foram elegidos 439 casos 
considerados suspeitos de DH (pacientes com doença 
febril hemorrágica). A avaliação de exames laborato-
riais inespecíficos (valor de hematócrito, contagem 
de plaquetas) e específicos para infecção pelo vírus 
da dengue, realizada individualmente, para cada caso 
suspeito de DH, permitiu classificar os pacientes em 
três categorias: dengue clássica com manifestação 
hemorrágica (n=346); dengue hemorrágica (n=15); 
e doença febril hemorrágica de etiologia ignorada 
(n=78).

Foram realizados 991 atendimentos individuais 
para os 439 casos suspeitos de DH, com uma média 
de 2,3 atendimentos por paciente. O número médio 
de atendimentos realizados nos casos classificados 
como DC com manifestação hemorrágica e doença 
febril hemorrágica de etiologia ignorada foi, respecti-
vamente, de 2,1 e 2,6. Para os casos classificados como 
DH, verificou-se uma média de 3,8 atendimentos. O 
tempo médio decorrido entre o início dos sintomas e 
o atendimento na unidade de referência foi de 3,5 dias 
para os casos de DH e de 3,8 dias para as duas outras 
categorias de casos [p=0,65; (ANOVA)].

Na Tabela 1, são apresentados os achados clínicos 
e laboratoriais dos pacientes classificados nas 
três categorias descritas. Entre os 346 pacientes 
classificados como casos de DC com manifestação 
hemorrágica, 67,9% (n=235) dos casos apresentaram 
exames laboratoriais específicos positivos para 
infecção pelo vírus da dengue; os demais foram 
confirmados por critério clínico-epidemiológico. 
Entre os pacientes classificados com DH, 53,3% 
(n=8) dos casos apresentaram exames laboratoriais 
específicos positivos para a infecção; os demais foram 
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a) Dengue hemorrágica

b) Dengue clássica

c) Com exame específico negativo para infecção pelo vírus da dengue

Figura 1  -  Fluxograma do processo de seleção para casos suspeitos de dengue hemorrágica investigados na 
unidade ambulatorial de referência do Distrito Sanitário Leste do Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. Brasil, março a junho de 1998

583	pacientes	encaminhados	à	unidade	de	referência

570	pacientes	residentes	em	Belo	Horizonte 13	pacientes	residentes	em	
outros	Municípios

71	pacientes	
sem	critério	de	
suspeição	para	

DH	a

51	pacientes	
com	diagnóstico	

excludente	de	DH

439	pacientes	
elegíveis	para	o	

estudo

Nove	pacientes	
sem	registro	

de	sinais	
e/ou	sintomas	de	

doença

346	casos	
de	DC	b	com	

manifestação	
hemorrágica

15	casos	de	
DH

78	casos	de	
doença	febril	
hemorrágica	
de	etiologia	
ignorada	c

153	casos	de	
DC	apenas	com	
prova	do	laço	

positiva

193	casos	de	DC	
com	hemorragia	

espontânea

Oito	casos	de	
DH	Grau	II	

com	hemorragia	
espontânea

Sete	casos	
de	DH	Grau	I	
apenas	com	

prova	do	laço	
positiva

201	casos	de	dengue	
com	hemorragia	espontânea

4% de casos de DH Grau II em pacientes 
com hemorragia espontânea

confirmados por critério clínico-epidemiológico. 
Todos os pacientes classificados como casos de doença 
febril hemorrágica de etiologia ignorada apresentaram 
exames laboratoriais específicos negativos para infecção 
pelo vírus da dengue. Observou-se uma proporção 
semelhante de casos em relação ao sexo, nos pacientes 
com DH, diferentemente do verificado nas duas outras 
categorias. A idade dos pacientes classificados como 
casos de DH foi, em média, 15 anos superior à das 
duas outras categorias de pacientes: 73,3% dos casos 
de DH ocorreram em pacientes com mais de 39 anos 
de idade. Todos os casos atendidos pela UAR receberam 
alta ambulatorial, ao final do seguimento.

Entre os pacientes elegíveis, foram realizadas 422 
provas do laço no primeiro atendimento na UAR, não 
havendo diferença, estatisticamente significativa, entre 
a proporção de provas do laço positivas para os casos 
de DC com manifestação hemorrágica e a proporção 
dos casos de doença febril hemorrágica de etiologia 
ignorada (respectivamente, 68,2% e 67,9%; p=0,92). 
Casos de DC com manifestação hemorrágica apresen-
taram proporção de hemorragias espontâneas seme-
lhante à dos casos de doença febril hemorrágica de 
etiologia ignorada (55,8% e 56,4%, respectivamente; 
p=0,98); e também semelhante à proporção encon-
trada no casos de DH (53,3%; p=0,97).
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Tabela 1 – Distribuição dos pacientes com doença febril hemorrágica atendidos na unidade ambulatorial 
de referência do Distrito Sanitário Leste do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
segundo variáveis demográficas, achados clínicos e laboratoriais e classificação final. 

 Brasil, março a junho de 1998

Variáveis

Classificação
n (%)

Dengue clássica 
com manifestação 

hemorrágica a

(n=346)

Doença febril hemorrágica de 
etiologia ignorada b

(n=78)
Dengue hemorrágica c

(n=15)

Sexo

			Masculino	(M) 108	(31,2) 27	(34,6) 7	(46,7)

			Feminino	(F) 238	(68,8) 51	(65,4) 8	(53,3)

			Razão	M:F 1:0,5 1:0,5 1:0,9

Idade, em anos

			0	a	10 5	(1,4) 1	(1,3) 0	(0,0)

			11	a	19 52	(15,0) 10	(12,8) 1	(6,7)

			20	a	29 120	(34,7) 25	(32,1) 2	(13,3)

			30	a	39 59	(17,1) 21	(26,9) 1	(6,7)

			40	a	49 48	(13,9) 10	(12,8) 3	(20,0)

			50	a	59 29	(8,4) 9	(11,5) 3	(20,0)

			60	e	mais 33	(9,5) 2	(2,6) 5	(33,3)

Idade média, em anos 34,3	(1-99) 33,1	(1-68)	 48,4	(16-70)

Prova do laço

			Positiva 236	(68,2) 53	(67,9) 10	(66,7)

			Negativa 97	(28,0) 22	(28,2) 4	(26,7)

			Ignorada 13	(3,8) 3	(3,9) 1	(6,6)

Tipo de manifestação hemorrágica

			Prova	do	laço	positiva 153	(44,2) 34	(43,6) 7	(46,7)	d

			Hemorragia	espontânea 193	(55,8) 44	(56,4) 8	(53,3)	e

Plaquetas – média em mm3 (DP) 196.895	(68.084) 210.227	(66.523) 102.132	(32.562)

Hematócrito – média em % (DP) 41,2	(4,6) 41,0	(4,6) 41,9	(4,7)

a) Inclui 111 casos confirmados por critério laboratorial e 235 casos confirmados por critério clínico-epidemiológico.

b) Casos suspeitos de dengue descartados por critério laboratorial específico.

c) Dengue hemorrágica (inclui oito casos por critério laboratorial específico e sete casos por critério clínico-epidemiológico)

d) DH Grau I

e) DH Grau II

Fonte: Ficha de acompanhamento para casos suspeitos de dengue hemorrágica da unidade ambulatorial de referência do Distrito Sanitário Leste de Belo Horizonte, 1998.
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Tabela 2  -  Distribuição dos casos de dengue e dengue hemorrágica segundo algumas variáveis e Distrito 
Sanitário de residência no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

 Brasil, março a junho de 1998

Variáveis

Distrito Sanitário de residência 
n (%)

Leste Noroeste 

Número de casos de dengue 14.291 10.495

Taxa de incidência acumulada (por 100 mil habitantes) 5,8 3,1

Casos de dengue segundo prova do laço

   Positiva 595 (4,2) 32 (0,3)

   Negativa 477 (3,3) 37 (0,4)

   Não realizada 13.219 (92,5) 10.426 (99,3)

Casos de dengue com manifestação hemorrágica espontânea

   Presente 857 (6,0) 545 (5,2)

   Ausente 13.434 (94,0) 9.950 (94,8)

Casos de dengue hemorrágica segundo classificação

    Grau I 8 (42,1)

    Grau II 10 (52,6) 1 (...)

    Grau III – (0,0) –
    Grau IV 1 (5,3) –

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (planilha de notificação de casos de dengue); ficha de acompanhamento para casos suspeitos 
de dengue hemorrágica da unidade ambulatorial de referência do Distrito Sanitário Leste de Belo Horizonte.

Quanto à contagem de plaquetas, foram realiza-
dos 902 (91,0%) exames durante os atendimentos, 
com média de 1,8 exames para casos de DC com 
manifestação hemorrágica, 2,4 exames para casos 
de doença febril hemorrágica de etiologia ignorada 
e 3,5 exames para casos de DH. Como se esperava, a 
média dos valores de plaquetas encontrada foi menor 
entre casos de DC com manifestação hemorrágica, 
em relação à dos casos de doença febril hemorrágica 
de etiologia ignorada (p=0,02). Entre casos de DH, a 
média dos valores de plaquetas (102.132 por mm3) 
foi, aproximadamente, 50% inferior à dos casos de 
DC (196.895 plaquetas/mm3) e à dos casos de doença 
febril hemorrágica de etiologia ignorada (210.227 
plaquetas/mm3).

Foram realizados 903 exames de hematócrito e não 
foi encontrada diferença, estatisticamente significativa, 
nos valores médios de hematócrito entre os três grupos 
avaliados.

Considerando-se a classificação de gravidade clínica 
para casos de DH, sete foram classificados como DH 
Grau I e oito como DH Grau II. Verificou-se, ainda, 193 
casos de DC com hemorragias espontâneas, totalizando 

201 casos de dengue com hemorragias espontâneas. 
Observou-se, portanto, que os casos de DH Grau II 
corresponderam a 4% (IC95%: 1,8%-7,7%), ou seja, 
oito casos de DH Grau II entre 201 casos confirmados 
de dengue com hemorragias espontâneas, atendidos 
na UAR (Figura 1).

Dengue hemorrágica nos 
Distritos Sanitários Leste e Noroeste 
de Belo Horizonte
A Tabela 2 apresenta a distribuição dos casos de 

dengue e DH residentes nos dois DS analisados. A 
idade média dos casos de dengue [30,1 anos; p=0,17; 
(ANOVA)] e a proporção de casos da doença no sexo fe-
minino (56%; p=0,53) foi semelhante entre os dois DS 
(dados não apresentados). Houve maior ocorrência de 
casos de dengue no DS Leste (n=14.291), comparada 
à do DS Noroeste (n=10.495), com taxa de incidência 
de 5,8 e 3,1 casos por 100 mil habitantes, respectiva-
mente. O DS Noroeste realizou menor proporção de 
prova do laço nos casos de dengue, em relação ao DS 
Leste: 0,7 e 7,5%, respectivamente. A proporção de 
manifestação hemorrágica espontânea detectada para 
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os casos de dengue nos dois DS foi um pouco menor 
no DS Noroeste (5,2%), comparada com a do DS Leste 
(6,0%), conforme apresentação na Tabela 2.

No período estudado, foram confirmados 19 casos 
de DH no DS Leste, 78,9% (n=15) deles atendidos 
na unidade ambulatorial de referência desse Distrito 
(Tabela 1); os demais o foram em unidades de saúde 
de outros DS do Município. Do total de casos de DH 
do DS Leste, 68,4% (n=13) foram confirmados por 
critério laboratorial específico.

O único caso de DH registrado no DS Noroeste foi 
atendido em unidade de saúde desse DS e confirmado 
por critério laboratorial específico. Esperava-se, entre-
tanto, a ocorrência, nesse DS, de 22 casos DH Grau II 
entre os 545 casos de dengue com manifestação he-
morrágica espontânea, considerando-se a proporção 
estimada de 4% de casos de DH Grau II entre os casos 
de dengue com hemorragias espontâneas observados 
na UAR/DS Leste.

Discussão

A despeito da magnitude da epidemia de dengue 
registrada nos DS Noroeste e Leste de Belo Horizonte, 
entre os meses de março e junho de 1998 (24.786 
casos, correspondendo a 36,4% do total de casos 
confirmados no Município), considerando-se o crité-
rio de caso recomendado pela OMS para notificação 
de DH, foram identificados somente 20 casos de DH 
nos dois DS, dos quais 19 eram residentes no DS Leste 
e um no DS Noroeste.14 Os casos de DH totalizaram 
0,03% dos casos de dengue registrados nos dois DS, 
no período analisado, metade da proporção verificada, 
por exemplo, no Estado do Ceará, em 1994.17

Aspecto importante a ser discutido refere-se à 
grande variação existente nas estimativas de casos de 
DH, no contexto da totalidade de casos de dengue. Na 

Venezuela, Barrera observou percentagem muito maior 
(24%) de DH entre os casos de dengue, enquanto em 
Cuba (7%) e Porto Rico (3%), essa proporção foi 
bastante menor.18 

Estudo de coorte, realizado na Tailândia, observou 
uma taxa de incidência de DH zero nas crianças com 
infecções primárias; e de 0,7% nas crianças com 
infecções secundárias.19 Não foram encontradas na 
literatura estimativas para a proporção de casos de 
DH entre pacientes com manifestação hemorrágica 
de qualquer natureza.

Conforme ressalta Teixeira, a divergência entre o 
total de casos de dengue e de DH observados em dife-
rentes regiões pode refletir a situação epidemiológica 
de cada localidade e os cuidados dispensados aos pa-
cientes (suspeição clínica e diagnóstico laboratorial).10 
Também pode refletir diferentes critérios utilizados 
para confirmação e notificação dos casos e/ou ações 
específicas de vigilância epidemiológica, incluindo a 
notificação oportuna dos casos suspeitos da doença, 
conforme apontam Duarte & França e Marzochi.20,21

Dietz destaca que o diagnóstico clínico da dengue 
é pouco sensível, em razão da pouca especificidade 
dos sintomas da doença e da ocorrência simultânea 
de outras doenças virais.22 Na prática clínica, durante 
sua fase aguda, a diferenciação entre DC e DH é, muitas 
vezes, difícil. Nem todos os sintomas, sinais e alterações 
laboratoriais estão presentes nos primeiros dias da 
doença e o diagnóstico definitivo da DH somente será 
estabelecido, conforme o critério de caso preconizado 
pela OMS, após ocorrência de plaquetopenia e 
hemoconcentração, alterações usualmente presentes 
um a dois dias antes do quadro clínico de choque 
observado nos casos mais graves.4,5

Ao se comparar as epidemias de dengue registradas 
no DS Noroeste, em 1996 e 1997, e a primeira epide-
mia ocorrida no DS Leste, em 1998, esperava-se uma 
taxa de incidência de DH no DS Noroeste semelhante 
ou maior que a observada no DS Leste, pois a exposi-
ção seqüencial por sorotipos heterólogos do vírus da 
dengue é um dos principais determinantes da ocor-
rência de casos de DH. Isso não ocorreu, entretanto. A 
estimativa adotada para quantificar o número esperado 
de casos de DH Grau II, considerando-se os casos 
observados na UAR, indica que houve sub-registro da 
doença no DS Noroeste. Neste DS, registrou-se apenas 
um caso de DH, apesar de terem sido notificados 545 
casos de dengue com hemorragias espontâneas no 

Vigilância, capacitação, 
organização, protocolo assistencial 
e definição de unidades de saúde de 
referência, com acompanhamento 
clínico-laboratorial sistemático dos 
casos suspeitos, são estratégias 
para reduzir a letalidade da doença.
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período estudado. Dessa forma, seriam esperados 22 
casos de DH do Grau II; estima-se aqui, portanto, um 
sub-registro de 95,5%. Os 22 casos esperados de DH 
representariam 0,21% em relação aos 10.495 casos de 
dengue confirmados nesse DS. Essa proporção é muito 
inferior, todavia, aos valores estimados pela OMS, de 
2 a 4% para casos de DH (com base nos quatro graus 
da classificação de gravidade clínica) com infecção 
seqüencial heterotípica. E indica que, provavelmente, 
o sub-registro de DH no DS Noroeste foi muito maior 
do que o verificado por este estudo.

O sub-registro de casos de dengue hemorrágica no 
DS Noroeste, possivelmente, deve-se à não-realização 
de hematócrito e contagem de plaquetas para casos 
suspeitos da doença. Ao contrário, a realização des-
ses dois exames laboratoriais pela UAR do DS Leste, 
conforme já foi ressaltado, garantiu uma oportunidade 
ímpar de realização do diagnóstico de DH nos casos 
suspeitos atendidos nesse serviço. Ademais, os ins-
trumentos de coleta e registro dos dados utilizados 
pela maioria das unidades de saúde do Município 
– que não levam em consideração a evolução clínica 
e laboratorial dos pacientes mas, tão-somente, os 
sintomas, sinais e alterações laboratoriais existentes 
no momento da notificação e investigação do caso –, 
provavelmente, também contribuíram para o pequeno 
número de casos registrados no período.

Estudo sobre fatores associados à subnotificação de 
casos de aids no Rio de Janeiro apontou a necessidade 
da elaboração de mecanismos de aprimoramento da 
qualidade dos sistemas de informações em saúde, 
incluindo uniformização de fluxos de notificação e 
investimento nos setores de vigilância epidemioló-
gica.13 Carvalho & Marzocchi, como outros autores, 
também ressaltam a importância de incluir a vigilância 
epidemiológica como parte integrante de um sistema 
de informações em saúde.12

Algumas limitações reveladas pelo estudo devem 
ser ressaltadas. No DS Leste, nem todos os casos sus-
peitos de dengue com hemorragias espontâneas foram 
acompanhados pela UAR, clínica e laboratorialmente, 
o que indicaria uma adesão diferenciada das unidades 
de saúde do DS Leste em relação à proposta de refe-
renciamento para a doença. O fato, também poderia 
indicar limitações impostas pelo horário diurno de 
funcionamento da unidade de referência. Outra limi-
tação refere-se aos registros da doença existentes no 
Sinan, que, em sua grande maioria, incluíam casos 

investigados de dengue com alguma manifestação 
hemorrágica; o Sinan, outrossim, não permite acom-
panhamento temporal dos casos da doença, sendo 
os registros clínicos e laboratoriais do momento da 
notificação do caso.

É importante destacar que a UAR do DS Leste, im-
plantada por ocasião do pico da epidemia de dengue 
em Belo Horizonte, foi imediatamente desativada 
após a queda da notificação de casos da doença. 
Alguns investigadores têm ressaltado que esse tipo de 
unidade sentinela deveria ser mantido durante todo o 
ano, visto que, em localidades com possibilidade de 
endemização da doença, a vigilância clínica deveria 
ser uma estratégia contínua, adotada pelos serviços de 
saúde.23,24 Uma UAR, como a implantada no DS Leste, 
poderia antecipar a ocorrência de novos casos da do-
ença no Município, conforme aconteceu no segundo 
semestre de 1998.14

A detecção e confirmação dos casos de DH em Belo 
Horizonte no ano de 1998, principalmente para formas 
menos graves, foi aprimorada após a implantação de 
uma unidade ambulatorial de referência para casos 
suspeitos da doença no DS Leste, corroborando a 
hipótese de que essa estratégia foi um dos principais 
determinantes da ocorrência diferenciada dos casos de 
DH observados nos dois Distritos Sanitários analisados. 
Essa estratégia deveria ser mantida e estendida para 
regiões com condições epidemiológicas favoráveis à 
ocorrência de epidemias de DH; e assumida como 
atividade contínua, pelas unidades de saúde, haja vista 
que, mesmo nos períodos inter-epidêmicos, existe cir-
culação viral entre a população. Com a co-circulação 
dos sorotipos DEN-1, DEN-2 e DEN-3, confirmada no 
Município em 2002, torna-se urgente a organização 
da assistência para casos suspeitos de DH, com dis-
cussão de protocolo assistencial, capacitação técnica 
dos profissionais das unidades básicas, secundárias e 
terciárias de saúde, apoio laboratorial ágil e com fluxo 
organizado, medidas capazes de minimizar o impacto 
da doença para a população de Belo Horizonte.
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Resumo
Este estudo analisou os fatores de risco associados à mortalidade neonatal hospitalar na maternidade-escola do Instituto 

Materno-infantil Professor Fernando Figueira, entre 2001 e 2003. Os dados foram coletados das declarações de nascimento 
e óbito; para a identificação dos fatores associados à mortalidade, foi realizada análise bivariada e multivariada. A taxa de 
mortalidade neonatal hospitalar foi de 49,4 óbitos por mil nascidos vivos. A análise multivariada mostrou que os efeitos das 
variáveis – índice de Apgar no quinto minuto abaixo de três ou entre quatro e sete; baixa escolaridade da mãe; idade gesta-
cional até 36 semanas; número de consultas de pré-natal abaixo de três; baixo peso ao nascer; e raça preta/parda – foram 
significativos para a mortalidade. A assistência pré-natal e pós-natal deve se organizar para prevenir alguns desses fatores e 
reduzir as iniqüidades originadas nas diferenças sociais.

Palavras-chave: mortalidade neonatal; fatores de risco; atenção hospitalar.

Summary
This paper analyzed the risk factors associated to hospital neonatal mortality at the maternity school hospital of the 

Instituto Materno-infantil Professor Fernando Figueira from 2001 to 2003. Data from birth and death certificate were 
used. The identification of factors associated to neonatal mortality has been done through bi-varied and multi-varied 
analysis. The hospital neonatal mortality rate was 49.4 per 1,000 live births. The effects of multi-varied analysis – Apgar 
score at the fifth minute lower than three or between four and seven, mothers with low literacy, gestational age until 
36 weeks, number of antenatal care visits under three, low weight at birth, and dark skin color – resulted significantly 
associated with neonatal mortality. Antenatal and perinatal care should be organized to prevent some of those factors 
and reduce inequalities due to social differences.

Key Words: neonatal mortality; risk factors; hospital health care.
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Introdução

O período neonatal corresponde ao intervalo de 
tempo entre o nascimento e o 27o dia de vida. Os óbitos 
ocorridos nesse período apresentam estreita relação 
com a atenção à saúde de crianças e mães, associados, 
principalmente, à falhas na assistência de pré-natal, 
durante o parto e ao recém-nascido.1-3

A participação dos óbitos neonatais na taxa de 
mortalidade infantil no Brasil vem crescendo nas 
últimas décadas, comparativamente ao componente 
pós-neonatal (óbitos ocorridos do 28o dia até menos 
de um ano de idade). Hoje, os óbitos neonatais 
representam a maior parcela dos óbitos em menores 
de um ano,4-6 evidenciando-se, em algumas regiões 
do Brasil, um decréscimo bastante pequeno ou até 
mesmo estabilidade em sua proporção relativa de 
ocorrência.7

Na Região Nordeste, a participação do componente 
neonatal passou de 37,9% dos óbitos, em 1990, para 
61,2%, em 2002,6 o que justifica a importância de estu-
dos relacionados a esse grupo etário. O conhecimento 
e análise dos fatores de risco para o óbito é um com-
ponente poderoso e determinante, a ser considerado 
na elaboração e implementação de estratégias efetivas 
para a redução da mortalidade neonatal e infantil, 
indicadores ainda expressivos no país.1,2,4,5

A consolidação do hospital como locus de atenção 
ao parto e ao recém-nascido,6 principalmente nas 
Regiões Metropolitanas, expressa a importância de 
estudos de base hospitalar. Embora já se tenham escrito 
muitos trabalhos com o objetivo de identificar fatores 
associados à mortalidade neonatal,8-11 poucos, até 
então, enfocaram a instituição hospitalar.

Em um hospital, a identificação dos recém-nascidos 
de risco pode auxiliar na atenção clínica, viabilizando 
a adoção de medidas em tempo adequado para a re-
dução da mortalidade. O objetivo do presente estudo 
foi identificar os principais fatores de risco associados 
à mortalidade neonatal em um grupo de crianças 
nascidas vivas na maternidade-escola do Instituto 
Materno-infantil Professor Fernando Figueira, entre 
2001 e 2003.

Metodologia

Trata-se de um estudo de coorte, realizado no 
Instituto Materno-infantil Professor Fernando Figueira 

(IMIP), que reuniu os dados de 13.878 nascidos vivos 
na maternidade-escola do hospital, entre os anos de 
2001 e 2003. Foi pesquisado o evento ‘óbito neonatal 
hospitalar’, definido como a ocorrência do óbito 
em bebês até 27 dias de vida, durante a internação 
hospitalar, e seus fatores associados.

O IMIP é um complexo hospitalar filantrópico 
situado na cidade do Recife, capital do Estado de 
Pernambuco, voltado à assistência materno-infantil. 
Conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS), 
sua maternidade integra a rede de alta complexidade 
do sistema e seus leitos estão disponíveis na central 
de leitos do Estado, como centro de referência para 
gestações e partos de alto risco. Possui unidade de 
terapia intensiva obstétrica e neonatal, berçário para 
cuidados intermediários e alojamento conjunto tardio 
– Enfermaria Mãe-canguru. Realiza, em média, 5.000 
partos ao ano, que representam 3% do total de partos 
realizados no Estado e, aproximadamente, 20% dos 
partos de residentes no Recife.

As informações que serviram de base a este estudo 
foram coletadas do Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (Sinasc) e do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), ambos alimentados, respec-
tivamente, pelas declarações de nascidos vivos (DN) e 
declarações de óbito (DO) preenchidas no hospital, 
revisadas e processadas no Núcleo de Epidemiologia 
do IMIP.

Linkage entre bancos de dados
Para identificação dos óbitos ocorridos no perí-

odo neonatal, utilizou-se a técnica de linkage entre 
os bancos de dados do Sinasc e do SIM. A variável 
de escolha para a junção dos dados foi o número 
da DN, por ser único e exclusivo para cada nascido 
vivo, além de existir campo específico na DO para seu 
preenchimento.

Para facilitar o processo de integração das informa-
ções dos diferentes bancos de dados, primeiramente, 
foram selecionados os óbitos neonatais ocorridos no 
hospital entre 1o de janeiro de 2001 e 31 de dezembro 
de 2003. A esses, acrescentaram-se os óbitos ocorridos 
em 2004, de crianças nascidas em 2003, que, portanto, 
faziam parte da coorte. Foram excluídos quatro óbitos 
ocorridos em 2001, por serem de crianças nascidas 
no ano 2000 (Figura 1).

As etapas seguintes, de junção dos dados para com-
patibilização das informações de nascimentos e óbitos, 
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também estão descritas na Figura 1. Um primeiro 
linkage gerou 610 ligações DO – DN. Com o objetivo 
de confirmar a adequação dos conjuntos DN – DO, as 
informações de nascimento e óbito foram organizadas 
pelas variáveis ‘nome da mãe’, ‘data de nascimento’ e 
‘peso ao nascer’, o que permitiu a identificação de 27 
ligações incorretas.

Em uma segunda etapa, esses 27 casos foram 
agregados a outras 75 DO, que não possuíam a 

variável-chave (número da DN). Esses 102 óbitos (14% 
do total) foram identificados, um a um, no banco de 
nascidos vivos, com auxílio das variáreis ‘nome da 
mãe’, ‘data de nascimento’  e ‘peso ao nascer’. Feitas 
as devidas correções, foram identificados 685 óbitos 
no período neonatal, a partir do conjunto de 13.878 
nascidos vivos da coorte. No processo de agregação 
dos dados, utilizou-se o programa SPSS versão 13.0. 
As informações resultantes foram submetidas a 

Figura 1 - Fluxograma do processo de junção das informações de nascimento e óbito

687 óbitos neonatais 
(01/01/2001 – 31/12/2003)

Incluídos dois óbitos ocorridos em 
janeiro de 2004, pertencentes à 

coorte (2001-2003).

Excluídos quatro óbitos ocorridos em 
janeiro de 2001, de nascimentos em 

dezembro de 2000.

13.878 nascidos vivos 685 óbitos neonatais
Linkage

610 DO a – DN b
75 óbitos sem o número da 

DN b presente na DO; ou número 
incorreto/incompleto.

583 DO – DN b

Verificação de concordâncias:
peso ao nascer; nome da 

mãe; e data de nascimento.

27 inconsistências

102 DO – DN b

identificadas, uma a uma, nos respectivos 
bancos, a partir das variáveis ‘peso ao nascer’, 

‘nome da mãe’ e ‘data de nascimento’.

583 DO – DN b

685 DO – DN b

a) DO: Declaração de óbito

b) DN: Declaração de nascido vivo

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 16(3):185-194,  jul-set, 2007



188

Fatores de risco para mortalidade neonatal hospitalar

análise, para identificar os principais fatores de risco 
associados à mortalidade neonatal hospitalar.

Análise dos dados
Neste estudo, a variável dependente foi o óbito ocor-

rido no período neonatal. As variáveis de exposição 
foram assim classificadas:
a) sociodemográficas – idade da mãe (<19, 20-34 e 

35 anos ou mais); grau de instrução da mãe (menos 
de quatro anos, quatro a sete anos, oito anos ou 
mais de estudo); e estado civil da mãe (solteira e 
não solteira);

b) relacionadas à gestação e ao parto – número 
de consultas de pré-natal (até três consultas, quatro 
a seis consultas, sete ou mais consultas realizadas); 
idade gestacional (até 36 semanas; 37 a 41 sema-
nas); tipo de gestação (única ou múltipla); e tipo 
de parto (vaginal ou cesário);

c) relacionadas ao recém-nascido – peso ao nas-
cer (<1.500 gramas, 1.500 a 2.499 gramas, 2.500 
gramas ou mais); índice de Apgar no 5° minuto, 
ou Apgar 5 (0-3, 4-7, 8-10); e raça/cor (branca, 
parda/preta).
Para a análise dos dados, foram excluídos todos os 

indivíduos com qualquer das variáveis citadas notifica-
da como ‘ignorada’. Em razão de problemas ocorridos 
na geração de um modelo que melhor identificasse a 
ocorrência do óbito neonatal hospitalar com a totalida-
de dos casos estudados (685 óbitos de 13.878 nascidos 
vivos), selecionou-se uma amostra de 1/3 desse total, 
mantendo-se a proporção de óbitos apresentados 
para o total de observações (aproximadamente 5%). 
Dessa forma, a amostra constituiu-se de 4.629 nascidos 
vivos e 213 óbitos – poder de 80% –, selecionados 
aleatoriamente. Então, foi dado prosseguimento a toda 
a análise posterior.

A seleção das variáveis para compor o modelo 
contou com quatro etapas, de acordo com as reco-
mendações de Hosmer e Lemeshow.12 

Na primeira etapa, realizou-se uma análise biva-
riada, para verificar a existência de associação entre 
cada variável de exposição e a variável-resposta. Para 
a análise bivariada dos fatores associados ao óbito 
neonatal, calculou-se a odds ratio (OR não ajustada) 
e os intervalos de confiança (IC

95%
) para todas as 

variáveis estudadas.
Na segunda etapa, ajustou-se um modelo de 

regressão múltipla envolvendo as variáveis que, 

na análise bivariada, apresentaram um valor de p 
menor que 0,25 para os testes de associação com 
a variável-resposta. O efeito conjunto sobre o óbito 
exercido pelas variáveis sociodemográficas maternas, 
relacionadas à gestação, ao parto e ao recém-nascido, 
foi avaliado com a aplicação do modelo de regressão 
logística múltipla.

Na terceira etapa, de verificação da importância 
de cada variável incluída no modelo inicial, foram 
realizados testes de razão de verossimilhança.

Na quarta etapa, investigou-se a necessidade de 
incluir interações entre as variáveis finalmente sele-
cionadas, para compor o modelo. Toda a análise dos 
dados foi processada utilizando-se o software SPSS 
versão 13.0.

Considerações éticas
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Materno-
infantil Professor Fernando Figueira, sob registro de 
número 532/05.

Resultados

Do total de nascimentos ocorridos na coorte, foram 
identificados 685 óbitos no período neonatal. A taxa de 
mortalidade neonatal hospitalar foi de 49,4 óbitos por 
mil nascidos vivos. Do total de óbitos, 583 (85,1%) 
ocorreram no período neonatal precoce (até sete dias 
de vida); destes, 329 (48,0%) antes das primeiras 24 
horas de vida.

Na análise bivariada, realizada com a amostra 
de 4.629 nascidos vivos e 213 óbitos, apresentaram 
associação estatisticamente significante com o óbito 
neonatal os seguintes grupos: nascidos vivos de ges-
tação múltipla; nascidos vivos com idade gestacional 
até 36 semanas; nascidos de gestações com número de 
consultas de pré-natal abaixo de três ou entre quatro 
e seis; nascidos vivos com Apgar 5 de valor abaixo de 
3 e de 4 a 7; e com peso ao nascer abaixo de 1.500g 
e entre 1.500g e 2.499g (Tabela 1).

Ao se analisar o efeito conjunto sobre o óbito exer-
cido pelas variáveis sociodemográficas, relacionadas à 
gestação, ao parto e ao recém-nascido, permaneceram 
significativos os seguintes efeitos: Apgar 5 de valor 
abaixo de 3 e entre 4 e 7; idade gestacional até 36 
semanas; menos de três consultas de pré-natal; peso 
ao nascer abaixo de 1.500g e entre 1.500 e 2.499g; 
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Tabela 1  -  Análise bivariada de fatores relacionados à mãe, à gestação, ao parto e ao recém-nascido associados 
ao risco de óbito neonatal na coorte de nascidos vivos do Instituto Materno-infantil Professor 
Fernando Figueira, cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, 2001 a 2003

Fatores de risco 

Óbito

OR a IC
95%

 b p-valorSim Não

n % n %

Idade materna

  <19 anos 51 4,3 1.129 95,7 0,7 0,4-1,3

0,45  20-34 anos 141 4,6 2.952 95,4 0,8 0,5-1,3

  35 anos ou mais 21 5,9 335 94,1 1,0 –

Escolaridade materna

  <4 anos de estudo 10 6,4 146 93,6 1,4 0,7-2,9

0,52  4-7 anos de estudo 107 4,5 2.297 95,5 1,0 0,7-1,3

  8 anos ou mais de estudo 96 4,6 1.973 95,4 1,0 –

Estado civil

  Solteira 49 4,6 1.013 95,4 1,0 0,7-1,4
0,98

  Não solteira 164 4,6 3.403 95,4 1,0 –

Tipo de gestação

  Única 180 4,1 4.167 95,9 0,3 0,2-0,5 
<0,001

  Múltipla 33 11,7 249 88,3 1,0 –

Idade gestacional

  Até 36 semanas 188 14,5 1.112 85,5 22,3 14,4-34,9
<0,001

  37 a 41 semanas 25 0,8 3.304 99,2 1,0 –

Tipo de parto

  Vaginal 138 5,0 2.647 95,0 1,2 0,9-1,7
0,16

  Cesário 75 4,1 1.769 95,9 1,0 –

Consulta pré-natal

  Até três 117 10,2 1.028 89,8 7,6 4,6-12,5

<0,001  Quatro a seis 75 3,6 1.990 96,4 2,5 1,5-4,2

  Sete ou mais 21 1,5 1.398 98,5 1,0 –

Apgar no 5º minuto

  0-3 64 80,0 16 20,0 266,1 140,7-509,4

<0,001  4-7 86 29,2 209 70,8 27,4 18,9-39,6

  8-10 63 1,5 4.191 98,5 1,0 –

Raça/cor

  Branca 20 3,2 610 96,8 0,7 0,4-1,1
0,07

  Parda e preta 193 4,8 3.806 95,2 1,0 –

Peso ao nascer

  <1.500g 144 45,6 172 54,4 89,6 57,9-139,1

<0,001  1.500-2.499g 38 3,9 927 96,1 4,4 2,7-7,3

  2.500g ou mais 31 0,9 3.317 99,1 1,0 –

a) OR: odds ratio

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos – Instituto Materno-infantil Professor Fernando Figueira, Núcleo de Epidemiologia.
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e raça parda/preta. Além desses achados, a Tabela 2 
apresenta, entre as variáveis estudadas, as interações 
que se mostraram significantes estatisticamente: Apgar 
5 versus peso ao nascer; e escolaridade versus raça/
cor. A variável ‘escolaridade da mãe’ permaneceu no 
modelo final, mesmo não apresentando valor de p  me-
nor que 0,25 na análise bivariada. Isso ocorreu devido 
a sua interação com a variável ‘raça’ (p-valor=0,018), 

o que a manteve no modelo final ajustado. Este mo-
delo teve um ajuste considerado satisfatório (teste de 
Hosmer-Lemeshow: p-valor=0,456).12

A variável ‘tipo de parto’ foi considerada na geração 
dos modelos multivariados. Entretanto, perdeu signifi-
cância na presença das outras, durante o processo de 
melhoria para definição de um modelo final ajustado, 
do qual foi excluída, portanto.

Tabela 2  -  Modelo de regressão logística múltipla final ajustada dos fatores relacionados à mãe, à gestação, 
ao parto e ao recém-nascido associados ao risco de óbito neonatal na coorte de nascidos vivos do 
Instituto Materno-infantil Professor Fernando Figueira, cidade do Recife, Estado de Pernambuco. 
Brasil, 2001 a 2003

Fatores de risco OR a ajustada IC
95%

 b p-valor

Apgar 5

  0-3 185,4 60,1-572,4 <0,001

  4-7 32,0 13,5-75,9 <0,001

  8-10 1,0 – –

Escolaridade

  <4 anos de estudo 1,7 0,7-4,4 0,271
  4-7 anos de estudo 2,1 0,8-5,5 0,136

  8 anos ou mais de estudo 1,0 – –

Idade gestacional

  <37 semanas 2,6 1,3-5,0 0,006

  37 a 41 semanas 1,0 – –

Número de consultas

  Até três 2,1 1,1-3,8 0,021

  Quatro a seis 1,4 0,8-2,6 0,246

  Sete ou mais 1,0 – –

Peso ao nascer

  <1.500g 35,9 14,4-89,6 0,001

  1.500-2.499g 3,0 1,2-7,5 0,017

  ≥2.500g ou mais 1,0 – –

Raça

  Parda/preta 9,7 1,0-89,6 0,046

  Branca 1,0 – –

Apgar5 versus peso ao nascer c – – 0,004

Escolaridade versus raça c – – 0,018

a) OR: odds ratio

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

c) Não foi possível calcular a OR

Nota: teste de Hosmer-Lemeshow – p=0,456

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Instituto Materno-infantil Professor Fernando Figueira, Núcleo de Epidemiologia.
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Discussão

A comparação entre estudos de base hospitalar é 
uma questão complexa. Além das diferenças metodo-
lógicas existentes, o perfil da população atendida,13 

assim como o perfil das instituições e sua capacidade 
de resposta,14 produz contextos bastante particulares 
na atenção hospitalar. A comparação com analises de 
base populacional também é bastante restrita. Alguns 
estudos, entretanto, sejam eles de base hospitalar ou 
populacional, já trouxeram contribuições para essa 
discussão, razão porque esses aspectos sempre me-
recerão consideração.

Este trabalho utilizou os dados dos nascidos vivos e 
óbitos ocorridos antes da alta hospitalar. Uma revisão 
de literatura sobre a mortalidade hospitalar como 
indicador de qualidade afirma não haver diferença 
significativa entre as taxas de mortalidade calculadas 
a partir dos óbitos ocorridos durante o período de 
internação ou a partir do total de óbitos em um perí-
odo determinado pós-admissão (ou mesmo pós-alta 
hospitalar).14 Particularmente, isso foi válido para 
faixas etárias mais jovens.14 No caso do óbito neonatal, 
a perda da informação pós-alta pode ser ainda menor, 
por se tratar de um curto espaço de tempo. Ademais, 
os bebês que tiveram alta apresentavam um melhor 
estado geral de saúde.

Na análise dos fatores de risco para a mortalidade 
infantil, Mosley e Chen classificaram os determinantes 
da mortalidade em: fatores proximais, diretamente 
relacionados ao óbito; fatores intermediários, relacio-
nados ao cuidado médico, como a atenção pré-natal; 
e fatores socioeconômicos,15 também chamados de 
fatores distais.16,17 A escolaridade materna e a idade da 
mãe, ambas as características analisadas no presente 
estudo, são consideradas fatores distais, sendo que 
apenas a baixa escolaridade materna permaneceu 
como fator de risco no modelo final ajustado. A 
escolaridade reflete as condições socioeconômicas 
da mãe e está associada a um maior risco de morte 
neonatal.9,17 A associação com outros fatores, como 
baixo peso ao nascer e prematuridade, é verificada 
na literatura.18 Não obstante, também se observa 
maior risco de morte entre crianças de mães com 
baixa escolaridade, mesmo quando apresentam peso 
adequado ao nascer.19

A gestação precoce ou tardia não se configurou 
como fator de risco no modelo final, o que con-

tradiz achados de outros autores.10,20,21 Estudo de 
base populacional realizado no Recife encontrou 
uma associação significativa entre mãe adolescente 
e mortalidade infantil.21 Entretanto, o corte adotado 
por aquele estudo para classificação das adolescentes 
– idade inferior a 14 anos – não foi possível para este 
trabalho, haja vista a pequena quantidade presente de 
mães nessa faixa etária.

A insuficiência de consultas esteve fortemente rela-
cionada ao óbito neonatal, acorde com outros estudos 
disponíveis.10,17,22 Embora não tenha sido abordada por 
estes autores, a qualidade da atenção pré-natal tem se 
mostrado fortemente associada ao óbito, mesmo após 
o ajuste para um conjunto expressivo de variáveis, o 
que reforça a necessidade de melhorias na atenção 
à gestante.17 Intervenções simples, como detecção e 
tratamento de bacteriúria assintomática durante o pré-
natal, podem reduzir a incidência de prematuridade e 
baixo peso do recém-nascido entre 30 e 55%.23

O tipo de parto não apresentou associação com 
a mortalidade. De fato, não é consensual a relação 
entre cesarianas e maior mortalidade neonatal. Alguns 
autores afirmam não existir tal associação;24 outros, 
que o parto cesariano é fator de proteção apenas 
entre recém-nascidos de muito baixo peso.9 Também 
é descrita a associação entre parto cesariano e óbito 
em recém-nascido prematuro.10 Apesar dessa falta de 
consenso, há evidências de que a interrupção precoce 
da gravidez por cesarianas eletivas pode contribuir 
para a ocorrência de iatrogenias e óbitos redutíveis, 
mediante aumento da taxa de prematuridade, de baixo 
peso ao nascer e das doenças do recém-nascido asso-
ciadas a cesárea indicada antes do termo.10

Os demais fatores de risco identificados pelo 
modelo logístico, quais sejam, baixo peso ao nascer, 
prematuridade, baixos valores do Apgar no 5o minuto 
e gestação múltipla, corroboram a literatura pesqui-
sada.9,11,16,17,20,22,24 O fator ‘prematuridade’ apresentou 
uma redução considerável dos valores para a OR após 
o ajuste no modelo de regressão logística. A OR passou 
de 22,3 (OR bruta) para 2,6 (OR ajustada).

O baixo valor do Apgar 5 e o baixo peso ao nascer 
foram os mais expressivos fatores de risco para a 
mortalidade neonatal. Existe, decerto, uma preocu-
pação geral com a intensificação de investimentos na 
prevenção do baixo peso ao nascer, provocada pelas 
evidências de sua alta incidência no país.2 O Apgar 5 tam-
bém está fortemente associado à qualidade do cuidado; 
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mais especificamente, da assistência ao parto, apesar 
da influência das condições prévias do bebê sobre a 
vitalidade no momento do nascimento.25

Conforme referido, muitas das variáveis finais 
– resultantes da regressão múltipla – associadas ao 
óbito neonatal já foram apontadas por outros auto-
res. Este estudo, porém, identificou um fator de risco 
pouco investigado no Brasil, até então: a raça. Ela 
pode apresentar um elevado percentual de respostas 
ignoradas e, assim, prejudicar ou mesmo inviabilizar 
a análise.24 Sua dificuldade de mensuração também 
deve ser considerada, principalmente em sociedades 
multirraciais como a brasileira.26 Neste trabalho, o 
estudo das crianças negras (crianças pardas ou pre-
tas) também encontrou maior proporção de baixa 
escolaridade entre suas mães, estando esses fatores 
fortemente associados entre si.

A associação entre raça e mortalidade infantil é 
bastante estudada em países como os Estados Unidos 
da América,27 cujas taxas elevadas de mortalidade 
neonatal entre os recém-nascidos negros resultam 
de excesso de nascimentos prematuros e restrição 
de crescimento fetal.28,29 Em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, estudo realizado com puérperas 
constatou que as desvantagens observadas para as 
mulheres pretas e pardas extrapolam os indicadores 
socioeconômicos, estendendo-se para a assistência a 
sua saúde e do recém-nascido. As desigualdades entre 
mães brancas e negras expressam-se tanto no acesso 
à atenção pré-natal adequada quanto no momento 
do parto,30 sendo a situação desigual enfrentada pela 
mãe negra, provavelmente, relacionada a uma maior 
freqüência de desfechos negativos entre seus bebês.

Apesar da forte associação entre a mortalidade e as 
características do bebê ao nascimento, como peso ao 
nascer e valor de Apgar, o acesso aos serviços de saúde, 
assim como a qualidade da assistência no pré-natal, 
as condições da sala de parto e os cuidados imediatos 
após o nascimento, são componentes assistenciais 
que interferem na produção de outros fatores de 
risco.3,17 Estudo realizado em maternidades de Belo 
Horizonte aponta a melhoria da assistência como um 
desafio, destacando a dificuldade de acesso ao serviço 
em tempo oportuno, além de um elevado percentual 
de avaliação materna e fetal inadequada durante o 
trabalho de parto.31

Nesse contexto, destaca-se a melhoria da assistência 
pré-natal e pós-natal imediata e uma maior atenção 

a gestantes e nascidos vivos em situação de maior 
vulnerabilidade, medidas que teriam, como principal 
objetivo, reduzir os óbitos evitáveis redirecionando 
ou alterando práticas clínicas; especialmente nas pri-
meiras semanas ou dias de vida, período de estreita 
relação com a assistência prestada.2,32

A redução da mortalidade peri-neonatal, necessa-
riamente, está ligada a uma melhor compreensão de 
sua ocorrência pelos serviços de saúde.2 As caracte-
rísticas do recém-nascido e da gestação, importantes 
indicadores da gravidade dos bebês, podem ser utili-
zadas como condições de alerta – e um auxílio a mais 
– na orientação para a atenção clínica.

O presente estudo utilizou as bases de dados de 
sistemas de informações sobre nascidos vivos e óbi-
tos, fontes de dados de fácil acesso e alto potencial 
de informação para o conhecimento da situação de 
saúde de populações.33 Essas bases de dados podem 
permitir o adequado monitoramento dos fatores 
mais fortemente relacionados à mortalidade infantil 
e seus componentes. Porém, a ausência de algumas 
informações pertinentes, relacionadas aos hábitos 
da mãe – como fumar –,21,34,35 ou ainda, de variáveis 
assistenciais,22 também participantes da complexa cau-
salidade do óbito infantil, não permitiram a verificação 
desses fatores de risco; tampouco seu controle, como 
possíveis fatores de confusão no modelo elaborado. 
Essa foi uma limitação do estudo.

Os resultados demonstraram que esses sistemas 
também são importantes fontes de informações para 
o estudo de serviços de saúde. O uso da técnica de 
linkage entre os bancos do SIM e do Sinasc mostrou-
se bastante útil, igualmente, possibilitando a junção 
das informações, processo facilitado graças ao bom 
preenchimento e processamento dos dados das decla-
rações pela instituição, principalmente no que se refere 
à variável-chave deste estudo, o número da DN.

A insuficiência de consultas, bem 
como de qualidade da atenção 
pré-natal, tem se mostrado 
fortemente associada ao 
óbito neonatal, o que reforça 
a necessidade de um melhor 
atendimento à gestante.
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Resumo
Trata-se de estudo descritivo e exploratório baseado na análise das taxas de mortalidade padronizadas por aids no Brasil 

entre 1982 a 2002. A análise do perfil de mortalidade por aids contemplou as seguintes variáveis do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade: sexo; faixa etária; estado civil; escolaridade; e ocupação habitual. Os resultados evidenciaram queda da 
mortalidade a partir de 1996, ano de introdução do tratamento com anti-retrovirais pelo serviço público de saúde, embora 
haja importante desaceleração dessa queda nos três últimos anos. A redução da taxa de mortalidade é mais expressiva no sexo 
masculino que no feminino; e os adultos jovens e os de menor nível socioeconômico são, ainda, os mais afetados. Concluiu-se 
que a desaceleração da queda da mortalidade por aids no país sugere a necessidade de aumento do acesso ao diagnóstico 
precoce e à assistência, melhoria da qualidade da atenção de quem vive com HIV/aids e aprimoramento dos sistemas de 
vigilância epidemiológica e monitoramento dos óbitos por aids, para um controle mais efetivo da epidemia.

Palavras-chave: mortalidade; vigilância; aids; monitoramento.

Summary
This descriptive and exploratory study was based on the analysis of AIDS standardized mortality rates in Brazil 

along the period of 1982 to 2002. The analysis of the AIDS mortality profile considered the following variables of the 
Mortality Information System: sex; age; marital status; educational level; and occupation. The results evidenced the 
decrease of mortality rate after 1996 when public health services introduced antiretroviral treatment, although there 
was an important deceleration of this decrease in the last three years. The reduction of the mortality rate is greater in 
the male sex than in the female one; and young adults and lower-class people are still the most affected ones. It can 
be inferred that the deceleration of the decrease of AIDS mortality rate in the country suggests the need of increasing 
the early diagnosis access and assistance, the improvement in the quality of the care for those who live with HIV/AIDS, 
and the adjustment of the epidemiological surveillance and monitoring of AIDS deaths to more effectively control of 
the epidemic.

Key words: mortality; surveillance; AIDS; monitoring.
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Introdução

A mortalidade por aids no Brasil é um relevante 
problema de Saúde Pública que atinge, de forma he-
terogênea, diferentes segmentos da população. Desde 
o surgimento da doença na década de 1980, são evi-
dentes os esforços para o enfrentamento da epidemia, 
cuja participação é crescente entre as principais causas 
de morte, particularmente de adultos jovens e pessoas 
em situação de pobreza. Observa-se, entretanto, uma 
desaceleração desse decréscimo nos últimos anos, 
apontando a necessidade de uma nova aproximação 
para melhor compreender esse fenômeno.

De acordo com dados da Joint United Nations Pro-
grammes on HIV/AIDS (UNAIDS),1 estima-se que, até 
2005, 3,1 milhões de pessoas morreram de aids: 2,6 
milhões de adultos e 570 mil menores de 15 anos de 
idade. A situação da mortalidade por aids no mundo 
é mais crítica na África Subsaariana, onde ela conti-
nua elevada até os dias atuais. Nos países da região, 
barreiras econômicas, geográficas e socioculturais 
dificultam o acesso à terapia anti-retroviral e a pre-
venção das doenças oportunistas entre os que vivem 
com o HIV/aids.

Os resultados dos estudos sobre a associação entre 
terapia anti-retroviral e mortalidade por aids demons-
traram que a prescrição da chamada Terapia Anti-Re-
troviral de Alta Potência (HAART), a partir de 1996, 
estava fortemente associada ao aumento da sobrevida 
e, conseqüentemente, à redução da mortalidade por 
essa causa.2,3

Nos moldes de outros países, desde 1996, o Brasil 
vem apresentando uma redução da mortalidade por 
aids, principalmente no sexo masculino. A disponibili-
dade universal e gratuita de terapias anti-retrovirais na 
rede pública de serviços de saúde causou um impacto 
notável na morbimortalidade, observada no aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV/aids, na redução 
da incidência de doenças oportunistas e na queda das 
internações hospitalares.4-6

Estudo realizado na Itália mostrou o impacto di-
ferencial das terapias anti-retrovirais combinadas na 
sobrevida de pacientes com diferentes doenças rela-
cionadas à aids.4 O estudo verificou que, dos 35.318 
pacientes adultos com diagnóstico de aids após 1995, 
a proporção de sobreviventes – 24 meses – mais que 
dobrou (66%), comparativamente com aqueles pa-
cientes diagnosticados antes daquele ano (31%). Os 

autores consideram que, embora existam evidências de 
um aumento da sobrevida dos pacientes com doenças 
específicas relacionadas à aids, ele não é uniforme e 
seus determinantes necessitam ser investigados.

No Brasil, detectou-se um aumento da sobrevida por 
aids no período de 1995 a 1996, em relação ao período 
de 1982 a 1989.6 No ano de 1995, os pacientes, que até 
então sobreviviam cerca de seis meses após o diagnós-
tico, passaram a viver 16 meses, e os diagnosticados 
em 1996 tiveram um acréscimo em sua sobrevida, 
alcançando 58 meses. Pacientes de aids que vivem em 
condições socioeconômicas desfavoráveis dispõem 
de tratamento com anti-retrovirais compatível com o 
recebido por pessoas para as quais essas condições 
são mais favoráveis.

Em relação ao efeito das mortes por aids na es-
perança de vida no País em 2000, verificou-se que, 
em 1996, a maior mortalidade por aids ocorria no 
Município de São Paulo, com impacto na vida média 
de 1,04 e 0,44 anos, respectivamente, para os sexos 
masculino e feminino. Em 2000, essas perdas foram de 
0,58 e 0,29 anos, provavelmente em função da menor 
mortalidade.7 Estes autores chamam a atenção para o 
decréscimo da mortalidade, principalmente em São 
Paulo-SP, relacionando-o à implantação da política 
governamental de distribuição universal e gratuita da 
terapia anti-retroviral.

O objetivo deste trabalho foi apresentar a evolução 
temporal da mortalidade por aids no país, uma das 
principais causas de morte entre os adultos jovens 
brasileiros. Ao analisar a desaceleração da queda 
desse evento, pretende-se compreender o perfil desse 
tipo de morte nas diferentes macrorregiões do Brasil. 
Entende-se que esses indicadores são de fundamental 
importância para o monitoramento e avaliação do 
impacto das medidas de controle do HIV/aids.

A disponibilidade universal e 
gratuita de anti-retrovirais na 
rede pública teve impacto notável 
na morbimortalidade por aids, 
no aumento da sobrevida, na 
redução da incidência de doenças 
oportunistas e na queda das 
internações hospitalares.
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Metodologia

Este é um estudo descritivo e exploratório baseado 
em dados de mortalidade por aids para o conjunto do 
país, macrorregiões e Unidades da Federação (UF). A 
evolução temporal das taxas de mortalidade padroniza-
das por aids foi restrita ao período de 1982 a 2002.

Procedeu-se à padronização das taxas de mortalida-
de pelo método direto, em que a população do Brasil 
foi considerada padrão, tanto para as macrorregiões 
como para as UF. Considerou-se a padronização 
necessária, para dispor de taxas de mortalidade que 
fossem comparáveis entre si e ao longo do período 
estudado.

No ajuste das curvas de tendência da mortalidade, 
foram estimados modelos de regressão linear simples. 
Considerou-se tendência significativa aquela cujo 
modelo estimado obtivesse p<0,05.

Segundo as características sociodemográficas, 
a análise da mortalidade proporcional por aids 
contemplou as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, 
estado civil, escolaridade e ocupação habitual, todas 
elas disponíveis no Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), co-administrado pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS) e pelo Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), ambos do Ministério 
da Saúde.

A seleção das causas específicas de óbito foi feita 
a partir da lista de mortalidade brasileira, elaborada 
pelo Ministério da Saúde. Para seleção dos óbitos por 
aids ocorridos até 1995, considerou-se a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – Nona Revisão (CID-9) –, 
código 279;1 e para os óbitos ocorridos a partir de 
1996, a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima 
Revisão (CID-10) –, códigos B20 a B24. No caso 
específico da mortalidade por aids no país, ainda não 
há relatos sobre os eventuais efeitos da mudança do uso 
da CID-9 para a CID-10. É possível afirmar, contudo, 
que a implantação da atual CID melhorou a qualidade 
dos dados sobre as causas de morte relacionada à 
aids, que passaram a contar com códigos específicos 
dentro de um agrupamento, não mais limitadas a 
um único código, como acontecia na CID anterior. 
Agora, as doenças oportunistas que participam do 
complexo da síndrome podem ser codificadas com 
mais consistência e propriedade.8

O número de óbitos foi extraído do banco de 
dados do SIM; e os dados populacionais, disponíveis 
na página eletrônica do Datasus na internet (www.
datasus.gov.br), foram originalmente divulgados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os dados de mortalidade para as Regiões Centro-
Oeste e Sul são tidos como de melhor qualidade que 
os das Regiões Norte e Nordeste – nestas, a propor-
ção de óbitos por causas mal-definidas é elevada e o 
sub-registro de óbitos é maior.9 Nas localidades onde 
o uso das informações em saúde é prejudicado pela 
baixa qualidade de seus dados, o monitoramento das 
condições de saúde e a tomada de decisão também 
ficam prejudicadas. 

Resultados

Evolução temporal
Esta análise da evolução temporal da mortalidade 

por aids no Brasil compreendeu o período de 1982 a 
2002, para o qual foram totalizadas 148.206 mortes 
em adultos – indivíduos com mais de 13 anos de 
idade.

O estudo dessa evolução revelou para estes autores 
a existência de três fases ou momentos distintos. O 
primeiro, entre 1982 e 1995, foi de crescimento ace-
lerado da taxa de mortalidade, todavia mais acentuado 
entre 1987 e 1995. Neste ano, o risco de morte pela 
doença atingiu seu maior valor: 9,7 óbitos por 100.000 
habitantes. No segundo momento da epidemia, entre 
1996 e 1999, observa-se, claramente, a redução das 
taxas de mortalidade. O risco de morrer por aids 
passou de 9,6/100.000, em 1996, para 6,4/100.000, 
em 1999, significando uma redução de 33%; porém, 
não alcançou nível de significância (p=0,091). Final-
mente, na terceira fase, correspondente aos últimos 
três anos da série estudada, as taxas permanecem 
estáveis (Figura 1).

Na análise das taxas de mortalidade padronizadas 
por macrorregiões, apenas a Região Centro-Oeste 
apresentou comportamento semelhante ao do país 
como um todo. Foi observada uma redução de 26% 
(p=0,009) entre os anos de 1996 e 2002. Neste últi-
mo ano, a taxa de mortalidade padronizada por aids 
encontrava-se em torno de 5,5/100.000.

A Região Sudeste, que desde o início da epidemia 
apresentou a maior concentração de casos,10 destacou-
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se também pela maior mortalidade no decorrer do 
período analisado. Em 1995, a taxa de mortalidade 
padronizada por aids foi de 20,1/100.000, valor duas 
vezes maior que o do conjunto do país. A partir do 
ano seguinte, observou-se uma tendência de queda, de 
18,7/100.000, em 1996, para 9,9/100.000, em 2002 
– redução percentual de 47% (p=0,01).

Nas Regiões Norte, Nordeste e Sul, a queda da mor-
talidade só ocorreu no ano de 1997, para, nos anos 
seguintes, retomar seu crescimento. Na Região Sul, ve-
rificou-se crescimento de 3,2% entre 1996 e 2002. Vale 
mencionar que, em 2002, a taxa de mortalidade padro-
nizada por aids na Região Sul equiparou-se à da Região 
Sudeste. A Região Norte, apesar de ser responsável por 
uma das menores taxas do país, apresentou crescimento 
de 25% (p=0,06), ao passar de 3,4/100.000, em 1996, 
para 4,3/100.000, em 2002. A taxa de mortalidade 
padronizada por aids na Região Nordeste permaneceu 
estável nesse período, em torno de 3,0/100.000. A partir 
de 2001, o Nordeste passou a responder pelas menores 
taxas de mortalidade padronizadas por aids do país, 
superadas, inclusive, pelas da Região Norte.

Considerando-se a evolução da mortalidade por 
aids segundo o sexo, verificou-se comportamento 
diferenciado entre as taxas. Enquanto a mortalidade 

masculina tem diminuído ano a ano, passando de 
14,4/100.000, em 1996, para 8,8/100.000, em 2002 
– decréscimo de 39% (p=0,057) –, a mortalidade 
feminina apresentou queda em 1997, tão-somente; nos 
anos seguintes, suas taxas praticamente não se modifi-
caram, mantendo-se em torno de 3,7/100.000.

O comportamento das taxas de mortalidade pa-
dronizadas por aids nas UF foi dividido em quatro 
períodos, conforme a Figura 2: Rio de Janeiro e São 
Paulo destacaram-se desde o primeiro período (1982 
a 1986), com as taxas mais elevadas entre os Estados. 
No período de 1987 a 1991, observa-se a expansão da 
mortalidade nas demais UF da Região Sudeste e naquelas 
que compõem as Regiões Centro-Oeste e Sul. Entre os 
Estados do Norte e do Nordeste, destacam-se o Amapá 
(1,0/100.000) e Pernambuco (1,5/100.000).

No terceiro período selecionado (1992 a 1996), 
observou-se a manutenção do crescimento da 
mortalidade nos Estados das Regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste, quando São Paulo (23,5/100.000), o 
Rio de Janeiro (18,3/100.000) e o Distrito Federal 
(12,5/100.000) apresentaram taxas elevadíssimas. En-
quanto isso, a expansão da mortalidade por aids avança 
em outros Estados da Região Norte, com destaque para 
o Amazonas (2,8/100.000), Roraima (3,8/100.000) e 

Figura 1 - Taxa de mortalidade padronizada por aids segundo macrorregiões. Brasil, 1982 a 2002
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o Pará (2,9/100.000). Na Região Nordeste, destacam-
se o Ceará (3,0/100.000), o Rio Grande do Norte 
(3,6/100.000) e Pernambuco (5,7/100.000).

Nos anos seguintes (1997 a 2002), a taxa de morta-
lidade padronizada por aids mantém seu crescimento 
em todos os Estados da Região Norte, principalmente 
em Roraima, onde alcança o valor de 6,2/100.000. O 
mesmo comportamento verifica-se no Piauí, em Santa 
Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso e em 
Mato Grosso do Sul. Os decréscimos mais importantes 
foram observados apenas em São Paulo, no Rio de 
Janeiro e no Distrito Federal, onde a taxa caiu prati-
camente pela metade.

Perfil da mortalidade por aids
Ao considerar a distribuição proporcional da 

mortalidade por aids segundo algumas características 
sociodemográficas no Brasil das décadas de 1980 
e 1990, tem-se que a mortalidade por aids é 
predominantemente masculina. Contudo, é possível 
observar, na Tabela 1, mudança nesse comportamento 
a partir dos anos de 1990, com o aumento da 
proporção de óbitos femininos (de 11,8 para 23%). 
O processo de “feminização” da epidemia também fica 
caracterizado na análise da razão de sexo dos óbitos, 
que passou de 7,5:1, nos anos de 1980, para 3,4:1, 
na década seguinte.

Figura 2 - Taxa média de mortalidade padronizada por aids segundo Unidade da Federação. Brasil, 1982 a 2002
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Tabela 1  -  Mortalidade proporcional por aids segundo características sociodemográficas. 
 Brasil, décadas de 1980 e 1990

Variáveis
Década de 1980 Década de 1990

N % N %

Sexo

Masculino 6.035 88,2 83.566 77,0

Feminino 804 11,8 24.916 23,0

Faixa etária

Menos de 12 anos 223 3,2 2.944 2,8

13 a 19 anos 165 2,4 1.535 1,4

20 a 29 anos 1.889 27,6 30.227 27,8

30 a 39 anos 2.608 38,1 43.675 40,2

40 a 49 anos 1.297 19,0 20.311 18,7

50 e mais anos 213 9,3 3.362 8,7

Estado civil

Solteiro 5.073 74,1 71.945 66,2

Casado 1.326 19,4 22.822 21,0

Viúvo 112 1,6 4.026 3,7

Separado 186 2,7 3.544 3,3

Escolaridade

Nenhuma 288 4,2 7.139 6,6

Primeiro Grau 2.863 41,8 42.374 39,0

Segundo Grau 1.128 16,5 10.466 9,6

Nível Superior 956 14,0 6.844 6,3

Ignorado 1.607 23,5 41.835 38,5

Ocupação

Cientista/Técnico/Artista 1.136 16,6 6.958 6,4

Trabalhador do serviço público/Diretor 126 1,8 311 0,3

Trabalhador administrativo 1.145 16,7 5.867 5,4

Trabalhador do comércio 606 8,9 8.539 7,9

Trabalhador-prestador de serviço 791 11,6 10.222 9,4

Trabalhador do setor agropecuário/pesca 71 1,0 1.931 1,8

Trabalhador da indústria 1.305 19,1 22.224 20,5

Sem classificação 1.178 17,2 27.890 25,7

Ignorado 484 9,1 24.716 25,6
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O padrão de mortalidade por aids segundo a faixa 
etária mostrou, nas duas décadas finais do século XX, 
uma concentração das mortes – em torno de 85% 
– no grupo etário de 20 a 49 anos, correspondente 
às idades produtivas e reprodutivas da população. Ao 
se comparar essa distribuição por sexo, notou-se que, 
entre as mulheres, houve um aumento importante de 
óbitos na faixa etária de 30 a 39 anos, cuja proporção 
saltou de 28,5 para 35,9%. Na população masculina, 
o padrão etário permaneceu praticamente o mesmo 
para o período estudado.

Em relação ao estado civil, houve maior predomi-
nância dos óbitos por aids entre os solteiros, ainda 
que apresentassem redução em sua participação 
proporcional (de 74,1 para 66,2%). Houve, sim, um 
aumento considerável da proporção de óbitos de 
viúvos (de 1,6 para 3,7%).

Na estratificação do estado civil e sexo, notou-se 
comportamento distinto entre homens e mulheres. A 
proporção de óbitos entre os homens solteiros dimi-
nuiu de uma década para outra (de 78,1 para 66,5%), 
enquanto entre os casados (de 18,4 para 21,5%) e os 
viúvos (de 0,8 para 1,6%), cresceu. Já a proporção 
de óbitos entre as mulheres solteiras não se alterou, 
praticamente, entre as casadas se reduziu (de 26,6% 
para 19,4%) e para as viúvas aumentou (de 7,6% para 
10, 7%).

Quanto à escolaridade, deve-se destacar o aumento 
de óbitos com grau de escolarização ignorado, que 
passou de 23,5 para 38,5%. Vale mencionar que a 
elevada proporção de dados ignorados limita a análise 
das informações. Ainda assim, é possível apontar a 
redução proporcional de óbitos entre indivíduos com 
Segundo Grau (de 16,5 para 9,6%) e Nível Superior 
(de 14,0 para 6,3%), além de seu incremento entre 
indivíduos com nenhuma escolaridade (de 4,2 para 
6,6%). Supõe-se que a parcela dos óbitos com esco-
laridade ignorada seja formada, em sua maioria, por 
indivíduos que possuíam Primeiro Grau ou nenhuma 
escolaridade.

Outra variável analisada foi a ocupação habitual, 
que, a exemplo da escolaridade, também apresentou 
crescimento expressivo da proporção de dado 
‘ignorado’ (de 9,1 para 25,6%). Na década de 1980, 
o padrão de mortalidade por aids caracterizava-se 
pela maior proporção de óbitos nas categorias com 
maior qualificação profissional (cientistas/técnicos/
artistas; trabalhadores do serviço público/diretores; e 

trabalhadores administrativos), que, juntos, somavam 
35,2% do total de óbitos por aids; então, categorias 
menos qualificadas, como trabalhadores da indústria 
e do setor agropecuário e da pesca, representavam 
20,1% desse total.

Na década de 1990, ocorre a inversão desse pa-
drão ocupacional no perfil dos óbitos por aids, com 
redução importante de participação dos profissio-
nais mais qualificados (12,1%) e crescimento dos 
menos qualificados (22,2%). Pelos dados expostos 
na Tabela 1, percebe-se uma redução na proporção 
de óbitos entre profissionais do setor de serviços e 
comércio, que podem ser classificados como cate-
gorias mistas.

Para categorias sem classificação, optou-se 
por analisar a distribuição dos óbitos segundo 
suas subcategorias: donas de casa; aposentados; 
estudantes; e desempregados. Chama a atenção o 
fato da proporção de óbitos por aids entre donas de 
casas ter dobrado de uma década para outra (de 6,1 
para 12,5%) e o ligeiro aumento dos percentuais de 
aposentados (de 4,1 para 6,2%) e de desempregados 
(de 0,4 para 1,2%), como também a pequena redução 
na participação proporcional dos estudantes (de 3,6 
para 2,1%).

As taxas médias de mortalidade por aids em 
adultos jovens (20 a 49 anos de idade), segundo as 
UF, apresentaram variação entre 2,9 e 20,6/100.000. 
Os Estados com as maiores taxas (acima da média 
nacional, de 12,1/100.000), para ambos os sexos, 
foram: Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro; São Paulo; 
Santa Catarina; e Roraima. A taxa mais elevada de 
mortalidade masculina encontra-se no Rio Grande 
do Sul: quase 30 óbitos por 100 mil homens. Para 
a população feminina, o Rio de Janeiro apresenta a 
maior taxa média, de 12,9 óbitos por 100 mil mulheres 
(Figura 3). A análise da razão de sexos dos óbitos entre 
os adultos jovens, segundo UF, mostrou uma variação 
de 1:1 em Rondônia e de 5:1 em Sergipe.

A aids figura, conforme dados apresentados na Ta-
bela 2, como a quarta principal causa de morte entre 
os homens e a segunda entre as mulheres, mantendo-
se o predomínio da faixa etária de 20 a 49 anos. A 
distribuição proporcional dos óbitos por faixas etárias 
específicas mostra que, na população masculina, a aids 
ocupa a terceira posição entre os homens de 30 a 34 
anos (8,0%) e 35 a 39 anos (7,5%), superada apenas 
pelos homicídios e acidentes de transportes.
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Figura 3  -  Taxa média de mortalidade por aids em adultos de 20 a 49 anos de idade, segundo sexo e 
 Unidade da Federação. Brasil, triênio 2000/2001/2002
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Na população feminina, entre as principais causas 
de morte na faixa etária de 25 a 29 anos, a aids divide 
a primeira posição com os homicídios (10,1%). Tam-
bém é ela a principal causa mortis entre mulheres de 
30 a 34 anos de idade (10,2%) e a segunda no grupo 
de 35 a 39 anos de idade (6,9%). Convém ressaltar 
que a razão de sexo para os óbitos por aids na faixa 
etária de 20 a 24 anos é de 1:1, praticamente.

Discussão

Entre os principais resultados deste estudo, o fato 
que merece maior destaque é a queda da mortalidade 
por aids no Brasil a partir de 1996 e a desaceleração 
de sua tendência de crescimento nos últimos três anos. 
A queda substancial do número de óbitos e o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV e aids é atribuída 
às ações governamentais e não governamentais mais 
importantes nesse sentido: oferta gratuita e universal 
da terapia anti-retroviral; prevenção e tratamento 
precoce das doenças oportunista; aumento da rede 
de serviços para diagnóstico do HIV; e intensificação 
das estratégias de adesão à prevenção e tratamento 
da doença.6

No início da epidemia, o acesso ao diagnóstico do 
HIV era bastante restrito, assim como as formas de 
prevenção e tratamento. Avaliações recentes apontam 
como fatores favoráveis ao enfrentamento daquela 

situação a execução de programas efetivos de ampla 
escala no tratamento dos portadores do HIV/aids; e 
entre os aspectos desfavoráveis, o acesso ao tratamento 
de doenças oportunistas. A própria distribuição uni-
versal e gratuita de anti-retrovirais no País engendra 
novas questões para a política de prevenção e controle 
da epidemia, no sentido de um monitoramento mais 
minucioso dos processos e resultados relacionados à 
assistência dos indivíduos afetados pela ação do vírus 
da aids.11

Os distintos padrões de mortalidade observados 
entre as macrorregiões e UF revelam, todavia, outros 
desafios. Um deles é a necessidade de garantir que a 
tendência de redução da mortalidade observada, prin-
cipalmente na Região Sudeste, também seja alcançada 
nas demais Regiões e entre os distintos segmentos da 
população. Os modelos de intervenção a serem ado-
tados nas políticas de HIV/aids devem considerar os 
diferentes contextos sociais e institucionais capazes de 
influenciar os efeitos da mortalidade pela doença.

Entre as macrorregiões do país, chama a atenção o 
comportamento de ascendência da mortalidade no Sul, 
chegando a se equiparar ao Sudeste, Região de maior 
concentração de casos e óbitos por aids. O crescimento 
das taxas de mortalidade nos Estados da Região Norte, 
principalmente em Roraima, no Amazonas e no Pará, 
sugere a consolidação do processo de interiorização 
da epidemia no Brasil.

Masculino Feminino Total
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Tabela 2  -  Mortalidade proporcional das dez principais causas de morte segundo sexo e faixa etária. 
 Brasil, triênio 2000/2001/2002

Sexo/Causas
Faixas etárias

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-49

Masculino

Homicídios 48,2 39,9 28,5 18,9 12,0 7,2 24,4

Acidentes de transportes 17,0 16,0 14,3 12,3 9,5 6,9 12,3

Doenças do fígado 0,7 2,0 4,4 7,2 8,8 8,7 5,6

Aids 1,7 5,1 8,0 7,5 4,8 2,9 4,9

Doença isquêmica do coração 0,4 1,0 2,1 4,2 7,5 10,7 4,8

Lesões ignoradas 6,1 5,7 4,9 4,3 3,3 2,4 4,3

Doença cerebrovascular 0,7 1,2 2,1 3,6 5,6 7,7 3,8

Outros acidentes 4,2 4,1 3,9 3,4 2,8 2,2 3,3

Outras doenças cardíacas 1,1 1,8 2,7 3,5 4,3 5,2 3,3

Suicídios 3,6 3,6 3,4 2,9 2,4 1,9 2,9

TOTAL a 62.634 56.566 57.236 63.429 71.181 80.607 391.653

Feminino

Doença cerebrovascular 3,0 4,1 6,1 9,1 12,0 13,4 9,5

Aids 5,4 10,1 10,2 6,9 4,0 2,2 5,5

Doença isquêmica do coração 0,8 1,4 2,8 4,6 7,1 8,9 5,5

Outras doenças cardíacas 3,8 4,4 4,7 4,9 5,6 6,1 5,2

Acidentes de transportes 12,7 8,9 6,5 5,2 3,3 2,3 5,2

Homicídios 13,1 10,1 6,7 4,5 2,6 1,4 4,9

Câncer de mama 0,2 1,2 3,1 5,3 6,4 6,7 4,8

Outros cânceres 2,7 2,8 3,0 3,6 4,0 4,4 3,7

Diabetes mellitus 1,6 1,8 2,2 2,3 3,0 4,6 3,0

Câncer de colo do útero 0,4 1,5 2,6 3,5 3,8 3,5 3,0

TOTAL a 13.692 15.410 19.311 25.997 34.033 43.192 151.635

a) Excluídas as causas mal-definidas

Ana Cristina Reis e colaboradores
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Quanto à variável ‘sexo’, cabe destacar que a queda 
da mortalidade por aids aconteceu, principalmente, 
entre os homens: a taxa de mortalidade masculina caiu 
39%, contra a queda de 18% da feminina. É possível 
que esse resultado reflita a importância do crescimento 

da epidemia entre as mulheres, principalmente nas Re-
giões Sudeste e Nordeste. Devem-se considerar, ainda, 
os seguintes aspectos: a predominância de diferentes 
categorias de exposição em cada macrorregião; o 
percentual de mulheres entre os casos; as diferenças 
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de acesso às informações, aos meios de prevenção e 
aos exames laboratoriais; a qualidade da assistência 
prestada; a adesão ao tratamento; e outros.12

Deve-se atentar para o fato de que a tendência de 
crescimento da epidemia de aids em mulheres se ma-
nifesta, especialmente, entre aquelas de baixa renda 
e com pouca escolaridade, que desconhecem a forma 
como se infectam, além de obterem diagnóstico da 
infecção pelo HIV mais tardiamente.13

Estudo realizado no Estado do Maranhão indicou, 
como fatores explicativos para uma menor sobrevida 
entre as mulheres: a dificuldade de acesso aos serviços 
de saúde; a baixa valorização dos sinais e sintomas, 
dificultando e retardando o diagnóstico e as medidas 
terapêuticas cabíveis; e a baixa adesão ao tratamento 
com medicamentos anti-retrovirais.14

Conforme já assinalado por alguns estudos,15,16 a 
escolaridade e a ocupação habitual são considerados 
indicadores indiretos de nível socioeconômico. No 
caso da mortalidade por aids, constatou-se a baixa 
qualidade dessas informações e, por conseguinte, a 
importância de melhorar o preenchimento desses 
campos na declaração de óbito.

Ainda que a mortalidade por aids tenha diminuído 
nos últimos anos, ela representou a quarta principal 
causa de morte no País. Na população feminina de 
25 a 34 anos de idade, a doença já ocupa a primeira 
posição entre as causas de morte. Este dado é preo-
cupante, visto que a mortalidade por essa causa, além 
de exercer um grande impacto sobre o indicador de 
anos de vida perdidos, tem, como conseqüência, o 
aumento do número de órfãos decorrente da morte 
materna.17

Para a série histórica aqui estudada, verifica-se 
que a epidemia passou por mudanças importantes, 

certamente influentes sobre o padrão de mortalidade 
observado. Em relação às transformações na política 
de assistência à aids no período, destaca-se a implan-
tação do acesso universal à terapia anti-retroviral em 
1996, que implicou queda na mortalidade e, con-
seqüentemente, aumento da sobrevida das pessoas 
vivendo com HIV/aids.

Embora o decréscimo da mortalidade por aids 
no país, notadamente entre 1996 e 1999, tenha sido 
expressivo, a partir de 2000, a mortalidade permanece 
estável e com padrões distintos entre as Regiões. Mais 
além da história natural da doença, tal comportamento 
evidencia a necessidade de outras investigações, par-
ticularmente nas Regiões onde houve incremento da 
mortalidade, para verificar as condições de acesso ao 
diagnóstico precoce do HIV, à rede de apoio diagnós-
tico de CD4, carga viral e genotipagem, à profilaxia 
das doenças oportunistas e ao tratamento com medi-
camentos anti-retrovirais.

É importante, ainda, focalizar investimentos nas 
estratégias de prevenção e controle do vírus, prin-
cipalmente entre as mulheres e aqueles que vivem 
em situação de pobreza, como forma de garantir a 
redução da mortalidade por aids nesses segmentos 
populacionais.

Estes autores acreditam que a análise apresentada 
traz uma série de elementos que deverão constituir a 
base para a tomada de decisão nos diferentes níveis 
de atuação dos programas de prevenção e controle 
da aids, bem como para estudos posteriores. Faz-se 
necessário um aprofundamento de fatores ou as-
pectos relacionados à implementação de programas 
no contexto institucional e social específico de cada 
localidade, que, afinal, interferirão nos efeitos da 
mortalidade por aids no país.
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Resumo
Este trabalho teve por objetivos delimitar e caracterizar o campo de estudos sobre avaliação das intervenções breves (IB) 

para o uso abusivo de álcool em atenção primária à saúde. Utilizaram-se estratégias de busca bibliográfica em bases de dados 
(Medline, PsycInfo, Lilacs), para identificar estudos empíricos – ensaio clínico – de avaliação de resultados comparativos 
da aplicação de IB na atenção primária, publicados entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003. Foram encontrados 26 estu-
dos, a maior parte deles realizada nos Estados Unidos da América, em 1997, que avaliaram a efetividade de intervenções de 
aconselhamento breve junto a usuários problemáticos de álcool, com aplicação de material didático e reavaliação posterior. 
Em sua maioria, mostraram que IB reduzem o consumo do álcool. O delineamento usual foi do tipo longitudinal, de ensaio 
clínico randomizado. A medida de desfecho mais freqüente foi o padrão de consumo de bebidas alcoólicas. Não houve 
padronização das intervenções, relatadas como eficazes em 25 estudos. Não foram encontrados estudos latino-americanos 
ou do Caribe no Lilacs.

Palavras-chave: abuso de álcool; intervenções breves; cuidados primários de saúde; revisão de literatura.

Summary
This work aimed to identify, and characterize the field of evaluation studies of brief interventions (BI) for alcohol 

abuse in primary health care. A bibliographical search was carried out, using databases (Medline, PsycInfo, Lilacs), to 
identify empirical studies – clinical trials – with comparative evaluation of the results of BIs, published between January 
1990 and December 2003. Twenty six studies were identified, most of them published in the United States of America 
during 1997. These studies evaluated the effectiveness of brief counseling intervention with the use of educational 
materials and follow up evaluation on problematic alcohol users. The majority showed that BIs reduce the consumption 
of alcohol. The most common study design was longitudinal, randomized clinical trial. The most frequent outcome 
measure was the alcohol drinking consumption pattern. There is no standardization of BIs procedures. BI were found 
to be effective in 25 studies. No Latin American and Caribbean studies in Lilacs were found.

Key words: alcohol abuse; brief interventions; primary health care; systematic review of the literature.

Brief Interventions for Alcohol Abuse in Primary Health Care

Intervenções breves para o 
uso abusivo de álcool em atenção primária
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Intervenções breves e uso de álcool

Introdução

O uso abusivo de álcool constitui um grave proble-
ma de Saúde Pública. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) avalia que o uso problemático de álcool impõe 
às sociedades uma carga considerável de agravos 
indesejáveis e altamente dispendiosos. Estima-se que 
a carga do álcool (incluindo doenças físicas, como 
cirrose, e traumas causados por acidentes automobilís-
ticos) corresponda a cerca de 1,5% das mortes e 3,5% 
de DALYS (Disability-Adjusted Life Years), situando o 
controle do uso de álcool como uma das prioridades 
de Saúde Pública.1 No Brasil, em 2003, o Ministério da 
Saúde publicou o documento “A Política do Ministério 
da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool 
e Outras Drogas”, em que considera o alcoolismo um 
problema de Saúde Pública de grave importância.2 O 
uso problemático de álcool foi escolhido pelo Minis-
tério da Saúde para compor a lista dos dez problemas 
de saúde a serem priorizados pelo Programa Saúde 
da Família.

O conceito de uso problemático de álcool não 
se aplica apenas ao dependente ou ao paciente que 
chega ao serviço de saúde com hálito alcoólico, 
intoxicado ou em síndrome de abstinência. Existem 
outros padrões de uso de álcool que causam riscos 
substanciais ou nocivos para o indivíduo. Entre eles, 
a situação de beber excessivamente todos os dias 
ou repetidos episódios de intoxicação pelo álcool. 
O consumo de álcool que causa prejuízos físicos, 
mentais ou sociais pode se estender em um processo 
contínuo, desde um padrão de beber excessivo até a 
dependência à bebida.3

Para assistir pacientes que se encontram em algum 
ponto desse continuum e prevenir danos causados 
a sua saúde pelo uso do álcool, foram criadas estra-
tégias de diagnóstico e intervenções breves (EDIB). 
Desenvolvidas ao longo de 20 anos de pesquisas em 
diversos países do mundo, as EDIB têm como objetivos 
reconhecer e assistir esses pacientes no processo de 
tomada de decisão e em seus esforços para reduzir ou 
parar de beber antes que desenvolvam sérios proble-
mas físicos, psicológicos ou sociais. Diversos progra-
mas que se utilizaram dessas estratégias já mostraram 
sua capacidade de redução do consumo de álcool, 
mudança do padrão de beber nocivo, prevenção de 
problemas futuros, melhora da saúde e redução dos 
custos com tratamento.4,5 As EDIB podem servir como 

forma direta de tratamento de pessoas que fazem uso 
de risco ou uso nocivo de álcool; e como forma indireta 
ou intermediária, ao facilitar o encaminhamento dos 
casos mais sérios de dependência de álcool para um 
serviço especializado.6

O foco principal das EDIB, entretanto, é o nível 
de atenção primária à saúde. Os profissionais de 
atenção primária – médicos, enfermeiras, assistentes 
sociais ou agentes comunitários de saúde – ocupam 
uma posição relevante na identificação e abordagem 
daqueles pacientes cujo padrão de beber traz risco 
ou danos para sua saúde. A atenção primária à saude 
apresenta uma das melhores ocasiões para ações 
preventivas,7 caracterizada por uma boa relação de 
custo-efeito e atendimento a um número maior de 
pessoas; e pela oportunidade de intervir antes que o 
padrão de uso de álcool provoque danos à saúde do 
paciente.6 Ademais, o ambiente de atenção primária é 
ideal para a continuidade do monitoramento e repe-
tição de intervenções.3

Reconhecendo a efetividade e eficácia das EDIB 
desenvolvidas pelos serviços de atenção primária, a 
OMS, através de seu Departamento de Saúde Mental 
e Dependência de Substâncias, há alguns anos, vem 
promovendo ações de detecção e intervenção precoce 
para o uso abusivo de álcool.

Embora já se disponha de uma base extensa e 
confiável de estudos realizados, as publicações na 
área ainda são, em sua maioria, produzidas em 
países desenvolvidos. São necessários, portanto, 
mais investimentos em pesquisas sobre o tema 
focadas, especificamente, na realidade e no contexto 
assistencial de países em desenvolvimento.

Os objetivos deste trabalho foram (I) realizar 
uma revisão bibliográfica sistemática e (II) delimitar 
o campo de estudos sobre o tema da avaliação das 
intervenções breves para o uso abusivo de álcool em 
atenção primária à saúde, identificando artigos pu-

O uso problemático do álcool 
foi escolhido pelo Ministério da 
Saúde para compor a lista dos 
dez problemas de saúde a serem 
priorizados pelo Programa 
Saúde da Família.
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blicados em três serviços de indexação bibliográfica 
(Medline, Lilacs e PsycInfo), no período de janeiro de 
1990 a dezembro de 2003.

Metodologia

Procurou-se identificar artigos de pesquisa que 
contemplassem o critério de estudo empírico de 
avaliação de resultados comparativos de detecção 
precoce e aplicação de intervenções breves para o uso 
abusivo de álcool, mediante a localização de diferentes 
descritores de busca bibliográfica em três bases de 
dados (Medline, PsycInfo, Lilacs). Como critérios de 
inclusão neste estudo, foram definidos idiomas em que 
os trabalhos foram escritos, período de sua publicação 
e pertinência ao tema.

O levantamento bibliográfico utilizou diferentes 
estratégias de composição de descritores (key wor-
ds) para a seleção de artigos originais de pesquisa 
publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, 
no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2003. 
No início da década de 1980, a OMS já investigava 
maneiras eficientes de identificar o uso problemático 
de álcool pela população com o objetivo de prevenir 
outros problemas de saúde. Por volta de 1985, esses 
métodos de rastreamento começaram a ser associados 
às chamadas Intervenções Breves. O período escolhido 
para o presente estudo, portanto, permitiu o acesso às 
primeiras publicações científicas sobre as intervenções 
breves para o uso abusivo de álcool, datadas da década 
de 1990 do século passado.3

A partir da leitura de seus resumos, foram inclu-
ídos aqueles estudos que preenchiam os seguintes 
critérios:
a) delineamento do tipo de pesquisa – ensaio clínico; 
b) avaliação de programas de intervenção breve em 

atenção primária;
c) objetivos, métodos e resultados claramente defini-

dos no resumo de cada estudo.
Os critérios de exclusão, por sua vez, foram:

a) artigos publicados em outros idiomas que não o 
inglês, o espanhol ou o português (artigos escritos 
em francês, alemão, japonês, hebraico ou outras 
línguas, por exemplo, não foram considerados);

b) teses, dissertações, revisões e materiais educati-
vos;

c) ausência de uma descrição metodológica completa 
(objetivos, métodos e resultados);

d) estudos de intervenções breves em outros ambien-
tes que não o da atenção primária, como grupos 
diagnósticos específicos (sobre aids, outras drogas 
que não álcool, escolares e pacientes psiquiátricos, 
etc.);

e) estudos sobre custo-benefício;
f) estratégias de propaganda; e
g) avaliações de métodos de treinamento de inter-

venções breves com recepcionistas, médicos e 
enfermeiros de serviços da atenção primária.
A partir da leitura dos artigos, promoveu-se a ta-

bulação dos estudos encontrados, com discriminação 
dos seguintes itens: autores; ano; descrição sumária da 
amostra; e síntese das medidas utilizadas na avaliação 
de efetividade das intervenções breves.

Finalmente, realizou-se a análise descritiva e qua-
litativa da amostra bibliográfica, acompanhada de 
discussão crítica do material.

Resultados

As estratégias de busca bibliográfica são apre-
sentadas na Tabela 1, com diferentes associações de 
descritores (key words) – inseridas nos três bancos 
de dados pesquisados (Lilacs, Medline e PsicInfo) – e 
respectivo número de publicações encontradas.

‘Intervenções breves para o álcool’ mostrou ser 
um descritor geral mais interessante do que quando 
especificado na atenção primária. Verificou-se maior 
quantidade de referências quando ele é solicitado 
per se (294), enquanto na atenção primária, foram 
encontrados 97. No banco de dados Lilacs, de pu-
blicações latino-americanas e do Caribe, não foram 
encontradas referências para o descritor ‘intervenções 
breves’. Há grande número de publicações em cada 
um dos temas ‘álcool’ e ‘alcoolismo’– 246 e 1.661, 
respectivamente.

Nos três bancos de dados, foram identificadas 41 
citações que preencheram os critérios. Dessas, 15 es-
tavam presentes tanto no Medline quanto no PsycInfo. 
Ao se excluir as repetições, a amostra final resultou 
composta por 26 artigos.

Os 26 resumos foram organizados em três tabelas, 
de acordo com os seguintes tópicos: ano, autores, local 
e duração do estudo (Tabela 2); amostra, subgrupos 
e resultados (Tabela 3); e síntese das medidas de 
desfecho utilizadas na avaliação das intervenções 
breves (Tabela 4).
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Os 26 estudos da amostra final constituem tra-
balhos de pesquisa original, distribuídos segundo o 
ano de publicação: uma publicação em 1991; uma 
em 1995; duas em 1996; sete em 1997; duas em 
1998; duas em 1999; cinco em 2000; duas em 2001; 
e finalmente, quatro publicações em 2003. Em 1997, 
após a publicação do trabalho da OMS (realizado em 
1996), cresceu o número desses estudos, sendo esse 
o ano que mais apresentou publicações na área. Nos 
dois anos subseqüentes, esse número diminuiu, para 
crescer novamente em 2000 e 2003.

Os periódicos que serviram a sua divulgação foram 
bastante diversificados. Com exceção do Alcoholism, 
Clinical and Experimental Research, que apresentou 
três publicações, e dos periódicos Alcohol and Alco-
holism, Addiction e Atención Primaria, cada um dos 
três com duas publicações, os demais editaram apenas 
um artigo sobre o tema, no período de janeiro de 
1990 a dezembro de 2003. Os periódicos encontrados 
correspondem a apenas três diferentes categorias de 
área temática: álcool e drogas; medicina preventiva; e 
medicina clínica/medicina de família:

a) seis revistas sobre álcool e drogas: Alcoholism, 
Clinical and Experimental Research; Addiction; 
Alcohol and Alcoholism; Journal of Studies on 
Alcohol; The American Journal on Addictions; 
Substance Use & Misuse; e Substance Abuse;

b) sete revistas sobre medicina preventiva e Saúde 
Pública: Scandinavian Journal of Primary Health 
Care; American Journal of Preventive Medicine; 
Health Education & Behavior; Health Psychology; 
American Journal of Public Health; The Journal of 
Behavior Health Services and Research; e British 
Journal of Nursing; e

c) seis revistas sobre medicina clínica/medicina de 
família: Archives of Internal Medicine; Family 
Practice; Canadian Family Physician; Medicina 
Clínica; The Journal of the American Medical 
Association; e The Journal of Family Practice.
Os países que mais desenvolveram estudos sobre o 

tema foram: Estados Unidos da América (EUA), com 
13 artigos; Espanha, com quatro; Austrália, com dois; 
Finlândia, com dois; Suécia, com um; Escócia, com um; 
ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com 

Tabela 1  -  Resultados das estratégias de busca bibliográfica em revisão sistemática da literatura nos bancos de 
dados Medline, PsycInfo e Lilacs entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003

Banco de dados Descritores Número de artigos

Medline 1. brief and intervention and alcohol and care and primary 97

Total de artigos após filtragem 24

PsycInfo 1. intervention and brief and alcohol 294

2. intervention and brief and alcohol and primary and care 60

Total de artigos após filtragem 17

Lilacs 1. intervenções breves 0

2. álcool 2.464

2. alcoolismo 1.661

3. avaliação and tratamento and álcool 50

Total de artigos após filtragem 0

Artigos repetidos excluídos 15

TOTAL de artigos selecionados 26

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 16(3):207-220,  jul-set, 2007



211 

Tabela 2  -  Lista descritiva de artigos recolhidos por ano, autores, local e duração dos estudos em revisão 
sistemática da literatura nos bancos de dados Medline, PsycInfo e Lilacs entre janeiro de 1990 e 
dezembro de 2003

Ano Autores Local Duração do estudo

2003 Gordon AJ e colab.8 EUA Outubro de 1995 a dezembro de 1997

Copeland LA e colab.9 EUA 1994 a 1999

Curry SJ e colab.10 EUA Não consta

Fernandez Garcia JA e colab.11 Espanha Rastreamento: dezembro de 1997
Seguimento por 24 meses

2001 Maisto SA e colab.12 EUA Não consta

Aalto M e colab.13 Finlândia Rastreamento: fevereiro de 1993 a maio de 1994
Seguimento por 38 meses

2000 Vinson DC e colab.14 EUA 1992
Seguimento por 12 meses

Freeborn DK e colab.15 EUA 1992 a 1994

Manwell LB e colab.16 EUA Rastreamento: abril de 1992 a abril de 1994
Seguimento por 48 meses

Aalto M e colab.17 Finlândia Rastreamento: fevereiro de 1993 a maio de 1994
Seguimento por 36 meses

Scott HK 18 Escócia Junho de 1993 a junho de 1994

1999 Fleming MF e colab.19 EUA Rastreamento: abril de 1993 a abril de 1995
Seguimento por 12 meses

Ockene JK e colab.20 EUA Rastreamento: abril de 1994 a abril de 1997
Seguimento por seis meses

1998 Córdoba R e colab.21 Espanha Não consta

Tomson Y e colab.22 Suécia Rastreamento: janeiro de 1989
Seguimento por 24 meses

1997 Nieto Candenas M e colab.23 Espanha Rastreamento: julho de 1993 a março de 1994
Seguimento por 18 meses

McIntosh MC e colab.24 Austrália Não consta

Burge SK e colab.25 EUA Rastreamento: 2 de janeiro de 1991 a 3 de janeiro de 1992
Seguimento por 18 meses

Senft RA e colab.26 EUA Rastreamento: novembro de 1992 a julho de 1993
Seguimento por 12 meses

Chang G e colab.27 EUA 1995

Altisent R e colab.28 Espanha Não consta

Fleming MF e colab.29 EUA Rastreamento: abril de 1992 a abril de 1994
Seguimento por 12 meses

1996 Israel Y e colab.30 Canadá Não consta

WHO 31 Oito países Não consta

1995 Richmond R e colab.32 Austrália Não consta

1991 Ivanets NN e colab.33 Ex-URSS Rastreamento: setembro de 1985 a julho de 1987
Seguimento em 1987 e 1988

Elaine Cristina Minto e colaboradores
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Tabela 3  -  Caracterização dos sujeitos das pesquisas analisadas, respectivos subgrupos e resultados em revisão 
sistemática da literatura nos bancos de dados Medline, PsycInfo e Lilacs entre janeiro de 1990 e 
dezembro de 2003

Artigo
(Ref.)

População total do 
estudo

(N; sexo; idade)

Subgrupos
(n) Resultados

8 42;      ; ≥65 Aconselhamento breve = 12
Entrevista motivacional = 18

Grupo controle = 12

Redução do consumo nos grupos de 
intervenção comparado com a do grupo
controle.

9 205;     ; ≥55 Intervenção breve = 100
Grupo controle = 105

Aumento do número de pessoas que
usaram o serviço de saúde.

10 307;         ;
µ = 47

Intervenção breve = 151
Grupo controle = 156

Houve maior número de abandono do
tratamento entre os que receberam a
intervenção.

11 306;         ; ≥10 Aconselhamento breve = 306 23,85% mantiveram-se abstinentes e 15% 
diminuíram o consumo para o beber de 
baixo risco.

12 232;         ; ≥21 Entrevista motivacional (40 min. + duas sessões) = 73
Orientação breve (15 min) = 74

Grupo controle = 85

Houve redução do consumo e influência 
nos estágios de prontidão para a 
mudança.

13 296;     ; 20-60 Aconselhamento breve (sete sessões) = 109
Aconselhamento breve (três sessões) = 99

Grupo controle = 88

Não houve diferença estatística
significante entre os grupos. Todos 
diminuíram o consumo e os índices de 
VCM.a

14 69;         ;≥18 Intervenção breve = 20
Grupo controle = 49

Passado um ano, houve redução de 
consumo no grupo intervenção maior que 
no grupo controle. Não houve diferença 
estatística significativa.

15 514;         ; ≥21 Intervenção breve = 260
Grupo controle = 254

Redução do consumo de álcool. Não houve 
redução significativa em procura por 
consultas/internações. 

16 205;     ; 18-40 Intervenção breve = 103
Grupo controle = 102

Houve redução significativa do 
consumo na última semana e durante 
o seguimento. Não houve diferença 
significativa no uso dos serviços de saúde 
e no estilo de vida.

17 78;     ; 20-60 Intervenção breve (sete sessões) = 22
Intervenção breve (três sessões) = 29

Grupo controle = 27

Houve redução do consumo, clinicamente 
significativa, em 27 a 75% dos usuários 
com uso pesado. Houve diminuição 
significativa do VCM a em todos os grupos.

18 430;     ; 18-45 Intervenção breve = 55 92% dos participantes reduziram o
consumo. Usuários com consumo médio
diminuíram em 55% o padrão de beber 
semanal; e os com consumo problemático, 
em 59%.

19 158;      ; ≥65 Intervenção breve = 72
Grupo controle = 67

Houve redução significativa de 34% 
do padrão de consumo e de 74% dos 
episódios de intoxicação. Nas condições 
de saúde, as mudanças não foram 
significativas.

20 530;         ; 21-70 Intervenção breve = 274
Grupo controle = 256

A maioria que recebeu intervenção 
reduziu significativamente o padrão
de consumo semanal (menos 5,8 doses, 
comparado com o grupo controle, de 
menos 3,4 doses).

continua
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Artigo
(Ref.)

População total do 
estudo

(N; sexo; idade)

Subgrupos
(n)                               Resultados

21 229;     ; 14-50 Intervenção breve = 104
Grupo controle = 125

Houve redução na freqüência do beber 
excessivo e na ingestão semanal após a 
intervenção.

22 222;         ; 25-54 Intervenção breve = 100
Grupo controle = 122

Houve redução nos níveis de GGT b no 
grupo intervenção; e aumento no grupo 
controle. O consumo semanal diminuiu
em ambos.

23 152;     ; 18-64 Intervenção breve = 67
Grupo controle = 85

Diminuiu o número de pessoas com 
padrão de consumo problemático.

24 159;         ; ≥15 Intervenção breve por médico = 40;
Intervenção breve por enfermeiro = 66

Grupo controle = 53

Houve redução no padrão de consumo 
mensal em 66% dos homens e em 74% das 
mulheres.

25 175;         ; ≥18 Intervenção breve = 40
Grupo de psicoeducação = 42

Intervenção breve e grupo de psicoeducação = 47
Grupo controle = 46

Todos os grupos apresentaram uma 
melhora significativa com o passar do 
tempo, havendo pouca diferença entre a 
intervenção e o controle.

26 516;         ; ≥21 Intervenção breve = 260
Grupo controle = 256

Houve redução no padrão de consumo.
Não houve diferença entre os grupos no 
número de doses por ocasião.

27 24 ;     ; ≥18 Intervenção breve = 12
Grupo controle = 12

A identificação de problemas com álcool, 
feita por médicos, foi menos sensível e 
mais específica. Não houve redução no 
consumo de álcool após a intervenção.

28 139;     ; 15-70 Intervenção breve = 75
Grupo controle = 64

Houve diminuição significativa no 
consumo semanal.

29 723;         ; 18-65 Intervenção breve = 392
Grupo controle = 382

Houve redução significativa no uso 
semanal e na freqüência dos episódios de 
intoxicação.

30 73 ;         ; 30-60 Intervenção breve = 35
Grupo controle = 38

O padrão de consumo reduziu-se 
significativamente, assim como os 
problemas psicossociais, o GGT b e o 
número de consultas.

31 1589;         ;
µ =36,9

Não consta Diminuiu o padrão de consumo entre os 
homens. As mulheres de ambos os grupos
reduziram o padrão de consumo 
significativamente.

32 378;         ; 18-70 Aconselhamento breve (cinco intervenções) = 96
Orientações simples (uma intervenção de 5 min.) = 96

Somente rastreamento = 93
Sem rastreamento e sem intervenção = 93

Houve redução do número de problemas 
relacionados ao álcool.

33 175;     ; 18-60 Orientação simples (5 min.) = 46
Aconselhamento breve (20 min.) = 43

Aconselhamento breve com três sessões de 
acompanhamento = 41

Grupo controle = 45

Alta efetividade para o uso nocivo de 
álcool.

a) VCM: volume corpuscular médio

b) GGT: gama-glutamiltransferase ou gama-glutamiltranspeptidase

continuação
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Tabela 4  -  Descrição das medidas de desfecho utilizadas nos respectivos estudos analisados em revisão 
sistemática da literatura nos bancos de dados Medline, PsycInfo e Lilacs entre janeiro de 1990 e 
dezembro de 2003

Artigo
(Ref.) Medidas de desfecho

8 TFBL a

9 Utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, dias hospitalizado, consultas de emergência)

10 Condições de saúde, hábitos de saúde (ex.: tabagismo, depressão, acidentes e ferimentos), uso de outras substâncias, 
fatores psicossociais, padrão de uso de álcool.

11 Relato do familiar, GGT,b padrão de uso de álcool.

12 Padrão de uso de álcool, ADS,c TFBL,a Drinker Inventory of Consequences, Stages of Change Readiness and 
Treatment Eagerness Scale.

13 Padrão de uso de álcool, condições de saúde, VCM.d

14 AUDIT,e ASI.f

15 Padrão de uso de álcool, utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, dias hospitalizado, 
consultas de emergência).

16 TFBL,a utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, dias hospitalizado, consultas de emergência), 
hábitos de saúde (ex.: tabagismo, depressão, acidentes e ferimentos).

17 Padrão de uso de álcool, condições de saúde, AST,g ALT,h GGT,b EDTA,i VCM.d

18 Padrão de uso de álcool

19 TFBL,a condições de saúde, relato de utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, dias hospitalizado, 
consultas de emergência).

20 Hábitos de saúde (tabagismo, depressão, acidentes e ferimentos) e padrão de uso de álcool.

21 Padrão de uso de álcool.

22 GGT,b CAGE,j padrão de uso de álcool, utilização dos serviços de saúde (ex. hospitalizações, dias hospitalizado, 
consultas de emergência), utilização dos serviços assistenciais (ex.: benefícios previdenciários, 
registros nos serviços de assistência social).

23 Padrão de uso de álcool.

24 Padrão de uso de álcool.

25 Padrão de uso de álcool, ASI,f problemas relacionados ao uso de álcool, GGT,b VCM,d AST,g ALT.h

26 BDF,k concentração de álcool no sangue, AUDIT e e utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, 
dias hospitalizado, consultas de emergência).

27 TLBF e Beck Depression Inventory.

28 Padrão de uso de álcool, condições de saúde, GOT,l GPT,m GGT,b VCM,d MALT,n GHQ.o

29 Padrão de uso de álcool, relato de utilização dos serviços de saúde (ex.: hospitalizações, dias hospitalizado, 
consultas de emergência), hábitos de saúde (ex.: tabagismo, depressão, acidentes e ferimentos).

30 Padrão de uso de álcool, fatores psicossociais, GGT.b

31 Padrão de uso de álcool, testes laboratoriais para detecção de uso de álcool.

32 Padrão de uso de álcool, MAST,p Comprehensive Drinker Profile, GGT.b

33 WHO q Composite Interview Schedule, Health and Daily Living Questionnaire, Community Response Questions, 
Inventory of Drinking Situations.

Intervenções breves e uso de álcool

a)  TFBL Timeline Follow Back Procedures
b)  GGT: Gama-glutamiltransferase ou 
 Gama-glutamiltranspeptidase
c)  ADS: Alcohol Dependence Scale
d)  VCM: volume corpuscular médio
e)  AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification
f)  ASI: Addiction Severity Index

g)  AST: Aspartado Aminotransferase
h)  ALT: Alanina Aminotransferase
i)  EDTA: Ácido Etilenodiamonotetracético
j)  CAGE: Cut-down Annoyed Guilty 
 Eye-openner (questionário)
k)  BDF: Brief Drinker Profile
l)  GOT: Transaminase Glutâmica Oxalaxética

m)  GPT: Transaminase Glutâmica Pirúvica
n)  MALT: Munich Alcoholism Test
o)  GHQ: General Health Questionnaire
p)  MAST: Michigan Alcoholism Screening 
 Test
q)  WHO: World Health Organization 
 (Organização Mundial da Saúde)
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um; e Canadá, com um. E um artigo da Suíça – artigo 
multicêntrico da OMS –, sobre pesquisa realizada em 
oito diferentes países: Austrália, Quênia, Reino Unido, 
México, Noruega, Rússia, EUA e Zimbábue.

A duração dos estudos é heterogênea: seu período 
de acompanhamento varia consideravelmente, de seis 
até 48 meses.

Quanto ao tamanho das amostras, elas também 
diferem bastante, de 24 a 1.589 pacientes dos servi-
ços de atenção primária, em sua maioria fazendo uso 
problemático do álcool (Tabela 3). Sobre o gênero 
e a idade, foram encontrados: seis artigos em que a 
amostra era composta somente por sujeitos do sexo 
masculino; quatro artigos em que ela se compunha 
apenas de mulheres; três artigos sobre idosos (acima 
de 55 anos); e os demais estudos, realizados com 
adultos de ambos os sexos. Em dois artigos, não se 
esclareceu a faixa etária, apresentou-se apenas a média 
de idade dos participantes.10,31

A maioria dos estudos contou, como participan-
tes, com pacientes usuários de serviços de atenção 
primária à saúde, à exceção de dois: o estudo WHO31 

selecionou pacientes dos diversos níveis de serviços 
(atenção primária, secundária e terciária); o estudo 
de Scott,18 por sua vez, selecionou uma amostra com-
posta de moradores da área de abrangência de um 
serviço de atenção primária. Em relação ao padrão 
de consumo de álcool, apenas um estudo incluiu, em 
sua amostra, pessoas que não faziam uso problemático 
de álcool.18

De maneira geral, os artigos analisados pretende-
ram avaliar os efeitos e/ou a efetividade de estratégias 
de intervenções breves realizadas por médicos, enfer-
meiros e agentes comunitários em pessoas que fazem 
uso problemático de álcool, visando à redução do 
consumo, e comparar algumas dessas estratégias – por 
exemplo, aconselhamento e entrevista motivacional, in-
tervenções breves e abordagem cognitiva. Dois estudos 
tinham por objetivo verificar a freqüência de consultas 
médicas após intervenções breves, investigando se 
essas práticas implicariam redução ou aumento do 
uso do serviço de saúde.

Os procedimentos usados pelos pesquisadores na 
realização das intervenções foram, principalmente: 
aconselhamento breve, oferecido por profissional 
de atenção primária a saúde; e entrega de literatura 
e material de auto-ajuda ou folhetos explicativos. O 
seguimento ocorreu, geralmente, até seis meses, até 

um ano, até dois anos e, em pelo menos um estudo, 
até quatro anos. O delineamento de todos os estudos 
foi do tipo de ensaio clínico.

Quanto aos resultados, a maioria dos estudos 
mostrou que as intervenções breves podem reduzir 
o consumo problemático de álcool; apenas um não 
registrou diminuição do consumo após as intervenções 
breves27 (Tabela 3).

Seis artigos analisaram diferentes modelos de 
intervenções breves. O estudo de Richmond e co-
laboradores32 comparou quatro grupos, utilizando 
estratégias diferentes para cada um deles (1o grupo 
– cinco sessões; 2o grupo – cinco minutos de acon-
selhamento mais material de auto-ajuda; 3o grupo 
– avaliação do consumo; e 4o grupo – grupo controle, 
sem avaliação/intervenção). Segundo os pesquisado-
res, a partir dos relatos, houve, entre os participantes 
dos dois primeiros grupos, uma redução significante 
de problemas relacionados ao álcool; e do consumo, 
para baixo dos limites recomendados.

Israel e colaboradores30 compararam um aconse-
lhamento pautado em abordagem cognitivo-compor-
tamental de três horas de duração com um aconselha-
mento simples. Verificaram que, entre os sujeitos que 
receberam o aconselhamento na abordagem cognitivo-
comportamental, houve maior redução do consumo 
de álcool, diminuição de problemas psicossociais e 
melhores resultados em testes sangüíneos. Altisent e 
colaboradores28 compararam dois grupos: um primei-
ro grupo com orientação sistematizada (cinco sessões 
mais material educativo); e o segundo, com orientação 
breve. Concluíram que os participantes do primeiro 
grupo apresentaram redução de consumo de álcool 
significativa estatisticamente, quando comparada com 
a observada para o grupo que recebeu orientação 
breve. Córdoba e colaboradores21 compararam uma 
intervenção breve de quinze minutos e monitoramen-
to com uma orientação simples de cinco minutos e 
concluíram que as visitas de monitoramento podem 
estar associadas a uma redução significativa, tanto 
da freqüência do beber excessivo quanto da ingestão 
semanal de álcool.

McIntosh e colaboradores24 avaliaram a efetividade 
das intervenções breves entre um grupo que recebeu 
orientação médica de cinco minutos e dois grupos que 
receberam duas sessões de orientação de 30 minutos, 
realizadas por médico e enfermeiro, respectivamente. 
Concluíram que houve redução de consumo de álcool 
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em todos os grupos; os episódios de ‘beber pesado’, 
entretanto, continuaram, sem alteração no padrão de 
consumo. Burge e colaboradores25 não encontraram 
diferenças nos resultados entre os participantes de um 
grupo de intervenções breves e outro de psicoeduca-
ção. Não obstante, observaram melhora nos resultados 
relacionados a conflitos familiares e escores médicos, 
para ambos os grupos (medida tomada com o Addic-
tion Severity Index, ou ASI).

A Tabela 4 apresenta as medidas de desfecho 
utilizadas nos 26 estudos analisados, em que as mais 
freqüentes foram:
a) padrão de consumo – quantidade e freqüência 

de consumo de álcool, número de episódios de 
intoxicação e dias de abstinência – dos últimos 
30 dias ou da última semana (medida de desfecho 
encontrada em 23 artigos);

b) testes para verificação da concentração de álcool 
no sangue (encontrados em nove artigos); e

c) utilização de serviços de saúde (encontrada em sete 
artigos).
Em quatro artigos, as condições de saúde (exem-

plos: depressão, ferimentos) e hábitos dos participan-
tes (exemplo: uso de tabaco) foram utilizados para 
medir a efetividade das intervenções breves. Em dois 
deles, utilizaram-se fatores psicossociais (exemplos: 
satisfação no trabalho, relacionamentos afetivos, ati-
vidades de lazer).

Na maioria dos estudos, foi usada mais de uma 
medida de desfecho como forma de complementar a 
avaliação da efetividade das intervenções.

Os instrumentos mais utilizados para medir o 
padrão de consumo foram: Timeline Follow Back 
Procedures (TLFB); Alcohol Use Disorders Identi-
fication Test (AUDIT); Brief Drinker Profile (BDF); 
Addiction Severity Index (ASI); e Alcohol Dependence 
Scale (ADS). Os marcadores biológicos de uso mais 

freqüente foram a gama-glutamiltransferase (ou gama-
glutamiltranspeptidase) (GGT), e o volume corpus-
cular médio (VCM). A utilização de serviços de saúde 
foi medida pelos dias de hospitalizações e consultas 
ambulatoriais e emergenciais. Em ambos os estudos, 
realizados por Fleming e colaboradores, a coleta das 
informações serviu-se dos relatos dos participantes. 
Os dados para o estudo de Freeborn e colaboradores 
foram retirados de registros. E em outros três estudos, 
não se esclareceu a origem das informações.9,22,26

Discussão

Considerando-se o período estabelecido para esta 
revisão no banco de dados Lilacs, constituído por 
publicações latino-americanas e do Caribe, não foram 
encontradas referências a intervenções breves para o 
uso de álcool em atenção primária. Entre as referências 
brasileiras, somente foram encontrados estudos sobre 
tratamento de dependentes de álcool ou outras drogas 
e sobre técnicas motivacionais, realizados em serviços 
ambulatoriais, com estudantes universitários.34-38 

Posteriormente ao período definido para este 
estudo, De Micheli e colaboradores39 publicaram 
um artigo original de pesquisa sobre o tema com 
adolescentes, em um serviço de atenção primária à 
saúde. Esses autores constataram que, entre os sujeitos 
que receberam a intervenção breve, houve redução 
significativa na proporção de usuários, relativamen-
te à maioria das substâncias avaliadas, bem como 
redução dos problemas e comportamentos de risco, 
comparados aos do grupo que não recebeu qualquer 
intervenção. Não foi observada alteração significativa 
na prevalência do consumo da substância no grupo 
controle. Entre o grupo de não-usuários que recebeu 
uma orientação preventiva, comparativamente ao 
grupo controle, observou-se um aumento de uso da 
substância lícita no primeiro grupo, menos intenso 
que no grupo controle. 

Como aconteceu em alguns dos estudos revisa-
dos,8,12,17,32,33 os autores brasileiros também compa-
raram diferentes modalidades de intervenção breve 
utilizando-se de uma orientação preventiva com dois 
a três minutos de duração e intervenção breve com 
duração de 20 minutos. Esses autores sugerem a 
necessidade de novas investigações sobre o tema. 
Neste trabalho, particularmente, constatou-se que o 
campo de pesquisa de intervenções breves em atenção 

No Brasil, as estratégias de 
diagnóstico e intervenções 
breves (EDIB) ainda são pouco 
estudadas, especialmente sua 
aplicação na atenção primária e 
sua contribuição para o modelo de 
Saúde Pública do SUS.
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primária necessita ser mais explorado, para verificar 
se essas intervenções são eficazes no contexto socio-
cultural e assistencial brasileiro e de outros países 
latino-americanos.

Estudos internacionais demonstraram a eficiência 
das intervenções breves na detecção precoce de 
problemas relacionados ao álcool. A identificação do 
uso problemático de álcool pode garantir a prevenção 
de problemas por ele causados, como, por exemplo, 
doenças cardiovasculares e acidentes de trânsito, 
reduzindo gastos, diminuindo o número de consultas 
médicas e otimizando a aplicação dos recursos dispo-
níveis para a Saúde.

A redução do consumo ocorreu a despeito do 
tipo de intervenção breve realizado. Estes autores 
observaram a ausência de uma padronização das in-
tervenções que permitisse uma comparação rigorosa 
entre os diferentes estudos revisados. As intervenções 
realizadas contaram com número de sessões variado, 
diversos espaços de tempo para sua consecução, 
nem sempre foram acompanhadas da distribuição de 
materiais didáticos e, ademais, foram conduzidas por 
diferentes profissionais de saúde. Alguns resultados 
adicionais (diminuição de conflitos familiares, redução 
de doenças relacionadas ao álcool e de freqüência 
de consultas médicas) foram observados quando 
era maior o número de sessões (três a cinco), de 
15 a 30 minutos de duração, que faziam uso diário 
de material educativo, tinham estabelecidas metas e 
monitoramento. Intervenções que considerem esses 
elementos, portanto, parecem repercutir de forma 
mais ampla na vida do indivíduo, trazendo-lhe mais 
benefícios.21,28,30,32 

No estudo brasileiro realizado com adolescentes, 
observou-se que as intervenções de 20 minutos, ba-
seadas nas técnicas de entrevista motivacional, foram 
mais eficazes do que as orientações oferecidas em 
dois a três minutos, instrumentalizadas com folhetos 
sobre os efeitos e conseqüências das substâncias 
psicoativas – apesar de este tipo de intervenção ainda 
ter-se mostrado mais efetivo do que a ausência de 
intervenções.39

Em relação ao profissional que conduziu a in-
tervenção, parece não fazer diferença se se trata de 
médico, enfermeiro ou agente comunitário. Em todos 
esses casos, ela demonstrou ser eficaz, como quando 
realizada com a ajuda de um programa de compu-
tador. Também não houve diferença entre os grupos 

de mulheres, homens, jovens e idosos: em todos, as 
intervenções apresentaram bons resultados.

Foram encontrados poucos artigos referentes a 
não-eficácia das intervenções breves. Para tanto, uma 
hipótese seria o fato de a maioria dos estudos acompa-
nharem os pacientes no prazo máximo de um ano após 
a realização das intervenções, sem confirmação sobre a 
duração de seus efeitos a longo prazo. Na Austrália, um 
estudo sobre intervenções breves, em que os pacientes 
foram avaliados nos períodos de nove meses e de dez 
anos após terem recebido algum tipo de intervenção,40 
os resultados encontrados foram positivos após nove 
meses; em acompanhamento realizado passados dez 
anos da intervenção, entretanto, não foram observadas 
diferenças significativas entre grupo controle e grupo 
de intervenção. Parece ser necessário algum tipo de 
monitoramento no decorrer dos anos, para aumentar 
a efetividade das intervenções breves.

O uso de álcool é considerado um dos maiores 
problemas de Saúde Pública, tanto por organismos 
internacionais, a exemplo da OMS, como, no âmbito 
nacional, pelo Ministério da Saúde. Estratégias de 
prevenção e tratamento de problemas relacionados ao 
álcool, as intervenções breves têm sido relatadas como 
bastante eficazes, principalmente quando realizadas 
em condições especiais de pesquisa, embora pouco 
se conheça sobre o desempenho dessas práticas em 
situações usuais de atendimento, na rotina dos serviços 
de saúde. 

No Brasil, um campo de pesquisa amplo para o 
tema, essas estratégias ainda são pouco exploradas, 
principalmente no que diz respeito a sua aplicação em 
atenção primária e sua contribuição para o modelo 
atual de sistema de Saúde Pública, com especial ênfase 
nas ações de Saúde da Família. Estudos que analisem 
como podem ser adaptadas, sua aceitação pelos pro-
fissionais e pacientes e as formas de utilização dos 
recursos que venham a ser colocados a sua disposição 
tornam-se necessários, para garantir a disseminação 
e aplicação de intervenções breves para o álcool nas 
rotinas da atenção primária à saúde, do Sistema Único 
de Saúde, o SUS.

O projeto da OMS no Brasil
Em setembro de 2002, a OMS convocou uma 

reunião na cidade de Alicante, Espanha, com o in-
tuito de delinear um projeto de implementação das 
intervenções breves nos países em desenvolvimento. 
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Entre suas deliberações, o Brasil e a África do Sul 
foram indicados para servir como centros de desen-
volvimento de um projeto demonstrativo de avaliação, 
sob condições naturalísticas, dos fatores envolvidos 
na implementação de treinamento, aceitação e ado-
ção da estratégia pelos serviços de saúde, e outros. 
Representando o Brasil no encontro, apresentaram-se 
dois grupos de pesquisa dedicados ao tema: a Uni-
dade de Dependência e Abuso de Drogas (UDAD), 
do Departamento de Psicobiologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp); e o Programa de Ações 
Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool 
e Drogas na Comunidade (PAI-PAD), da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo. A UDAD, em parceria com a Universidade de 
Juiz de Fora, desenvolveu uma pesquisa com gestores 
e profissionais da saúde municipais para analisar o 

processo de implantação das intervenções breves na 
rotina dos serviços.41

O PAI-PAD/OMS, em desenvolvimento na Região 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, conta com a 
participação da Secretaria de Estado da Saúde, através 
de sua Diretoria Regional de Ribeirão Preto, e de vários 
Municípios dessa Região. Parte importante do projeto 
constitui o desenvolvimento de estratégias de treina-
mento para profissionais de saúde não especialistas e 
o monitoramento da implementação e execução das 
EDIB nos serviços. Para os profissionais dos serviços 
que decidem adotar as EDIB entre suas ações, é reali-
zado um treinamento e, logo, um acompanhamento, de 
seguimento longitudinal, para avaliação do processo. 
Espera-se, com iniciativas de estudo como essas, reu-
nir subsídios para o melhor direcionamento e maior 
difusão das EDIB no país.
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Introdução
A Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do 

Sistema Único de Saúde do Brasil é uma publicação 
trimestral de caráter técnico-científico destinada aos 
profissionais dos serviços de saúde e editada pela Coor-
denação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia 
em Serviços, da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (CGDEP/SVS/MS). Sua principal 
missão é difundir o conhecimento epidemiológico 
visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nela, também 
são divulgadas portarias, regimentos e resoluções 
do Ministério da Saúde, bem como normas técnicas 
relativas aos programas de prevenção e assistência, 
controle de doenças e vetores.

Modelos de trabalhos
O Corpo Editorial da revista acolhe manuscritos nas 

seguintes modalidades: (1) Artigos originais nas 
diversas linhas temáticas – avaliação de situação de 
saúde; estudos etiológicos; avaliação epidemiológica 
de serviços; programas e tecnologias; e avaliação da 
vigilância epidemiológica (limite: 20 laudas) –; (2) 
Artigos de revisão crítica – sobre tema relevante 
para a Saúde Pública – ou de atualização em tema 
controverso ou emergente (limite: 30 laudas); (3) 
Ensaios – interpretações formais e sistematizadas, 
bem desenvolvidas e concludentes sobre dados e 
conceitos referentes a assuntos de domínio público 
todavia pouco explorados (limite: 15 laudas) –; (4) 
Relatórios de reuniões ou oficinas de trabalho sobre 
temas de Saúde Pública, suas conclusões e recomen-
dações (limite: 25 laudas); (5) Artigos de opinião 
– comentários sucintos sobre temas específicos –; (6) 
Notas prévias; e (7) Republicação de textos relevan-
tes para os serviços de saúde, originalmente editados 
por outras fontes de divulgação técnico-científica.

Apresentação dos trabalhos
Para publicação na revista, manuscritos deverão 

ser elaborados segundo os “Requisitos Uniformes 
para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédi-
cos” do International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) [Epidemiologia e Serviços de Saúde 
2006;15(1):7-34, disponíveis nas páginas eletrônicas da 
SVS/MS (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.
cfm?id_area=1133) e do Instituto Evandro Chagas 
(IEC) de Belém, Estado do Pará, vinculado à SVS/MS 

(www.iec.pa.gov.br)]. O trabalho apresentado deverá 
ser acompanhado de uma carta de apresentação dirigida 
à Editoria da revista. Os autores de artigos originais, 
artigos de revisão e comentários responsabilizar-se-ão 
pela veracidade e ineditismo do trabalho apresentado 
na carta de encaminhamento, na qual constará que: a) 
o manuscrito ou trabalho semelhante não foi publica-
do, parcial ou integralmente, tampouco 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 interpreta-
ção dos dados, redação ou revisão crítica e aprovação 
da versão final. A carta deverá ser assinada por todos 
os autores, sem exceção.

Formato de um trabalho para publicação
O trabalho deverá ser digitado em português do 

Brasil, em espaço duplo, fonte Times New Roman tama-
nho 12, no formato RTF (Rich Text Format); impresso 
em folha-padrão A4 com margens de 3cm; e remetido 
em uma cópia impressa e gravação magnética (CD-
ROM; disquete), exclusivamente por correio. Tabelas, 
quadros, organogramas e fluxogramas apenas serão 
aceitos quando elaborados em programas do Microsoft 
Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, fotografias, 
somente se elaborados nos formatos EPS (Encapsula-
ted Post Script), BMP (Bitmap/Windows) ou TIFF (Tag 
Image File Format), no modo de cor CMYK. Todas as 
páginas deverão ser numeradas, inclusive as das ta-
belas e figuras. Não serão aceitas notas de texto de pé 
de página. Cada manuscrito, obrigatoriamente, deverá 
contar com uma página de rosto em que aparecerão o 
título completo e resumido do estudo, em português 
e inglês, nome do autor ou autores e instituições por 
extenso, resumo e summary (versão em inglês do 
resumo) e rodapé –; e, nas páginas seguintes, o rela-
tório completo – Introdução; Metodologia, Resultados, 
Discussão, Agradecimentos, Referências bibliográficas 
e tabelas e figuras que o ilustrem, nesta ordem. Cada 
um desses itens será obrigatório para os artigos 
originais; as demais modalidades de artigos poderão 
dispor desse ou de outro formato, à escolha do autor, 
sempre pautado na racionalidade, objetividade, clareza 
e inteligibilidade do relatório.

A apresentação de um artigo original deverá res-
peitar a seguinte seqüência estrutural:
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Página de rosto
A página de rosto compõe-se do título do artigo 

– em português e inglês –, seguido do nome completo 
dos autores e da instituição a que pertencem. Reco-
menda-se a sugestão do título resumido para referência 
no cabeçalho das páginas da publicação. O Resumo 
– texto contínuo de 150 palavras, em parágrafo único 
– descreverá o objetivo, a metodologia, os resultados 
e a conclusão do estudo, de forma sucinta e clara. 
Para pesquisas clínicas, será obrigatória a apresen-
tação do respectivo número de identificação em um 
dos registros de ensaios clínicos validados pela OMS 
e pelo ICMJE (consultar o sítio eletrônico do ICMJE). 
Imediatamente ao Resumo, serão listadas três a quatro 
palavras-chave de acesso, escolhidas a partir da lista 
de Descritores de Saúde do Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Bireme/OPAS). 
O Summary (versão em inglês do Resumo) também 
será acompanhado das mesmas palavras-chave em 
inglês (key words). Na Página de rosto ainda deverá 
constar o endereço, telefone/fax e e-mail de contato 
com o autor principal do trabalho, além dos créditos 
ao órgão financiador da pesquisa.

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo, nesta ordem.

Metodologia
Descrição da metodologia e, se necessário, dos 

procedimentos analíticos adotados. Pesquisas clínicas 
deverão apresentar número de identificação em um 
dos registros de ensaios clínicos validados pela OMS 
e pelo ICMJE (consultar o sítio eletrônico do ICMJE). 
Considerações éticas, desde que pertinentes, serão 
destacadas como último parágrafo da Metodologia, 
fazendo menção às comissões de ética em pesquisa 
que aprovaram o projeto do estudo.

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, que pode 

considerar tabelas e figuras, desde que auto-explica-
tivas (ver o item Tabelas e figuras).

Discussão
Comentários sobre os resultados observados, suas 

implicações e limitações, e comparação do estudo 
com outros de relevância para o tema e objetivos 
considerados.

Agradecimentos
Após a Discussão e final do relato do estudo, devem-

se limitar ao mínimo indispensável.

Referências bibliográficas
Cada uma das referências bibliográficas listadas 

após a Discussão ou Agradecimentos será numerada 
por algarismo arábico, segundo a ordem de citação 
no texto. Esse número corresponderá ao número 
sobrescrito (sem parênteses) imediatamente após 
a(s) passagem(ns) do texto em que é feita a referên-
cia. Títulos de periódicos, livros e editoras deverão 
constar por extenso. As citações bibliográficas serão 
limitadas a 30, preferencialmente. Para artigos de 
revisão sistemática e metanálise, não há limite de ci-
tações. As referências deverão cumprir os “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 
Janeiro. 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 Epide-

miology. 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.

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. 
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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 Infecção 
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 [acessado 

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

10. Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. 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
As tabelas, bem como as figuras – quadros, gráficos, 

mapas, fotografias, desenhos, fluxogramas, organogra-
mas etc. –, cada uma em folha separada, numerada 
com algarismos arábicos, deverão ser agrupadas ao fi-
nal do artigo, por ordem de citação no texto. Seu título, 
além de conciso, deve evitar o uso de abreviaturas ou 
siglas; estas, quando indispensáveis, serão traduzidas 
em legendas ao pé da própria tabela ou figura. 

Uso de siglas
Siglas ou acrônimos com até três letras deverão ser 

escritos com maiúsculas (Ex: DOU; USP; OIT). Em sua 
primeira aparição no texto, acrônimos desconhecidos 
serão escritos por extenso, acompanhados da sigla 
entre parênteses. Siglas e abreviaturas compostas 
apenas por consoantes serão escritas em letras maiús-
culas. Siglas com quatro letras ou mais serão escritas 
em maiúsculas se cada uma delas for pronunciada 
separadamente (Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com 
quatro letras ou mais e que formarem uma palavra, 
ou seja, que incluírem vogais e consoantes, serão 
escritas apenas com a inicial maiúscula (Ex: Funasa; 
Datasus; Sinan). Siglas que incluírem letras maiúsculas 
e minúsculas originalmente, serão escritas como foram 
criadas (Ex: CNPq; UnB). Para siglas estrangeiras, re-
comenda-se a correspondente tradução em português, 
se for largamente aceita; ou o uso da forma original, 

se não houver correspondência em português, ainda 
que o nome por extenso – em português – não cor-
responda à sigla. (Ex: OMS = Organização Mundial 
da Saúde; UNESCO = Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura; MRPII = Ma-
nufacturing Resource Planning). Algumas siglas, po-
pularizadas pelos meios de comunicação, assumiram 
um sentido próprio; é o caso de AIDS = síndrome da 
imunodeficiência adquirida, sobre a qual o Ministério 
da Saúde decidiu recomendar que seus documentos 
a reproduzam como se tratasse de nome de doença, 
‘aids’, em letras minúsculas 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 apreciação de 

dois analistas externos (revisão por pares) e publi-
cados desde que finalmente aprovados pelo Comitê 
Editorial.

Transferencia de direitos autorais
Os artigos publicados pela Epidemiologia e Servi-

ços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodução 
– total ou parcial – por outros periódicos, tradução 
para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos 
com artigos da revista não é permitida, senão sob auto-
rização expressa destes editores. Os artigos submetidos 
à revista dever-se-ão acompanhar de Declaração de 
transferência de direitos autorais, cujo modelo 
encontra-se na página eletrônica da SVS (http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1133). A 
declaração será assinada por cada um dos autores e 
enviada a estes editores assim que aprovada a publi-
cação do artigo.

Endereço para correspondência:
Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços
Epidemiologia e Serviços de Saúde: 
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil
SCS, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal,
5o andar, Asa Sul, Brasília-DF
CEP: 70304-000

Telefones:
Telefones: (61) 3213-8387 / 3213-8393
Telefax:  (61) 3213-8404

E-mail:  revista.svs@saude.gov.br
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