
artigos neste número

Epidemiologia
e Serviços de Saúde
R E V I S T A  D O  S I S T E M A  Ú N I C O  D E  S A Ú D E  D O  B R A S I L

| Volume 17 - Nº 2 - abril / junho de 2008 |

ISSN 1679-4974

2

» Avaliação da efetividade das estratégias de controle da leishmaniose visceral 
na cidade de Teresina, Estado do Piauí, Brasil: resultados do inquérito inicial – 2004

Guilherme L. Werneck, Teresinha de Jesus Cardoso Farias Pereira, Geovani Cardoso Farias, Fernando Oliveira da Silva,
Francisco Cardoso Chaves, Marcus Vinícius Gouvêa, Carlos Henrique N. Costa e Fernando Aécio de Amorim Carvalho

» Ensaio comunitário para avaliação da efetividade de estratégias de 
prevenção e controle da leishmaniose visceral humana no 
Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, Brasil

Verena Maria Mendes de Souza, Fred da Silva Julião, Raimundo Celestino Silva Neves, Pricila Brito Magalhães,
Tiago Villaronga Bisinotto, André de Souza Lima, Simone Souza de Oliveira e Edson Duarte Moreira Júnior

» Validação do teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH® 
para o diagnóstico da leishmaniose visceral humana

Tália Santana Machado de Assis, Alexandre Sérgio da Costa Braga, Mariana Junqueira Pedras, Aldina Maria Prado Barral,
Isadora Cristina de Siqueira, Carlos Henrique Nery Costa, Dorcas Lamounier Costa, Thiago Ayres Holanda, Vítor Yamashiro
Rocha Soares, Mauro Biá, Arlene de Jesus Mendes Caldas, Gustavo Adolfo Sierra Romero e Ana Rabello

» Gestão da qualidade nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública 
e o modelo de controle de qualidade analítica da malária

Elizabeth Glória Oliveira Barbosa dos Santos, Maria da Paz Luna Pereira e Valmir Laurentino Silva

» Prêmio de Incentivo ao Desenvolvimento 
e à Aplicação da Epidemiologia no SUS – EPI-Prêmio

www.saude.gov.br/svs

www.saude.gov.br/bvs

disque saúde 0800.61.1997

     



Epidemiologia 
e Serviços de Saúde

| Vol u me 17 - No 2 -  abril/junho de 200 8 |

I S S N 1679-4974

R E V I S T A  D O  S I S T E M A  Ú N I C O  D E  S A Ú D E  D O  B R A S I L

A revista Epidemiologia e Serviços de Saúde do SUS

é distribuída gratuitamente. Para recebê-la, escreva à

Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços - CGDEP

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS

Ministério da Saúde

SCS, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal, 5o Andar

Brasília-DF. CEP: 70304-000

ou para o endereço eletrônico

revista.svs@saude.gov.br

A versão eletrônica da revista está disponível na Internet: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1133

http://www.saude.gov.br/bvs

http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1679-4974&lng=pt&nrm=iso

E no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes/MEC), 

http://www.periodicos.capes.gov.br

Indexação: LILACS e Free Medical Journal



© 2003. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Os artigos publicados são de responsabilidade dos autores. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde 
que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. Para republicação de qualquer material, solicitar 
autorização dos editores.

ISSN 1679-4974

Epidemiologia e Serviços de Saúde / Secretaria 
de Vigilância em Saúde. - Brasília : Ministério 
da Saúde, 1992- 
 
Trimestral 
 
ISSN 1679-4974 
ISSN 0104-1673 
 
Continuação do Informe Epidemiológico 
do SUS. A partir do volume 12 número 1, 
passa a denominar-se Epidemiologia e 
Serviços de Saúde 
 
1. Epidemiologia.

Editor Geral
Gerson Oliveira Penna - SVS/MS

Editora Executiva
Maria Regina Fernandes de Oliveira - SVS/MS

Editores Assistentes
Ana Maria Johnson de Assis - SVS/MS
Ana Maria Sobreiro Maciel - SVS/MS
Ermenegyldo Munhoz Junior - SVS/MS
Elza Helena Krawiec - SVS/MS
Roseane do Socorro Tavares Ursulino Calmon - SVS/MS
Marta Helena Paiva Dantas - SVS/MS

Editor de Texto
Ermenegyldo Munhoz Junior - SVS/MS

Editor Gráfico
Fabiano Camilo - SVS/MS

Comitê Editorial
Denise Aerts - Ulbra/RS
Eliseu Alves Waldman - FSP/USP/SP
José Cássio de Moraes - FCM-SC/SP
Maria Cecília de Souza Minayo - Fiocruz/RJ
Maria Fernanda Lima-Costa - NESP/CPqRR/Fiocruz/MG
Marilisa Berti de Azevedo Barros - FCM/Unicamp
Maurício Lima Barreto - ISC/UFBa/BA
Moisés Goldbaum - FM/USP/SP
Paulo Chagastelles Sabroza - ENSP/Fiocruz/RJ
Pedro Luiz Tauil - FM/Unb/DF

Consultores
Déborah Malta - SVS/MS
Eduardo Hage Carmo - SVS/MS
Fabiano Geraldo Pimenta Junior - SVS/MS

Giovanini Evelin Coelho - SVS/MS
Guilherme Franco Netto - SVS/MS
Jarbas Barbosa da Silva Jr. - OPAS
José Lázaro de Brito Ladislau - SVS/MS
José Ricardo Pio Marins - SVS/MS
Dráurio Barreira - SVS/MS
Marília Mattos Bulhões - SVS/MS
Márcia Furquim - FSP/USP/SP
Maria da Glória Teixeira - UFBa/BA
Maria Leide Wand-Del-Rey de Oliveira - SVS/MS
Mariângela Batista Galvão Simão - SVS/MS
Otaliba Libânio de Morais Neto - SVS/MS
Sônia Maria Feitosa Brito - SVS/MS

Projeto Editorial
André Falcão
Tatiana Portela

Projeto Gráfico
Fabiano Camilo

Revisão de Textos em Inglês
Josué Ferreira Nunes

Normalização Bibliográfica
Raquel Machado Santos

Editoração Eletrônica
Edite Damásio da Silva

Tiragem
28.000 exemplares

ERRATA

Na edição do Volume 17, No 1, jan-mar 2008 da Epidemiologia 
e Serviços de Saúde, na página n° 71, entre os autores do 
artigo “Registro de Aedes albopictus em áreas epizoóticas de 
febre amarela das Regiões Sudeste e Sul do Brasil (Diptera: 
Culicidae)”, encontram-se Francisco Leopoldo Lemos e 
Mauro Lúcio Nascimento Lima. Ambos são vinculados à 
Gerência de Vigilância Ambiental, da Superintendência de 
Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde de Minas 
Gerais, Brasil, e não ao Centro referido na edição impressa. Da 
mesma forma, retificando esse engano nos Agradecimentos dos 
autores (p. 75), o novo texto, em dois parágrafos, para substituir 
o parágrafo da edição original, é o seguinte:
"À equipe de campo da 17a Regional de Saúde do Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde do Rio Grande do Sul; e
Ao Núcleo de Entomologia da Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais, pelo apoio e colaboração de seus 
funcionários".
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O cenário epidemiológico de algumas doenças endêmicas no Brasil atual apresenta melhor de-
finição graças ao fortalecimento dos sistemas de informações sobre agravos de saúde, como é 
o caso das leishmanioses e da malária. A qualidade dessas informações, por sua vez, depende, 

em parte, da qualidade e oportunidade do diagnóstico, em que se tornam mais relevantes, todavia, as 
questões relativas ao uso de testes diagnósticos e aos cuidados com sua execução pela rede pública de 
laboratórios. Outrossim, a avaliação de intervenções de controle de doenças e sua efetividade dependem, 
também, da qualidade dos métodos adotados.

A presente edição da Epidemiologia e Serviços de Saúde reúne temas prioritários de pesquisa nos campos da 
avaliação de intervenções de controle e da validação de testes diagnósticos rápidos para leishmaniose visceral.1 
Ademais, o leitor tomará conhecimento dos atuais desafios impostos à implantação do controle de qualidade da 
rede de Laboratórios Centrais de Saúde Púbica (Lacen), tendo como referência as questões envolvidas no controle 
de qualidade externo do diagnóstico da malária.

No estudo de Werneck e colaboradores,2 no contexto da cidade de Teresina, Estado do Piauí, é abordada a 
comparabilidade de grupos de estudo de avaliação das medidas de controle da leishmaniose visceral preconizadas 
pelo Ministério da Saúde. Sua estratégia de amostragem combina a conveniente inclusão de vários contextos de 
transmissão com a alocação randômica, em uma segunda fase, de constituição dos grupos de estudo. O resultado 
desse trabalho estabelece uma linha de base para o Município, ao mesmo tempo em que demonstra “alguns dos 
principais desafios metodológicos para a garantia da validade de estudos de intervenção em doenças infec-
ciosas” devido à “não-comparabilidade das áreas no que diz respeito às taxas basais de transmissão.”2

O artigo de Souza e colaboradores,3 que utiliza a combinação de diferentes estratégias para a construção de 
grupos de estudo com o objetivo de avaliar medidas de controle para leishmaniose visceral, apresenta hetero-
geneidade significativa entre os grupos estudados, o que obrigou os autores à utilização de técnicas de ajuste, 
com o propósito de isolar o efeito das intervenções. O estudo também sugere que a combinação de intervenções 
– borrifação de inseticidas associada a triagem e eliminação de cães em áreas endêmicas – constitui a estratégia 
mais adequada para reduzir a incidência da infecção em crianças. Porém, a confirmação da efetividade dessas 
medidas necessita de novos estudos, com um desenho de amostragem maior.

Ambos os estudos2,3 apontam para os desafios impostos à avaliação de medidas de controle na leishmaniose 
visceral, que devem ser do conhecimento dos gestores de vigilância em saúde, já que os serviços necessitam 
sempre avançar nas respostas, visando à adequada condução das ações de saúde coletiva.  

Um segundo aspecto presente nos dois estudos, merecedor de igual consideração, é a utilização de um antigo 
método de diagnóstico invasivo para definir o caso de infecção por Leishmania – o teste de Montenegro. É mister 
e urgente desenvolver testes mais adequados para detectar a infecção, embora a informação obtida nos inquéritos 
basais desses estudos confirme a consistência do elevado número de casos de infecção assintomática, a exceder, 
em muito, o número de casos sintomáticos.

O artigo de Assis e colaboradores4 traz uma contribuição original sobre a validação de um teste de fácil e 
rápida execução para o diagnóstico da leishmaniose visceral, aspecto prioritário para o controle da endemia.1 
Trata-se do primeiro relato de validação de um teste rápido para diagnóstico de leishmaniose visceral no Brasil. 
Seus autores tiveram o cuidado de seguir, rigorosamente, as recomendações para estudos de validação de testes, 
principalmente quanto à adequação do padrão-ouro adotado e constituição de um grupo de não-casos, avaliado 
de forma prospectiva, com base na síndrome clínica suspeita de leishmaniose visceral. Segundo os resultados 
apresentados, o teste avaliado apresenta desempenho comparável ao dos testes sorológicos convencionais, criando 
uma expectativa favorável a sua adoção.

Desafios para o controle e diagnose de doenças endêmicas e 
o papel da pesquisa



Os três artigos de leishmaniose apresentados são o resultado de resposta aos editais de convocação para finan-
ciamento de projetos de pesquisa, lançados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde 
com o objetivo de promover a pesquisa operacional para o aprimoramento dos serviços. Com a divulgação dos 
relatos dos trabalhos que obtiveram financiamento público, a SVS/MS pretende chamar a atenção dos profissionais 
de saúde e dos gestores do Sistema para o necessário envolvimento da Saúde, juntamente com as instituições de 
pesquisa, em iniciativas de desenvolvimento científico e tecnológico. Além, justamente, de fazer chegar aos serviços 
de saúde seus principais resultados encontrados.

De extrema importância é o artigo de Santos e colaboradores sobre a gestão da qualidade nos Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública – Lacen –, tendo por modelo o controle de qualidade analítico da malária.5 Seus autores 
mostram o desafio da implantação desse tipo de estratégia segundo os princípios de atendimento – descentrali-
zado e hierarquizado – da demanda de diagnóstico à rede pública de laboratórios. A consecução de uma gestão 
de qualidade, no cenário dinâmico de introdução de novas tecnologias como a descrita no trabalho de Assis e 
colaboradores,3 exige soluções criativas e constante aperfeiçoamento do serviço laboratorial pelos Lacen, para 
atender as progressivas inovações no campo científico-tecnológico da diagnose.

Concluindo esta edição, o leitor tem acesso aos relatos resumidos dos trabalhos vencedores do segundo Prê-
mio de Incentivo ao Desenvolvimento e à Aplicação da Epidemiologia no SUS – II Epi-Prêmio –, concedido pela 
SVS/MS em 2007. 

Ao trazer alguns resultados de pesquisas financiadas pela SVS, discutir tema importante da gestão dos Labo-
ratórios Centrais de Saúde Pública e apresentar os vencedores do II Epi-Prêmio, a Epidemiologia e Serviços de 
Saúde mais uma vez cumpre com sua principal missão – a de contribuir para o desenvolvimento da epidemiologia 
no SUS.  

Maria Regina Fernandes de Oliveira
Editora Executiva
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Resumo
Este artigo apresenta e discute as implicações dos resultados do inquérito inicial de um estudo de intervenção comunitária 

para avaliar a efetividade de medidas de controle para a leishmaniose visceral. O estudo foi realizado em dez localidades 
da cidade de Teresina, Estado do Piauí, Brasil. As localidades foram subdivididas em quadras, quatro delas selecionadas e 
alocadas aleatoriamente para diferentes intervenções a serem implementadas após o inquérito inicial. No inquérito inicial, 
realizado no primeiro semestre de 2004, os participantes (n=1.105) responderam a um questionário e tiveram avaliada sua 
reação ao teste de intradermorreação com antígeno de Montenegro (IDRM). A prevalência global de infecção foi de 36,7% 
– com tendência a aumentar com a idade –, significativamente mais alta nos homens. A prevalência variou de 24,0 a 47,0% 
entre localidades. O processo de randomização mostrou-se relativamente satisfatório para variáveis sociodemográficas; houve, 
entretanto, diferenças significativas na prevalência de positividade na IDRM entre áreas de intervenção. A não-comparabilidade 
das áreas, no que diz respeito às taxas basais de transmissão, elemento fundamental para inferência causal em doenças 
infecciosas, pode afetar a validade do estudo de intervenção.

Palavras-chave: leishmaniose visceral; epidemiologia; inquéritos de morbidade.

Summary
This report presents and discusses the implications of the baseline survey results of a community intervention 

trial to assess the effectiveness of control measures against visceral leishmaniasis. The study was carried out in ten 
neighborhoods of the City of Teresina, State of Piauí, Brazil. Each neighborhood was divided into blocks, four of them 
selected and randomly allocated to different types of interventions to be implemented after the baseline survey. During 
the first semester of 2004, the participants (n=1,105) answered a baseline survey questionnaire and had their responses 
to the Montenegro skin test (MST) evaluated. Prevalence of infection was estimated as 36.7% – tended to increase with 
age –, higher among males. Prevalence varied from 24.0 to 47.0% between neighborhoods. Although randomization 
worked satisfactorily for socio-demographic variables, significant differences in the prevalence of positivity in the MST 
between areas under two different kinds of interventions were found. These differences might affect the validity of 
the intervention trial, since areas may not be comparable regarding the rates of transmission, a major condition for 
causal inference in infectious diseases..

Key words: visceral leishmaniasis; epidemiology; morbidity surveys.
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Introdução

A leishmaniose visceral (LV) apresenta-se como 
uma doença emergente em diferentes partes do mun-
do, incluindo a América Latina, onde mais de 90% dos 
casos ocorrem no Brasil.1-4 Transformações ambientais 
associadas a movimentos migratórios e ao processo 
de urbanização podem explicar, em parte, porque 
a LV, restrita às áreas rurais do país até a década de 
1970, a partir de então, passou a ocorrer de forma 
endêmica e epidêmica em grandes cidades do Nor-
deste brasileiro e, subseqüentemente, disseminou-se 
para outras macrorregiões do país.5-8 De 1984 a 2002, 
foram 48.455 casos notificados de LV no Brasil, 66% 
deles nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí.8 
Na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos 
notificados de LV ocorriam na Região Nordeste. Com 
a paulatina expansão da doença para outras Regiões, 
de 2000 a 2002, mais de 25% dos casos no Brasil 
ocorreram fora da Região Nordeste.8 Nos últimos dez 
anos, a transmissão autóctone da leishmaniose visceral 
foi registrada em mais de 1.600 Municípios brasilei-
ros, distribuídos por 19 das 27 unidades federadas, 
com incidência média de aproximados dois casos por 
100.000 habitantes e letalidade em torno de 5%.

A população do Município de Teresina, capital do 
Estado do Piauí e local escolhido para desenvolver o 
presente estudo, sede da primeira grande epidemia de 
LV em meio urbano no Brasil, cresceu mais de 400% 
entre 1960 e 1990, principalmente em conseqüência 
de deslocamentos populacionais provocados por 
consecutivas secas no interior daquele Estado.5 Em 
1990, mais de 50% da população de Teresina-PI era 
originária de outras regiões do Piauí ou de outros 
Estados brasileiros.9 A ocupação rápida e desordenada 
da periferia da cidade expôs sua população a extensas 
áreas cobertas por florestas tropicais e densa vegetação, 
locais prováveis de reprodução selvagem do parasito 
responsável pela doença (Leishmania chagasi). À 
medida que comunidades humanas se expandem para 
áreas recentemente desflorestadas, entram em contato 
direto com os locais naturais de reprodução do vetor da 
doença, o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis, e com 
reservatórios selvagens, particularmente a raposa.

Esse processo de urbanização caótico resultou em 
condições precárias de vida e destruição ambiental, 
fatores que também teriam influenciado a emergência 
da doença no meio urbano, já que L. longipalpis se 

adapta facilmente às condições peridomésticas de áreas 
depauperadas, explorando o acúmulo de matéria orgâ-
nica gerada por animais domésticos e más condições 
sanitárias.10,11 Também as raposas, quando a destruição 
do seu habitat natural implicou reorganização de sua 
cadeia alimentar, passaram a ser vistas com relativa 
freqüência nas periferias da cidade, revirando o lixo 
urbano em busca de alimento. Estudo caso-controle 
realizado nessa área mostrou que cerca de 2% da popu-
lação refere ter visto uma ou mais raposas na redondeza 
de sua habitação nos 12 meses anteriores à entrevista; 
e que o risco de ocorrência de leishmaniose visceral é 
cerca de cinco vezes maior em indivíduos que relatam 
a presença de raposas no peridomicílio.12

O cão, considerado o reservatório doméstico do 
protozoário, desempenha o papel de fonte de infecção 
imediata para o homem. Cães abandonados, ao vagar 
pela periferia da cidade, entrariam em contato direto 
com reservatórios selvagens da doença e, rapidamente, 
adquiririam a infecção. Ao retornarem para o interior 
da cidade, esses animais serviriam de amplificadores 
da infecção para outros cães e humanos. Nesse con-
texto, a presença de um grande número de pessoas 
não imunes, reservatórios infectados e vetores em 
abundância, configurariam as condições básicas para 
a ocorrência de casos autóctones da doença.

Fundamentado nessa concepção, o Programa de 
Controle da Leishmaniose Visceral, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, baseou 
sua estratégia de controle da doença em três medidas. 
1) detecção e tratamento de casos humanos, de caráter 
eminentemente curativo; 2) controle dos reservatórios 
domésticos; e 3) controle de vetores.3,13

A expansão urbana desordenada 
para áreas recém-desflorestadas, 
depauperadas, com acúmulo de 
matéria orgânica gerada por animais 
domésticos e más condições sanitárias, 
visitadas por animais selvagens à 
busca de alimentos e freqüentadas 
por animais domésticos, são fatores 
da emergência da doença no meio 
urbano. 
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A base teórica que sustenta a utilização do controle 
vetorial e de reservatórios como estratégias de inter-
venção sobre a LV é a conjectura de que a incidência 
de infecção em humanos está diretamente relacionada 
ao número de cães infectantes e à capacidade da popu-
lação de flebotomíneos de transmitir infecção do cão 
para o homem.14,15 Tanto o controle vetorial quanto a 
eliminação de cães, em teoria, podem ser considera-
das como medidas efetivas. O uso de inseticidas, por 
exemplo, diminui o tempo médio de vida do vetor, um 
dos mais importantes determinantes da transmissão;10 
e a eliminação de cães infectantes, por sua vez, diminui 
a expectativa de vida da população canina e, conse-
qüentemente, o número de reprodução básico (R

0
) da 

infecção em cães. O R
0
 é o número médio de infecções 

secundárias produzidas quando um cão infectado é 
introduzido em uma população totalmente susceptí-
vel.16 Ainda que a teoria dê sustentação ao uso dessas 
estratégias, na praxis, a persistência da transmissão 
em certas áreas do país e a crescente disseminação da 
doença para regiões outrora indenes indica que tais 
medidas de controle não se têm mostrado efetivas, 
tampouco sustentáveis como se esperava, devendo-se 
salientar, entretanto, que essa conclusão tem sofrido 
contestação.17,18

Uma razão fundamental para a falta de efetividade 
dessas estratégias está na ausência de um sistema de 
vigilância permanente, com utilização extensiva de 
recursos humanos e financeiros. Ao menos outros 
sete fatores podem contribuir para o não-alcance da 
eliminação de cães infectantes: 1) os cães que nem 
sempre parecem doentes nos primeiros estágios da 
infecção; 2) os animais assintomáticos, que podem 
ser igualmente infectantes para os vetores; 3) ou-
tros reservatórios a servir de fonte de infecção; 4) 
a condição de sensibilidade inadequada dos testes 
diagnósticos comumente utilizados para detecção 
de cães infectantes; 5) os cães eliminados quase que 
imediatamente substituídos por uma nova população 
passível de adquirir infecção rapidamente, em áreas 
altamente endêmicas; 6) grande espaço de tempo entre 
o diagnóstico e a remoção do cão infectado; e 7) os 
altos níveis de infecção e infectividade canina.3,13,14,19

Estudos teóricos baseados em modelos matemáticos 
de transmissão da infecção por L. chagasi para hu-
manos mostraram que a eliminação de cães tem pior 
desempenho quando comparada com outras estraté-
gias de controle, como o uso de inseticidas, vacinação 

dos cães e melhoria das condições nutricionais das 
crianças.14 Estudos enfocando a estratégia de elimi-
nação canina têm oferecido resultados conflitantes, 
ao menos quando ela é adotada separadamente do 
controle vetorial.17,20,21 Por sua vez, experiências têm 
demonstrado a efetividade do controle vetorial em 
diversas situações.5,22,23 É preciso destacar, contudo, 
que são poucos os estudos brasileiros especificamente 
delineados para avaliar, conjuntamente, a efetividade 
do controle vetorial e da eliminação canina na redução 
da incidência de infecção humana. Ademais, do ponto 
de vista metodológico, seria importante superar algu-
mas limitações comuns a esses estudos, quais sejam, o 
uso de poucas áreas de comparação e a variabilidade 
nas taxas de transmissão basal da infecção, o que 
leva a uma inerente falta de comparabilidade entre 
as áreas.

Nesse sentido, estes autores propuseram um estudo 
de intervenção comunitária para avaliar a efetividade 
do controle vetorial e da eliminação de cães infecta-
dos na incidência de infecção por L. chagasi em uma 
cidade submetida a intensa força de transmissão.
Consideraram-se diferentes cenários epidemiológicos 
intra-urbanos, capazes de amplificar ou reduzir o 
impacto dessas intervenções. Este relatório apresenta 
os resultados de inquérito de linha de base dessa in-
vestigação e discute as implicações de interpretação 
dos resultados do estudo de avaliação da efetividade 
das intervenções.

Metodologia

Em 1980, o Município de Teresina-PI foi o local de 
ocorrência da primeira epidemia urbana de leishma-
niose visceral no Brasil.5 A incidência caiu após 1985. 
Uma nova epidemia, contudo, somando mais de 1.200 
casos, ocorreu entre 1993 e 1995 (Figura 1). Nessa 
segunda e última epidemia, mais de 90% dos casos ne-
cessitaram hospitalização e cerca de 5% foram a óbito, 
a despeito dos corretos procedimentos terapêuticos. 
Entre 1996 e 1998, a doença permaneceu no Muni-
cípio de forma endêmica, com cerca de 20-40 casos 
anuais. Mais recentemente, a partir de 1998, têm-se 
observado um incremento gradual de sua incidência, 
que se encontra estabilizada em um patamar próximo 
aos 20 casos/100.000 habitantes/ano.

Trata-se de um estudo seccional para determinar 
as características basais participantes de um ensaio 
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randomizado de intervenção comunitária entre mo-
radores da cidade de Teresina-PI, Brasil.

Dez localidades situadas em sete dos 105 bairros 
da cidade de Teresina-PI foram escolhidas para 
participar do estudo (Figura 2). Com o auxílio de 
imagens de sensoriamento remoto (cena do tipo Lan-
dsat 5 Thematic Mapper do ano 2000) e sistemas de 
informação geográfica, os bairros foram selecionados 
intencionalmente, de forma a cobrir variados contextos 
urbanos (por exemplo: nível de urbanização e proxi-
midade com áreas periféricas) e diferentes padrões de 
transmissão (incidência de doença na década de 1990, 
variando de média para muito alta). A partir de mapas 
topográficos, cada uma dessas localidades foi subdivi-
dida em quadras contendo, em média, 25 domicílios. 
Dentro de cada uma das localidades, quatro quadras 
foram selecionadas aleatoriamente. Do total de 40 
quadras incluídas, em cada uma delas, uma pessoa por 
domicílio também foi selecionada aleatoriamente, para 
participar do estudo. Na eventualidade de ausência ou 
recusa de parte do indivíduo sorteado, optou-se por 
substituí-lo pelo morador mais jovem.

Para o ensaio randomizado de intervenção comu-
nitária, em cada uma das dez localidades, as quadras 
foram alocadas para quatro tipos de intervenções: 1) 
controle vetorial com uso de inseticidas com efeito 
residual no domicílio e anexos (Área A); 2) monito-
ramento da infecção canina com posterior eliminação 
dos cães soropositivos (Área C); 3) combinação das 
duas intervenções (Área B); e 4) ausência de inter-
venção (Área D).

Estimou-se um tamanho amostral de 1.100 pessoas, 
aproximadamente, para o inquérito de linha de base. 
Isso porque o estudo de intervenção necessitaria do 
acompanhamento de dois grupos de aproximadas 
400 pessoas com IDRM negativo para uma incidência 
de infecção em 18 meses, medida pela conversão da 
IDRM, de 30% nos que não receberam intervenção e 
de 20% nos que receberam intervenção, um nível de 
confiança de 95% e um poder de 80%, considerando-
se um efeito de desenho de 1,3, já que a amostragem foi 
realizada por conglomerados.24 Esse tamanho amostral 
é superior ao necessário para estimar uma prevalência 
em torno de 35%, com um nível de confiança de 95% 
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Figura 1 - Incidência de leishmaniose visceral no Município de Teresina, Estado do Piauí. Brasil, 1980 a 2002
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e erro absoluto de 4%, considerando-se um efeito de 
desenho de 1,3 (n=710).

Residentes dos bairros selecionados foram visitados 
em seus domicílios e responderam a um questionário 
sobre condições de vida e saúde, exposição a fatores 
de risco para infecção por L. chagasi, história pessoal 
ou familiar de LV, entre outras questões. Nessas visitas, 
todos os indivíduos selecionados foram submetidos 
ao teste intradérmico de leishmanina com 0,1 ml do 
antígeno Mayrink – IDRM.25 Após 48/72 horas, eles 
foram revisitados para avaliação da reação intradér-
mica. A positividade foi definida como reação ≥5mm 
X 5mm. As variáveis utilizadas para estratificação das 
estimativas de prevalência de positividade para a IDRM 
foram: ‘Sexo’;‘Idade’; ‘Local de moradia’; e ‘Área de 
intervenção’.

Distribuições de freqüência das variáveis estudadas 
foram consideradas para avaliar possíveis diferenças 
no perfil sociodemográfico da população segundo 

bairro de moradia e tipo de área de intervenção (con-
trole vetorial; remoção de cães infectados; combinação 
das duas intervenções; e ausência de intervenção). 
Heterogeneidades na distribuição das prevalências de 
positividade para a IDRM foram avaliadas pelo teste de 
qui-quadrado, adotando-se um nível de significância 
estatística de 5% (p-valor≤0,05).

Considerações éticas
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (NESC/UFRJ), mediante 
parecer emitido em 6 de novembro de 2001.

Resultados

O inquérito de base foi realizado nas dez localida-
des selecionadas para o estudo, durante o primeiro 
semestre de 2004. A equipe permaneceu cerca de duas 

Figura 2  -  Taxas de incidência de leishmaniose visceral e localidades selecionadas para o estudo nos bairros do 
Município de Teresina, Estado do Piauí. Brasil, 1991 a 2000
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semanas em cada área. Foram entrevistados 1.106 
indivíduos, dos quais 1.105 tiveram resultados válidos 
para a IDRM. A prevalência global de positividade para 
a IDRM foi de 36,7%. A prevalência aumentou com a 
idade, monotonicamente (p-valor de tendência linear 
<0,001) e foi significativamente mais alta entre os 
homens (43,3% versus 33,4%, p=0,001).

A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico 
dos participantes e a prevalência de positividade 
na intradermorreação, de acordo com a localidade 
estudada. O perfil demográfico dos participantes 
apresentou substancial variação entre as localidades. 
O Parque Mão Santa apresentou a menor proporção 
de participantes do sexo feminino (53,0%), enquanto 
nas localidades da Esplanada, Porto Alegre e Nova 
Teresina, esse percentual ficou em torno dos 75,0%. A 
localidade de Itararé II apresentou a maior proporção 
de participantes acima de 40 anos de idade (33,0%), 
enquanto a maior participação de menores de 19 
anos foi observada na localidade do Parque Mão Santa 
(33,1%). A escolaridade do chefe da família também 
apresentou grande variação geográfica: os maiores 

percentuais de participantes com escolaridade abaixo 
da 4a série do 1o Grau foram encontrados na localidade 
do Gurupi e na de Santa Bárbara (ao redor de 35,0%); 
e o menor, na localidade de Porto Alegre (7,9%). 
Itararé II apresentou maior proporção de participantes 
habitando residências com cinco ou mais moradores 
(61,2%); na localidade de Angelim, essa proporção 
foi a menor (25,0%).

No que tange ao resultado da intradermorreação, 
percebe-se que, para a maioria das localidades, os 
percentuais de participantes com história anterior de 
infecção por Leishmania chagasi variou em torno 
da média (36,9%). Duas localidades, no entanto, 
destoam desse padrão: Renascença, que tem como 
base um conjunto habitacional criado em 1986, logo 
após a primeira grande epidemia de LV na cidade, 
apresentou a maior prevalência (46,6%); a menor 
prevalência (23,8%) foi observada em Nova Teresina, 
área de ocupação relativamente recente.

A Tabela 2 apresenta as características sociodemo-
gráficas dos participantes do estudo e a prevalência 
de positividade na intradermorreação de Montenegro 
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Tabela 1  -  Distribuição da população segundo características sociodemográficas e positividade na 
intradermorreação de Montenegro por localidade do Município de Teresina, Estado do Piauí. 

 Brasil, 2004

Características 
sociodemográficas

Localidade
TOTAL

Angelim Vila Irmã 
Dulce Esplanada Porto 

Alegre Itararé II Renascença Gurupi Parque 
Mão Santa

Santa 
Bárbara

Nova 
Teresina

(n=100) (n=110) (n=121) (n=115) (n=103) (n=116) (n=125) (n=115) (n=100) (n=101) (n=1.106)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Idade (anos)

0-9 5,0 2,7 4,1 0,0 1,9 1,7 7,2 3,5 5,0 2,0 3,4
10-19 19,0 20,9 17,4 17,4 21,4 25,9 19,2 29,6 20,0 18,8 21,0
20-29 27,0 25,5 28,9 26,1 29,1 18,1 32,0 16,5 37,0 23,8 26,3
30-39 22,0 28,2 27,3 29,6 14,6 25,0 21,6 24,4 21,0 34,7 24,9
40-49 16,0 11,8 13,2 10,4 13,6 19,0 11,2 14,8 9,0 11,9 13,1
50 e mais 11,0 10,9 9,1 16,5 19,4 10,3 8,8 11,3 8,0 8,9 11,4

Sexo feminino 57,0 67,3 75,2 75,7 56,3 66,4 58,4 53,0 63,0 74,3 64,7

Escolaridade (chefe)

<4a série 13,4 29,9 21,7 7,9 13,9 10,3 34,4 22,8 34,7 27,0 21,6
≥4a série 86,6 70,1 78,3 92,1 86,1 89,7 65,6 77,2 65,3 73,0 78,4

Número de pessoas 
na mesma habitação

1 5,0 7,3 6,6 4,4 1,9 0,0 1,6 0,9 4,0 6,9 3,8
2 20,0 14,6 19,8 11,3 5,8 8,6 4,0 8,7 10,0 12,9 11,5
3 25,0 24,6 14,9 29,6 13,6 14,7 20,0 19,1 19,0 23,8 20,3
4 25,0 26,4 19,8 26,1 17,5 31,9 30,4 29,6 33,0 25,7 26,6
5 e mais 25,0 27,3 38,8 28,7 61,2 44,8 44,0 41,7 34,0 30,7 37,8

Intradermorreação 
positiva a 35,0 37,3 38,8 37,7 39,8 46,6 36,0 32,2 41,0 23,8 36,9

a) Na localidade de Porto Alegre, não se obteve o dado para um participante.
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segundo áreas de intervenção. Não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre as áreas, 
no que concerne às variáveis sociodemográficas; hou-
ve, porém, diferença entre as áreas A e C quanto à pre-
valência de positividade para a intradermorreação.

A Tabela 3 apresenta as prevalências de positividade 
para a intradermorreação de Montenegro segundo áre-
as de intervenção e localidade. Observa-se grande va-
riação nas prevalências de positividade, mesmo dentro 
de cada uma das localidades, devendo-se, entretanto, 
atentar para que essas estimativas estão sujeitas a gran-
de variabilidade amostral, haja vista estarem baseadas 
em um número pequeno de observações (média de 
27,7 indivíduos – amplitude de 11 a 37).

Discussão

O inquérito de base apontou algumas importantes 
questões a serem consideradas na interpretação dos 
futuros resultados do estudo de intervenção. Primeira-
mente, o fato de a estimativa de positividade na IDRM 
(36,9%) ter sido superior ao valor usado para o cálcu-
lo de tamanho amostral (30,0%) implica possibilidade 
de perda de poder estatístico para detectar eventuais 
efeitos das intervenções. Em segundo lugar, ainda que 
o processo de randomização tenha operado de forma 
relativamente satisfatória para as variáveis sociodemo-
gráficas, foram encontradas diferenças significativas 
entre duas das quatro áreas de intervenção, quanto 

Tabela 2  -  Distribuição da população segundo características sociodemográficas e positividade na 
intradermorreação de Montenegro por áreas de intervenção do Município de Teresina, 

 Estado do Piauí. Brasil, 2004

Características sociodemográficas

Áreas de intervenção a

TOTAL
A B C D

(n=239) (n=294) (n=330) (n=243) (n=1.106)

(%) (%) (%) (%) (%)

Idade (anos)

0-9 2,5 2,0 3,9 4,9 3,4
10-19 22,6 21,1 20,6 19,8 21,0
20-29 28,0 25,9 23,3 29,2 26,3
30-39 22,2 23,8 28,2 24,3 24,9
40-49 14,2 14,0 13,6 10,3 13,1
50 e mais 10,5 13,3 10,3 11,5 11,4

Sexo feminino 65,3 65,3 65,5 62,6 64,7

Escolaridade do chefe

<4a série 19,3 23,9 19,2 24,5 21,6
≥4a série 80,7 76,1 80,8 75,5 78,4

Número de pessoas na mesma habitação

1 1,7 3,7 4,9 4,5 3,8
2 10,9 14,0 10,0 11,1 11,5
3 23,0 23,8 17,9 16,9 20,3
4 29,3 24,2 27,0 26,3 26,6
5 e mais 35,2 34,4 40,3 41,2 37,8

Intradermorreação positiva b 41,4 38,4 33,0 36,0 36,9

a) Áreas:

A – borrifação intradomiciliar;

B – borrifação + eliminação canina;

C – eliminação de cães soropositivos; e

D – sem intervenção

b) Diferença estatisticamente significativa foi observada apenas comparando-se as áreas A e C; resultados da IDRM apenas para 1.105 participantes.
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Tabela 3  -  Prevalência de positividade na intradermorreação de Montenegro segundo áreas de intervenção e 
localidade do Município de Teresina, Estado do Piauí. Brasil, 2004

Localidade

Áreas de intervenção a

TOTAL
A B C D

(n=239) (n=294) (n=330) (n=242) (n=1.105)

(%) (%) (%) (%) (%)

Angelim (n=100) 41,6 15,0 40,7 37,9 35,0

Vila Irmã Dulce (n=110) 47,6 34,5 36,4 33,3 37,3

Esplanada (n=121) 39,3 55,6 40,5 20,7 38,8

Porto Alegre (n=115) 50,0 44,0 28,6 25,0 37,7

Itararé II (n=103) 36,4 40,7 32,1 50,0 39,8

Renascença (n=116) 48,0 55,3 37,1 44,4 46,6

Gurupi (n=125) 38,9 42,4 25,0 40,0 36,0

Parque Mão Santa (n=115) 25,0 30,0 40,5 28,6 32,2

Santa Bárbara (n=100) 44,4 42,9 41,4 36,0 41,0

Nova Teresina (n=115) 36,4 18,9 9,1 50,0 23,8

TOTAL 41,4 38,4 33,0 36,0 36,9

a) Áreas:

A – borrifação intradomiciliar;

B – borrifação + eliminação canina;

C – eliminação de cães soropositivos; e

D – sem intervenção

à prevalência de positividade na IDRM. As diferenças 
nas prevalências de positividade na intradermorreação 
podem afetar a validade do estudo, no caso de altas 
prevalências também corresponderem a altas taxas 
atuais de transmissão. Nesse caso, as áreas não se-
riam comparáveis no que diz respeito às taxas basais 
de transmissão da infecção, elemento fundamental 
para inferência causal em doenças infecciosas.26 
Essas diferenças, por sua vez, podem indicar apenas 
heterogeneidades sociodemográficas relacionadas ao 
risco de infecção (por exemplo: idade; aglomeração; 
condições materiais de vida), possíveis de serem 
ajustadas na análise, embora, aparentemente, as áre-
as não mostrem diferenças substanciais em termos 
dessas variáveis. Ainda há a possibilidade de as taxas 
atuais de transmissão nessas áreas serem comparáveis 
de fato, caso em que o passado de exposição, este 
sim, seria diferente. Nesse caso, como o estudo de 
intervenção baseia-se no acompanhamento daqueles 
com intradermorreação negativa, a comparabilidade 
estaria assegurada. Infelizmente, resultados de exames 
sorológicos não estão disponíveis para contribuir à 
sustentação desta última hipótese. De qualquer for-

ma, há modelos multivariados que podem ser usados 
para corrigir potenciais variações entre as áreas de 
intervenção.

A prevalência elevada de infecção detectada pela 
IDRM deve ser observada com cautela. A utilização do 
thimerosal como preservante pode induzir a existência 
de um grande número de resultados falsos-positivos.27 
O problema fundamental para o estudo de intervenção, 
porém, não está na ocorrência de falsos-positivos 
na linha de base e sim na prevenção da inclusão de 
indivíduos falsos-negativos – problema passível de ser 
minimizado com o uso do teste cutâneo, de alta sensi-
bilidade.28 A avaliação das efetividades das intervenções 
tendo por base a incidência de infecção mensurada 
pela IDRM, todavia, poderá ser questionada sobre 
essas mesmas bases, em função do poder sensibilizante 
já demonstrado por esse teste.29 De qualquer forma, 
não parece haver evidência de que esses problemas 
induzam a erros não diferenciais, sugerindo que as 
efetividades que venham a ser levantadas pelo estudo 
de fundo possam estar subestimadas, inclusive.

A grande variabilidade da positividade ao teste 
intradérmico, de acordo com a localidade e a área de 
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intervenção, também merece um comentário. Ainda 
que se considerem as mais comuns explicações para 
essa variabilidade, como o pequeno tamanho amostral 
e as potenciais heterogeneidades sociodemográficas, é 
plausível que essas diferenças decorram, ao menos em 
parte, da própria dinâmica de transmissão da infecção 
por Leishmania chagasi em Teresina-PI. De fato, es-
tudos anteriores mostraram grande heterogeneidade 
espacial na ocorrência da leishmaniose visceral na 
região.30,31 Até que ponto essa variabilidade espacial 
terá contribuído positivamente, ao prover informações 
sobre a avaliação de intervenções em cenários com 
diferentes níveis de transmissão, ou negativamente, ao 
provocar mais uma fonte de falta de comparabilidade 
entre as áreas de intervenção, eis uma questão de 
difícil resposta.

Dever-se-ão considerar todos os problemas assi-
nalados, quando da interpretação dos resultados do 
estudo de intervenção comunitário. O presente artigo 
buscou, além de fornecer dados de potencial relevân-
cia para a compreensão da situação epidemiológica da 
transmissão da leishmaniose visceral em Teresina-PI, 

apresentar de forma prática, a partir de dados empí-
ricos, alguns dos principais desafios metodológicos 
para a garantia da validade de estudos de intervenção 
em doenças infecciosas.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar estratégias de prevenção e controle da leishmaniose visceral humana em coorte 

de crianças entre zero e 12 anos de idade em uma área endêmica do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, Brasil. 
A incidência de infecção foi avaliada mediante inquéritos soroepidemiológicos em três áreas identificadas como: a) área-
controle; b) área submetida a borrifação com inseticida; e c) área submetida à combinação de borrifação com inseticida e 
triagem com eliminação de cães soropositivos. Ao todo, foram avaliadas 2.362 crianças: 688 na primeira área, 782 na segunda 
e 892 na terceira área. A densidade de incidência da infecção foi de 2,74, 2,51 e 1,94 casos/100 crianças-ano, nas áreas-
controle, áreas submetidas à borrifação e áreas submetidas à borrifação e triagem com eliminação de cães, respectivamente. 
Considerando-se como referência as áreas-controle, o risco relativo para infecção nas áreas com uma intervenção foi de 0,99 
(IC

95%
 0,46-2,10); e com a combinação de duas intervenções, de 0,74 (IC

95%
: 0,34-1,62). Embora os dados sugiram uma 

redução da incidência de infecção nas áreas de intervenção, essa diferença não foi significativa, estatisticamente.
Palavras-chave: epidemiologia; estudo de coorte; leishmaniose visceral; incidência.

Summary
The purpose of this study was to evaluate strategies of prevention and control of human visceral leishmaniasis in 

a cohort of infants between 0 and 12 years of age in an endemic area in The Municipality of Feira de Santana, State 
of Bahia, Brazil. The incidence of infection was evaluated through seroepidemiologic surveys in three areas identified 
as: a) control area; b) area submitted to insecticide spraying; and c) area submitted to the combination of insecticide 
spraying with screening and elimination of seropositive dogs. Overall, 2,362 infants were evaluated: 688 in the first 
area, 782 in the second one and 892 in the third area. The density incidence rate of the infection was of 2.74, 2.51 and 
1.94 cases/100 child-year, in the controls areas, in the areas submitted to insecticide spraying, and in the areas where 
both insecticide spraying and screening and elimination of dogs were performed, respectively. Using the controls areas 
as reference, the relative risk for infection in the areas with one intervention was 0.99 (CI

95%
: 0.46-2.10); and with the 

combination of two interventions, of 0.74 (CI
95%

: 0.34-1.62). Although the data suggest a reduction of the incidence of 
infection in the intervention areas, this difference was not statistically significant.

Key words: epidemiology; cohort study; visceral leishmaniasis; incidence.
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Introdução

A leishmaniose visceral americana (LVA) é causada 
pelo protozoário Leishmania chagasi, sendo os fle-
botomíneos do complexo Lutzomyia longipalpis os 
vetores da infecção no Brasil. Embora esses vetores 
se alimentem em distintos animais, raposas e cães 
domésticos são os reservatórios mais importantes do 
parasito.1-4 A doença é endêmica em várias regiões do 
chamado Novo Mundo e mais de 90% dos casos de 
LVA são registrados no Brasil. No período de 2001 a 
2006, foram notificados 20.635 casos no país: 4.526 
em 2006, dos quais 52,9% (2.393) no Nordeste brasi-
leiro. Já a Região Sudeste, onde 18,5% (835) dos casos 
foram registrados, vem apresentando um acréscimo 
nas notificações.5-7 Outra macrorregião que também 
vem se destacando no cenário nacional é a Centro-
Oeste, onde foram notificados 15,0% (680) dos casos 
de leishmaniose visceral (LV) no Brasil.7

Há vários fatores envolvidos na emergência de LVA 
como problema de Saúde Pública. Entre eles, regis-
tram-se as constantes alterações ecológicas e demo-
gráficas manifestas na região neotropical. A destruição 
maciça de florestas primárias, o rápido crescimento 
populacional e o estabelecimento de novos povoados 
rurais têm alterado o ciclo natural silvestre da L. cha-
gasi. Essas condições aumentam as populações de 
insetos vetores e os reservatórios do parasito.8 Como 
os Lu. longipalpis se adaptam facilmente a diferentes 
ambientes, a epidemiologia da LVA tem se modificado 
no decurso do tempo. A constante migração interna 
dos habitantes de áreas rurais para os centros urbanos 
tem provocado um aumento desordenado das grandes 
cidades, com aglomerados subnormais densamente 
povoados e de precárias condições sanitárias. O fato 
de os migrantes trazerem consigo seus animais do-
mésticos (cães, porcos, galinhas, etc.) e os manterem 
no peridomicílio tem aumentado, significativamente, 
a densidade populacional de Lu. longipalpis em área 
urbana.9-11

Em teoria, é possível erradicar a LVA interrompen-
do-se o ciclo de transmissão do parasito. Os métodos 
convencionais de controle da doença até agora empre-
gados, entretanto, não se mostraram efetivos para deter 
sua expansão.12-14 O número crescente de casos de LVA 
e a ocorrência de casos novos em áreas não endêmicas 
da periferia de grandes metrópoles brasileiras apontam 
para a necessidade do estabelecimento de programas 

de ação e controle dessa endemia mais efetivos, para os 
quais o conhecimento da história natural da infecção 
por L. chagasi é essencial.

O objetivo deste trabalho foi testar duas interven-
ções para controle da LVA, uma baseada no uso de 
inseticidas para combater o vetor, e a outra, na com-
binação dessa medida com a triagem e eliminação de 
cães infectados.

Metodologia

A área de estudo escolhida foi o Município de 
Feira de Santana, situado a 109km do Município de 
Salvador, capital do Estado da Bahia. Considerada área 
endêmica para leishmaniose visceral, Feira de Santana-
BA foi responsável, no período de 2000 a 2003, pela 
notificação de 343 casos.15 Dados preliminares da 
análise desses casos indicaram que, embora a doença 
ocorra em toda a área urbana do Município, sua maior 
concentração encontra-se nos bairros de baixa renda 
e de ocupação recente.15,16

O estudo foi realizado em dois bairros do Municí-
pio, Caraíbas/Campo do Gado Novo e Gabriela, ambos 
com características sociodemográficas semelhantes 
e, aproximadamente, a mesma prevalência de LV 
humana e canina.

Foram convidadas a participar do estudo as crianças 
residentes com idade entre nove meses e 12 anos, de 
ambos os sexos, sem evidência de infecção prévia e 
cujos responsáveis autorizassem sua participação. Nos 
domicílios onde se constatou a presença de mais de 
uma criança que preenchesse os pré-requisitos cita-
dos, apenas uma foi escolhida. O critério de seleção 
usado foi a data de nascimento mais próxima à data 
de entrevista dos inquéritos.

Antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, 
promoveu-se um estudo-piloto nas áreas candidatas 
à realização do projeto visando avaliar aspectos crí-
ticos para a condução do estudo e tornar possível a 
prevenção e/ou minimização dos potenciais problemas 
logísticos e operacionais. Os resultados desse estudo 
preliminar foram úteis para a tomada de decisões na 
condução do estudo principal.

O estudo principal constituiu-se de um ensaio co-
munitário em que cada um dos dois bairros escolhidos 
foi dividido em três áreas, cada uma delas alocada, 
aleatoriamente, para um dos tipos de intervenção: 
borrifação de inseticida piretróide (área de interven-
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ção I); borrifação de inseticida associada a triagem e 
eliminação de cães (área de intervenção II); ou apenas 
para acompanhamento da população (área-controle). 
O evento de interesse (ou desfecho principal) do 
estudo foi a soroconversão detectada no teste imuno-
enzimático (ELISA: enzyme-linked immunosorbent 
assay) realizado a cada inquérito.

Inicialmente, conduziu-se um inquérito de corte 
transversal para levantamento da prevalência de 
infecção por Leishmania nas crianças, mediante a 
intradermorreação de Montenegro (IDRM) e/ou o 
teste ELISA. As crianças negativas para infecção por 
essa primeira avaliação foram agrupadas em uma 
coorte e acompanhadas, prospectivamente, por dois 
inquéritos soroepidemiológicos realizados em todas 
as áreas do estudo, a intervalos aproximados de 12 
meses. No segundo inquérito, crianças que haviam 
imigrado para a área do estudo ou nascido durante 
esse intervalo de tempo entre os dois inquéritos, desde 
que atendessem os pré-requisitos do estudo, puderam 
ser incluídas nele. Assim, da mesma forma como novas 
crianças vieram a participar da coorte, eventualmente, 
algumas já acompanhadas foram perdidas ao longo 
do estudo.

Para o inquérito, utilizou-se um questionário estru-
turado, desenvolvido e validado pela mesma equipe 
responsável, em projeto anterior desenvolvido na 
mesma área temática. Ele serviu à coleta de informa-
ções demográficas, socioeconômicas, antecedentes 
médicos, hábitos de vida e outros fatores de risco 
para leishmaniose. Os entrevistadores foram treinados, 
supervisionados e reavaliados periodicamente, no 
decorrer do trabalho de coleta dos dados, pela mes-
ma equipe que desenvolveu o questionário. Algumas 
variáveis contidas nos questionário foram avaliadas 
mediante inspeção do entrevistador.

O sangue das crianças participantes do estudo foi 
coletado por enfermeiros ou auxiliares de enferma-
gem devidamente capacitados. Em cada indivíduo, 
fez-se assepsia do local com álcool e, em seguida, 
foram colhidos, aproximadamente, cinco mililitros 
(5ml) de sangue para a sorologia. Esse material foi 
processado e armazenado no Laboratório de Saúde 
Pública da II Diretoria Regional de Saúde do Estado 
(II Dires). O teste ELISA foi realizado no Centro de 
Pesquisa Gonçalo Moniz, da Fundação Oswaldo Cruz 
em sua unidade da Bahia, e os resultados repassados à 
Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana-BA, 
para um acompanhamento diferenciado das crianças 
sororreagentes.

Avaliação da infecção

Ensaio imunoenzimático (ELISA)
Para determinar a presença de anticorpos anti-

leishmania nos inquéritos, os autores adotaram o 
ensaio imunoenzimático – ELISA – de acordo com 
o protocolo utilizado e padronizado pelo Centro de 
Pesquisa Gonçalo Moniz/Fiocruz/BA,17 usando como 
antígeno um lisado de Leishmania chagasi para a 
sensibilização da placa. Em cada placa, foram realiza-
dos controles positivo e negativo, todos em duplicata, 
assim como as amostras. Os resultados positivos eram 
retestados ao menos uma vez.

Resumidamente, a placa foi sensibilizada com 
100μl do antígeno específico para cada espécie. Após 
a sensibilização, a placa era lavada por três vezes, com 
PBS-Tween 0,05%. Depois das lavagens, a placa era 
bloqueada com BSA 2,5%, depositando-se 150 μl por 
cavidade e incubando-se durante uma hora, a 37oC. 
Após a incubação, a placa era lavada novamente e, 
logo, colocados 100μl dos soros diluídos em tampão, 
para incubação por uma hora, a 37oC. Em seguida, 
realizavam-se novas lavagens. Então, colocava-se o 
conjugado nos poços da placa, incubando-se por 
mais uma hora, a 37oC. Repetiam-se novas lavagens 
após incubar. Aplicava-se 100μl do substrato deixando 
incubar ao abrigo da luz por 30 a 45 minutos, inter-
rompendo-se a reação após este último procedimento. 
A leitura foi feita em espectrofotômetro com filtro de 
490nm. Considerou-se resultado sororreativo para o 
soro que apresentou densidade ótica superior ou igual 
à média mais três desvios-padrão do resultado de um 
painel de pacientes negativos.
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Intradermorreação de Montenegro (IDRM)
Constitui uma resposta de hipersensibilidade ce-

lular tardia. Em áreas endêmicas, deve-se considerar 
leishmaniose anterior ou exposição ao parasito (in-
fecção) sem doença. Para realizar o teste, 0,2ml de 
antígeno de promastigotas (fornecidos pelo Instituto 
Osvaldo Cruz de Biomanguinhos, Rio de Janeiro-RJ) 
foram introduzidos na derme (aplicação intradérmi-
ca) da face anterior medial proximal do antebraço, 
através de seringa e agulhas descartáveis de insulina. 
No local da aplicação, foi feita assepsia com álcool e 
injetado o antígeno até que se formasse uma pequena 
reação na pele (casca de laranja). Recomendou-se 
aos responsáveis das crianças não permitir que elas 
coçassem o local, nem o lavassem com sabão ou 
produto similar. Passadas 48 horas da aplicação, 
realizou-se a leitura conforme o método alternativo 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS),18 que consiste em correr com ponta de caneta 
esferográfica azul ou preta da periferia em direção à 
área endurada e então parar, isso nas quatro direções. 
Em seguida, o diâmetro foi medido: as crianças que 
possuíam uma enduração igual ou superior a 5mm 
foram consideradas reativas e, portanto, não fizeram 
parte do estudo de coorte.

Inquérito entomológico
A investigação entomológica teve por objetivos (I) 

verificar a presença do Lutzomyia longipalpis, inseto 
responsável pela transmissão da LV, e (II) confirmar a 
área como de transmissão autóctone. A presença de 
vetores foi aferida anualmente, mediante inquéritos 
entomológicos, usando-se armadilhas luminosas do 
tipo indicado pelos Centers for Disease Control and 
Prevention dos Estados Unidos da América (CDC/
Atlanta-GA/EUA), colocadas em múltiplos pontos de 
captura estrategicamente dispersos na área de estudo 
– no intra e peridomicílio –, conforme preconizado 
pelo Manual de Vigilância e Controle da Leishma-
niose Visceral.19 As armadilhas foram instaladas por 
volta das 16h00min, mantidas até o início da manhã 
seguinte e retiradas, preferencialmente, antes das 
07h00min da manhã, por três noites consecutivas. 
Esse inquérito coube aos técnicos responsáveis do 
setor de entomologia da Secretaria Municipal de 
Saúde de Salvador-BA. A identificação dos espécimes 
encontrados foi feita no laboratório do Centro de 
Pesquisa Gonçalo Moniz/Fiocruz/BA.

Intervenções

Borrifação de inseticidas
A borrifação de inseticida com efeito residual foi 

realizada pela equipe da vigilância epidemiológica do 
Município (II Dires), a cada seis meses, em todos os 
domicílios das áreas de intervenção I e II. Os piretrói-
des mais utilizados foram cipermetrina, na formula-
ção de pó molhável, e deltametrina, em suspensões 
concentradas, ambos usados nas doses respectivas 
de 125mg/m2 e 25mg/m2. Essa solução foi colocada 
em equipamento de compressão constante (‘bomba 
costal’); e a borrifação, realizada nas paredes internas 
e externas do domicílio – incluindo o teto – e no peri-
domicílio, principalmente nos abrigos de animais.

Triagem dos cães
Os cães foram selecionados mediante quatro inqué-

ritos soroepidemiológicos, a intervalos aproximados de 
seis meses. Em cada inquérito, foi coletado o sangue de 
aproximadamente 300 cães das áreas de intervenção II, 
para realização do teste ELISA. Essa coleta foi realizada 
em parceria com os agentes de saúde da prefeitura lo-
cal. Para os inquéritos, as equipes de campo receberam 
todo material necessário à realização do trabalho. Para 
a coleta do sangue, inicialmente, os cães eram contidos 
com focinheiras pelos proprietários ou pelos técnicos e, 
após assepsia do pescoço ou pata com álcool, colhia-se, 
aproximadamente, 10ml do sangue da veia jugular ou 
radial, para sorologia. O material colhido era proces-
sado e armazenado no Laboratório de Saúde Pública 
da II Dires, para posterior utilização. A sorologia foi 
feita no Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz/Fiocruz/BA, 
usando-se o teste ELISA, semelhante ao das crianças, 
para detecção de anticorpos. O resultado dos cães so-
rorreagentes era repassado à vigilância epidemiológica, 
para que esses animais fossem recolhidos e levados a 
local apropriado para eutanásia.

Eliminação dos cães
Entre a coleta, a sorologia e a retirada dos animais 

da área, passavam-se, no máximo, 15 dias. A elimi-
nação dos cães foi feita por médicos veterinários, em 
local tranqüilo e afastado de outros animais, utili-
zando-se anestesia geral prévia e introdução, por via 
endovenosa ou intracardíaca, de cloreto de potássio 
(KCl) hipersaturado. Quando da necropsia, realizou-se 
punção esplênica e foram colhidos fragmentos de pele 
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(orelha e focinho) e linfonodos, para isolamento do 
parasito mediante cultura e exames histopatológicos.

Análise estatística
As informações, coletadas mediante questionários 

pré-codificados, e os resultados dos testes de labo-
ratório foram compilados em banco de dados, pelo 
programa Epi Info versão 6.04, utilizando-se sistema de 
verificação automática de erros. Em seguida, o banco 
de informações foi editado. Essa etapa compreendeu 
a aferição da qualidade do processo de entrada de 
dados e a correção dos erros detectados.

As freqüências das variáveis foram computadas com 
as respectivas distribuições estratificadas por cada área 
de estudo (controle e intervenções). A prevalência 
no inquérito inicial foi calculada dividindo o número 
de crianças positivas pelo total da amostra avaliada. 
A densidade de incidência foi calculada dividindo o 
número de novas infecções (definidas como soro-
conversões durante o seguimento) pelo número total 
de crianças-ano de seguimento em cada uma das três 
áreas do estudo. As taxas de incidência foram com-
paradas pelo cálculo de risco relativo (RR), com os 
respectivos intervalos de confiança de 95% calculados 
pelo programa RATES II.

Considerações éticas
O estudo foi elaborado e executado segundo as 

diretrizes e normas que regem as pesquisas envolvendo 
seres humanos, uma vez aprovado pelo comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, da 
unidade da Fundação Oswaldo Cruz no Estado da Bahia. 
Todos os responsáveis pelos participantes do estudo 
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
explicativo da natureza e dos objetivos da pesquisa, 
em linguagem apropriada ao nível educacional da 

população-alvo. Os potenciais riscos associados ao 
único procedimento invasivo do protocolo (coleta de 
sangue por venopunção) foram minimizados pelo uso 
de material estéril, descartável, por pessoal capacitado. 
Os participantes foram beneficiados com o diagnósti-
co e encaminhamento precoce dos casos de LV para 
acompanhamento específico pelo centro de referência 
do Município. No banco de dados, com informações 
demográficas e clínicas da pesquisa, de acesso limitado, 
os nomes dos participantes foram substituídos por 
códigos, para evitar quebra do sigilo das informações 
armazenadas e garantir a privacidade dos entrevista-
dos. Segundo os princípios éticos internacionais, todo 
cão que participou do estudo foi tratado de maneira 
“humanitária”, por técnicos e por pessoal qualificado, 
principalmente nos momentos de captura e eutanásia, 
sob supervisão de médicos veterinários.

Resultados

No inquérito inicial de corte transversal, estes 
autores encontraram uma prevalência de 14,9% de 
infecção prévia por Leishmania, sendo 0,4% detectada 
tanto pelo teste de ELISA quanto pela intradermorre-
ação de Montenegro, 2,4% apenas pelo teste ELISA e 
12,1% apenas pela IDRM.

No ensaio comunitário, ao todo, foram avaliadas 
2.362 crianças: 688 nas áreas-controle; 782 nas áreas 
de intervenção I; e 892 nas áreas de intervenção II. 
Um sumário do fluxo de participantes da coorte é 
apresentado na Figura 1.

As principais características sociodemográficas da 
população do estudo em cada área estão compiladas 
na Tabela 1. No momento da inclusão na coorte, a 
média de idade das crianças foi de seis anos, variando 
de nove meses a 12 anos – desvio-padrão de 3,6. Nas 
áreas, aproximadamente 50% das crianças eram do 
sexo masculino. Em 36% dos domicílios das áreas-
controle, havia três ou mais crianças, bem como em 
35% das áreas I e em 44% das áreas II. Cerca de 80% 
das famílias moravam em domicílio próprio, cujos 
chefes possuíam escolaridade equivalente ao 1o Grau 
e renda aproximada de um salário mínimo. O uso de 
mosquiteiro à noite foi relatado por 53,2%, 58,4% e 
45,5% das crianças das áreas-controle, de intervenção 
I e de intervenção II, respectivamente. Observou-se 
maior freqüência de domicílios com três ou mais 
crianças, chefes de família analfabetos e não-utilização 
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de mosquiteiros nas áreas submetidas à intervenção 
II, quando comparadas às áreas-controle e de inter-
venção I. Em relação à criação de animais domésticos, 
cães foram os mais comuns, presentes em 45,5%, 
33%, e 39% dos domicílios, seguidos de galinhas, 
com aproximadamente metade da freqüência: 20,5%, 
11,6 e 16,3%, respectivamente nas áreas-controles, de 
intervenção I e de intervenção II. De maneira geral, 
as áreas-controle apresentaram maior percentual de 
residências com presença desses animais, compara-
tivamente às áreas de intervenção I e II.

As densidades de incidência da infecção por 
Leishmania, com os respectivos riscos relativos 
encontrados, tanto nas análises ajustadas mediante 
análises multivariadas (Regressão de COX) quanto 
nas não ajustadas, por tipo-área de intervenção, por 
período do estudo, são mostradas na Tabela 2. Durante 
o primeiro ano do estudo, a densidade de incidência 

entre as áreas-controle (3,76), de intervenção I (3,52) 
e de intervenção II (3,17) apresentou pouca diferença. 
Considerando-se as áreas-controle como referência, 
houve uma redução de 6% na incidência de infecção 
nas áreas I (RR: 0,94/IC

95%
: 0,34-2,58) e de 16% nas 

áreas II (RR: 0,84/IC
95%

: 0,31-2,33). Já no segundo 
ano de estudo, as densidades de incidência encon-
tradas entre as áreas apresentaram maior diferença, 
principalmente em relação às áreas de intervenção II, 
nas quais houve uma redução de 45% (RR: 0,55/IC

95%
: 

0,15-1,94) na incidência de infecção, enquanto nas 
áreas I, essa redução foi de apenas 5% (RR: 0,95/IC

95%
: 

0,31-2,94). No período total, observou-se, assim como 
no primeiro ano, densidade de incidência semelhante 
nas áreas-controle e de intervenção I; e menor nas 
áreas de intervenção II. Comparando-se com as áreas-
controle, houve uma redução de 8% na incidência de 
infecção nas áreas de intervenção I (RR: 0,92/IC

95%
: 

Figura 1  -  Representação do fluxo de entrada e saída na coorte das 2.362 crianças participantes do estudo no 
Município de Feira de Santana, Estado da Bahia. Brasil, 2004 a 2006

Coorte inicial

Soropositivos

Soropositivos

Coorte inicial:
(Ago/2004)

=  1.432 examinados

TOTAL

TOTAL

TOTAL

=  1.566 examinados

=  1.698 examinados

Soropositivos

novos = 650

perda = 381 (24,9%)

1° segmento:
(Nov/05)

perda = 528 (36,6%)

Crianças perdidas 
no 1° segmento e 
reencontradas no 
2° segmento = 270

2° segmento:
(Nov/2006)

31 / 916 (3,4%)

36 / 1.154 (3,1%)

1.444
254 / 1.698

(14,9%)+

+

+

1.444 - 528
NOVOS

Sub-total 
Soropositivos

N                        

= 916
= 650
= 1.566
= - 31
= 1.535

1.535 - 381
NOVOS

Sub-total
Soropositivos

N

= 1.154
= 270
= 1.424
= - 28
= 1.396

Nota: o número total de crianças examinadas é resultado das crianças incluídas no primeiro e no segundo ano de acompanhamento. No primeiro ano, foram incluídas 1.698, e 
no segundo, mais 664,  totalizando 2.362 crianças. Porém, no segundo ano de acompanhamento das 664 crianças, 14 tiveram resultado positivo para o teste ELISA e, por essa 
razão, não foram incluídas na coorte (664-14=650).
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Tabela 1  -  Distribuição da população segundo características sociodemográficas selecionadas, avaliadas entre 
2.362 crianças em um ensaio comunitário no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia. 

 Brasil, 2004 a 2006

Variável

Área

χ2 Valor
de p

Controle 
(n=688)

% 

Intervenção I a

(n=782)
%

Intervenção II b

(n=892)
%

Idade (em anos)

<1 2,9 4,4 3,8

12,3 0,14

1 a 3 23,9 29,1 25,1

4 a 6 28,2 24,6 24,5

7 a 9 24,4 22,1 23,2

10 a 12 20,6 19,8 23,3

Sexo

Feminino 50,6 47,1 48,6
1,8 0,41

Masculino 49,4 52,9 51,4

Número de crianças no domicílio

1 28,8 31,6 20,2

35,3 <0,0012 35,6 33,8 35,5

>3 35,6 34,7 44,4

Escolaridade do chefe da família

Analfabeto 10,9 9,9 18,0

31,9 <0,0011º Grau 82,4 82,4 77,4

2º Grau ou maior 6,7 7,7 4,6

Usa mosquiteiro para dormir?

Nunca 34,8 30,6 41,9

29,7 <0,001
Quase nunca 5,9 5,6 6,7

Ás vezes 6,2 5,4 6,0

Muitas vezes 53,2 58,4 45,5

Possui cão?

Sim 45,5 32,9 39,2
17,8 <0,001

Não 54,5 67,1 60,8

Cria galinha?

Sim 20,5 11,6 16,3
21,7 <0,001

Não 79,5 88,4 83,7

Cria porco?

Sim 1,3 2,2 1,7
1,6 0,45

Não 98,7 97,8 98,3

a) Intervenção I: somente borrifação de inseticida piretróide

b) Intervenção II: combinação de borrifação de inseticida com triagem e eliminação de cães soropositivos
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0,43-1,95), enquanto nas áreas de intervenção II, essa 
redução foi mais acentuada, de 29% (RR: 0,71/IC

95%
: 

0,32-1,55). As diferenças observadas, entretanto, não 
foram significantes estatisticamente.

Nas análises multivariadas, outrossim, os dados 
permaneceram não significativos estatisticamente: não 
houve diferenças notáveis, quando comparadas com as 
análises não ajustadas. Nas áreas de intervenção I, tanto 
no primeiro ano quanto no período total do estudo, 
não se observou associação. Já as áreas de intervenção 
II mantiveram uma associação protetora em todos os 
períodos do estudo, apresentando um menor risco 
no segundo ano, com uma redução da incidência de 
infecção de 44%.

Discussão

Na avaliação inicial, a evidência de infecção prévia 
por Leishmania (14,9%) foi semelhante à prevalência 
reportada por Caldas e colaboradores (2001)20 em 
estudo realizado no Município de São Luís, capital 
do Estado do Maranhão: 18,6% e 13,5% segundo o 
teste de Montenegro e o ELISA, respectivamente. Em 

outro estudo, também realizado no Maranhão, por 
Nascimento e colaboradores (2005),21 a prevalência 
encontrada, contudo, foi de 61,7% pelo teste de Mon-
tenegro, 19,4% pelo teste RK39 e 19,7% pelo ELISA.

A densidade de incidência global de infecção na 
população estudada (2,47/100 crianças-ano) foi me-
nor que a incidência anual encontrada por Badaró e 
colaboradores (1986)22 (4.3/1.000 crianças-ano) em 
área endêmica do Estado da Bahia, onde a população 
também incluía crianças com menos de 15 anos de 
idade.

As taxas de incidência nas áreas submetidas a inter-
venção de borrifação de inseticidas, seja isoladamente 
ou em combinação com a triagem e eliminação de 
cães soropositivos, foram menores do que a incidên-
cia observada nas áreas-controle. Apesar de os dados 
deste estudo indicarem uma redução em torno de 30% 
na incidência de novos casos de infecção nas áreas 
de intervenção, essa diminuição não foi significativa 
estatisticamente.

O efeito protetor da triagem e eliminação de cães 
encontra fundamento no conhecimento atual sobre a 
transmissão dessa infecção. Ao retirar cães infectados, 

Tabela 2  -  Incidência de infecção por Leishmania de acordo com o tipo de intervenção e período de observação 
em um ensaio comunitário no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia. Brasil, 2004 a 2006

Período Soroconversões Total de 
crianças a

Densidade de 
incidência a

RR
(IC

95%
)

RR ajustado
(IC

95%
)

Primeiro ano

Área controle 7 186 3,76 (Referência) (Referência)

Intervenção I b 8 227 3,52 0,94 (0,34-2,58) 0,97 (0,34-2,73)

Intervenção II c 8 252 3,17 0,84 (0,31-2,33) 0,84 (0,30-2,38)

Segundo ano

Área controle 6 199 3,02 (Referência) (Referência)

Intervenção I b 6 210 2,86 0,95 (0,31-2,94) 1,00 (0,31-3,21)

Intervenção II c 4 242 1,65 0,55 (0,15-1,94) 0,56 (0,16-2,03)

Período total

Área controle 13 475 2,74 (Referência) (Referência)

Intervenção I b 14 558 2,51 0,92 (0,43-1,95) 0,99 (0,46-2,10)

Intervenção II c 12 618 1,94 0,71 (0,32-1,55) 0,74 (0,34-1,62)

a) Por 100 crianças-ano

b) Intervenção I: somente borrifação de inseticida piretróide

c) Intervenção II: combinação de borrifação de inseticida com triagem e eliminação de cães soropositivos
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reduz-se a quantidade de fontes de infecção para os 
flebótomos. Estudos referem, entretanto, não haver 
correlação entre a prevalência de infecção canina e a 
incidência de casos humanos, sugerindo a existência 
de outros possíveis fatores de interferência na efetivi-
dade dessa medida.15,23-26

Quanto à borrifação, apesar de ser um método 
custoso e – muitas vezes – dificultado pela própria po-
pulação quando se recusa a colaborar com os agentes 
de saúde, pesquisas demonstram que se trata de um 
método capaz de produzir bons resultados no controle 
da leishmaniose visceral, sendo, a partir de 2002, 
considerado como principal prioridade do Programa 
Nacional de Controle de Leishmanioses, da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.27

É importante destacar que, apesar dos esforços para 
escolher áreas dos bairros endêmicos com caracte-
rísticas sociodemográficas e ambientais semelhantes, 
foram identificadas algumas diferenças entre elas. 
Essas diferenças, por estarem associadas a um maior 
risco de infecção por Leishmania, podem ter operado 
como variáveis de confusão, embora houvessem sido 
controladas nas análises ajustadas. Ademais, durante 
o período do estudo, houve redução importante do 
número de casos de leishmaniose visceral americana 

em relação ao número historicamente observado nessa 
área endêmica. É natural, portanto, que se espere um 
número menor de soroconversões no mesmo período, 
como também é possível que o pequeno número de 
casos novos identificados ao longo da avaliação tenha 
diminuído o poder estatístico do estudo.

Apesar de os dados apresentados não terem signifi-
cância estatística, sugerem que as medidas de borrifa-
ção de inseticidas, tão-somente, ou – principalmente 
– quando associadas à triagem e eliminação de cães 
em área endêmica, são capazes de reduzir a incidência 
de infecção em crianças. Novos estudos, porém, devem 
ser realizados, com amostra maior, para confirmar a 
efetividade dessas medidas.
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Resumo
O teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH® (DiaMed IT-LEISH®) foi validado para o diagnóstico da leishmaniose visceral 

(LV) em quatro áreas endêmicas do Brasil. O desempenho do IT-LEISH® foi comparado ao da reação de imunofluorescência 
indireta; e ao da reação imunoenzimática, usando-se antígeno solúvel de Leishmania chagasi e recombinante K39 (rK39). 
O estudo incluiu 332 pacientes com quadro clínico sugestivo de LV: 213 casos de LV confirmados parasitologicamente; e 
119 não-casos, com confirmação de outra etiologia. O teste IT-LEISH® apresentou sensibilidade de 93% e especificidade 
de 97%. As técnicas RIFI (imunofluorescência indireta), ELISA L. chagasi e ELISA rK39 apresentaram sensibilidade de 88%, 
92% e 97% e especificidades de 81%, 77% e 84%, respectivamente. Os resultados confirmam a validade do teste IT-LEISH® 
para o diagnóstico da LV no Brasil.

Palavras-chave: IT-LEISH®; leishmaniose visceral; diagnóstico, Leishmania chagasi; antígeno rK39.

Summary
The rapid immunochromatographic test IT-LEISH® (DiaMed IT-LEISH) was validated for the diagnosis of visceral 

leishmaniasis (VL) in four endemic areas of Brazil. The performance of the IT-LEISH® was compared with that of the 
indirect fluorescent antibody test, and that of enzyme-linked immunosorbent assay, using soluble antigen of Leishmania 
chagasi and the recombinant K39 (rK39). The study group was composed by 332 patients with clinical suspicion of VL: 
213 cases confirmed by parasitological tests; and 119 with confirmation of another etiology. The sensitivity of the test 
IT-LEISH® was of 93% and the specificity of 97%. Immunofluorescent antibody test, ELISA L. chagasi and ELISA rK39 
showed sensitivity of 88%, 92%, and 97%, and specificity of 81%, 77%, and 84%, respectively. The results confirm the 
validity of the test IT-LEISH® for the diagnosis of the VL in Brazil.

Key words: IT-LEISH®; visceral leishmaniasis; diagnosis; Leishmania chagasi; rK39 antigen.
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Introdução

A leishmaniose visceral (LV) é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das doenças 
parasitárias de maior impacto sobre a Saúde Pública 
mundial, afetando, aproximadamente, 500.000 pessoas 
por ano em 65 países. Cerca de 90% dos casos notifica-
dos ocorrem em regiões pobres da Índia, Bangladesh, 
Nepal, Sudão e Brasil.1 A doença é causada por protozo-
ários pertencentes ao complexo Leishmania donovani, 
sendo a Leishmania (Leishmania) chagasi a espécie 
responsável pela doença no Brasil, que registrou mé-
dia anual de 3.642 casos notificados ao Ministério da 
Saúde nos últimos três anos.2 A apresentação clínica 
habitual caracteriza-se por febre prolongada, perda de 
peso, hepato-esplenomegalia e pancitopenia. Uma das 
preocupações atuais com a LV é sua elevada letalidade: 
próxima a 100% em pacientes não tratados. Mesmo 
com a instituição do tratamento, 1 a 5% dos afetados 
morrem como resultado da resistência à quimioterapia, 
pela toxicidade dos quimioterápicos; ou como conse-
qüência de complicações da doença, principalmente 
quando o diagnóstico é tardio.3 O diagnóstico clínico-
epidemiológico da LV é insuficiente para justificar o 
tratamento, já que a apresentação clínica é comum a 
diversas outras patologias.4

Os exames parasitológicos são considerados 
métodos de referência no diagnóstico da LV, embora 
pressuponham procedimentos invasivos, requeiram 
laboratoristas experientes, sejam laboriosos e não 
apresentem sensibilidade ideal. A confirmação de LV 
pode ser feita pela demonstração direta em esfregaços 
ou cultivo do parasito obtido de baço, fígado, medula 
óssea ou linfonodos. A sensibilidade da pesquisa 

direta em esfregaços em lâmina varia de 95 a 98% 
para o aspirado de baço,5 76 a 91% para o de fígado, 
52 a 89% para o de medula-óssea6 e 52 a 69% para 
o de linfonodos.6,7 O cultivo dos parasitos aumenta a 
sensibilidade da pesquisa (acima de 80%) mas pode 
retardar o diagnóstico em semanas.8

O diagnóstico molecular possibilita a detecção do 
DNA [deoxyribonucleic acid, ou ácido desoxirri-
bonucleico (ADN)] do parasito mediante reação de 
polimerização em cadeia [polymerase chain reaction 
(PCR)], usando-se diversas amostras biológicas, tais 
como sangue e aspirado de medula. Na maioria das 
publicações, o método apresenta elevada sensibilidade 
(acima de 90%) e especificidade (100%).9,10 Ainda 
assim, sua realização é complexa e apresenta custo 
elevado.

O diagnóstico sorológico é favorecido pela expressi-
va resposta imune humoral que caracteriza a doença. A 
pesquisa de anticorpos, entretanto, deixa a desejar no 
que concerne à especificidade. Além disso, essas técni-
cas demandam tempo, equipamentos e laboratoristas 
treinados. A reação de imunofluorescência indireta 
(RIFI) tem sido amplamente usada no diagnóstico da 
LV desde 196411 e é o teste atualmente disponibilizado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com a desvanta-
gem de requerer microscópio de imunofluorescência. 
Sensibilidade de 82 a 95% e especificidade de 78 
a 92% são relatadas, dependendo da preparação 
antigênica e da espécie de Leishmania utilizadas.12,13 
São também utilizados os métodos imunoenzimáticos 
[enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)], 
que empregam grande variedade de antígenos e têm 
sido avaliados desde 1971.14 Embora os valores de 
sensibilidade apresentem reprodutibilidade, variando 
entre 90 e 100%, os valores de especificidade são 
bastante inconsistentes, variando de 71 a 100%.15-17 
O teste de aglutinação direta (DAT) é um dos testes 
mais simples e de baixo custo já desenvolvidos para o 
diagnóstico da LV, com sensibilidade de 91 a 100% e 
especificidade de 72 a 100%,17-19 tendo sido validado 
em diversas áreas endêmicas.

A baixa especificidade é a desvantagem comum 
aos métodos que utilizam antígenos não purificados, 
causada pela reatividade cruzada e persistência de 
anticorpos após a cura. Para tentar contornar esse 
problema, alguns antígenos purificados sintéticos ou 
recombinantes têm sido identificados. Entre eles, a 
proteína recombinante K39 (rK39), uma seqüência 
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de 39 aminoácidos clonada da região quinase de 
Leishmania chagasi, complexo donovani-específi-
co,20 tem sido a mais amplamente avaliada. Quando 
utilizada em métodos baseados em ELISA, ela resultou 
em sensibilidades de 93 a 99% e especificidades de 
93 a 100%.17,21,22 A mesma proteína foi utilizada em 
plataformas imunocromatográficas, que permitem 
execução simples e interpretação visual das reações, 
apresentando valores de sensibilidade e especificidade 
que variam de 67 a 100% e de 59 a 100%, respecti-
vamente.4,23-25 Estudos de validação desses testes têm 
mostrado resultados variáveis, de acordo com a região 
geográfica do estudo, do produto e da metodologia 
empregada.4

O uso de métodos de diagnóstico sensíveis e espe-
cíficos, de fácil execução e interpretação, que não ne-
cessitem de infra-estrutura laboratorial e profissionais 
especializados, deverá trazer benefício importante para 
o diagnóstico acurado e rápido da LV, principalmente 
nas localidades onde o acesso a exames laboratoriais 
mais complexos é limitado.

Com o objetivo de validar o teste imunocromatográ-
fico rápido IT-LEISH® para o diagnóstico da leishma-
niose visceral humana em beira de leito, realizou-se 
estudo multicêntrico com pacientes portadores de 
quadro clínico sugestivo da doença.

Metodologia

Trata-se de estudo multicêntrico realizado entre 
maio de 2005 e maio de 2007, conduzido, simultane-
amente, em quatro Estados brasileiros: no Maranhão, 
pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); no 
Piauí, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); 
na Bahia, pelo Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, 
Fundação Oswaldo Cruz, Salvador-BA (CPqGM); e em 
Minas Gerais, pelo Centro de Pesquisa René Rachou, 
Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte-MG (CPqRR). 
Foram avaliados 213 casos e 119 não-casos de LV, 
incluindo, como sujeitos da pesquisa, pacientes por-
tadores da síndrome clínica sugestiva de LV residentes 
em áreas endêmicas. Os pacientes foram examinados 
clinicamente e submetidos ao aspirado de medula 
óssea, à coleta de sangue periférico para realização 
de testes sorológicos e à punção capilar digital para 
realização da pesquisa de anticorpos anti-rK39 me-
diante o teste IT-LEISH®, cedido pela empresa Diamed 
Latino-America S.A (Lagoa Santa, Brasil). O diagnóstico 

parasitológico foi realizado pelos laboratórios de cada 
local de estudo. Os testes RIFI, ELISA L. chagasi e ELISA 
rK39 foram realizados no Laboratório de Pesquisas 
Clínicas do CPqRR.

A amostra foi calculada com base nos dados de 
um estudo-piloto realizado no CPqRR. Considerou-se 
sensibilidade estimada de 95%, especificidade esti-
mada de 95%, nível de confiança de 95% e precisão 
de 4%. Foi calculado o mínimo de 115 pacientes em 
cada grupo. O estudo teve início simultâneo nos quatro 
centros. Foram incluídos pacientes que apresentaram 
febre acompanhada de, pelo menos, uma das seguintes 
alterações: esplenomegalia; hepatomegalia; anemia; 
leucopenia; ou plaquetopenia. Foram excluídos pa-
cientes com qualquer uma das seguintes condições: 
imunodeficiência conhecida; uso de imunossupresso-
res; história pregressa de LV; e ausência de definição 
de diagnóstico etiológico definitivo até o momento da 
análise dos resultados.

Foram considerados casos de LV os pacientes que 
apresentaram síndrome clínica sugestiva da doença e 
que tiveram a presença confirmada de Leishmania 
spp. em aspirado de medula óssea pelo exame do 
esfregaço corado ou por cultivo. Foram considerados 
não-casos de LV pacientes portadores de síndrome 
clínica sugestiva de LV, que apresentaram pesquisa 
de Leishmania spp. negativa no aspirado de medula 
óssea e confirmação de outra etiologia. A pesquisa 
direta de amastigotas em aspirado de medula óssea 
ou promastigotas no cultivo da amostra foi definida 
como método-referência.

Na pesquisa de Leishmania spp. em aspirado de 
medula óssea, as lâminas foram fixadas com metanol 
e imediatamente cobertas com solução de Giemsa. A 
leitura das lâminas coradas foi realizada em microscó-
pio óptico – aumento de 100X. O aspirado de medula 
óssea foi cultivado em 3ml de meio NNN e 500μl de 
LIT a 26oC. A pesquisa de formas promastigotas de 
Leishmania spp. foi realizada a cada sete dias, durante 
21 dias, em lâmina-lamínula em microscópio.

A reação de imunofluorescência indireta e as rea-
ções imunoenzimáticas usando-se antígeno solúvel de 
L. (L.) chagasi e antígeno recombinante K39 foram 
realizadas conforme descrito por Pedras e colabo-
radores.17

O DiaMed IT-LEISH® é um teste imunocromatográ-
fico produzido pela DiaMed AG (Cressier sur Morat, 
Suíça) e distribuído pela DiaMed Latino América 
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S.A., (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). O produto, 
que permite a detecção rápida de anticorpos contra 
Leishmania spp., é composto de uma membrana de 
nitrocelulose acoplada a uma bandeja destacável, uma 
ampola contendo tampão, uma lanceta, um tubo capi-
lar plástico e álcool. Na membrana de nitrocelulose, 
são absorvidos o antígeno rK39, formando a linha-
teste, e o anticorpo anti-IgG humano, constituindo 
a linha-controle. A bandeja destacável possui dois 
orifícios: o primeiro contém conjugado; e o segundo 
é reservado para lavagem da fita-teste. A realização do 
teste seguiu, estritamente, as instruções do fabricante. 
Resumidamente, cerca de 10μL de sangue, obtido à 
beira do leito em cada local de estudo, foi transfe-
rido para o primeiro poço da bandeja destacável e 
homogeneizado com uma gota de tampão por um 
minuto. Em seguida, a tira-teste foi colocada nesse 
poço verticalmente e o sangue diluído, absorvido pela 
membrana em fluxo ascendente. Após dez minutos, a 
tira-teste foi lavada durante dez minutos em solução-
tampão (quatro gotas), depositada previamente no 
segundo poço. A leitura visual foi realizada por três 
pesquisadores diferentes, participantes deste estudo. 
O teste foi considerado positivo quando foi possível 
visualizar as duas linhas, teste e controle; e negativo, 
quando somente a linha controle foi visualizada na 
membrana de nitrocelulose. Em ambos os casos, a 
visualização da linha-controle, localizada logo acima 
da linha-teste, indicou que a execução do teste foi 
adequada. Os pesquisadores não tinham conhecimento 
do diagnóstico definitivo do paciente no momento da 
interpretação dos resultados.

O Microsoft Office Excel foi o aplicativo usado para 
a construção do banco de dados, contendo caracterís-
ticas epidemiológicas, clínicas e resultados dos exames 
laboratoriais. A análise estatística foi realizada pelo 
programa SPSS® 10.0.5 (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, 
USA). Foram calculadas sensibilidade, especificidade 
e respectivos intervalos de confiança de 95% para 
todos os testes estudados. Para o cálculo dos valores 
preditivos, foi considerada a positividade de cada local 
de estudo. A concordância entre os testes sorológicos e 
a reprodutibilidade da leitura do teste IT-LEISH® por 
três observadores independentes foi determinada pelo 
índice de Kappa e interpretada de acordo com Shrout:26 

k<0,1, ausente; k=0,10 a 0,40, fraca; k=0,41 a 0,60, 
discreta; k=0,61 a 0,80, moderada; e k=0,81 a 1,00, 
substancial. O teste qui-quadrado foi empregado para 

comparação de proporções. O valor de significância 
adotado foi de p<0,05.

Considerações éticas e 
de boas práticas laboratoriais
As amostras clínicas foram colhidas, transportadas 

e analisadas segundo as regras das boas práticas de 
laboratório preconizadas pela Organização Mundial da 
Saúde27 e de acordo com as recomendações constantes 
do Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose 
Visceral, publicação da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde.28 A participação no 
estudo foi voluntária e todos os pacientes incluídos 
na pesquisa assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelos comitês de ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos de todas as instituições de pesquisa envolvi-
das no estudo e cumpriu com as recomendações da 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde No 196, de 
10 de outubro de 1996, sobre pesquisa envolvendo 
seres humanos.

Resultados

Trezentos e trinta e dois pacientes foram incluídos 
no estudo: 213 casos de LV; e 119 não-casos. Cin-
qüenta e sete (17,2%) foram provenientes do CPqRR, 
119 (35,8%) do CPqGM, 121 (36,4%) da UFPI e 35 
(10,5%) da UFMA (Tabela 1). Setenta e dois pacientes 
foram excluídos do estudo por não preencherem os 
critérios de inclusão.

A média de idade dos pacientes foi de 12,7 anos (um 
mês a 76,8 anos) e 57,7% eram do sexo masculino. 
A média do tempo de sintomas do grupo ‘Casos’ foi 
de 53 dias (cinco a 360 dias; DP=56,1) e do grupo 
‘Não-casos’ de LV foi de 71 dias (três a 720 dias, 
DP=135,8). Os portadores de LV apresentavam os 
seguintes sintomas e sinais: emagrecimento (83,3%); 
palidez (72,3%); tosse (41,1%); diarréia (26,9%); dor 
abdominal (49,6%); icterícia (13,7%); e sangramento 
(15,1%). Os sintomas e sinais apresentados pelos 
pacientes ‘Não-casos’ foram: emagrecimento (66,4%); 
palidez (86,2%); tosse (41,7); diarréia (22,2%); dor 
abdominal (44,8%); icterícia (22,5%); e sangramento 
(23,4%).

A sensibilidade do teste IT-LEISH® variou de 90 
(81,2-96,0) a 96% (89,2-98,8) entre os diferentes 
centros de pesquisa participantes, enquanto a especi-
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ficidade variou de 93 (77,2-99,1) a 100% (75,3-100). 
Não houve diferença significativa na sensibilidade e 
especificidade observadas pelos centros de pesquisa 
envolvidos (Tabela 1).

Quando analisada a amostra total, o teste IT-LEISH® 
apresentou sensibilidade de 93% (89,2-96,4) e especi-
ficidade de 97% (91,6-99,0). No total, a sensibilidade 
dos métodos avaliados variou de 88 (82,6-91,8) a 97% 
(93,9-98,9), enquanto os valores de especificidade 
variaram de 77 (68,7-84,4) a 97% (91,6-99,0). As 
técnicas de ELISA L. chagasi e IT-LEISH® apresen-
taram sensibilidades semelhantes: 92% (87,5-95,2) 
e 93% (89,2-96,4), respectivamente (Tabela 2). 
Diferença significativa foi observada entre os valores 
de sensibilidade de IT-LEISH® (93%) e ELISA rK39 
(97%) (p=0,04), ELISA rK39 (97%) e ELISA L. chaga-
si (92%) (p=0,01), ELISA rK39 (97%) e RIFI (88%) 
(p<0,001). Com relação à especificidade, observou-se 
diferença significativa entre IT-LEISH® (97%) e ELISA 
rK39 (84%) (p=0,001), ELISA L. chagasi (77%) 
(p<0,001) e RIFI (81%) (p<0,001) (Tabela 3).

Quatorze amostras apresentaram reações falsas-ne-
gativas e quatro apresentaram reações falsas-positivas 
com o teste IT-LEISH®. Os valores preditivos positivo 
(VPP) e negativo (VPN) do teste IT-LEISH® são apre-
sentados na Tabela 4. Usando-se a positividade do 
grupo de pacientes estudados em cada localidade, o 

VPP variou de 95 (84,5-99,4) a 100% (94,0-100); e 
o VPN, de 86 (73,0-95,0) a 93% (83,0-98,0). O teste 
IT-LEISH® apresentou VPP de 94% (84,5-98,2) e VPN 
de 89% (74,0-97,0), quando avaliado para o total de 
pacientes dos quatro centros.

O índice Kappa mostrou concordância classificada 
como ‘moderada’ entre IT-LEISH® e os demais méto-
dos sorológicos avaliados (Tabela 5). Concordância 
‘substancial’ foi observada na avaliação da leitura 
do teste IT-LEISH® por pares de observadores 
(Tabela 6).

Discussão

Embora o avanço tecnológico ocorrido no século 
XX tenha resultado em uma variedade de técnicas la-
boratoriais que significaram importante contribuição 
ao diagnóstico de doenças em geral e das infecciosas 
em particular, o diagnóstico da LV avançou pouco 
nas últimas décadas, provavelmente por duas razões 
principais: por se tratar de doença negligenciada, que 
prevê pequeno retorno comercial ao investimento 
em pesquisa e desenvolvimento e pela complexidade 
biológica própria da infecção.

No Brasil, o Programa Nacional de Controle de 
Leishmanioses, coordenado pela Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério da Saúde, recomenda que 
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Tabela 1  -  Valores de sensibilidade e especificidade do teste IT-LEISH® a pelos quatro centros de pesquisa e 
respectivos intervalos de confiança (IC

95%
)

Centros de pesquisa Número de casos
Sensibilidade

%
(IC

95%
)

Número de não-casos
Especificidade

%
(IC

95%
)

CPqRR b 26 92
(74,9-99,0) 31 97

(83,8-99,9)

CPqGM c 73 90
(81,2-96,0) 46 98

(88,5-99,9)

UFPI d 92 96
(89,2-98,8) 29 93

(77,2-99,1)

UFMA e 22 95
(77,1-99,8) 13 100

(75,3-100,0)

a) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH®)

b) CPqRR: Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz/MG

c) CPqGM: Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz/Fiocruz/BA

d) UFPI: Universidade Federal do Piauí

e) UFMA: Universidade Federal do Maranhão

Nota: Não houve diferença significativa entre as sensibilidades e especificidades dos métodos diagnósticos nos centros de pesquisa envolvidos.
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Tabela 2  -  Valores de sensibilidade e especificidade dos métodos diagnósticos para leishmaniose visceral 
avaliados pelos quatro centros de pesquisa e respectivos intervalos de confiança (IC

95%
)

Métodos avaliados
Sensibilidade

%
(IC

95%
)

Especificidade
%

(IC
95%

)

RIFI a 88
(82,6-91,8)

81
(72,4-87,3)

ELISA L. chagasi b
92

(87,5-95,2)
77

(68,7-84,4)

ELISA rK39 c
97

(93,9-98,9)
84

(76,1-90,1)

IT-LEISH® d
93

(89,2-96,4)
97

(91,6-99,0)

a) RIFI: reação de imunofluorescência indireta

b) ELISA L. chagasi: teste imunoenzimático usando o antígeno solúvel de Leishmania chagasi

c) ELISA rK39: teste imunoenzimático usando a proteína recombinante K39 como antígeno

d) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH®)

Tabela 3  -  Magnitude das diferenças observadas na sensibilidade e especificidade entre os diferentes métodos 
sorológicos avaliados, com a respectiva significância estatística

Métodos

Diferença de 
sensibilidadea

%

Significância estatística 
(p) da diferença de 

sensibilidade

Diferença de 
especificidadeb

%

Significância estatística 
(p) da diferença de 

especificidade

IT-LEISH® c versus RIFI d 5 0,07 16 <0,001

IT-LEISH® c versus ELISA L. chagasi e 1 0,71 20 <0,001

IT-LEISH® c versus ELISA rK39 f -4 0,04 13 0,001

ELISA rK39 f versus RIFI d 9 <0,001 3 0,49

ELISA rK39 f versus ELISA L. chagasi e 5 0,01 7 0,19

ELISA L. Chagasi e versus RIFI d 4 0,14 -4 0,52

a) A diferença considera a sensibilidade do primeiro teste menos a sensibilidade do segundo teste de comparação

b) A diferença considera a especificidade do primeiro teste menos a especificidade do segundo teste de comparação

c) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH®)

d) RIFI: reação de imunofluorescência indireta

e) ELISA L. chagasi: teste imunoenzimático usando o antígeno solúvel de Leishmania chagasi

f) ELISA rK39: teste imunoenzimático usando a proteína recombinante K39 como antígeno
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Tabela 4  -  Valores preditivos positivos e negativos do teste IT-LEISH® a e respectivos intervalos de confiança 
(IC

95%
) tendo como referência a probabilidade pré-teste definida pelo padrão-ouro em cada centro de 

pesquisa e para a casuística total

Centros de pesquisa
Probabilidade 

pré-teste
%

VPP de IT-LEISH® a

%
(IC

95%
)

VPN de IT-LEISH® a

%
(IC

95%
)

CPqRR:b

n=57 46 95
(84,5-99,4)

93
(83,0-98,0)

CPqGM:c

n=119 61 98
(90,4-99,9)

86
(73,0-95,0)

UFPI:d

n=121 76 97
(91,0-100,0)

88
(69,0-97,4)

UFMA:e

n=35 63 100
(94,0-100,0)

92
(80,0-98,4)

TOTAL:
n=332 64 94

(84,5-98,2)
89

(74,0-97,0)

a) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH®)

b) CPqRR: Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz/MG

c) CPqGM: Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz/Fiocruz/BA

d) UFPI: Universidade Federal do Piauí

e) UFMA: Universidade Federal do Maranhão

Nota: as sensibilidades e as especificidades usadas para os cálculos de VPP (valor preditivo positivo) e VPN (valor preditivo negativo) encontram-se na Tabela 1.

Tabela 5  -  Concordância estimada pelo Índice Kappa entre o teste IT-LEISH® a e demais métodos sorológicos 
avaliados pelos centros de pesquisa

Testes sorológicos

Teste RIFI b ELISA L. chagasi c ELISA rK39 d

P e N f Total P e N f Total P e N f Total

P e 179 24 203 190 13 203 200 3 203

IT-LEISH® a N f 31 98 129 33 96 129 27 102 129

TOTAL 210 122 332 223 109 332 227 105 332

Kappa
(IC

95%
)

0,65
(0,60-0,70)

0,70
(0,65-0,75)

0,80
(0,75-0,85)

a) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH®)

b) RIFI: reação de imunofluorescência indireta

c) ELISA L. chagasi: teste imunoenzimático usando o antígeno solúvel de Leishmania chagasi

d) ELISA rK39: teste imunoenzimático usando a proteína recombinante K39 como antígeno

e) P: resultado positivo

f) N: resultado negativo
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Tabela 6  -  Concordância da leitura do teste IT-LEISH® b entre três observadores independentes

Pares de observadores a

Teste A x B A x C B x C
P c N d Total P c N d Total P c N d Total

P c 196 7 203 197 6 203 201 3 204

IT-LEISH® b N d 8 121 129 7 122 129 3 125 128

TOTAL 204 128 332 204 128 332 204 128 332

Kappa
(IC

95%
)

0,95
(0,85-0,95)

0,96
(0,90-100,0)

0,98
(92,5-100,0)

a) A, B e C referem-se a cada observador

b) IT-LEISH®: teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®  (DiaMed IT-LEISH)

c) P: resultado positivo

d) N: resultado negativo

o diagnóstico da LV seja realizado por métodos para-
sitológicos, preferencialmente o exame miscroscópico 
de aspirado de medula e, alternativamente, usando-se 
técnicas baseadas na detecção de anticorpos: RIFI 
ou ELISA. Atualmente, o kit de RIFI é produzido por 
Biomanguinhos, unidade da Fundação Oswaldo Cruz 
no Rio de Janeiro-RJ, e distribuído pelo Ministério da 
Saúde para laboratórios públicos locais e nacionais. 
Esse método, entretanto, requer microscópio de 
imunofluorescência e profissional treinado para sua 
execução, tornando o diagnóstico lento e difícil.

Frente à complexidade do diagnóstico da LV, mé-
todos laboratoriais de fácil realização e interpretação 
e que forneçam resultado rápido são cada vez mais 
necessários. Testes de imunocromatografia de fluxo 
lateral para ao diagnóstico da LV usando-se o antígeno 
rK39 têm sido avaliados em vários países, com sensi-
bilidade e especificidade variáveis.

No presente estudo, a sensibilidade do método 
ELISA usando-se o antígeno rK39 foi superior à obtida 
com o teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH®. 
A especificidade desse teste, entretanto, foi superior à 
dos demais métodos avaliados, que não apresentaram 
diferença significativa entre si. É importante ressaltar 
que o padrão-ouro utilizado é imperfeito e que foram 
excluídos da análise 61 pacientes que apresentavam 
quadro clínico compatível e sorologia positiva para 
LV, embora o resultado de seu exame parasitológico 
fosse negativo. Considerando-se que os pacientes com 
LV não detectados pelo padrão-ouro são aqueles que 
apresentam, presumivelmente, menor carga parasitá-
ria, seria razoável esperar que também apresentassem 
menor intensidade na resposta de anticorpos. Se essa 

premissa for verdadeira, o resultado da sensibilidade 
do teste IT-LEISH® pode estar superestimado. Na 
prática, entretanto, é comum a observação de sucesso 
de testes terapêuticos com drogas leishmanicidas em 
pacientes com resultados parasitológicos negativos na 
medula óssea e que apresentam diagnóstico sorológico 
positivo. Esse fato sugere que pelo menos alguns desses 
pacientes realmente apresentam LV e a imperfeição do 
padrão-ouro pode, inclusive, ter prejudicado tanto a 
sensibilidade quanto a especificidade do novo teste 
avaliado. As limitações na interpretação dos resultados 
decorrentes da imperfeição do padrão-ouro ressaltam 
a necessidade de mais pesquisas na área de diagnóstico 
da LV, com o objetivo de aprimorar as abordagens 
metodológicas utilizadas em estudos de validação de 
métodos diagnóstico.

Os valores de sensibilidade (93%) e especificidade 
(97%) verificados para o teste IT-LEISH® aproxi-
mam-se de dados obtidos em outros estudos que, 
ao avaliarem a detecção de anticorpos anti-rK39, 
observaram valores de sensibilidade variando de 90 
a 100%; e de especificidade, de 93 a 100%.4,23-25 Na 
literatura, contudo, há relatos de pior desempenho de 
testes imunocromatográficos, como a sensibilidade de 
80% comparada com a de 86% para RIFI em estudo 
realizado no Kuwait;29 ou a comparação do TRALd® 
(Teste Rápido Antígeno para L. donovani) com o ELISA 
rK39 e com o DAT em 55 pacientes com LV confirmada 
no Sudão, com sensibilidades de 67%, 100% e 91%, 
respectivamente.30 No Brasil, o TRALd® foi comparado 
ao DAT com antígeno liofilizado, em número peque-
no de casos, com sensibilidade de 85,7% e 100% e 
especificidade de 82% e 100%, respectivamente.31 
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Baixa sensibilidade de testes imunocromatográficos 
usando-se o antígeno rK39 também foi relatada em 
estudo realizado no Sudão.30 Outros autores sugerem 
que o formato do teste poderia ser a causa da baixa 
sensibilidade, bem como diferenças entre subespécies 
do complexo donovani, diferenças genéticas individu-
ais ou raciais e diferenças de regionais geográficas e 
ecológicas.4

Os elevados valores preditivos positivo e negativo 
encontrados por este estudo referem-se a valores de 
positividade detectada pelo padrão-ouro entre os 
pacientes que procuraram os serviços especializados 
com quadro sugestivo de LV e são válidos para essas 
condições de atenção à saúde. Os dados devem ser in-
terpretados com cautela, não devendo ser extrapolados 
para situações de levantamentos epidemiológicos ou 
para pacientes que não apresentem quadros clínicos 

compatíveis com LV. A concordância observada na 
avaliação da leitura do teste IT-LEISH® por pares 
de observadores demonstra sua adequada reprodu-
tibilidade. 

O estudo validou o uso do teste IT-LEISH® para 
o diagnóstico da leishmaniose visceral em beira de 
leito, em pacientes que apresentavam quadro clínico 
sugestivo de LV sem infecção concomitante pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV). Os resultados 
obtidos permitem recomendar o teste IT-LEISH® 
para diagnóstico rápido de LV com o devido acompa-
nhamento de sua implantação nos serviços de saúde, 
para avaliar seu desempenho em condições de uso 
rotineiro. Os dados obtidos por este estudo de valida-
ção também permitirão a realização de avaliações de 
custo-efetividade, para fortalecer a tomada de decisão 
sobre a implantação do método nos serviços.
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Resumo
O artigo apresenta uma breve análise sobre a aplicação da normalização da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Minis-

tério da Saúde do Brasil, que classifica os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) e institui o Fator de Incentivo para 
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (FinLacen) (Portaria GM/MS No 2.606, de 28 de dezembro de 2005). O anexo VIII 
da Portaria GM/MS No 2.606/05 trata, especificamente, dos requisitos do sistema de gestão da qualidade a serem atendidos 
pelos Lacen como uma política em curso para toda a rede laboratorial. O artigo também considera o modelo de controle de 
qualidade analítica empregado pelo Programa Nacional de Controle da Malária. Com base nos resultados do presente estudo, 
os autores argumentam a iniciativa do Ministério da Saúde de fortalecer a rede de Lacen e ratificar seu papel como partícipe 
das vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária.

Palavras-chave: laboratórios de Saúde Pública; gestão da qualidade; malária.

Summary
This paper shows a brief analysis of the application of the normalization of the Secretariat of Health Surveillance, 

of the Ministry of Health of Brazil, classifying the Central Laboratories of Public Health (Lacen) and establishing the 
Incentive Factor for Central Laboratories of Public Health (FinLacen) (Act N. 2,606, dated December 28th, 2005). The 
attach VIII of the Act N. 2,606/05 specifically deals with the requirements of the management system of the quality to be 
taken care of the Lacen as one politics in course for all laboratorial net. The paper also considers the analytical quality 
control model adopted by the National Program for Malaria Control. On the basis of the results of this study, the authors 
argue the initiative of the Ministry of Health in strengthening the net of Lacen and ratifying their role as participant of 
epidemiological, environmental, and sanitary surveillance.

Key words: public health laboratories; quality assurance; malaria.
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Introdução

Os Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública e os Sistemas de 
Gestão da Qualidade
Uma rede de laboratórios de Saúde Pública adequa-

da e efetiva é de importância fundamental para as vigi-
lâncias em saúde e sanitária, por subsidiar suas ações 
de investigação, monitoramento e controle de agravos 
à saúde da população.1 Na recente reestruturação do 
Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública 
(Sislab) –,2 foram corroboradas as quatro redes na-
cionais de laboratórios de vigilância – epidemiológica, 
de saúde ambiental, sanitária e de assistência médica 
de alta complexidade – estabelecidas pela Portaria No 
15, de 3 de outubro de 2002. Cada uma dessas redes 
está organizada em sub-redes específicas, por agravos 
ou programas, estruturadas de forma hierarquizada 
e segundo graus de complexidade das atividades 
executadas, classificadas como, por exemplo: Centros 
Colaboradores; e Laboratórios de Referência Nacional, 
Regional, Estadual, Municipal, Locais e de Fronteiras, 
com competência para atuar nos respectivos territórios 
geográficos de abrangência.

Os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) 
são laboratórios de referência estadual vinculados às 
Secretarias de Estado da Saúde.2 São coordenados 
pela Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde 
Pública, da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (CGLAB/SVS/MS), no tocante às 
redes epidemiológica e ambiental; à Gerência Geral de 
Laboratórios de Saúde Pública, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério (GGLAS/Anvisa/MS), 
para a rede de vigilância sanitária; e à Secretaria de 
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), 
no que concerne à rede de assistência médica de alta 
complexidade. A missão estratégica dos Lacen é a 
realização do diagnóstico laboratorial, preciso e opor-
tuno, para os sistemas de vigilâncias epidemiológica, 
ambiental e sanitária.3

O Fator de Incentivo para Laboratórios Centrais 
de Saúde Pública (FinLacen) foi instituído em 2005.4 
Trata-se de um apoio financeiro transferido direta-
mente para o Fundo Estadual de Saúde, em conta do 
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde. Destina-se ao 
atendimento das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância em saúde ambiental. Para o repasse desse 
financiamento, contudo, caberá aos Lacen o cumpri-

mento de metas, que incluem a implantação de um 
sistema de gestão da qualidade. Dada a ausência de 
padronização de infra-estrutura e a necessidade de ca-
pacitação de pessoal, essa implantação foi prevista para 
ocorrer de forma gradual, porém com a manutenção 
de, entre outros procedimentos, a inclusão do controle 
de qualidade analítica em todos os Lacen.4

O controle de qualidade analítica é um dos requi-
sitos técnicos das normas que estabelecem a com-
petência de laboratórios. A SVS/MS, pela Portaria No 
70/SVS/MS/2004/2005,5 declara que, a depender do 
escopo do laboratório, as normas a serem seguidas 
são: a NBR ISO/IEC 17025,6 com os Requisitos Gerais 
para Competência de Laboratórios Clínicos, voltada 
para a análise de produtos; a NIT DICLA-083,7 com os 
Critérios Gerais para Competência de Laboratórios 
Clínicos, para execução dos ensaios de patologia clíni-
ca nos laboratórios de referência; e a NIT DICLA-028,8 
que define os Critérios para o Credenciamento de 
Laboratórios de Ensaio segundo os Princípios das 
Boas Práticas de Laboratórios, destinada aos labora-
tórios de ensaios. A SVS/MS recomendou a utilização 
de, ao menos, uma das três normas citadas para a 
implantação de um sistema de gestão da qualidade nos 
laboratórios da Rede Nacional de Vigilância Epidemio-
lógica e Vigilância em Saúde Ambiental.5

O controle externo da qualidade das análises labo-
ratoriais realizadas nas unidades municipais e locais 
sempre foi uma atribuição dos Laboratórios Centrais 
de Saúde Pública.1 Esse controle todavia não é plena-
mente realizado, exceto nas sub-redes de leishmaniose, 
tuberculose (baciloscopia) e em algumas da entomo-
logia. E também no Programa Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Aids,9 que conta com o 
Programa de Controle da Qualidade do Diagnóstico 
Laboratorial da Infecção pelo HIV a ser executado 
pelos Lacen, e no Programa Nacional de Prevenção 
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e Controle da Malária,10 onde é mantida uma rotina 
de revisão das análises laboratoriais. Neste último 
Programa, está prevista a revisão das lâminas de gota 
espessa, positivas e negativas, dos casos suspeitos de 
malária provenientes da Amazônia Legal. Essa revisão 
é realizada pelos laboratórios regionais e, posterior-
mente, pelos Lacen.10

O controle externo de 
qualidade analítica no 
diagnóstico laboratorial da malária
Por seu potencial epidêmico, a malária é um grave 

problema de Saúde Pública no mundo.11 Estima-se que 
300 milhões de indivíduos, distribuídos em mais de 
100 países, estejam infectados e que ocorram cerca 
de um milhão de óbitos ao ano por essa causa.12 Em 
1992, a Conferência Interministerial da Organização 
Mundial da Saúde (OMS)13 propôs um redireciona-
mento da estratégia de controle da doença, baseado 
nas realidades epidemiológicas e sociais e na prioriza-
ção do diagnóstico precoce e do tratamento oportuno 
e adequado.

No Brasil, como conseqüência da adesão do país 
a esse redirecionamento, houve investimentos para a 
ampliação das redes de laboratórios. Se foi registrada 
pouca variação no número de casos – em torno de 500 
mil anuais –, houve, sim, significativo declínio das for-
mas graves da doença,14 com redução de sua incidência 
no início da década seguinte.15 Em 2005, contudo, a 
malária voltou a registrar mais de 600 mil casos, sendo 
99,7% procedentes da Amazônia Legal.15

Durante várias décadas, o Governo Federal envidou 
diferentes esforços dirigidos à diminuição da inci-
dência da malária, alcançando, graças a alguns deles, 
resultados satisfatórios. Um exemplo dessas iniciativas 
exitosas foi o Serviço de Malária do Nordeste (SMN), 
que erradicou o vetor Anopheles gambiae em 1938 
e que mantinha, entre suas atividades, as revisões 
semanais, realizadas por supervisores, de lâminas 
de gota espessa sangüínea positivas e negativas e de 
larvas de mosquitos e insetos adultos.16 A experiência 
exemplar do SMN serviu de base para a criação do 
Serviço Nacional de Malária (SNM), seguida da im-
plantação da Campanha de Erradicação da Malária 
(CEM) em 1965.

A partir da década de 1970, em decorrência de 
incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal, 
migrantes não imunes foram obrigados a desloca-

mentos freqüentes, em busca de trabalho, fato que 
contribuiu para o recrudescimento da doença na 
Amazônia Legal.17 Desde então, outras iniciativas, 
específicas para a Região Norte, foram implantadas: o 
Programa de Controle da Bacia Amazônica (PCMAN), 
em 1989; o Plano de Intensificação das Ações de 
Controle da Malária na Amazônia Legal (PIACM), de 
2001 a 2002;18 e o Programa Nacional de Prevenção 
e Controle da Malária (PNCM), a partir de 2002.10 
Todas essas iniciativas incluíram a revisão externa 
das lâminas de gota espessa como uma ferramenta 
de garantia da exatidão e confiabilidade dos laudos e 
do desempenho dos microscopistas dos laboratórios 
locais, próximos aos focos de malária.

Durante o processo de revisão das lâminas, os 
microscopistas dos laboratórios locais registram os 
resultados diariamente, preenchendo formulários. Ao 
término de uma semana, esses formulários, datados 
e assinados, são encaminhados aos laboratórios de 
revisão.

A estratégia adotada pelo Programa atual10 foi refor-
mulada e encontra-se em adaptação. A nova proposta 
segue a orientação do envio de 100% das lâminas 
positivas e negativas para os laboratórios revisores 
localizados no mesmo Estado. Após verificação crite-
riosa, em que é avaliado o percentual de concordância 
encontrado, são separadas, aleatoriamente, oito lâmi-
nas positivas e oito negativas analisadas por cada mi-
croscopista, para análise do revisor. Outrossim, desse 
montante revisado no mês, os revisores selecionarão, 
também ao acaso, oito lâminas positivas e negativas, 
que serão encaminhas ao Lacen para a consecução do 
controle externo de qualidade.

Estudo realizado com o apoio dos Lacen do Amapá 
e do Maranhão, para detecção de discordâncias nos 
diagnósticos realizados pelos microscopistas dos 
laboratórios locais no período de 2001 a 2003, en-
controu, ao final da seqüência de revisões, resultados 
discordantes não significativos, de 1,72% e 0,43%, 
respectivamente para cada Estado.19 Em alguns Mu-
nicípios, entretanto, nos dois Estados considerados, 
esse índice foi superior a 2,0%, valor proporcional 
considerado elevado pela OPAS.20 Nesses casos, a maior 
dificuldade enfrentada pelos microscopistas foi para 
a identificação correta das espécies de Plasmodium 
(1,88% no Amapá; 0,37% no Maranhão), causando 
prejuízos à orientação terapêutica dos pacientes e, 
por conseguinte, aumento do custo financeiro do 
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Programa. Após a realização da análise multivariada, 
as variáveis ‘unidade da federação’ e ‘tempo de serviço’ 
mostraram-se associadas às discordâncias nos diag-
nósticos, indicando baixa eficiência na organização do 
processo de trabalho dos microscopistas.

Discussão

A implantação de um sistema de gestão da qualidade 
deve-se acompanhar da definição, pela alta direção do 
sistema, de uma política da qualidade onde as inten-
ções e diretrizes globais dos laboratórios relativas à 
qualidade estarão formalmente expressas e acessíveis 
ao conhecimento público.21 A política da qualidade dos 
Lacen deverá estar acorde com a missão desses labo-
ratórios e com a norma de qualidade por eles seguida. 
Os Lacen são laboratórios de referência estadual, 
responsáveis pela coordenação da rede de laborató-
rios públicos, privados e conveniados que realizam 
análises laboratoriais de interesse da Saúde Pública, 
relacionadas aos componentes biológicos, ambientais 
e sanitários. Sempre foi da competência dos Lacen o 
controle externo da qualidade desses exames.

A ação dos Lacen dos Estados da Amazônia Legal 
cumpre seu papel de controle externo do diagnóstico 
laboratorial de agravos de notificação compulsória, 
mediante a revisão final das lâminas de casos sus-
peitos de malária em consonância com as normas 
preconizadas pela Coordenação Nacional de Controle 
da Malária, que mantém esse procedimento previsto 
em seu Programa.10

Faz-se necessário, contudo, proceder à mudança 
dos percentuais de lâminas enviadas para as revisões, 
para possibilitar a devida consideração da prevalên-
cia da malária nos Estados. Igualmente, é necessário 
estender a realização dos exames laboratoriais para 
todos os indivíduos nas áreas malarígenas e não so-

mente para aqueles que recorrem à unidade de saúde 
apresentando sintomas e características da malária. 
O desempenho dos microscopistas também requer 
atenção dos supervisores dos Lacen, que devem se 
manter atentos aos tipos de erros cometidos e pro-
mover a capacitação periódica – sempre necessária 
– dos laboratoristas.

Os resultados obtidos no diagnóstico da malária são 
registrados em formulários próprios, procedimento 
em conformidade com as normas atuais de gestão 
da qualidade para laboratórios.5-7 Esses formulários 
permanecem os mesmos desde a época da CEM e 
merecem, portanto, uma revisão completa e a devida 
adequação do modelo de fluxo. Essa atualização é 
essencial para o aperfeiçoamento do trabalho e, até 
mesmo, para a redução da probabilidade de erro na 
transcrição dos resultados obtidos em cada revisão.

Esses são alguns dos procedimentos que, uma vez 
alterados, certamente refletirão no aumento da efici-
ência do Programa Nacional de Prevenção e Controle 
da Malária.10

Com a instituição do FinLacen,4 o Ministério da Saú-
de fixou, como uma das metas obrigatórias do PNCM 
– à qual está condicionado o repasse dos recursos 
correspondentes ao fator de incentivo –, os requisitos 
do sistema de gestão da qualidade implantados. Ao 
estabelecer a obrigatoriedade do controle externo de 
qualidade analítica, o Ministério destaca a importância 
desses procedimentos ainda pouco exercidos pelos La-
cen, fundamentais para a confiabilidade do diagnóstico 
laboratorial executado nas redes estaduais e relevantes 
para os sistemas de vigilância, visando às ações de 
controle e prevenção de agravos transmissíveis.

O controle de qualidade analítica, dito interno 
quando executado pelo próprio laboratório, para 
verificação de seus procedimentos – como as trocas 
interlaboratoriais das amostras –, pode ser adotado 
ainda no primeiro ano de implantação da gestão da 
qualidade. Já o controle externo deverá ser realizado 
por outra unidade laboratorial, certificada ou não pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Inmetro/MDIC). Os 
laboratórios participantes do Sislab, de referência 
nacional, regional e estadual (Lacen), e os centros 
colaboradores possuem essa competência, que con-
tribui para a validação dos exames realizados nos 
laboratórios sob sua coordenação.
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A iniciativa da SVS/MS em propor a implantação de 
uma ou mais normas de gestão da qualidade6-8 para 
os Lacen4 também possibilitará a rastreabilidade dos 
processos administrativos e analíticos, assim como a 
incorporação de indicadores de avaliação da eficiência 
de suas atividades.

Conclusões

O processo de implantação de um sistema de gestão 
da qualidade nos Lacen faz parte da política da qua-
lidade em curso nos laboratórios coordenados pela 
CGLAB/SVS/MS. Entre as metas a serem alcançadas 
pelos Lacen, encontra-se a validação dos procedi-
mentos laboratoriais para as redes públicas, privadas 
e conveniadas, incluindo o controle externo, tal qual 
realizam algumas sub-redes, como a do Programa 
Nacional de Prevenção e Controle da Malária.

Os Lacen, assim como os demais laboratórios e 
centros participantes do Sislab, desempenham pa-
pel fundamental na vigilância em saúde e sanitária. 
Cabe a eles a identificação etiológica de doenças e 
agravos mediante o acompanhamento de seus perfis 
quantitativos e qualitativos, participando ativamente 
na identificação de casos nas unidades federativas 
correspondentes.

A introdução de normas técnicas da qualidade na 
gestão dos Lacen4 e conseqüente obtenção de resulta-
dos de maior confiabilidade e reprodutibilidade amplia 
sua relação de confiança com a vigilância epidemio-
lógica, a vigilância em saúde ambiental e a vigilância 
sanitária. Outrossim, essa medida garante à direção 
e aos servidores dos Lacen o treinamento necessário 
para a interpretação das normas relacionadas à ges-
tão da qualidade, resgatando o fortalecimento de sua 
capacidade de partícipes das vigilâncias.
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O Prêmio de Incentivo ao Desenvolvimento e à Aplicação da Epidemiologia no SUS – EPI-

Prêmio – foi concedido pela segunda vez. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) em parceria com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Lançado em 2005, o EPI-Prêmio é uma forma 

de reconhecimento do papel fundamental das instituições de ensino no desenvolvimento da 

epidemiologia, na capacitação de profissionais de saúde e na produção científica.

O EPI-Prêmio é concedido a qualquer pesquisador, estudioso e/ou profissional cujo produto de 

investigação científico-tecnológica enquadra-se na categoria de tese de doutorado, dissertação 

de mestrado (acadêmico ou profissional) ou monografia de especialização nas seguintes áreas 

temáticas: sistemas de informações e análise de situação de saúde; vigilância em Saúde Pública; 

avaliação epidemiológica de intervenções e/ou serviços de saúde; e desenvolvimento de 

métodos epidemiológicos. Seu objetivo principal é incentivar a produção científica e tecnológica 

em epidemiologia com aplicação nos serviços de saúde, através do reconhecimento e premiação 

de seus profissionais que tenham desenvolvido trabalhos acadêmicos cujos resultados reúnam 

significativo potencial de aplicação no Sistema Único de Saúde (SUS).

No período de 12 de fevereiro a 2 de abril de 2007, o EPI-Prêmio teve inscritos 55 trabalhos, 

entre monografias de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado de autoria 

de ex-alunos de 26 instituições de ensino, distribuídas pelas cinco macrorregiões brasileiras. Esses 

trabalhos submeteram-se a um processo seletivo constituído de duas etapas, uma primeira de 

caráter eliminatória e a segunda, classificatória.

Para a etapa eliminatória, a SVS/MS contou com a colaboração de consultores ad hoc, os 

quais, em pares, analisaram cada resumo de trabalho inscrito e selecionaram 31 para a etapa 

classificatória. Esta foi encarregada a um comitê científico designado por Portaria da SVS/MS, 

que, ao término de sua missão, decidiu pela concessão de três prêmios e cinco menções 

honrosas a oito trabalhos finalistas, cujos resumos temos a satisfação de publicar nesta edição 

da Epidemiologia e Serviço de Saúde, para ampla divulgação entre os serviços de saúde dos 

SUS.

Maria Regina Fernandes de Oliveira
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços/SVS/MS
Coordenadora do EPI-Prêmio 2006
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Avaliação da qualidade do rastreamento 
de HIV/aids e sífilis na assistência pré-natal

Bruno Gil de Carvalho Lima
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil

Maria da Conceição Nascimento Costa e Maria Inês Costa Dourado (Orientadoras)
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil

Introdução

A assistência pré-natal (APN) é um dos pilares do cuidado à saúde materno-infantil, cuja relevância para a 
redução da morbimortalidade materna e neonatal já se encontra estabelecida. Inúmeras evidências indicam que o 
adequado acompanhamento antenatal é um importante fator de diminuição da incidência de baixo peso ao nascer, 
prematuridade e óbito perinatal. Para atingir seus propósitos, é necessário que a assistência oferecida cumpra 
requisitos mínimos. Tradicionalmente, o número de consultas e a época de início do acompanhamento têm sido os 
indicadores mais comumente empregados na avaliação da APN. Embora seja imprescindível garantir a realização 
das consultas pré-natais em número e precocidade recomendados, é também necessário que elas sejam de boa 
qualidade no que diz respeito ao conteúdo, aspecto que tem sido negligenciado. Constatam-se oportunidades 
e obstáculos diversos para o acesso aos serviços de saúde, a depender do nível de renda. Essas desigualdades, 
que não se restringem aos desfechos em saúde, influenciam o processo de prestação do cuidado, cuja qualidade 
técnica é inferior para parcelas menos abastadas da população. A definição do que seja uma assistência pré-natal 
de qualidade encontra obstáculos na natureza múltipla da própria APN, constituída de diversas ações a serem 
oferecidas em momentos oportunos, ao longo da gestação: algumas universalmente; outras, voltadas a grupos 
identificados como de risco aumentado.

Índices de utilização do pré-natal têm sido propostos, embora a avaliação em saúde possa ter uma abrangência 
mais ampla que a simples medida do uso dos serviços. São pontos passíveis de análise avaliativa as conexões entre 
objetivos, recursos, serviços-bens-atividades, efeitos e contexto, reconhecendo-se os atores sociais atuantes no 
processo de prestação do serviço de saúde. No Brasil, são muitas as pesquisas que caracterizam a assistência pré-
natal em termos de precocidade de início e total de visitas; menos freqüentes são as investigações que consideram 
a realização de medidas semiológicas intra e interconsultas. Das ações a serem realizadas entre consultas, o ras-
treamento de infecções verticalmente transmissíveis é uma das intervenções com possibilidade de maior impacto 
sobre a saúde perinatal: à identificação da doença, pode-se seguir o tratamento eficaz visando à cura materna ou 
prevenção da infecção fetal. A questão das desigualdades sociais em saúde é um dos temas centrais em debate 
no campo da saúde coletiva. Embora, no Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibilize os testes para o 
rastreamento do HIV e da sífilis entre toda a população, reconhece-se que o acesso aos serviços de saúde envolve 
uma multiplicidade de fatores: geográficos, custos e adequação entre os serviços e as necessidades, entre outros 
que caracterizam a acessibilidade, além do papel do usuário e de seu círculo de relações sociais.

Objetivos

I. Descrever aspectos relativos à utilização da APN em uma amostra de gestantes em unidades de saúde da 
rede própria e credenciadas ao SUS, verificando a existência de relação entre a distribuição das características 
analisadas e renda.

II. Avaliar a qualidade técnica da APN prestada a uma amostra de gestantes do Município de Salvador, Estado 
da Bahia (BA), elaborando critérios de adequação relativos ao rastreamento da infecção por HIV e T. pallidum.

III. Verificar a existência de associação entre o nível socioeconômico de gestantes usuárias do SUS e a realização 
do rastreamento pré-natal de HIV e T. pallidum.
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Metodologia

Foi realizado um estudo de corte transversal em população constituída de gestantes assistidas por serviços de 
pré-natal em Salvador-BA, que tiveram seu parto realizado entre outubro de 2005 e setembro de 2006, em todos os 
hospitais e maternidades do SUS no Município. O tamanho amostral de 1.138 pacientes foi definido pelo aplicativo 
Epi Info. A distribuição da amostra, por partilha proporcional entre as unidades, baseou-se em informações da 
Secretaria Municipal de Saúde sobre o número de partos realizados em 2002.

A coleta de dados ocorria nos dias úteis, consecutivamente, sendo elegíveis todas as puérperas que se encon-
trassem nos leitos reservados à assistência pós-parto, independentemente da idade gestacional. Os dados foram 
obtidos mediante entrevista e levantamento no cartão de pré-natal, laudos de exames e outros registros, como 
cartões de vacinação e de agendamento de consultas. As informações foram anotadas em questionários individuais, 
preenchidos na presença da paciente. A equipe de coleta, composta de estudantes de enfermagem previamente 
treinadas, explicava a cada uma delas os objetivos da pesquisa, garantindo o anonimato e a impessoalidade das 
informações fornecidas e solicitando, em seguida, a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 
projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia (UFBa) e aprovado em abril de 2005. Foram estudadas variáveis como idade, grau de instrução, 
estado civil, renda, posição no domicílio, história obstétrica, oportunidade da gestação, uso de contraceptivo ao 
engravidar, local de realização do pré-natal, datas da última menstruação e da primeira consulta, número total 
de consultas, realização de exames de rastreamento da infecção por HIV e sífilis. Foi realizado um painel Delphi 
com o propósito de definir critérios para classificação da APN como ‘Adequada’, ‘Parcialmente adequada’ ou 
‘Inadequada’ no que diz respeito às condutas dirigidas ao diagnóstico da infecção por HIV e T. pallidum com base 
nos protocolos do Ministério da Saúde. Esses critérios foram adaptados às possibilidades das redes ambulatorial e 
laboratorial de Salvador-BA, aplicados a cada um dos casos e comparados à avaliação por um índice de utilização 
e pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Para atender ao terceiro objetivo, foram 
utilizados como indicadores o rastreamento pré-natal do HIV e da sífilis (proporção de gestantes que fizeram ao 
menos um teste diagnóstico), nível socioeconômico, oportunidade da gestação, paridade, proporção de gestantes 
que iniciaram a APN no 1o trimestre, escolaridade, cor, financiamento do pré-natal, susceptibilidade percebida, 
severidade percebida e benefícios percebidos. Foram utilizados modelos de regressão logística multinomial incon-
dicional tipo backward, considerando-se um grupo de possíveis covariáveis sociais e outro de crenças de saúde. 
Avaliou-se presença de interação (teste da razão de verossimilhança com α<5%) e de confundimento (diferença 
maior que 10% entre a medida de associação bruta e a ajustada).

Resultados

Do total de puérperas, quase 1/5 eram adolescentes, a maioria casada ou em união estável, e 90,1% eram pardas 
ou negras. Mais da metade delas completou o ensino fundamental, 50% eram primíparas, apenas 30% tinham 
programado a gestação e 1/3 estavam em uso de contraceptivo ao engravidar. A metade não tinha fonte de renda 
e, para 2/3 delas, o chefe da família era o cônjuge. Entre as 490 pacientes com ganhos, a mediana da renda foi de 
R$350,00. Informaram terem sido assistidas em unidade de atendimento gratuito 87% das pacientes. Quase 36% 
não tiveram suas mamas examinadas e 34,6% não foram submetidas a exame dos genitais. A maioria afirmou que 
tinha oportunidade para tirar dúvidas com o profissional assistente (84,4%), que ele explicava os resultados dos 
exames (85,9%) e a importância do Cartão da Gestante (72,3%); e que foram questionadas sobre antecedentes 
de doenças sexualmente transmissíveis (DST), vida sexual, uso de drogas e hemotransfusões (67,8%). Relataram 
alta do pré-natal antes do parto 39,7% das puérperas. Por fim, 84,7% ficaram muito satisfeitas/satisfeitas com a 
assistência. Quase 1/3 das puérperas havia realizado mais de seis consultas; e pouco mais da metade iniciou a APN 
no 1o trimestre. A maioria não conseguiu realizar os testes de rastreamento da infecção pelo HIV e sífilis até 14 
semanas. Somente 11,2% fizeram mais de um VDRL. As pacientes de famílias com menor renda tenderam a realizar 
menor número de consultas pré-natais, iniciar o pré-natal mais tardiamente, fazer os exames de rastreamento 
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da infecção por HIV e sífilis com maior idade gestacional e realizar menor número de VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory). Mais da metade recebeu assistência pré-natal inadequada pelo índice APNCU (Adequacy 
of Prenatal Care Utilization); e somente 11,3% tiveram sua APN adequada ou adequada superior. A aplicação dos 
critérios de número de consultas e precocidade de início do PHPN resultou em distribuição mais favorável, com 
44,9% tendo a assistência avaliada como adequada e 26% como inadequada. Ao avaliar a APN pelas condutas de 
rastreamento das infecções estudadas, a assistência foi considerada inadequada para 72,7 e 9,2% das puérperas, 
respectivamente, para o HIV e a sífilis; e 26,9 e 88% das puérperas, nessa mesma ordem, foram triadas de forma 
parcialmente adequada, para ambas as infecções. O modelo saturado para o rastreamento do HIV alcançou -2LogL 
de 173,214. O chunk test dos termos de interação entre a variável independente principal e as covariáveis indicou 
ausência de modificação de efeito. A avaliação de confundimento indicou que apenas escolaridade e precocidade de 
início da APN eram confundidoras da associação entre renda e rastreamento do HIV. O modelo final estimou odds 
ratio de 1,19 (0,98;1,44). Para a associação entre teste para o T. pallidum e renda, o modelo saturado apresen-
tou -2LogL de 102,0, com chunk test dos termos-produto apontando não-interação. A análise de confundimento 
excluiu todas as covariáveis, resultando em modelo final reduzido com odds ratio de 1,25 (0,96;1,63).

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

A elevada cobertura da APN observada em Salvador-BA representa um achado bastante positivo, coerente com 
a tendência recente de diminuição da proporção de gestantes sem qualquer consulta pré-natal no Município, que 
chegou a 9,5% em 2004. Embora a maioria das gestações tenha ocorrido em mulheres com relacionamentos 
estáveis, é digno de nota que 2/3 delas não foram planejadas para aquele momento, enquanto 33% resultaram 
de falha contraceptiva. Essa condição de não-oportunidade da gravidez pode ser um fator a contribuir para a 
realização de um pré-natal de menor qualidade, uma vez que a iniciativa da gestante, ao buscar o ambulatório e 
seguir as recomendações do profissional, é necessária à consecução das ações de saúde incluídas nos protocolos. 
Constatou-se que o sistema de saúde ainda tem uma lacuna a preencher quanto ao volume de consultas necessá-
rias, já que 2/3 das pacientes não alcançaram mais de seis. Tampouco quase a metade das usuárias iniciou o 1o 
acompanhamento no 1o trimestre, o que significa que começaram a APN quando uma janela de oportunidades 
já se fechara, diminuindo o acesso a condutas com impacto sobre a saúde. Mulheres com melhor nível de renda 
tiveram maior chance de iniciar precocemente a APN, realizar maior número de consultas e fazer os exames de 
rastreamento do HIV e da sífilis ainda no 1° trimestre, conforme recomendado. Portanto, exatamente a parcela da 
população com maior risco decorrente de fatores sociais adversos tem acesso a uma APN de menor qualidade. Os 
achados da presente investigação permitem concluir que a baixa reprodutibilidade da avaliação entre o acesso e 
a qualidade técnica da APN referenda o fato de o início precoce e o número adequado de consultas serem fatores 
que possibilitam mas não garantem uma boa assistência. Gestantes cujo acompanhamento foi bem classificado, 
de acordo com o APNCU e o PHPN, receberam avaliações ruins quanto ao rastreamento das duas infecções ver-
ticalmente transmissíveis. Caso outros estudos confirmem a associação entre rastreamento deficiente do HIV e 
sífilis e baixa renda, será necessário reorganizar o processo de APN, diminuindo os obstáculos às parcelas menos 
favorecidas da população, para que acessem os serviços disponíveis e recebam assistência de boa qualidade, 
efetiva na redução da morbimortalidade materna e perinatal. As equipes do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS) e do Programa Saúde da Família (PSF) podem assumir o papel de atores privilegiados dessa 
remodelação. A estrutura básica da APN vem sendo discutida pela Organização Mundial da Saúde, embora também 
seja preciso atualizar as técnicas de abordagem avaliativa dirigidas a essa ação de saúde, municiando os gestores 
dos sistemas de saúde com informações que lhes permitam organizar melhor a rede. Objetivos assumidos pelo 
Brasil quanto à redução da mortalidade materna ou à erradicação da sífilis congênita poderão ser beneficiados 
por intervenções voltadas à inclusão de grupos sociais e seu acesso aos benefícios e vantagens de uma assistência 
à saúde de boa qualidade.

Bruno Gil de Carvalho Lima
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Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil

Nilton Alves de Rezende (Orientador)
Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil

Introdução

A doença isquêmica do coração é uma das principais causas de morte no mundo. A Organização Mundial da 
Saúde – OMS – estima que o número global de mortes por doença arterial coronariana (DAC) aumentará de 7,1 
milhões em 2002 para 11,1 milhões em 2020. Como conseqüência desse aumento e do desenvolvimento tecno-
lógico, houve um crescimento sem precedentes no número de exames cardiológicos diagnósticos e terapêuticos 
nas últimas duas décadas. Entre eles, destacam-se a cinecoronariografia e a angioplastia coronariana. Entidades 
de classe como a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), American Heart Association (AHA) e American 
College of Cardiology (ACC) desenvolveram diretrizes para orientar a indicação da cinecoronariografia. Esta deve 
ser realizada quando for necessário estabelecer a presença ou gravidade de lesões coronarianas que não podem 
ser avaliadas por técnicas não invasivas; servirá para nortear a conduta terapêutica e o prognóstico em pacientes 
com suspeita de DAC. Em que pese o reconhecimento da importância dessas diretrizes para a indicação da cine-
coronariograrfia, não se sabe exatamente se elas estão sendo seguidas ou usadas corretamente, em nosso meio, 
e não se tem conhecimento da adequação da indicação desse exame nos sistemas de saúde público e privado no 
Estado de Minas Gerais. Esses aspectos motivaram a realização do presente estudo.

Objetivos

I. Comparar a adequação das indicações de cinecoronariografias diagnósticas eletivas, entre os sistemas de 
saúde público e privado no Estado de Minas Gerais, em pacientes portadores de angina estável e dor torácica 
inespecífica, e em pacientes assintomáticos.

II. Verificar as características demográficas dos pacientes, os fatores de risco para doença arterial coronariana, 
os exames cardiológicos não invasivos realizados, a indicação clínica da coronariografia, o resultado e o grau da 
obstrução coronariana.

III. Correlacionar a classificação da adequação da indicação da coronariografia com o grau de obstrução 
coronariana.

IV. Verificar o tempo de espera entre a solicitação e a efetiva realização da coronariografia no Sistema Único 
de Saúde.

Metodologia

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional do tipo transversal. A amostra populacional foi constituída 
de pacientes procedentes do Sistema Único de Saúde (SUS) e de entidade privada de assistência à saúde do Estado 
de Minas Gerais, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça ou nível socioeconômico, 
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que preencheram os critérios de inclusão e que realizaram cinecoronariografia em razão da suspeita de serem 
portadores de doença arterial coronariana obstrutiva. Os dados foram obtidos mediante entrevista individual dos 
pacientes e preenchimento de questionário elaborado para o estudo, no dia da realização da coronariografia, em 
oito hospitais conveniados com ambos os sistemas de saúde. Elaborou-se um manual de instrução, com orientações 
para o preenchimento-padrão do questionário. Avaliaram-se os dados demográficos, antropométricos, fatores 
de risco para DAC, quadro clínico, história pregressa, medicações em uso, indicação clínica da coronariografia, 
análise e interpretação dos resultados dos exames cardiológicos não invasivos (teste ergométrico, ecocardio-
grama convencional e/ou sob estresse e cintilografia miocárdica); e os vasos coronarianos acometidos, com os 
respectivos percentuais de obstrução. Adotaram-se as diretrizes da SBC e da AHA-ACC para classificar a adequação 
das indicações das cinecoronariografias. As cinecoronariografias alocadas nas classes I e IIa foram consideradas 
indicações adequadas, na classe IIb, duvidosas, e na classe III, indicações inadequadas. A alocação dos pacientes 
nessas classes foi realizada por cálculo de algoritmo, em computador criado especialmente para este estudo; e 
por dois cardiologistas independentes, familiarizados com as diretrizes, porém não cientes do resultado da coro-
nariografia. A concordância entre os cardiogistas e o algorítimo computadorizado foi adequada, de acordo com 
o resultado da estatística Kappa (ponderado). Considerou-se DAC obstrutiva uma redução ≥50% de pelo menos 
uma artéria epicárdica maior ou tronco de coronária esquerda. Na análise estatística, compararam-se proporções, 
pelo cálculo do qui-quadrado ou teste de Fisher, quando necessário, e estatística Kappa. Para os cálculos das 
análises, foi usado o software Epi Info versão 6.04.

Considerações éticas
Tanto o projeto da pesquisa como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como por todos os oito hospitais 
participantes.

Resultados

Foram avaliados 466 pacientes: 321 (68,9%) do SUS e 145 (31,1%) do sistema privado. Os pacientes do SUS 
tinham idade inferior (média: 58±10,7 anos) aos do sistema privado (média: 61,6±10,3 anos). No sistema privado, 
houve predomínio do sexo feminino (57,9%), enquanto no SUS, a distribuição foi semelhante (49,2% do sexo 
feminino). Houve diferença com significância estatística e maior prevalência de hipertensão arterial (OR 2,39; IC

95%
 

1,49-3,82; p<0,01) e sedentarismo (OR 18,6; IC
95%

 11,0-31,4; p<0,01) nos pacientes do SUS; e menor prevalência 
de diabete melito e tabagismo. Não houve diferença estatística entre os dois grupos com relação a hiperlipidemia, 
história familiar para doença arterial coronariana e obesidade. Sobre a indicação da coronariografia, observou-
se, no SUS, maior proporção de pacientes com angina de peito estável (OR 2,37; IC

95%
 1,54-3,63; p<0,01) e dor 

torácica inespecífica (OR 2,07; IC
95%

 1,24-3,47; p<0,01); e menor proporção de pacientes assintomáticos (OR 
0,17; IC

95%
 0,10-0,28; p<0,001). Ainda no SUS, os percentuais de pacientes alocados nas classes I e IIa foram de 

32,1%, 65,4% na Classe IIb (OR 2,26; IC
95%

 1,49-3,45; p<0,01) e 2,5% na Classe III (OR 0,11; IC
95%

 0,05-0,07; 
p<0,01). No sistema privado, os percentuais de pacientes alocados nas classes I e IIa foi de 35,9%, 45,5% na 
Classe IIb e 18,6% na Classe III. Não se detectou DAC obstrutiva em 60,7% dos pacientes do SUS e em 60,0% dos 
pacientes do sistema privado. Constatou-se que 48,5% dos pacientes nas classes I e IIa do SUS e 51,9% do sistema 
privado apresentaram DAC obstrutiva. Verificou-se que o teste ergométrico e o ecocardiograma transtorácico 
convencional foram realizados, respectivamente, em 74,8 e 33,6% dos pacientes do SUS e em 66,2 e 48,9% dos 
pacientes do sistema privado. O ecocardiograma sob estresse foi realizado em apenas dez (3,1%) pacientes do 
SUS e em 13 (8,9%) do sistema privado; e a cintilografia miocárdica, em 24 (7,5%) pacientes do SUS e em 47 
(32,4%) do sistema privado. Observou-se, no SUS, diferença de significância estatística na menor proporção de 
realização de ecocardiograma convencional (p<0,01), ecocardiograma sob estresse (p=0,01) e cintilografia 
miocárdica (p<0,01); e uma tendência à maior proporção de realização de teste ergométrico (p=0,07). O tempo 
médio de espera entre a solicitação da cinecoronariografia e sua realização foi de 78 dias, no SUS.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(2):123-153, abr-jun 2008
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Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

A comparação da adequação das indicações de cinecoronariografias diagnósticas eletivas, entre pacientes 
dos sistemas de saúde público e privado, mostrou, em ambos, elevado percentual de pacientes com indicação 
duvidosa (Classe IIb).

Não se detectou DAC obstrutiva em 60,7% dos pacientes do SUS e em 60,0% do sistema privado (o dobro do 
encontrado na literatura).

Os exames cardiológicos não invasivos, considerados de alta sensibilidade e especificidade para detecção de 
DAC, foram realizados em baixo percentual de pacientes, principalmente no SUS.

É possível que as diretrizes da SBC e da AHA-ACC para a indicação de coronariografias diagnósticas eletivas não 
estejam sendo seguidas adequadamente, tanto no sistema público como no sistema privado de atenção à saúde 
no Estado de Minas Gerais.

O tempo médio de espera para realização de cinecoronariografia eletiva pelo SUS em pacientes com suspeita 
de DAC foi de 78 dias – tempo considerado satisfatório, de acordo com a literatura consultada.

Recomenda-se:
-  A implementação de diretrizes para a indicação de cinecoronariografias eletivas, tanto no sistema público como 

no sistema privado de atenção à saúde no Brasil.
-  A avaliação de resultados após a implementação dessas diretrizes.
-  A comparação dos resultados deste estudo com os de trabalhos semelhantes em outros sistemas locais-regionais 

de atenção à saúde no Brasil.
-  A avaliação do percentual de exames autogerados.
-  O incentivo à realização de estudos de avaliação das causas do elevado percentual de pacientes submetidos a 

cinecoronariografia com indicação de Classe IIb e sem DAC obstrutiva.
-  A verificação dos motivos do baixo número de pacientes submetidos a exames cardiológicos não invasivos, 

antes da cinecoronariografia, considerados de alta sensibilidade e especificidade para detecção de DAC.
A constatação do elevado percentual de resultados de cateterismos normais, assim como a contra-indicação 

ou indicação duvidosa dos casos, em torno de 65% – tanto no sistema público como no privado de atenção à 
saúde, no Estado de Minas Gerais –, poderá ser útil aos gestores desses sistemas no estabelecimento de normas 
ou regras para liberação de cateterismos, assim como na avaliação dos recursos envolvidos nesse procedimento, 
no sentido de evitar desperdícios

Comparação das indicações de cinecoronariografias diagnósticas eletivas entre os sistemas de saúde público e privado em MG
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Introdução

O diabetes mellitus é uma das principais causas de morbimortalidade em sociedades ocidentais. Sua prevalên-
cia aumenta com a idade, embora venha se tornando importante na adolescência, inclusive. Apesar de políticas 
mundiais como “Saúde para Todos” e reformas setoriais dos sistemas de saúde, o diabetes continua a representar 
um desafio para governos e sociedades, em razão da carga de sofrimento, incapacidade, perda de produtividade 
e morte prematura que provoca.

A avaliação econômica em saúde é um campo relativamente novo de investigação, pouco desenvolvido, particu-
larmente em nosso país. Os custos diretos e indiretos associados ao diabetes são freqüentemente desconhecidos. 
Complicações como doença cardíaca, cegueira, nefropatia e amputação de extremidades, associadas às dificul-
dades de acesso aos cuidados de saúde para algumas populações, tornam complexa a apuração dos esforços 
realizados no âmbito individual e social. Sabe-se, entretanto, que as despesas médicas dos pacientes diabéticos 
podem ser três a quatro vezes maiores do que as verificadas com os pacientes que não o são (Rubin, Altman & 
Mendelson, 1994).

A relevância do diabetes mellitus pode ser dimensionada por sua prevalência média em nove capitais brasi-
leiras, estimada em 7,6% em adultos de 30 a 69 anos de idade, segundo estudo multicêntrico realizado em fins 
da década de 1980 (Malerbi & Franco, 1992). A investigação evidenciou a tendência do aumento da prevalência 
para as Regiões Sudeste e Sul, o desconhecimento da própria condição por cerca da metade dos indivíduos 
portadores e a não-realização de qualquer tratamento entre 1/5 dos que a conhecem. Mais recentemente, outros 
estudos apontam para conclusões similares (Romero, 2002; Nucci, 2003; Ministério da Saúde, Instituto Nacional 
do Câncer, 2004).

A morbidade decorrente do diabetes e de suas potenciais complicações implica não apenas custos econômicos 
como também custos incomensuráveis para os indivíduos, em termos de dor e sofrimento. Estimar adequadamente 
o “tamanho do problema”, bem como os recursos públicos alocados para seu manejo no âmbito hospitalar, repre-
senta uma oportunidade para aperfeiçoar as ações de vigilância em saúde e repensar a qualidade e a adequação 
das intervenções até então realizadas.

Outrossim, quanto ao sub-registro de diagnósticos nas hospitalizações, o de diabetes é um problema comum 
em diversos sistemas de saúde. Análises sobre o impacto do diabetes mellitus devem considerar essa questão, o 
que já é usual em outros países, pela adoção da metodologia do risco atribuível (Ada, 2003).

Apesar da disponibilidade de grandes bancos de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), a magnitude das 
internações por diabetes no Brasil, mesmo que a partir do diagnóstico principal, não tem sido adequadamente 
dimensionada. Avaliações que incorporem a metodologia de risco atribuível e/ou padronizações em função da 
estrutura etária das diferentes Regiões nunca foram desenvolvidas. Eventualmente, apenas o diagnóstico principal 
é tabulado, carecendo de padronização, que permita comparabilidade entre as populações, ou da apresentação de 
intervalos de confiança. A limitada capacidade analítica e as dificuldades de difusão sistemática do monitoramento 
da morbidade por diabetes levam à seguinte pergunta: Qual a expressão de tais internações no sistema público 
de saúde brasileiro?

rEsUmo
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Objetivos

Objetivo geral
Dimensionar a participação do diabetes mellitus nas hospitalizações da rede pública brasileira (1999-2001), 

colaborando para a avaliação dos custos diretos com a doença.

Objetivos específicos
I. Analisar as hospitalizações (327.800) e os óbitos hospitalares (17.760) por diabetes mellitus como diag-

nóstico principal (CID-10, E10-E14; e procedimento realizado).
II. Estimar as hospitalizações atribuíveis ao diabetes mellitus, incluindo as anteriores e aquelas por complica-

ções crônicas e condições médicas gerais.

Metodologia

A partir dos arquivos públicos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), 
foram analisados 972 arquivos do tipo “reduzidos” (prefixo RD), correspondentes às 27 unidades federadas, das 
competências janeiro/99 a dezembro/2001, disponíveis em www.datasus.saude.br (Ministério da Saúde, 2002). 
Consideraram-se, para o dimensionamento físico, as autorizações de internação hospitalar (AIH) pagas do tipo 
normal (AIH-1); e para o dimensionamento financeiro, somaram-se as AIH do tipo de longa permanência (AIH-
5), pois o gasto com o paciente já computado na AIH-1 prossegue.

Na análise do diabetes mellitus como diagnóstico principal de hospitalização, partiu-se, inicialmente, das 
causas de internação sob os códigos E10-E14 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – 10a revisão (CID-10) (OMS, 2000). Para aumentar a precisão diagnóstica, filtraram-se as 
internações E10-E14 cujos procedimentos realizados foram tratamento de “diabetes sacarino” (códigos 82.300-
04-6 ou 82.500-05-3) ou diagnóstico e/ou primeiro atendimento (em clínica médica – código 72.500-00-0 –; ou 
em clínica pediátrica – código 71.300-00-7). Obtiveram-se 327.800 internações, todas do tipo AIH-1.

Para estabilizar flutuações anuais, apurou-se o volume médio de internações e de óbitos hospitalares do 
período para cada Estado e Região de residência do paciente, sexo e 18 intervalos etários (idade no momento 
da hospitalização). Os coeficientes de internações e de óbitos hospitalares foram calculados a partir das médias 
anuais do triênio por 10.000 habitantes e por 1.000.000 de habitantes, conforme população residente informada 
pelo Censo Demográfico 2000 [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2004]. Para os resultados 
por sexo em cada Região, tomou-se como padrão o método direto, com a população brasileira em 2000, segundo 
cinco intervalos etários. Os valores pagos, à exceção dos referentes aos gastos em unidade de tratamento intensivo 
(UTI), já estavam convertidos pelo dólar norte-americano, nos arquivos RD do SIH/SUS.

Em relação à análise estatística, utilizaram-se intervalos de confiança de 95%. A regressão logística foi desen-
volvida para verificar associações com a ocorrência de óbito hospitalar. A análise dos dados foi realizada pelos 
aplicativos Microsoft Excel® versão 2002 e SPSS® versão 10.0.1.

Na análise do diabetes mellitus como diagnóstico atribuível, foram geradas 1.440 frações etiológicas a partir 
da combinação das prevalências de diabetes mellitus por Região de residência do paciente, sexo e 18 intervalos 
etários originais, com os riscos relativos de hospitalização por sete subgrupos de complicações crônicas e pelo 
grupo de condições médicas gerais. As frações foram aplicadas na base de AIH-1 do período (35,6 milhões de 
internações) e na base total de AIH (37 milhões de hospitalizações), para estimar o gasto governamental [metodo-
logia do risco atribuível (Ada, 2003). Os resultados foram somados às internações e gastos por diabetes mellitus 
como diagnóstico principal. Na análise de sensibilidade, foram utilizadas variações de 150 a 200% dos valores 
iniciais da prevalência e de 50 a 200% para os de risco relativo.

A perspectiva econômica adotada foi a do financiador público universal – o Sistema Único de Saúde brasileiro 
– e os valores correspondem à despesa governamental.
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Considerações éticas
Em relação aos aspectos éticos, os arquivos do SIH/SUS são de domínio público, disponíveis na Internet e divul-

gados pelo Ministério da Saúde de forma a preservar a identificação dos sujeitos, garantindo a confidencialidade. 
O autor e sua orientadora não têm a declarar qualquer conflito de interesse.

Resultados

Houve maior volume de hospitalizações por diabetes mellitus como diagnóstico principal no sexo feminino 
[7,5/10.000 habitantes (IC

95%
: 7,4-7,6)], relativamente ao masculino [5,2 (5,2-5,3)]; e mais óbitos hospitalares 

de mulheres [38,1/1.000.000 hab. (36,8-39,3) versus 30,7 (29,5-32,0) para homens]; porém, observou-se maior 
letalidade no sexo masculino (5,9 vs. 5,0%), em todas as Regiões.

Observou-se incremento das hospitalizações com a idade (mais acentuado para as mulheres), predominância 
do sexo feminino nas internações e na mortalidade hospitalar acima dos 45 anos de idade e maior letalidade para 
homens adultos (≥20 anos), achados comuns a todas as Regiões.

Não houve diferença significativa entre a permanência nas internações com óbito [6,5 dias (6,3-6,6)] ou sem 
[6,4 (6,3-6,6)]; há diferença significante, entretanto, no gasto total médio por internação [US$ 275.27 (268.37-
282.16) vs. US$143.45 (136.56-150.35)].

O gasto por 10.000 habitantes equivaleu a US$ 969.09.
A razão de chances dos homens falecerem durante a hospitalização foi maior que a das mulheres [odds ratio 

(OR) IC
95%

: 1,2 (1,2-1,2)]. Também foi maior a razão de chances de falecimento dos indivíduos com idade acima 
de 75 anos [OR IC

95%
: 11,7 (10,2-13,4)], 65-74 anos [OR IC

95%
: 6,9 (6,0-7,9)], 45-64 anos [OR IC

95%
: 4,4 (3,9-

5,1)] e 20-44 anos [OR IC
95%

: 3,2 (2,8-3,7)], relativamente aos indivíduos de 0-19 anos.
Os habitantes das Regiões Nordeste e Sudeste apresentaram razão de chances duas vezes maior de morrerem du-

rante uma internação por diabetes mellitus como diagnóstico principal, comparativamente aos da Região Sul.
As hospitalizações atribuíveis ao diabetes mellitus foram estimadas em 836,3 mil anuais (49,3/10.000 hab.), 

atingindo US$243.9 milhões por ano (US$14.4 mil/10.000 hab.).
As hospitalizações por diabetes mellitus como diagnóstico principal (13,1%), complicações crônicas (41,5%) 

e condições médicas gerais (45,4%) representaram, respectivamente, 6,7%, 51,4% e 41,9% dos gastos anuais.
O valor médio das internações atribuíveis ao diabetes mellitus (US$292.0) foi 36% mais elevado que o das não 

atribuíveis à doença. A diferença mais expressiva no valor médio entre hospitalizações atribuíveis e não atribuíveis 
a diabetes mellitus ocorreu nas doenças vasculares periféricas (24%), embora as complicações cardiovasculares 
tenham se destacado em quantidade (27%) e volume de gastos (37%) totais.

Homens se internaram menos (48%) que mulheres, porém com maior gasto total (53%). Internações de pa-
cientes com 45-64 anos representaram o maior volume (45%) e gastos (48%), enquanto as de 75 anos ou mais, 
os maiores coeficientes de hospitalização (350/10.000 hab.) e de despesa (US$93.4 mil/10.000 hab.).

As Regiões mais desenvolvidas gastaram praticamente o dobro por 10.000 hab., em relação às demais.

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

A utilização da metodologia do risco atribuível em nosso meio é viável para contornar os problemas gerados 
pelo sub-registro do uso de recursos da Saúde em diabetes mellitus.

As configurações do consumo de serviços hospitalares da rede pública brasileira são semelhantes às de países 
mais desenvolvidos.

O gasto governamental exclusivamente com hospitalizações atribuíveis ao diabetes mellitus é expressivo (2,2% 
no orçamento executado pelo Ministério da Saúde).

Há importantes desigualdades regionais e de distribuição sexual nas internações, seja como primeiro diagnós-
tico, seja como hospitalizações atribuíveis.
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Recomenda-se:
-  A atualização das estimativas de prevalência, uma vez que os dados do “Estudo Multicêntrico sobre a Prevalência 

do Diabetes mellitus no Brasil” referem-se ao final dos anos 1980.
-  A permanência das bases de dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS 

– disponíveis de forma ampla e irrestrita, propiciando a realização e a continuidade de estudos específicos.
-  A realização de investigações incluindo não apenas as hospitalizações no sistema público como também as do 

sistema de saúde suplementar.
-  E que, para tanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – prossiga em seus esforços de compati-

bilização dos sistemas informatizados dos planos e seguros privados de assistência à saúde, para possibilitar 
a criação de bancos de dados semelhantes aos do SIH/SUS.

-  Estudos sobre hospitalizações que incluam indicadores populacionais e de incidência de despesa, usem 
intervalos de confiança e adotem o padrão de estrutura etária da população brasileira quando compararem 
unidades geográficas subnacionais.

-  Pesquisas localizadas que incorporem outras variáveis de análise, como índice de massa corporal, raça/cor, 
escolaridade, gravidade da condição clínica no momento da internação, grau de utilização dos serviços, rein-
ternações e outras.

-  A busca do conhecimento, além do gasto governamental, do custo da internação e seu custo-efetividade.
-  Estudos sobre o impacto econômico do diabetes mellitus na sociedade brasileira, incluindo, além das hospi-

talizações, outros componentes de custo direto e custos indiretos relacionados a perda de produtividade por 
morte prematura e incapacidades.

-  A consideração das diferenças entre sexos, faixas etárias e Regiões na elaboração de planos operativos de 
prevenção e controle do diabetes mellitus e na definição de políticas de saúde pelas diferentes esferas de 
governo.

-  A ampliação do acesso aos serviços de saúde, para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos 
e de suas famílias, reduzindo a necessidade de internações, minimizando as complicações e diminuindo a 
severidade de outras condições de saúde mais gerais.

-  O incremento das estratégias relacionadas a atividades preventivas, para cobrir a população mais adequada-
mente, evitar as hospitalizações e reduzir a incidência do próprio diabetes mellitus.
Finalmente, como impacto potencial, o trabalho fortalece uma das funções essenciais da Saúde Pública, qual 

seja, o monitoramento, a análise e a avaliação da situação de saúde da população ou de grupos de especial inte-
resse, com ênfase na identificação das desigualdades de riscos, danos e acesso aos serviços.

A mesma metodologia de risco atribuível poderá ser aplicada a partir dos arquivos do SIH/SUS, bem como de 
outros sistemas de informações sobre morbidade e/ou mortalidade, em análises de outras doenças e agravos, 
para permitir melhor identificação das necessidades de saúde da população e avaliação mais adequada das in-
tervenções propostas e realizadas.

Diabetes mellitus: magnitude das hospitalizações na rede pública
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Introdução

Nos últimos anos, no Brasil, tem sido observado o uso crescente dos serviços de entrega de mercadorias por 
motoboys, caracterizada pela rapidez e agilidade na entrega de produtos. A presença e a tendência de crescimen-
to do número desses trabalhadores parecem irreversíveis, a curto e médio prazos. Outrossim, estudos revelam 
diferenças importantes em relação ao número de vítimas e à gravidade dos acidentes de trânsito para diferentes 
grupos de usuários da via pública. Em vários trabalhos, destaca-se que pedestres, motociclistas e ciclistas são 
as principais vítimas desses acidentes, e as que sofrem trauma de maior gravidade. Pesquisas realizadas no Mu-
nicípio de Londrina, Estado do Paraná (PR), têm apontado o motociclista como a principal vítima de acidentes 
de trânsito. Em estudo realizado no ano de 1996, os motociclistas corresponderam a 44,4% das vítimas. Outra 
investigação, no mesmo Município de Londrina-PR, ao analisar o período compreendido entre 1997 e 2000, traz 
os motociclistas como as principais vítimas do trânsito atendidas por serviço de atenção pré-hospitalar, em todos 
os anos do período selecionado, sempre com valores superiores a 40%. Alguns autores apontam, como possível 
causa para o aumento do número de vítimas entre os motociclistas, a crescente utilização da motocicleta no 
mercado formal ou informal de trabalho, especialmente em serviços de tele-entrega de mercadorias (motoboys) 
ou transporte de passageiros (mototáxis). Destacam, também, a maior exposição desses profissionais nas vias 
públicas, com realização de manobras arriscadas no trânsito e desempenho de altas velocidades no exercício 
profissional. Apesar da crescente participação de motoboys em serviços de entrega de mercadorias, todavia é 
bastante precário o conhecimento disponível sobre a profissão e seus riscos, com raras publicações sobre o tema. 
Considerando-se, portanto, que os motoboys representam uma população de grande risco de envolvimento em 
acidentes de trânsito, dadas as constantes exigências inerentes a seu exercício profissional, como o cumprimento 
de metas em horários estabelecidos e, geralmente, com ganho por produtividade, independentemente de condições 
climáticas, de trânsito ou de trabalho apresentadas, pretendeu-se, com este estudo, conhecer as características 
dos motoboys atuantes no Município, suas condições de trabalho e a ocorrência de acidentes.

Objetivos

I. Analisar o perfil de motoboys, sua atuação profissional e fatores associados à ocorrência de acidentes de 
trânsito no Município de Londrina-PR.

II. Caracterizar os motoboys quanto a sua atuação profissional e comportamento no trânsito.
III. Caracterizar os acidentes de trânsito ocorridos com motoboys durante seu trabalho, nos últimos doze 

meses.
IV. Verificar associações de alguns comportamentos no trânsito, bem como de características do exercício 

profissional de motoboys, com a ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo esses profissionais durante seu 
trabalho, nos últimos 12 meses.

rEsUmo
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Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, individuado e observacional da população-alvo de motoboys que atuam 
em Londrina-PR. A delimitação da amostra deu-se após a realização de um estudo exploratório, por consultas 
telefônicas, buscando-se definir o número de motoboys atuantes nos sete principais tipos de empresas que os 
empregam (restaurantes, farmácias, papelarias/copiadoras e empresas de tintas, gás e água especializadas em 
entregas). A partir desse levantamento, visando garantir a proporcionalidade, as empresas foram ordenadas por 
tipo e número de motoboys, sendo realizada amostragem sistemática de aproximadamente 50%. A coleta de dados 
ocorreu de setembro a novembro de 2005, mediante questionário auto-aplicável. Os motoboys foram abordados 
em seus locais de trabalho, por sete pesquisadores de campo devidamente treinados. Para reduzir perdas, foram 
realizadas até cinco visitas à mesma empresa, nos três períodos do dia. Previamente à entrevista, os objetivos da 
pesquisa foram explicados aos motoboys. Eles aceitaram participar assinando Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Foi realizada dupla digitação dos dados e comparação pelo programa Epi Info 6.04d (Validate), 
sendo feitas correções quando observadas discrepâncias após consulta aos questionários respondidos. A variável 
dependente considerada no estudo foi a ocorrência de acidentes de trânsito durante o trabalho nos últimos 12 
meses. As variáveis independentes foram: idade; tempo de experiência como condutor de motocicleta; tempo de 
atuação como motoboy; número de tipos de empresa de atuação; tipo de ganho; trabalho excessivo; alternância 
de turnos de trabalho; sensação de cansaço durante o exercício profissional; uso de celular ou rádio comunicador 
quando na direção da motocicleta; e emprego de altas velocidades em estradas, vias expressas, avenidas e ruas. As 
análises dos dados foram descritivas e bivariadas. Logo, realizou-se análise de regressão logística pelo programa 
Statistical Analysis System (SAS), para verificar fatores independentemente associados à ocorrência de acidentes 
de trânsito durante o trabalho, tendo sido adotado, como critério de inclusão de variáveis no modelo, o valor de 
p<0,20. Adotou-se a regressão logística pelo método stepwise, tendo-se aplicado o teste de Hosmer and Lemeshow 
Goodness-of-Fit. As taxas de acidentes ocorridos durante o trabalho nos últimos 12 meses foram calculadas para 
as variáveis analisadas. Considerando-se que a exposição a acidentes de trabalho nos últimos 12 meses poderia 
variar de acordo com o tempo de atuação dos motoboys (de dias ao ano completo), tomou-se por base, nesse 
cálculo, o tempo de exposição (tempo de trabalho) de cada motoboy nos últimos 12 meses, com transformação 
do denominador em pessoas/meses. Dessa forma, foram calculadas as taxas de acidentes entre expostos ao fator 
de risco hipotetizado e entre não expostos, sendo então calculada a razão de prevalência (RP), ou seja, a razão 
entre essas duas taxas. O programa Epitable Calculator, do Epi Info 6.04d, foi usado para os cálculos das razões 
de prevalência, dos intervalos de confiança de 95% e do valor de p (teste exato bicaudal).

Considerações éticas
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, 

conforme parecer CEP 287/04.

Resultados

Foram entrevistados 377 motoboys (95,9% dos 393 selecionados). A média de idade dos motoboys foi de 28 
anos (mediana=26). A maior parte (43%) tinha entre 18 e 24 anos e cerca de dois terços deles apresentavam 
idade inferior a 29 anos. Houve maior proporção de motoboys com tempo de experiência como condutor de 
motocicleta entre cinco e nove anos, e, aproximadamente, 80% deles apresentavam mais de quatro anos de expe-
riência; a média de tempo encontrada foi de dez anos (mediana=8). Cerca de 75% dos motoboys apresentavam 
tempo de atuação profissional superior a dois anos; a média do tempo de atuação foi de cinco anos (mediana=4). 
A maioria (68%) atuava em apenas um tipo de empresa, com predomínio de restaurantes (48%), seguidos por 
farmácias e drogarias (26,8%) e por empresas que terceirizam entregas (23,9%). Em cerca de 65% dos casos, 
a remuneração estava relacionada à quantidade de entregas feitas. A maioria dos motoboys (62%) recebia entre 
R$400,00 e R$800,00 ao mês (1,33 a 2,67 salários mínimos). Constatou-se que 36% dos motoboys alternavam 
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turnos de trabalho e que 42% referiram ter trabalhado mais do que dez horas por dia, na semana anterior à 
realização da pesquisa. Trezentos e dezoito motoboys (84,4%) relataram ter trabalhado mesmo estando bastante 
cansados. O uso de celular ou rádio comunicador quando em trânsito foi relatado por 90 motoboys (24%). 
Quanto à adoção de altas velocidades em perímetro urbano (acima de 80km/h), mais da metade dos motoboys 
(55%) relatou uso de altas velocidades em avenidas e cerca de 30% em ruas. Em estradas e vias expressas, essa 
prática foi relatada por 80% dos motoboys. Cento e quarenta e sete motoboys (intervalo de confiança de 95% 
– IC

95%
 39% (34,1-44,1%)] relataram ter sofrido acidentes de trânsito nos 12 meses anteriores à realização da 

pesquisa; e 121 [IC
95%

 32,1% (27,5-37,1%)], durante o exercício profissional. Foram relatados, no total, 257 
episódios de acidentes de trânsito, o que equivale a uma taxa de 68,17 acidentes por 100 motoboys. Dos 147 
motoboys que referiram acidentes de trânsito, 35 (23,8%) consideraram os acidentes ocorridos com eles como 
‘graves’, resultando na internação hospitalar de 29 motoboys (19,7%). O tempo de internação relatado variou 
de um a 120 dias, com média de 17 (mediana=4). Houve maior proporção de motoboys com até seis dias de 
internação (58,6%). Com relação ao tipo de acidente ocorrido durante o trabalho, foi observada maior proporção 
de acidentes por colisão com outro veículo (65%), seguidos das quedas sem colisão (22%). A maior parte dos 
acidentes ocorreu com o tempo seco (75%), em dias úteis (77%) e nos períodos da tarde (40%) e da noite (36%). 
Na análise multivariada, os fatores independentemente associados – de forma direta – ao relato de ocorrência de 
acidentes de trânsito durante o trabalho foram: a idade dos motoboys, sendo maior a taxa de acidentes na faixa 
etária de 18 a 24 anos [razão de chances (OR)=1,74]; a adoção de velocidades acima de 80km/h nas avenidas 
do Município (OR=1,64); e a alternância de turnos de trabalho (OR=1,77).

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

Os resultados do presente estudo indicam uma alta incidência de acidentes de trânsito no período analisado. 
A maior parte deles ocorreu durante o exercício profissional. A constatação da maior ocorrência de acidentes de 
trânsito durante o exercício profissional reforça a susceptibilidade dos motoboys a esses eventos por aspectos 
inerentes à profissão e aponta a necessidade de estratégias e políticas específicas para a redução de acidentes 
envolvendo esses profissionais, bem como a necessidade de regulamentação da profissão e de fiscalização das 
empresas que oferecem seus serviços. A falta de regulamentação profissional é, possivelmente, um dos principais 
fatores contributivos para a alta incidência de acidentes e as más condições de trabalho relatadas neste estudo, 
como, por exemplo, a adoção de longas jornadas diárias de trabalho. A forma de remuneração por produtividade, 
referida por grande parte dos motoboys, pode, também, ter contribuído para que eles adotassem comportamentos 
nem sempre seguros no trânsito, na tentativa de incrementar o rendimento mensal. Observa-se que, apesar de 
serem fundamentais para nossa sociedade atual, centrada no consumo, pouco tem sido feito no sentido de melhorar 
suas condições de trabalho e evitar seu envolvimento em acidentes de trânsito. É imprescindível, portanto, que 
o Estado e a sociedade repensem o papel desempenhado pela categoria; e que os motoboys sejam valorizados 
enquanto capital humano. O conhecimento sobre as características dos motoboys e dos acidentes de trânsito 
que ocorrem em seu exercício profissional pode contribuir para que se adotem medidas de proteção desses 
trabalhadores, fornecendo subsídios para a formulação de estratégias e políticas específicas para a redução de 
acidentes envolvendo-os. Os resultados deste estudo foram apresentados à Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização de Londrina (CMTU) e em eventos ocorridos durante a Semana Nacional de Trânsito, em 2006, sob 
o tema “Você e a moto: uma união feliz”, nos Municípios paranaenses de Londrina e de Maringá. Essas conclusões 
também foram divulgadas pela imprensa escrita (nos dois jornais diários de maior impacto de Londrina-PR e 
região), em rádios locais e em programa de telejornalismo de abrangência estadual. Ademais, artigos científicos 
serão submetidos a periódicos e pretende-se, outrossim, convidar as empresas e os motoboys participantes para 
reuniões de divulgação e discussão dos resultados obtidos por este estudo.
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Introdução

A preocupação com as desigualdades e as iniqüidades raciais em saúde tem aumentado nos últimos anos. Ini-
qüidades em saúde são expressas pelos diferenciais nos riscos de adoecer e de morrer, originados de condições 
heterogêneas de existência e de acesso a bens e serviços. As diferenças são consideradas iníquas se ocorrem 
porque as pessoas dispõem de escolhas limitadas, acesso restrito a recursos de saúde e exposição a fatores 
prejudiciais por conta de injustiças. Diversos estudos já vêm documentando disparidades na saúde de grupos 
raciais distintos, em termos de morbimortalidade, e em relação ao acesso dos serviços de saúde para prevenção, 
diagnóstico e tratamento.

No Brasil, a discussão sobre diferenças raciais na saúde ainda é incipiente. A necessidade de evidenciar o 
impacto do racismo no processo saúde-doença-cuidado e morte fizeram com que pesquisadores da área da 
Saúde buscassem, também, o conhecimento da sociologia na noção de raça/cor. Por meio da variável raça/cor, é 
possível identificar, pelo menos, parte da desigualdade e injustiças sociais provocadas pelo racismo, que estudos 
centrados somente na determinação socioeconômica não dão conta de apontar.

Raça/cor é uma categoria importante para definir as populações. As diferenças fenotípicas, de fato, muitas 
vezes atuam como indicadores para a distribuição diferencial dos direitos. Para Krieger, o termo raça/cor é uma 
categoria social, mais do que biológica, referente a grupos que têm em comum uma herança cultural. Dessa 
maneira, a cor da pele pode ser considerada uma expressão biológica da raça ou uma expressão racializada da 
biologia, quando exposta ao racismo. O ponto em comum entre a maioria dos autores é que os significados e as 
categorias raciais são construídos em termos sociais e não biológicos.

No campo da Saúde, há evidências de vulnerabilidades que fragilizam mulheres negras em termos de diferen-
ciais de morbidade, acesso e atenção à saúde – principalmente, quanto ao acesso e qualidade dos atendimentos 
ginecológicos e obstétricos.

A saúde reprodutiva deve ser vista dentro dos marcos da atenção integral à saúde da mulher, onde a consulta 
ginecológica em padrões adequados é um procedimento indispensável à manutenção da saúde, relevante não só 
em termos de contracepção e sexualidade como também para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis 
e das neoplasias do aparelho reprodutor feminino. No Brasil, as neoplasias de mama e de colo do útero constituem 
as de maior prevalência na população feminina. As maiores incidências desses tipos de câncer encontram-se nas 
Regiões Sudeste e Sul, onde o Estado do Rio Grande do Sul apresenta as maiores taxas de câncer de mama e de 
colo do útero, com coeficientes de incidência de 88 e 30/100.000 mulheres, respectivamente.

Condutas preventivas, como exame clínico de mama e citopatológico, simples e de baixo custo, podem reduzir 
em cerca de 80% a mortalidade por câncer de mama e de colo do útero. Tem-se observado que os coeficientes 
de mortalidade continuam elevados no Brasil, provavelmente porque a doença é diagnosticada em estágio avan-
çado. Em relação às mulheres negras, pesquisas apontam que o diagnóstico é feito mais tardiamente, todavia, em 
comparação com o das mulheres brancas.
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Esta pesquisa foi realizada tendo em vista a necessidade de estudos sobre a saúde da população negra. Seu 
objetivo é verificar o acesso aos exames de detecção precoce dessas doenças, por exame clínico de mama e 
citopatológico, em mulheres negras e brancas residentes em duas cidades do sul do Brasil.

Objetivos

Verificar o acesso aos exames de detecção precoce de câncer de mama e de câncer de colo do útero em mu-
lheres negras e brancas residentes em duas cidades do sul do Brasil.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal de base populacional que utilizou informações procedentes de amostras de 
duas pesquisas realizadas com mulheres adultas nos Municípios de São Leopoldo, em 2003, e Pelotas, em 2001, 
ambos no Estado do Rio Grande do Sul (RS).

São Leopoldo-RS é um Município localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre-RS, capital do Estado. 
Conta com uma população de 206.942 habitantes, enquanto Pelotas-RS se localiza na região Sudeste do Rio Grande 
do Sul e possui uma população de 338.544 habitantes. Dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) (2000) indicam que a população negra representava, respectivamente, 9% e 16% da população 
geral de São Leopoldo-RS e Pelotas-RS.

A amostra do estudo foi definida em conglomerados, correspondendo a 36 setores censitários sorteados em 
São Leopoldo-RS e 40 em Pelotas-RS. Constitui-se de 2.030 mulheres adultas, correspondendo à junção de 1.026 
mulheres de São Leopoldo-RS e 1.004 mulheres de Pelotas-RS – todas entre 20 e 60 anos de idade. O tamanho 
de cada uma das amostras foi estabelecido de acordo com critérios que permitissem identificar uma razão de 
2,0 para classe social, um nível de confiança de 95% e um poder estatístico de 80%. A razão de não expostos foi 
de 1,3 em São Leopoldo-RS e de 1,6 em Pelotas-RS. Acrescentou-se ao tamanho da amostra 10% para possíveis 
perdas e recusas e 15% para controle de fatores de confusão.

A classificação de raça/cor utilizada em ambos os estudos foi a de heteroatribuição, em que o entrevistador 
classifica a pessoa entrevistada. Essa classificação leva em consideração, basicamente, traços fenótipos externos, 
como a cor da pele. Inicialmente, as entrevistadas foram agrupadas em quatro categorias: branca; negra; parda; 
e mista (indígena e orientais). Para análise estatística, foram classificadas como negras as mulheres categorizadas 
como negras ou pardas; e como brancas, aquelas classificadas como brancas e mistas. As últimas representam 
apenas 0,5% da amostra.

As variáveis explanatórias investigadas foram: idade; estado civil; classe econômica segundo classificação da 
Associação Nacional de Empresas de Pesquisa – ANEP –, que enfatiza a estimativa do poder de compra; renda 
familiar per capita, em salários mínimos; e escolaridade, em anos de estudo, informada pela entrevistada. Os 
desfechos investigados foram a realização de exame de mama no último ano e a realização de exame citopatológico 
em dia, categorizados em ‘Sim’, ‘Não’ (mulheres que realizaram o exame há mais de três anos) e ‘Nunca fez’.

Foi realizado controle de qualidade dos dados e dupla digitação pelo programa Epi Info 6.0, para diminuir os 
erros de consistência; e as freqüências univariadas e bivariadas, calculadas pelo programa estatístico Statistical 
Package for the Social Sciences 13.0 (SPSS). Calcularam-se as razões de prevalência e os intervalos de confiança 
de 95% para cada categoria das variáveis exploratórias, considerando-se como expostas as mulheres negras. Com 
a finalidade de identificar o efeito da raça/cor sobre a realização de exames de mama e citopatológicos, procedeu-
se a estratificação por idade, renda, escolaridade e classe econômica.

Considerações éticas
Os dois estudos, realizados adotando-se os mesmos procedimentos metodológicos, foram aprovados pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Pelotas.
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Resultados

Foram estudadas 2.030 mulheres: 327 (16,1%) negras e 1.703 (83,9%) brancas. Entre as mulheres amos-
tradas, mais da metade encontrava-se na faixa etária de 20 a 39 anos (51,4%), era casada ou encontrava-se em 
união estável (61,5%), pertencia à classe econômica C e D (64,5%) e possuía uma renda per capita menor de 
três salários mínimos (76,3%).

Em relação às características demográficas da população amostrada, segundo raça/cor, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre as idades das mulheres negras e brancas (p=0,102). Quanto ao estado civil, 
verificou-se que a probabilidade de as mulheres negras serem viúvas foi 95% maior que a das mulheres brancas. 
Quanto às características socioeconômicas, 56% das mulheres negras apresentaram menos do que oito anos de 
escolaridade, 45% pertenciam às classes D e E e 89% viviam com renda familiar per capita menor ou igual a 
três salários mínimos. Com as medidas de efeito, observa-se que houve um aumento de 264% na probabilidade 
de as mulheres negras pertencerem à classe econômica E, quando comparada à mesma probabilidade para as 
mulheres brancas.

Nas associações de raça/cor com acesso aos exames de detecção precoce para a saúde da mulher, observou-se 
que, embora 53,4% e 77,0% de todas as mulheres da amostra tenham realizado exame de mama e citopatológico 
no último ano, apenas 43,4% e 68,6% das mulheres negras realizaram esses exames no mesmo período. Chama 
a atenção que 17,2% das mulheres negras nunca fizeram exame citopatológico, apresentando risco 100% maior 
que as mulheres brancas (9,7%).

Nas análises que mostram a relação entre raça/cor e a realização dos exames de mama ajustados por idade, 
escolaridade, classe econômica e renda per capita em salários mínimos, verifica-se que, independentemente da 
idade e da escolaridade, as mulheres negras apresentaram um risco maior de não-realização de exame de mama 
no último ano, comparativamente às mulheres brancas. Salienta-se que o maior risco de as mulheres negras não 
realizarem exame de mama desaparece entre as de renda mais elevada (p>0,05). Entre as de menor renda, a 
desvantagem das mulheres negras persiste (RP 1,18; IC

95%
 1,06-1,32). Em contraponto, observando-se a classe 

econômica, os diferenciais raciais são explícitos para as mulheres das classes A, B e C; e desaparecem quando se 
comparam as mulheres das classes D e E.

Já nas análises que mostram a relação entre raça/cor e realização do exame citopatológico ajustada por idade e 
variáveis socioeconômicas, evidencia-se que as variáveis socioeconômicas e a idade modificam o efeito de raça/cor 
sobre a realização do exame citopatológico. Nas mulheres jovens, não houve diferença estatisticamente significante 
entre negras e brancas (p=0,356). Para as mulheres de 40 a 60 anos de idade, entretanto, manteve-se o risco 
elevado das mulheres negras nunca terem realizado citopatológico (RP 3,63; IC

95%
 2,09-5,39). Similarmente, nas 

melhores categorias socioeconômicas (elevada escolaridade, classe econômica e renda), não houve diferença da 
realização de exame citopatológico em relação a raça/cor (p=0,635, 0,212 e 0,415 respectivamente). Não obstante, 
mulheres negras com baixa escolaridade, pertencentes às classes D e E e de menor renda mantiveram risco elevado 
de nunca terem se submetido a exame citopatológico. As razões de prevalência e intervalos de confiança foram, 
respectivamente, RP=2,62 (IC

95%
 1,80-3,81), RP=1,59 (IC

95%
 1,12-2,26) e RP=2,90 (IC

95%
 2,40-3,49).

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

Esta pesquisa utilizou dados epidemiológicos representativos de duas cidades de porte médio do Estado do Rio 
Grande do Sul para descrever a atenção à saúde de mulheres segundo raça/cor. O critério adotado para definir 
raça/cor foi o da heteroatribuição, que mostra a forma como os indivíduos são vistos pela sociedade. Embora 
essa classificação apresente limitações, ou seja, exclua a autopercepção do entrevistado, foi possível mostrar 
desigualdades raciais no acesso a serviços, entre as mulheres amostradas

O perfil das mulheres negras neste estudo não diferiu do das brancas em relação à idade. Porém, diante dos 
indicadores sociais, as negras encontram-se em desvantagem e situação de precariedade social. Os dados socio-
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econômicos reforçam os achados de diversos trabalhos, que identificam a desvantajosa situação das mulheres 
negras neste país. Elas se concentram no segmento de menor renda per capita em salários mínimos e têm menos 
anos de estudo; além disso, há cerca de quatro vezes mais mulheres negras na classe E. Chama a atenção o ele-
vado percentual de mulheres negras viúvas, podendo-se inferir a maior mortalidade masculina e o aumento na 
vulnerabilidade dessas mulheres quando, dessa forma, tornam-se chefes de família.

Neste estudo, as mulheres negras apresentaram risco maior de não terem sido examinadas para detecção 
precoce de câncer de mama no último ano. Ademais, as mulheres negras que nunca realizaram exame citopa-
tológico constituíram o dobro das mulheres brancas. A maioria das associações entre raça/cor e realização de 
exames de detecção precoce se manteve após a estratificação dos dados de acordo com variáveis econômicas e 
demográficas, indicando a desigualdade na atenção às mulheres negras, todavia acentuada nas idades mais tardias. 
Assim, mulheres negras mais velhas tornam-se ainda mais vulneráveis socialmente. Observou-se que mulheres 
negras acima de 40 anos de idade têm maior probabilidade de não haverem realizado exame citopatológico ou 
estarem com o exame atrasado.

Ressalta-se que a variável raça/cor pode ser considerada um marcador demográfico de desigualdade na 
medida em que as mulheres negras encontram-se em situação de maior vulnerabilidade econômica, social e de 
atendimento à saúde. As mulheres negras que nunca realizaram exame citopatológico foram as mais velhas, com 
menor escolaridade, de classe social inferior e baixa renda. Os dados evidenciaram, entretanto, que mulheres 
negras com melhor escolaridade, classe social e renda não apresentam diferenciais na realização de citopatológi-
co, quando comparadas com as brancas. Efeito similar foi observado quanto à realização de exame de mama em 
mulheres negras de maior renda. Porém, a desigualdade no acesso ao exame de mama manteve-se em relação às 
mulheres negras de melhor situação social – escolaridade e classe econômica –, mostrando que, ao contrário 
do que afirmam os críticos da variável raça/cor, as iniqüidades em saúde persistem, a despeito da superação da 
estratificação socioeconômica.
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Cobertura da solicitação do perfil lipídico: 
é diferente entre o setor público e o privado?
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Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-RS, Brasil

Maria Cecília Assunção, Iná S. Santos e Juvenal Dias da Costa (Orientadores)
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Introdução

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte entre adultos no mundo inteiro, sendo 
a dislipidemia um de seus principais fatores de risco. Estudos comprovam os benefícios da detecção precoce das 
elevações dos níveis séricos do colesterol e suas frações, pois o tratamento dessas disfunções reduz as taxas de 
mortalidade por DCV. Atualmente, o rastreio da dislipidemia é feito conforme consensos estabelecidos entre grupos 
especializados de vários países, em que é enfatizada a importância de não apenas detectar indivíduos com alterações 
mas também identificar aqueles com maiores riscos de desenvolver eventos cardiovasculares indesejados no futuro. 
As vantagens do rastreio para dislipidemia incluem: melhor prognóstico para os casos detectados; tratamentos, em 
geral, menos radicais e, consequentemente, menos caros; e tranqüilidade daqueles para os quais o resultado desse 
rastreio foi negativo. Por outro lado, as desvantagens incluem: geração de maior morbidade para casos cujo prog-
nóstico não é modificável; tratamentos desnecessários de indivíduos com resultados duvidosos; falsa tranqüilização 
daqueles com testes falsos-negativos; ansiedade, com maior morbidade, naqueles com resultados falsos-positivos; 
e custos para a testagem, tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Outrossim, resultados positivos 
podem demandar a utilização de medicações nem sempre disponíveis, tanto no âmbito privado (pelo alto custo) 
quanto no público. Sabe-se que no Brasil, menos de 50% da população têm acesso às medicações essenciais, o 
que pode tornar o tratamento das dislipidemias detectadas um problema. Na ausência de um programa formal 
de rastreio, como é o caso do Município de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul (RS), o contrabalanço entre 
essas vantagens e desvantagens deve permear a decisão médica, no momento de solicitar esse ou outros testes 
para diagnóstico precoce em indivíduos assintomáticos. Para verificar a adequação da solicitação médica do perfil 
lipídico dos pacientes que atendiam aos critérios de rastreio trienal, este estudo avaliou a cobertura, o foco, os 
erros e a razão de rastreio entre a população maior de 20 anos de idade que teve acesso a consulta nos últimos 
três anos, na cidade de Pelotas-RS, de acordo com a forma de financiamento da consulta.

Objetivo

Medir a cobertura, o foco, verificar tipos de erros e avaliar fatores associados à solicitação médica do perfil 
lipídico em maiores de 20 anos de idade na cidade de Pelotas-RS, observando possíveis associações com a forma 
de financiamento da consulta (sistema público de saúde, privado ou convênio).

Metodologia

O estudo foi realizado em Pelotas, Município do Estado do Rio Grande do Sul com população estimada de 
340.000 habitantes, 93% dos quais moradores na zona urbana. Foi utilizado o delineamento transversal, com 
base populacional, em adultos (20 anos ou mais de idade) moradores do perímetro urbano. Os domicílios 
sorteados foram visitados e questionários individuais aplicados por entrevistadoras treinadas e cegas quanto 
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aos objetivos e hipóteses do estudo. Os questionários foram previamente testados em estudo-piloto conduzido 
em setor censitário não incluído por este estudo. Cerca de 10% das entrevistas foram refeitas por supervisores, 
com questionário reduzido, para fins de controle de qualidade. A variável ‘Solicitação médica do perfil lipídico’ 
foi obtida pela informação do entrevistado que havia se consultado com um médico, nos três anos anteriores à 
entrevista (excluindo consultas em serviços de emergência), sobre ‘Ter tido exame de colesterol solicitado pelo 
médico em pelo menos uma ocasião’. A adequação da solicitação do exame de colesterol foi avaliada mediante 
análise da cobertura (proporção de pessoas que atendiam aos critérios de rastreio e que tiveram pelo menos um 
exame solicitado no período), foco (proporção de pessoas que se enquadravam nos critérios recomendados para 
o rastreio, entre todos os que realizaram o exame), razão de rastreio (divisão entre duas proporções: percentual 
do rastreio solicitado para pessoas que atendiam ao critério/percentual solicitado para quem não o atendia) e 
erros de testagem [solicitação de exame para aqueles com nenhum ou apenas um fator de risco, desde que não 
apresentassem diabetes mellitus ou DCV (a taxa de “sobre-rastreio”). E a adequação da não-solicitação, avaliada 
para aqueles com dois ou mais fatores de risco ou DM ou DCV estabelecidas (taxa de “sub-rastreio”)]. As duas 
formas de financiamento da consulta médica incluíram o sistema público [quaisquer unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS)], convênios (planos de saúde ou sindicatos) ou particular (pagamento direto ao profissional). 
O local de consulta foi definido mediante questionamento de onde o indivíduo costuma procurar atendimento 
médico quando necessita de consulta. Foram excluídos dessas análises os indivíduos que citavam serviços de 
urgência/emergência ou hospitalares. Foram coletadas informações sobre os fatores de risco para DCV: sexo; 
idade (em anos completos); diagnóstico referido de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica (HAS); 
tabagismo; e história familiar. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para as análises bivariadas, com o intuito de 
detectar associações entre forma de financiamento da consulta médica e solicitação do rastreio. Todas as análises 
consideraram a amostragem por conglomerados.

Considerações éticas
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Pelotas. Todos os respondentes assinaram um Termo de Consentimento Informado.

Resultados

A amostra inicial continha 3.353 adultos. Em razão de perdas e recusas, que totalizaram 6,5%, foram entre-
vistadas 3.136 pessoas. Os indivíduos entrevistados eram, em sua maioria, mulheres (56,1%), brancos (84%), 
com média de idade de 44 anos [Desvio-padrão (DP) 16,4]. Em relação aos fatores de risco para DCV, 28,2% 
dos homens tinham 35 anos ou mais de idade e 27,1% das mulheres, 45 anos ou mais de idade. As prevalências 
referidas de HAS, diabetes mellitus e DCV foram, respectivamente, de 32,7%, 9,5%, e 9,3%. Cinqüenta e um por 
cento e 11,3% dos entrevistados relataram, respectivamente, história familiar e morte precoce de familiar por 
DCV. Entre os entrevistados, 26,7% eram fumantes. A prevalência de indivíduos que atendiam aos critérios de 
rastreio na população total do estudo foi de 55,6% (1.745 pessoas). Desses, 1.538 consultaram com médico nos 
últimos três anos e 1.535 lembraram a solicitação de exames. As consultas médicas foram oferecidas, sobretudo, 
a mulheres e nos níveis econômicos mais elevados. Entre os que se submeteram a consulta, independentemente 
do risco para DCV, a prevalência da solicitação de dosagem de colesterol foi de 61,3%. A cobertura da solicitação 
de rastreio do colesterol foi de 73,2%; e o foco, de 67,2%. A razão de rastreio foi de 1,59, indicando ser quase 
60% mais provável que o exame fosse solicitado para quem apresentasse fatores de risco do que para quem não 
os apresentasse. Mais de um quarto das pessoas que atendiam aos critérios de rastreamento (27,0%), entretan-
to, não foi testada (taxa de sub-rastreio). Por outro lado, 549 pessoas que não atendiam aos critérios tiveram 
o teste solicitado: uma taxa de sobre-rastreio de 46%. O total de erros de testagem foi de 35,2%. Separando-se 
as consultas pelas diferentes categorias de financiamento, observou-se que a maioria foi disponibilizada pelo 
sistema público (1.511 pessoas), correspondendo a 51,1% do total. O número médio de consultas diferiu entre 
essas categorias, sendo maior no SUS (23,3; DP 32,3) do que nos convênios ou particulares (16,4; DP 23,7) 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(2):123-153, abr-jun 2008



144

(p<0,001), no período de três anos. A prevalência de indivíduos que atendiam ao critério de rastreio trienal foi 
diferente entre as modalidades de financiamento, sendo de 58,4% (IC

95%
 56,4-61,3) entre os que consultavam 

no SUS e de 52,7% (IC
95%

 50,1-55,2) nas consultas por convênio/particulares. No sistema público de saúde, a 
cobertura foi de 65,2%, com 74,7% de foco. Trinta e quatro por cento das solicitações foram inadequadas. Ao 
verificar-se o tipo de erro, o mais comum observado (34,8%) foi o de não solicitar o exame aos que atendiam ao 
critério de risco (sub-rastreio). A taxa de sobre-rastreio (solicitar aos que não precisavam) foi de 33,1% e a razão 
de rastreio, de 1,97. Nas consultas pagas por convênios ou particulares, comparativamente às do setor público, a 
cobertura foi maior (82,2%) e o foco menor (62,3%). Quanto aos erros de testagem, observou-se que 35,9% das 
solicitações foram inadequadas. Nestas consultas, o sobre-rastreio foi mais freqüente que o sub-rastreio (56,4% 
versus 17,8%). A razão de rastreio foi de 1,46.

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

A solicitação do perfil lipídico mostrou-se influenciada por fatores externos a critérios técnicos exclusivamente. 
A cobertura total de 73% indica que poucas pessoas deixaram de realizar o rastreio; quando outros parâmetros 
são estudados, entretanto, as diferenças aparecem. Talvez a principal seja a de que a cobertura aumenta com o 
envolvimento de custo direto da consulta, ou seja, quanto mais envolvimento de pagamentos na consulta (seja sob 
forma de convênio ou particular), maior a cobertura. O sistema público rastreia menos que o privado, embora, 
quando o faz, tem melhor foco. Uma hipótese para essa diferença é a de que os médicos, ao atenderem no setor 
público, podem estar menos atentos à prevenção de doenças crônicas do que quando atuam nos demais setores. 
O maior foco, por outro lado, pode estar indicando que o profissional que trabalha no SUS é mais criterioso ao 
pedir exames complementares, devido aos custos, cotas ou tetos financeiros. As taxas de erro são semelhantes; 
porém, ‘Precisar e não fazer’ é mais freqüente no setor público, enquanto ‘Não precisar e fazer’ é mais freqüente 
no setor privado. Isso se deve, possivelmente, ao fato de esses modelos assistenciais, embora sob controle de 
gastos com exames complementares, não são tão rigorosos em sua economia quanto no SUS. No setor privado, a 
probabilidade de indivíduos sem critérios serem rastreados é 3,2 vezes maior que a de indivíduos com critérios 
não serem rastreados; diferentemente do observado no setor público, em que essa razão foi de 0,95. Compreende-
se que seja mais fácil solicitar exames aos pacientes de convênios ou particulares, independentemente do nível 
de risco, gerando maiores custos e aumentando o risco de iatrogenia. Pode-se inferir, outrossim, que há formas 
diferentes de atenção à população, em relação à solicitação do perfil lipídico, nos diferentes locais de consulta. 
No setor público, as probabilidades de sobre e sub-rastreio são praticamente as mesmas e a razão de rastreio 
– um indicador de qualidade no rastreio, refletindo maior ou menor adequação –, ou seja, a probabilidade de 
atender ao critério entre os rastreados é duas vezes maior que a de não atender. No SUS, a disponibilidade de 
antilipemiantes é escassa e o acesso a esse tipo de medicamento, limitado. A avaliação da adequação da solicitação 
do perfil lipídico na população pode fornecer informações importantes sobre o cumprimento de protocolos de 
rastreamento e acompanhamento das dislipidemias, em diferentes sistemas de saúde e, em um mesmo sistema, 
sob formas diferentes de financiamento. Como no Brasil, ainda não foram definidos os rumos a se tomar no sen-
tido do rastreamento da dislipidemia em nossa população, avaliações desse tipo proporcionam a oportunidade 
de diagnosticar desigualdades e planejar ações que garantam a qualidade do cuidado da forma mais equânime 
possível. Para melhorar o perfil de morbimortalidade por DCV da população, os serviços de saúde precisam 
incorporar à prática cotidiana ações preventivas, cuja efetividade tenha sido demonstrada.

Cobertura da solicitação do perfil lipídico: é diferente entre o setor público e o privado?
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Introdução

O Ministério da Saúde (2005), por meio do “Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso”, 
apresenta a influenza como uma das enfermidades infecciosas que mais preocupam as autoridades sanitárias no 
Brasil e no mundo. Ela já causou três pandemias, que levaram ao óbito mais de 50 milhões de pessoas, geraram 
problemas sociais e grandes perdas econômicas: a gripe espanhola (1918); a gripe asiática (1957); e a gripe de 
Hong Kong (1968).

O “Manual da Campanha de Vacinação do Idoso” (Mato Grosso do Sul, 1999) afirma que a população maior 
de 60 anos de idade é um grupo que apresenta maior vulnerabilidade às doenças pulmonares agudas, como a 
gripe. Essa população tem um risco aumentado para as complicações que podem suceder a uma infecção pelo 
vírus influenza, principalmente as pneumonias virais e bacterianas que ocasionam elevado número de internações 
hospitalares. Ainda de acordo com o Manual, a vacinação melhora a qualidade de vida dos idosos, tornando-se 
importante redutor de custos das iniciativas com objetivo de diminuir a morbimortalidade e a taxa de internações 
desse contingente.

O Município de Aquidauana, no Estado de Mato Grosso do Sul (MS), alcançou a meta proposta pelo Ministério 
da Saúde (70%), em quatro dos sete anos em que realizou a vacinação contra influenza; porém, é ideal que essa 
taxa se aproxime de 100%, já que a vacina está disponível nos serviços, para todos os indivíduos da faixa etária 
recomendada.

Diante da importância que a influenza tem apresentado entre as doenças que ocorrem nessa população, pre-
tendeu-se, com esta pesquisa, identificar, entre os idosos assistidos pelas equipes do Programa Saúde da Família 
(PSF) na zona urbana de Aquidauana-MS, os fatores que influenciam na adesão à vacina contra influenza.

A escolha do tema deveu-se ao fato de a pesquisadora atuar como coordenadora do Programa de Imunização do 
Núcleo Regional de Saúde de Aquidauana-MS. O órgão da Secretaria de Estado de Saúde, durante a coordenação 
das campanhas de vacinação, observou que cerca de 30% da população-alvo não costuma se vacinar, a despeito 
de o imunobiológico estar disponível para 100% dos idosos.

Esta pesquisa procurou identificar fatores que dificultavam a adesão, que pudessem ser amenizados de forma 
a contribuir para melhor uma cobertura vacinal da população-alvo no Município de Aquidauana-MS.

Objetivo geral

Identificar, entre a população maior de 60 anos de idade assistida pelas equipes do Programa Saúde da Famí-
lia na área urbana do Município de Aquidauana-MS, os fatores que influenciaram na adesão à vacinação contra 
influenza.
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Adesão à vacina de influenza em área urbana coberta pelo PSF

Objetivos específicos
I. Caracterizar a população segundo sexo, idade e grau de escolaridade.
II. Identificar o conhecimento da população em relação à vacina. 
III. Caracterizar o acesso à vacina.

Metodologia

A pesquisa foi realizada no Município de Aquidauana-MS, na área urbana atendida pelo Programa Saúde da 
Família, o qual, até o mês de setembro de 2005, era composto por cinco unidades, responsáveis por uma cober-
tura de 46,35%.

A partir dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab), no mês de setembro de 2005, conhe-
ceu-se o número de idosos (>60 anos de idade) cadastrados por microárea, sendo 802 homens e 853 mulheres: 
total de 1.655, nas cinco unidades do Programa Saúde da Família no Município de Aquidauana-MS, distribuídos 
em 34 microáreas.

Porém, foram excluídos da pesquisa os idosos de duas microáreas sem cobertura de agente comunitário de 
saúde e os que possuem residência nas microáreas e que, no entanto, passam maior parte do tempo na zona 
rural, não sendo possível contactá-los; e outros que completaram 60 anos após a campanha em 2005. Assim, 
resultaram 32 microáreas de estudo.

Os agentes comunitários de saúde (ACS) dessas 32 microáreas listaram os idosos nominalmente, assinalando 
(S) para os que aceitaram a vacina em 2005 (896) e (N) para os que não a aceitaram (408), totalizando 1.304 
idosos.

Do total de 1.304 idosos, foi calculada uma amostra de 297, com índice de confiança de 95% e margem de erro 
de 0,5%, estratificada segundo a aceitação ou não da vacina. Os idosos pesquisados encontravam-se distribuídos 
proporcionalmente, em cada unidade. A partir do total de idosos listados, foi calculada a porcentagem que eles 
representam por unidade. Por exemplo: na Vila Pinheiro, os 157 idosos listados representam 12,0% dos 1.304, 
enquanto 79 (S) são iguais a 50,3% e 78 (N) são iguais a 49,7% dos 157.

Na amostra por unidade, observou-se a proporção que ela representa no total de idosos (1.304). Por exemplo: 
na Vila Pinheiro, 19 idosos (aproximação) correspondem a 12,0% do total da amostra (297), onde dez (S) são 
iguais a 50,3% e nove (N) são iguais a 49,7% dos 19.

Foram sorteados os idosos que representaram a amostra proporcional de cada unidade. Eles foram visitados 
pelo agente comunitário de saúde e convidados a preencher o formulário.

Foi realizada pesquisa descritiva, com aplicação de questionário à população-alvo de abordagem quantitativa.
A consolidação dos dados foi quantitativa, mediante codificação e tabulação: construção de tabelas, pelas quais 

foi possível conhecer e analisar os resultados e sugerir ações para ajudar a melhorar a adesão da população-alvo 
à vacina de influenza.

Considerações éticas
O presente projeto de pesquisa foi levado à apreciação do Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Foram respeitados todos os princípios éticos contidos na Resolução No 196/96, assegu-
rando confiabilidade, privacidade, anonimato e sigilo da identidade dos sujeitos da pesquisa e, ao mesmo tempo, 
garantindo imparcialidade, impessoalidade e objetividade na condução do estudo e na redação dos relatórios 
técnicos. Dessa forma, os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi firmado 
o compromisso de retorno dos resultados da pesquisa à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana-MS e às 
unidades do PSF na área urbana.
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Resultados

Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), no Brasil, a população 
na faixa etária maior de 60 anos está constituída de 45,0% de indivíduos do sexo masculino e 55,0% do sexo 
feminino. Em Mato Grosso do Sul, entretanto, a distribuição é igual entre os sexos, ficando em 50,0% para cada 
um. No Município de Aquidauana-MS, especificamente, o sexo masculino representa 49,8%, enquanto o feminino 
constitui 50,2% dessa faixa etária.

Na caracterização da população pesquisada segundo sexo, a amostra segue o mesmo padrão dos dados do 
IBGE, com maior concentração no sexo feminino (59,3%) e menor no sexo masculino (40,7%).

A distribuição da população maior de 60 anos de idade nas faixas etárias, segundo o IBGE, apresenta maior 
concentração de idosos com 60 a 69 anos: 56,4% no Brasil, 58,8% em Mato Grosso do Sul e 54,0% em Aqui-
dauana-MS, característica mantida na amostra pesquisada (57,6%).

A caracterização por nível de escolaridade, em todas as unidades, concentra o maior número de idosos entre 
nenhuma escolaridade (22,2%) e nível fundamental (68,1%), dados que, somados, colocam 90,3% dos idosos 
pesquisados na condição de baixo nível de escolaridade.

Quanto à aceitação da vacina na amostra pesquisada, foram encontrados 63,9% que aceitaram a vacina em 2005 
e 36,1% que não a aceitaram. Este dado mostra que a cobertura da vacina de influenza nas áreas atendidas pelo  
PSF na área urbana do Município de Aquidauana-MS é menor que a proposta pelo Ministério da Saúde (70,0%). 
Portanto, 36,1% das pessoas da população pesquisada ficaram desprotegidas para a influenza, no referido ano.

Em relação aos motivos de aceitação, 75,0% dos idosos responderam que aceitam porque a vacina previne 
contra a gripe, 8,4% disseram que a vacina é boa, 6,8% disseram ter tomado porque alguém os influenciou, 
restando outro grupo que citou outros motivos diversos, como: ‘O médico mandou’; ‘É direito do idoso’; ‘É 
importante’; e ‘Para ter saúde’.

Como motivo para não-aceitação da vacina, o ‘Não querer’ foi a explicação mais citada (23,3%), seguida do 
‘Medo de tomar a vacina’ (22,4%), do ‘Não precisa’ (14,0%), do ‘Não sabia’ (5,6%) e de outros motivos, dos 
quais 4,6% disseram não terem tomado a vacina porque ‘Ela mata’. Lembre-se a reflexão de Brum e colaboradores 
(2004). Segundo eles, a implantação da vacina gerou a idéia de que o governo pretendia matar os idosos para 
não pagar aposentadoria, possivelmente é verdadeira na área pesquisada. Se forem considerados os que mencio-
naram o medo sem especificá-lo, o número dos que pensam que a vacina mata pode ser ainda maior. Também 
apareceram outros motivos de não-adesão: possibilidade de pegar gripe após a vacinação; medo; e desinteresse 
dos idosos, por acharem que não ficam gripados.

Quando questionados sobre o recebimento de orientação sobre a vacina, 88,5% da população responderam 
afirmativamente, o que se considera um índice de orientação satisfatório, embora possa ser melhorado com a 
intensificação do trabalho das equipes das unidades de saúde. Ao distribuir a população pesquisada segundo fonte 
de orientação, o ACS aparece como o maior orientador em todas as unidades, seguido dos outros profissionais da 
unidade, como o médico e o vacinador. Outras fontes de orientação, como familiares, vizinhos e amigos, também 
foram mencionadas. 

Em relação ao conhecimento da campanha de vacinação, 97,3% disseram que souberam e citaram os meios 
de comunicação pelos quais tomaram conhecimento, sendo que freqüentemente, mais de um instrumento foi 
citado pelo mesmo indivíduo.

O ACS aparece como o meio de divulgação mais citado (206), seguido da televisão (176), do rádio (149) e dos 
profissionais da unidade de saúde (95). Os menos citados foram faixas de rua (quatro), cartazes (24) e carro de 
propaganda (40). Um grupo (38) também citou outros agentes divulgadores: familiares, vizinhos e amigos.

A distribuição dos idosos segundo local onde tomaram a última dose de vacina apresentou, em todas as unida-
des pesquisadas, maior freqüência de idosos que tomaram na unidade local (121 idosos: 40,7%); contudo, um 
grupo procurou outra unidade, sendo mais significativo o do Guanandy (20) e o da Trindade (15), perfazendo 
o total de 43 idosos (14,4%).
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Quanto à dificuldade de acesso, ela foi alegada por apenas 5,4% dos 297 entrevistados; destes, 2,7% não 
citaram que tipo de dificuldade tiveram, 0,7% citaram a distância e, na Vila Quarenta, 1,4%, citaram a falta de 
vacina. Essas revelações tornam possível concluir que, apesar de a vacina ser facilmente acessível, ainda 36,1% 
deixaram de tomá-la.

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

A pesquisa, que foi aplicada buscando identificar fatores que influenciam na adesão dos idosos à vacina da 
influenza, chegou às seguintes conclusões, de acordo com os objetivos propostos:
-  Na caracterização segundo sexo, a população pesquisada está distribuída com maior concentração feminina em 

três das cinco unidades pesquisadas. Quanto à faixa etária, a que detém maior número é a dos 65 aos 70 anos 
(35,4%). Quanto ao nível de escolaridade, a maior concentração dos idosos pesquisados apresenta nenhuma 
escolaridade e ensino fundamental incompleto, caracterizando baixa escolaridade, um fator que dificulta a 
compreensão da importância da vacina.

-  Na identificação do conhecimento da população em relação à vacina contra gripe, 100,0% disseram que 
sabiam de sua existência. Contudo, entre 60,0 e 88,8% por unidade – no total de 49,2% – não possui cartão 
de vacinas, apesar de apenas 31,6% destes declararem que não a aceitam, assim distribuídos entre 30,8 e 
47,4% nas unidades pesquisadas. Foram mencionados motivos vários para a não-aceitação, sendo o medo o 
mais freqüente, certamente relacionado com o baixo nível de escolaridade e a dificuldade de entendimento 
do risco/benefício da vacina. Por sua vez, os que aceitam, entre 52,6 e 69,2% – no total de 63,9% – citam a 
prevenção como principal motivo de aceitação.

-  Outro fator importante demonstrado pelo estudo sobre o conhecimento da população em relação à vacina é 
o trabalho do ACS. O agente comunitário de saúde aparece como a principal fonte de orientação e meio de 
divulgação. Esta constatação permite concluir que o crescimento do número de idosos que aceitam a vacina, 
a cada ano, deve-se à história da implantação das unidades do PSF no Município.

-  Quanto aos meios de comunicação usados para divulgar a vacinação, além do agente comunitário de saúde, 
a televisão e o rádio são meios importantes; já os cartazes e faixas de rua, apesar de usados com freqüência, 
não produzem sobre o idoso o efeito direto desejado.

-  A caracterização do acesso à vacina mostrou que ela está disponível e de fácil acesso para quase toda a popu-
lação pesquisada. Foram citados poucos fatores de dificuldade de acesso, por um pequeno número de idosos. 
Isso, entretanto, não garantiu a cobertura desejada de pelos menos 70% da população, meta do Ministério da 
Saúde.

 Diante das conclusões supracitadas, justificam-se as seguintes sugestões:
-  Orientação do agente comunitário de saúde, para saber argumentar contra os motivos mencionados de não-

aceitação, reforçando o trabalho que já é feito, já percebido no crescimento da aceitação da vacina ano a 
ano.

-  Orientação da equipe do PSF para o controle de cobertura vacinal por unidade, possibilitando a busca dos 
ausentes na vacinação.

-  Aumento da cobertura de Programa Saúde da Família no Município.

Adesão à vacina de influenza em área urbana coberta pelo PSF
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Introdução

O presente estudo foi desenvolvido em escolas indígenas da reserva Xakriabá, localizada no Município de 
São João das Missões, norte do Estado de Minas Gerais (MG). Com uma área aproximada de 54.000 ha., o Mu-
nicípio possui um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH) do Estado. A etnia conta com 6.498 
indivíduos, dos quais 5.498 encontram-se distribuídos em 42 aldeias localizadas na reserva indígena; o restante 
dessa população reside em quatro aldeias situadas fora da reserva (Funasa, 2006). Essa é a maior etnia indígena 
presente em Minas Gerais.

O serviço de saúde bucal destinado à população indígena iniciou-se sob a responsabilidade da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), com atendimentos esporádicos. Por volta de 1999, essa responsabilidade era da prefeitura 
municipal; posteriormente, foi transferida para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). No início, os trabalhos 
eram realizados em dois consultórios instalados no Pólo-base de Brejo Mata Fome, para atender todo o povo 
Xakriabá, onde trabalhavam dois cirurgiões-dentistas, três médicos, três enfermeiros e três auxiliares. Posterior-
mente, com a criação do Pólo-base de Sumaré, este recebeu um dos consultórios do Pólo-base de Brejo Mata 
Fome e conta, atualmente com um cirurgião-dentista, um atendente de consultório dentário e diversos agentes 
indígenas de saúde – AIS (Mota, 2006). Na atualidade, as ações de saúde dirigidas a essa população indígena são 
encarregadas à Funasa e realizadas por intermédio do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI MG/ES – e da 
Secretaria Municipal de Saúde de São João das Missões-MG.

O ponto de partida deste estudo é a afirmação de que os levantamentos ou inquéritos epidemiológicos em saúde 
bucal são considerados estudos transversais, que possibilitam um retrato da situação de saúde de uma população. 
Pela situação das condições das doenças bucais, é possível realizar um planejamento ou modificação dos serviços 
de saúde bucal, além de monitorar sua eficácia (OMS, 1999).

No Brasil, é muito pouco conhecida a epidemiologia da saúde bucal entre povos indígenas, constatação que 
reflete um quadro geral de desconhecimento sobre as condições de saúde dessas populações (Coimbra Jr. & Santos, 
2000). Estudos epidemiológicos de saúde bucal nas populações indígenas brasileiras abordam, principalmente, 
a ocorrência de lesões de adornos labiais e as várias relações entre hábitos alimentares e culturais e saúde bucal 
(Blanco Pose, 1993). Neste levantamento epidemiológico de crianças escolares indígenas Xakriabá, obteve-se o 
índice de cárie para a dentição decídua (ceo-d) aos seis anos e o índice de dentes cariados, perdidos e obturados 
(CPO-D) aos 12 anos de idade. Esses índices, originalmente formulados por Klein e Palmer em 1937 e os mais 
utilizados em todo o mundo, permitem medir o ataque de cárie por dente e são referência para diagnóstico das 
condições dentais e para formulação e avaliação de programas de saúde bucal. Também foi medido o percentual 
de crianças livres de cárie aos seis anos de idade. A opção pela análise do percentual de crianças livres de cárie 
aos seis anos – ceo-d – e do CPO-D aos 12 anos (OMS, 1978; FDI, 1982) deve-se ao fato de a política nacional 
priorizar crianças na escola e à significativa prevalência da doença cárie nessas faixas etárias. Pretendeu-se avaliar a 
política de saúde desenvolvida, orientar o planejamento futuro e melhorar a qualidade de vida dessa população.

Esta pesquisa, cuja hipótese central é a existência de desigualdades no nível de saúde bucal da população in-
dígena, visa contribuir para o entendimento de fatores associados a variações nos níveis de CPO-D médio aos 12 
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anos de idade, no sentido de cumprir a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) – CPO-D igual ou inferior 
a três, aos 12 anos, e proporções definidas de crianças livres de cárie aos seis anos de idade.

O trabalho baseia-se em observações individuais sobre crianças indígenas escolares de seis e de 12 anos de idade. 
Vale ressaltar que a economia-base dessa população indígena é agrária e a água que ela bebe não é fluoretada. 
Teria esse povo cumprido as metas da OMS para os 12 e para os seis anos de idade, para efeito de comparações 
internacionais em localidades onde crianças ingressam nas escolas nessa idade (OMS, 1999)?

Objetivos

Objetivo geral
Obter informações sobre as condições de saúde bucal (cárie dental) em crianças escolares indígenas Xakria-

bá.

Objetivos específicos
I. Identificar o acesso de crianças escolares indígenas Xakriabá de seis e de 12 anos de idade ao serviço de 

saúde bucal mediante a análise dos dentes obturados e extraídos.
II. Compreender a situação da cárie dental nessa população mediante a análise da composição interna do 

índice CPO-D, ceo-d e do percentual de crianças livres de cárie aos seis anos de idade.
III. Determinar a gravidade da cárie dental na população estudada.

Metodologia

Conforme já apresentado, este trabalho contempla a compreensão da situação de cárie dental em escolares 
indígenas Xakriabá nas idades de seis e 12 anos, mediante a análise da composição interna dos índices CPO-D e 
ceo-d e do percentual de crianças livres de cárie aos seis anos de idade.

O estudo, de base individual e do tipo transversal, baseia-se em dados primários.
Para o estudo de base individual, foi analisada uma população escolar indígena, localizada em um Município 

de baixo índice de desenvolvimento humano – IDH –, sem água fluoretada e com pouco investimento no modelo 
assistencial em saúde bucal.

Na etnia indígena selecionada, a amostra foi de conveniência, considerando crianças das maiores escolas 
localizadas nas áreas de Brejo Mata-Fome e de Sumaré, que possuem unidades de atendimento odontológico; e 
na aldeia Rancharia, que não possui assistência odontológica para efeitos de comparação.

No caso de uma criança selecionada não ter comparecido ao exame, foi sorteada outra e enviado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido aos respectivos pais, para formalização de sua autorização.

Como não há estudos preliminares confiáveis, a amostra é composta de 50% de escolares indígenas matriculados 
nas idades de seis e 12 anos. Foram examinadas 102 crianças de seis anos e 56 crianças de 12 anos de idade.

O processo de recrutamento das crianças escolares indígenas envolveu algumas etapas:
-  contato com o Conselho Local Indígena;
-  contato com a Secretaria Municipal de Saúde;
-  contato com a Funasa;
-  levantamento das escolas com crianças de seis e 12 anos de idade, localizadas nas aldeias assistidas pelos 

Pólos-base de Brejo Mata Fome e de Sumaré e na aldeia Rancharia;
-  contato com os diretores das escolas;
-  obtenção da lista das crianças por escola e sorteio das crianças;
-  contato com os pais e/ou responsáveis, para obtenção de seu consentimento livre e esclarecido.

Participaram deste estudo as seguintes escolas destinadas às crianças de seis e 12 anos de idade: Escola 
Estadual Indígena Xukurank; Escola Estadual Indígena Bukinuk; Escola Estadual Indígena Bukimuju; e Escola 
Estadual Indígena Kuhinãn. Elas estão localizadas nas aldeias Barreiro e Sumaré, que pertencem à área atendida 
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pelo Pólo-base de Sumaré, e às de Brejo Mata-Fome e Imbaúbas, pertencentes à área do Pólo-base de Brejo Mata 
Fome, além da aldeia Rancharia, que não possui unidade de saúde específica.

A coleta de dados do estudo de base individual envolveu a realização do exame clínico das crianças. Seria 
difícil contar com um único examinador para a população indígena envolvida na pesquisa. Diante disso, o autor 
do projeto foi calibrado juntamente com duas acadêmicas do Curso de Graduação da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Minas Gerais (FOUFMG).

Para calibração interexaminadores, na Escola Municipal Teodomiro Corrêa, São João das Missões-MG, foram 
examinadas dez crianças com seis anos e seis crianças com 12 anos de idade, totalizando 16 exames de crianças 
que receberam escovação dentária supervisionada anteriormente aos exames clínicos. Após cada exame, os diag-
nósticos eram comparados: em caso de discordância, o exame era refeito com o objetivo de obter a concordância 
entre os examinadores.

A estatística Kappa, que mede a concordância, foi de 95%, obtendo-se um conceito ótimo.(Pereira, 2000). Os 
exames foram realizados à luz natural, sem o uso de sonda exploradora, de maneira a preservar a privacidade dos 
examinados. As normas de biossegurança foram devidamente obedecidas. Os seguintes instrumentos e suprimentos 
foram utilizados: espelhos clínicos; pinças clínicas; recipientes para instrumentos estéreis contaminados; toalhas 
de papel; luvas; gorros; e máscaras descartáveis.

A equipe de trabalho foi composta pelo cirurgião-dentista da equipe de saúde do Pólo-base de Sumaré, acadê-
micas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, alunas indígenas Xakriabá do Curso 
Técnico em Higiene Dental e motoristas da Funasa.

Os resultados e comparações, feitas com ferramentas estatísticas, estão apresentadas no apartado Resultados 
deste relato. Os softwares estatísticos utilizados para realização desta análise foram o MINITAB e o SPSS, além do 
Microsoft Excel para montagem do banco de dados.

Considerações éticas
Inicialmente, a pesquisa foi submetida à apreciação do Conselho Local Indígena das comunidades envolvidas, 

recebendo sua aprovação. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com explicações sobre o plano de 
trabalho e a viabilidade do estudo, foi enviado para: Conselho Distrital Indígena MG/ES; Fundação Nacional de 
Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de São João das Missões-MG; Diretores das Escolas Indígenas envolvidas; e 
pais e/ou responsáveis pelas crianças escolares participantes. Após esses procedimentos e as autorizações devida-
mente assinadas, o estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade 
de Brasília, obtendo sua aprovação.

Resultados

A área com o menor índice ceo-d aos seis anos de idade é a do Pólo-base de Brejo Mata Fome, onde as crian-
ças possuem, em média, três dentes comprometidos. A criança que possui o menor e o maior número de dentes 
comprometidos possui zero e 12 dentes, respectivamente. Ademais, para esse Pólo-base, o desvio-padrão também 
é o menor (aproximadamente três dentes), indicando a menor variabilidade entre os dados.

Segundo a análise descritiva para o CPO-D aos seis anos de idade, observou-se média de zero dentes compro-
metidos. Porém, a área que apresenta a maior média e desvio-padrão é a de Brejo Mata Fome, onde a criança 
que possui o menor e o maior número de dentes comprometidos possui zero e quatro dentes, respectivamente. 
O Pólo-base que possui o menor índice ceo-d, o de Brejo Mata Fome, também possui o maior índice CPO-D. As 
áreas do Pólo-base de Sumaré e da aldeia Rancharia apresentam, aproximadamente, os mesmos índices ceo-d 
e CPO-D.

O Pólo-base que apresenta o maior percentual de crianças livres de cárie aos seis anos de idade é o de Brejo 
Mata Fome (35% das crianças livres de cárie), seguido da aldeia Rancharia (aproximadamente 11% das crianças 
livres de cárie). O Pólo-base de Sumaré apresenta percentual de crianças livres de cárie aos seis anos de 4%, 
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aproximadamente. Se analisarmos todo o conjunto estudado, independentemente da aldeia, apenas cerca de 24% 
das crianças estão livres de cárie aos seis anos de idade.

O Pólo-base que soma o menor índice CPO-D aos 12 anos de idade é o de Brejo Mata Fome. Porém, ao arre-
dondar os valores das médias, conclui-se que os Pólos-base e a aldeia Rancharia apresentam, em média, o mesmo 
número de dentes comprometidos: aproximadamente três. A criança que possui o menor e o maior número 
de dentes comprometidos na área coberta pelo Pólo-base de Sumaré, como também na do Pólo-base de Brejo 
Mata Fome, possui zero e nove dentes comprometidos, respectivamente. Para a aldeia Rancharia, a criança que 
possui o menor e o maior número de dentes comprometidos possui zero e oito dentes, respectivamente. Aqui, 
também parece não existir diferença estatisticamente significante entre os dois Pólos-base e a aldeia, quanto ao 
desvio-padrão.

Quanto ao percentual de dentes hígidos, cariados, perdidos e obturados registrados por cada um dos Pólos-
base e da aldeia Rancharia aos seis anos de idade, nota-se que o maior percentual de dentes decíduos cariados 
é o apresentado pelo Pólo-base de Sumaré (aproximadamente 92% das crianças), seguido da aldeia Rancharia 
(cerca de 90% das crianças) e do Pólo-base de Brejo Mata Fome (cerca de 65% das crianças). Ao se observar 
os dentes permanentes cariados, nota-se que a localidade que apresenta o maior percentual é Rancharia – apro-
ximadamente 17% das crianças –, seguida de Sumaré e de Brejo Mata Fome, ambas com cerca de 13% de suas 
crianças nessa condição.

Quanto ao percentual de dentes hígidos, cariados, perdidos e obturados aos 12 anos de idade registrado nos 
Pólos-base e em Rancharia, esta aldeia é a que apresenta o maior percentual de dentes decíduos cariados (apro-
ximadamente 25% das crianças), seguida do Pólo-base de Sumaré (cerca de 14% das crianças) e do Pólo-base de 
Brejo Mata Fome (cerca de 13% das crianças). Ao se observar os dentes permanentes cariados, o Pólo-base que 
apresenta o maior percentual é o de Sumaré (aproximadamente 93% das crianças), seguido da aldeia Rancharia 
e do Pólo-base de Brejo Mata Fome (cerca de 83% e 80% das crianças, respectivamente).

Conclusões, recomendações e 
impacto potencial dos resultados em Saúde Pública

Neste estudo de cáries em crianças atendidas pelos Pólos-base de Sumaré e de Brejo Mata Fome e da aldeia 
Rancharia, somente o Pólo-base de Brejo Mata Fome e Rancharia cumpriram a meta da OMS referente à idade 
dos 12 anos. Na observância do índice CPO-D para crianças de 12 anos de idade, não se apresentou diferença 
significativa, estatisticamente, entre as três aldeias estudadas, cujo comportamento foi similar para esse índice e 
faixa etária.

O fato de haver ou não atendimento odontológico não interferiu no CPO-D, haja vista os Pólos-base e a aldeia 
apresentaram, em média, os mesmos valores para esse índice.

Ao analisar o índice ceo-d para crianças de seis anos de idade, o estudo mostrou que o Pólo-base de Brejo Mata 
Fome contou menor índice que o de Sumaré e a aldeia Rancharia, embora a diferença entre eles não tenha sido 
significante, estatisticamente. O fato de haver atendimento odontológico também não interferiu no achado, pelo 
menos no Pólo-base de Sumaré – onde existe esse atendimento, cujo índice foi equivalente ao da aldeia Rancharia, 
que não dispõe dessa atenção. Para o Pólo-base de Brejo Mata-Fome, esse índice foi estatisticamente diferente, 
inferior ao de Sumaré e da aldeia Rancharia – seja, portanto, com ou sem atendimento odontológico.

No que concerne ao papel desempenhado pelos serviços odontológicos sobre o nível de saúde bucal, os 
resultados deste trabalho não indicam associações significativas. Pode-se, entretanto, especular sobre o acesso 
de crianças de 12 anos de idade aos serviços de saúde bucal a partir da importância do componente ‘C’ (dentes 
cariados) na determinação do CPO-D, redundando em baixo impacto dos serviços sobre a situação de saúde 
(Nadanovsky & Sheiham, 1994).

O Pólo-base de Sumaré apresentou os maiores índices CPO-D e ceo-d e o menor percentual de crianças de 
seis anos de idade livres de cárie. São dados sugestivos da seguinte hipótese: as crianças atendidas nesse Pólo-
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base, pelo maior acesso a produtos industrializados, comparativamente às do Pólos-base de Brejo Mata Fome e 
da aldeia Rancharia, submetem-se a uma dieta cariogênica.

Em relação aos 50% de crianças livres de cárie aos seis anos de idade, nenhum Pólo-base atingiu essa meta. 
Alcançar a meta para os 12 anos é mais comum do que cumprir a meta para os seis anos de idade. Possivelmente, 
o fato está relacionado à ausência de escovação com dentifrício fluoretado até seis anos de idade, medida que 
passa a ser adotada quando as crianças entram na escola.

A busca de explicações sobre os determinantes da situação de saúde bucal deve ser mais aprofundada, em 
próximos estudos, para permitir que os planejadores tenham maior clareza sobre como enfrentar os problemas 
de saúde bucal com mais eqüidade. Isso porque há diferenças no acometimento da cárie na população, segundo 
esses determinantes.

Os dados desta pesquisa não podem ser generalizados para todas as etnias indígenas. Pode-se dizer, sim, que 
medidas coletivas e a concessão de prioridade para os serviços de saúde bucal, quando assumidas pelos gestores 
responsáveis, podem alcançar um controle de cárie dental na população.

Entre os Pólos-base e a aldeia examinados, somente Brejo Mata Fome alcançou a meta definida para a idade 
de 12 anos – não para as crianças livres de cárie aos seis anos de idade. Conclui-se que as medidas coletivas 
utilizadas não foram suficientes para alcançar níveis aceitáveis de saúde bucal nas populações estudadas, sendo 
necessária a adoção de instrumento mais efetivo nos procedimentos preventivos.

Para a etnia abordada, fica evidente a ausência de cirurgiões-dentistas e/ou de um modelo assistencial organi-
zado de forma a articular procedimentos curativos e preventivos em todos seus Pólos-base. Também é necessária a 
distribuição de escovas e cremes dentais fluoretados para todos os Xakriabás. Essas iniciativas, de grande impacto 
e baixo custo, são mais efetivas que medidas individuais, as quais dificilmente cobrem toda a população.

Para os Xakriabás, fazem-se mister ações de saúde integradas entre todos os setores que atuam nessa reserva 
indígena, na perspectiva da busca da prevenção e promoção da saúde de sua população.

Adyler Duarte Diab
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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 no 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’ assinada por cada 
um dos autores e cujo modelo encontra-se na página 
eletrônica da SVS: http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/area.cfm?id_area=1133

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

revista.svs@saude.gov.br
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