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Os 20 anos do SUS e os avanços na vigilância e na proteção à saúde

Mesmo os maiores críticos dos serviços públicos não podem deixar de reconhecer que nestes 20 anos trans-
corridos desde a Constituição Cidadã de 1988, o Sistema Único de Saúde brasileiro – SUS – transformou-se, 
amadureceu e passou a apresentar novas questões à consideração dos políticos, gestores e profissionais 

de saúde, quanto à gestão e à própria relevância dos problemas da Saúde Pública a serem enfrentados.
As teses defendidas na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), consagradas na Constituição Federal de 

1988, privilegiaram a formulação da política de saúde com base nas transformações do perfil demográfico e epi-
demiológico da população. Os debates acalorados pelo contexto político da redemocratização do país enfatizaram 
as ações de promoção e proteção da saúde e não apenas a cura das doenças, preocuparam-se com a acessibi-
lidade dos cidadãos à atenção à saúde, com a integralidade e universalidade dos cuidados, independentemente 
da capacidade financeira dos usuários, e, por fim, com a organização do Sistema que primasse por um processo 
decisório participativo.

O conjunto de propostas referidas acima, exatamente o que a legislação brasileira em vigor propõe para o SUS, 
teve de percorrer os caminhos difíceis da mudança em relação a um sistema marcado pela visão hospitalocêntrica, 
centralizadora e discriminatória. São 20 anos de estrada, em que os atores sociais do processo de transformação 
se diversificaram e se multiplicaram, em que a pureza da proposta teve de ser adequada às contingências da 
realidade.

Muitos trabalhos, publicados e a se publicar neste ano, dispõem-se a uma revisão rigorosa e crítica das ar-
madilhas que tornaram o SUS menos SUS. Entre os mais ferrenhos críticos, encontram-se autores e atores que, 
desde a primeira hora até hoje, se dedicaram firmemente ao desenvolvimento da proposta de acordo com sua 
filosofia original. Sua visão é imprescindível para o aprimoramento do Sistema e para as necessárias correções 
de rumos.

Neste editorial, prefiro falar das conquistas do processo já construído e dizer que, a meu ver, o SUS jamais 
poder-se-ia considerar consolidado. Na verdade, quando se diz que uma instituição ou ação está consolidada, 
dá-se por subentendido que está inerte e morta. Um organismo vivo e pulsante como é o SUS está presente na 
dinâmica provisória e perene de seus êxitos e suas deficiências. Nesse equilíbrio incerto, tendo que negociar os 
mais diversos interesses, o SUS responde, aqui e agora, aos problemas de saúde, corrige rumos, inclui novos 
temas, incorpora tecnologias inéditas no país e cria arranjos gerenciais. O que o SUS não pode é perder o norte 
da resposta aos anseios da população brasileira – seu único alvo inamovível – que se propõe a atingir um patamar 
mais elevado em sua qualidade de vida e de saúde.

Poderíamos enumerar grandes conquistas, como a queda vertiginosa da mortalidade infantil, a longevidade que 
aumentou rapidamente e a diminuição ou eliminação de várias doenças infecciosas. Hoje, com um importante 
sistema de informação, muito mais capacidade de gestão, profissionais mais bem preparados e um elenco de 
investigadores dedicados ao setor, é possível ao Sistema Único de Saúde ter muito mais clareza das necessidades, 
dos problemas e dos caminhos de solução. Exemplo desse aprimoramento é este número da revista Epidemiologia 
e Serviços de Saúde, cujos artigos são todos assinados por professores-doutores reconhecidos por sua profunda 
inserção na construção do SUS. Os temas tratados aqui estão em sintonia fina com questões fundamentais do 
campo da Saúde Pública. É o caso, por exemplo, do texto sobre fatores associados ao uso e à satisfação com os 
serviços de saúde entre usuários do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte-MG,1 de dois artigos que abordam 
o aprimoramento do sistema de informação de morbimortalidade no que concerne à notificação da causa básica de 
morte de idosos e ao aperfeiçoamento do conhecimento sobre mortes maternas,2,3 e do manuscrito que apresenta 
uma técnica de estimação da infestação predial por Aedes aegypti.4

Nesse espaço de 20 anos, o tema do ambiente – que em 1986, ano de nossa VIII Conferência Nacional, já 
houvera sido tratado pela Carta de Otawa – incorporou-se, definitivamente, como componente essencial à saúde 
e não apenas como mais uma variável. A questão da violência, que, desde o final dos anos 1970, já se configurava 
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como problema relevante no perfil de morbimortalidade do país mas não era tratada com o devido interesse, foi 
finalmente legitimada na pauta política e de práticas do setor. E as enfermidades não transmissíveis passaram a 
ocupar os primeiros postos na lista dos problemas a serem enfrentados.

Na organização do Sistema, o modelo hospitalocêntrico foi cedendo lugar a uma nova forma organizativa, com 
ênfase na atenção básica. Por indução das organizações que se criaram ou se redesenharam para atender à Cons-
tituição Federal e à Lei Orgânica da Saúde, esta promulgada em 1990 (Ministério da Saúde; Conselho Nacional dos 
Secretários Estaduais de Saúde; Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde; e os Conselhos Nacional, 
Estaduais e Municipais, com representação dos usuários) o Sistema se descentralizou. Desta forma, tornou-se 
possível aos cidadãos um acesso público aos serviços próximos a seus locais de residência, serviços estes que, se 
não perfeitos e satisfatórios, estão longe de ser desprezíveis.

Desde a visão organizativa inicial, muito impregnada pelo marxismo estruturalista e voltada às macro-transfor-
mações, os atores do SUS evoluíram para também incorporar, junto com a idéia do coletivo, a questão da subjeti-
vidade, única e insubstituível em seu papel participativo e de responsabilidade na produção de condições e ações 
pela saúde. Essa incorporação da visão dos direitos e também dos deveres e da responsabilização do cidadão é 
uma forma de o Sistema se adequar às demandas do quadro sanitário. No caso das doenças não transmissíveis e 
dos agravos provocados pela violência, sabemos que é urgente e vital envolver todos os atores e sujeitos sociais, 
como coletividade e enquanto indivíduos, nos cuidados e na superação dos problemas. É o caso, por exemplo, 
do assunto tratado por um dos artigos desta edição da revista, que discorre sobre o perfil do consumo de bebi-
das alcoólicas segundo diferenças sociais e demográficas em Campinas-SP.5 O problema do alcoolismo inclui, 
inexoravelmente, participação e liberdade dos sujeitos em sua superação.

Certamente, este editorial não se propõe a uma avaliação do SUS, tarefa hercúlea para quem pretende mostrar 
suas potencialidades e suas fragilidades. Trata-se apenas de uma palavra de celebração de quem vem, por muitos 
anos, entre louros e espinhos, buscando acender seu palito de fósforo para, junto com outros milhões de pequenas 
chamas, iluminar o SUS em construção.

Maria Cecília de Souza Minayo
Membro do Comitê Editorial
Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, Escola Nacional de Saúde Pública, 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz
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Resumo
O objetivo deste estudo foi determinar os fatores associados ao uso e à satisfação com os serviços de saúde entre usuá-

rios do Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Estado de Minas Gerais, Brasil. 
Participaram 8.604 adultos, selecionados por amostra probabilística. Entre eles, 74% haviam tido uma ou mais consultas 
médicas no ano anterior e 68% recomendariam para outra pessoa a maioria dos profissionais ou serviços de saúde utiliza-
dos. Idade mais alta, sexo feminino e maior escolaridade apresentaram associações positivas e independentes com o uso e 
a satisfação com os serviços utilizados; outras características associadas a esses eventos foram hábitos de vida e condições 
de saúde. Algumas das associações observadas indicam um padrão inverso na lei de cuidados. Os resultados mostram que 
diferenças no uso e na satisfação com os serviços de saúde, observadas em populações aparentemente mais heterogêneas, 
reproduzem-se entre usuários do SUS na RMBH.

Palavras-chave: uso de serviços de saúde; satisfação com serviços de saúde; inquérito de saúde; Sistema Único de Saúde.

Summary
The objective of this study was to examine factors associated with use and satisfaction with health services among 

National Health System (SUS) users in the Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH), State of Minas Gerais, Brazil. 
A random sample of 8.604 adults participated. From them, 74% had one or more doctor visits in previous year and 68% 
would recommend the majority of the health professionals and services used. Older ages, female gender and higher formal 
education were positively and independently associated with use and satisfaction with the health services used; other 
characteristics associated with these outcomes were lifestyle and health status. Some of the above associations point 
out for the existence of the inverse care law. The results indicate that differences on use and satisfaction with health 
services, previously reported for more heterogeneous populations, are also observed among SUS users in the RMBH.

Key words: health services use; satisfaction with health services; health survey; National Health System of Brazil.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):247-257, out-dez 2008
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Introdução

Estudos têm mostrado que existem diferenças im-
portantes nas condições de saúde e no uso de serviços 
de saúde entre usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em comparação aos beneficiários da medicina 
suplementar.1,2 Na linha de base da coorte de idosos 
de Bambuí, Município do Estado de Minas Gerais 
(MG), por exemplo, observou-se que os primeiros, 
em comparação aos últimos, tinham uma pior auto-
avaliação da saúde, apresentavam mais incapacidades, 
usavam menos medicamentos e consultavam médicos 
em menor freqüência.1 Outro estudo, conduzido na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, capital 
do Estado, observou que os usuários do SUS possuíam 
hábitos menos saudáveis (fumavam mais, consumiam 
mais bebida alcoólica, praticavam menos exercícios e 
consumiam menos verduras, legumes ou frutas) e ha-
viam sido submetidos a menos exames de rastreamento 
(medidas de pressão arterial, colesterol, mamografia, 
exame de Papanicolau e pesquisa de sangue oculto nas 
fezes), em comparação aos beneficiários da medicina 
suplementar. Além disso, os primeiros haviam recebi-
do, com menor freqüência, aconselhamento médico 
sobre o consumo de álcool e cigarro, comparativa-
mente aos últimos.2

Dados do suplemento de saúde da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), apresentaram, para o ano de 2003, uma pre-
valência de usuários exclusivos do SUS superior a 90% 
entre aqueles com renda domiciliar per capita mais 
baixa; entre os de renda mais alta, essa prevalência 
mostrou-se inferior a 30%.3 Os indivíduos situados 
no quintil inferior da distribuição da renda, segundo 
a mesma PNAD/IBGE, apresentavam piores condições 
de saúde, pior capacidade funcional e menor uso de 
serviços de saúde.3

Os estudos aqui mencionados foram realizados em 
populações heterogêneas, comparando-se usuários 
do SUS com os beneficiários da medicina suplemen-
tar, ou entre indivíduos com diferenças expressivas 
na renda domiciliar. Estudos de base populacional, 
investigando desigualdades em saúde, entre usuários 
do SUS são raros.

O objetivo do presente trabalho é examinar os fa-
tores associados ao uso e à satisfação com os serviços 
de saúde entre adultos usuários exclusivos do SUS, 

residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte-
MG (RMBH).

Metodologia

A RMBH é constituída por cerca de 20 Municípios, 
onde vivem 4,4 milhões de pessoas. O presente tra-
balho foi realizado em uma amostra representativa 
de adultos residentes na RMBH, com base em um 
inquérito conduzido entre os dias 1° de maio e 30 
de julho de 2003. A coleta de dados para a pesquisa 
foi realizada mediante questionário suplementar à 
Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), perio-
dicamente conduzida na RMBH. A PED/RMBH é rea-
lizada em uma grande amostra, circunscrita a 7.500 
domicílios, abrangendo 24.000 moradores. A amostra 
foi delineada para produzir estimativas da população 
não institucionalizada, com dez ou mais anos de idade, 
residente nos Municípios da Região Metropolitana. Tra-
ta-se de uma amostra probabilística de conglomerados, 
estratificada em dois estágios. Os setores censitários 
do IBGE representam a unidade primária de seleção; a 
unidade amostral constitui-se no domicílio. As perdas 
estimadas para o cálculo amostral foram iguais a 20%. 
Dos 7.500 domicílios selecionados para a pesquisa, 
5.922 (79,0%) participaram. A distribuição por sexo 
e idade dos participantes do inquérito ora apresentado 
foi semelhante à observada para a população da RMBH 
no censo demográfico de 2000, conduzido pelo IBGE. 
Maiores detalhes podem ser vistos em publicação an-
terior.4 Para este trabalho, foram selecionados todos 
os participantes da PED/RMBH com 20 ou mais anos 
de idade e que não possuíam cobertura pela medicina 
suplementar.

As variáveis dependentes deste estudo foram: (1)  
número de consultas médicas realizadas nos últimos 
12 meses (considerado como indicador do uso de 
serviços de saúde); e (2) recomendação para outra 
pessoa da atenção à saúde recebida (considerada 
como indicador de satisfação com os serviços utiliza-
dos). A informação sobre o número de consultas mé-

Estudos de base populacional 
que investiguem as desigualdades 
em saúde entre usuários do SUS 
são raros. 



249 

Maria Fernanda Lima-Costa e Antônio Ignácio de Loyola Filho

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):247-257, out-dez 2008

dicas foi obtida mediante a pergunta: “Nos últimos 12 
meses, quantas vezes você consultou um médico?”. 
A resposta foi estratificada em três níveis: nenhuma; 
uma a duas; e três ou mais consultas. A recomenda-
ção para outra pessoa da atenção à saúde recebida, 
por sua vez, foi determinada pela seguinte pergunta: 
“Você recomendaria para outra pessoa os médicos, 
profissionais ou serviços de saúde utilizados nos 
últimos 12 meses?”. A resposta foi codificada em 
três níveis: não recomendaria; recomendaria alguns 
ou pelo menos a metade; e recomendaria todos ou 
a maioria deles.

As variáveis independentes do estudo incluíram: 
(1) características sócio-demográficas; (2) indi-
cadores das condições de saúde; e (3) estilos de 
vida relacionados à saúde. Entre as características 
sócio-demográficas, considerou-se a idade, o sexo, o 
Município de residência na RMBH, o estado conjugal e 
a escolaridade. Entre os indicadores das condições de 
saúde, foram considerados a auto-avaliação da saúde 
e o número de condições crônicas – este, baseado na 
história de diagnóstico médico anterior para artrite/
reumatismo, hipertensão, asma/bronquite, diabete, 
angina, infarto, outra doença do coração, derrame, 
doença renal crônica, doença da coluna/costas e 
depressão. Entre os estilos de vida, foram incluídos: 
consumo atual de cigarros (considerou-se tabagista 
atual aquele que já havia fumado pelo menos 100 ci-
garros durante a vida e continuava a fumar); consumo 
episódico excessivo de álcool (ingestão de cinco ou 
mais drinques de bebidas alcoólicas em uma única 
ocasião, nos últimos 30 dias); atividades físicas nos 
períodos de lazer (freqüência semanal de exercícios 
por 20-30 minutos nos períodos de lazer, nos últimos 
90 dias); e consumo de verduras, legumes ou frutas 
(cinco ou mais porções diárias, nos últimos 30 dias). 
Além das variáveis aqui relacionadas, foi considerada 
a satisfação com o peso atual.

A análise univariada baseou-se no teste do qui-
quadrado de Pearson; e a análise multivariada, por 
sua vez, em odds ratios estimadas pelo método de 
regressão logística multinomial.5 Todas as variáveis 
consideradas neste trabalho foram incluídas, uma 
a uma, nos modelos logísticos iniciais; aquelas que 
permaneceram associadas com a variável dependente 
em nível inferior a 0,05 foram mantidas no modelo 
final. As análises foram realizadas utilizando-se os 
procedimentos do programa Stata versão 9.1 (Stata 

Corporation, College Station, Texas) para inquéritos 
populacionais.

Considerações éticas
O inquérito de saúde da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte-MG foi aprovado pelo Comitê de Ética 
do Instituto de Pesquisas René Rachou da Fundação 
Oswaldo Cruz, Belo Horizonte-MG.

Resultados

Entre os 13.701 participantes do inquérito de saú-
de da RMBH com 20 ou mais anos de idade, 8.604 
(62,8%) não possuíam cobertura pela medicina su-
plementar e foram considerados usuários exclusivos 
do SUS. Destes, 8.505 (98,9%) participaram da análise 
dos fatores associados ao uso dos serviços de saúde e 
5.659 (89,7% dos que haviam consultado um médico 
nos 12 meses precedentes) participaram da análise 
dos fatores associados à satisfação com esses serviços.  
Entre os participantes, a média da idade foi de 39,2 
anos, com predomínio do sexo feminino (53,0%) e 
baixa escolaridade (67,4% possuíam até o Primeiro 
Grau completo), como se pode ver na Tabela 1.

A distribuição do número de consultas médicas nos 
últimos 12 meses foi a seguinte: 25,8% relataram não 
ter consultado um médico; 44,1% relataram ter tido 
uma ou duas consultas; e 29,7%, três ou mais con-
sultas médicas no período considerado. Entre os que 
afirmaram ter utilizado serviços de saúde nos últimos 
12 meses, 11,0% não recomendariam os médicos, 
profissionais ou serviços de saúde utilizados, 20.6% 
recomendariam alguns ou pelo menos a metade e 
68,4% recomendariam todos ou a maioria deles.

Na Tabela 2, são apresentados os resultados da 
análise univariada da associação entre características 
sócio-demográficas, número de consultas médicas nos 
últimos 12 meses e recomendação para outra pessoa 
da atenção à saúde recebida. Idade, sexo, Município 
de residência, estado conjugal e escolaridade apresen-
taram associações estatisticamente significantes com o 
número de consultas médicas. Idade, sexo, Município 
de residência e escolaridade apresentaram associação 
com a recomendação para outra pessoa dos profissio-
nais ou serviços de saúde utilizados.

Os resultados da análise univariada da associação 
entre indicadores das condições de saúde, estilos de 
vida, número de consultas médicas nos últimos 12 
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Tabela 1  -  Características da amostra de usuários exclusivos do Sistema Único de Saúde na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Brasil, 1° de maio a 30 de julho de 2003

Características Percentagem ou média a

(n=8.479)
Idade [média (desvio-padrão)] 39,2 (18,1)
Sexo feminino 53,0
Estado conjugal: casado 53,7
Residente no Município de Belo Horizonte-MG 53,1
Escolaridade completa até Primeiro Grau 67,4
Auto-avaliação da saúde como boa ou muito boa 73,9
Pelo menos uma doença crônica referida 36,1
Tabagismo atual 22,9
Consumo excessivo de álcool nos últimos 30 dias 28,3
Consumo diário de cinco ou mais porções de verduras, legumes ou frutas 2,0
Define-se como acima do peso que desejaria ter 26,0
Ausência de exercícios físicos durante os períodos de lazer nos últimos 90 dias 72,2

a) Considerando-se os pesos individuais na amostra

Tabela 2  -  Análise univariada da associação entre características sócio-demográficas, número de consultas 
médicas nos últimos 12 meses e recomendação para outra pessoa dos profissionais ou serviços de 
saúde utilizados no mesmo período entre habitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, que dependem do Sistema Único de Saúde. 

 Brasil, 1° de maio a 30 de julho de 2003 

Características

Número de consultas médicas (%) a Recomendação para outra pessoa 
dos serviços médicos recebidos b (%) a

Nenhuma
(n=2.199)

1 a 2
(n=3.748)

3 ou mais
(n=2.558)

Não 
recomendaria

(n=654)

Recomendaria 
alguns

(n=1.248)

Recomendaria todos 
ou a maioria

(n=3.757)
Faixa etária (anos)

  20-29 35,0 42,8 22,1 14,2 20,9 64,8
  30-39 27,2 47,5 25,3 11,0 21,1 67,9
  40-49 22,5 47,5 30,0 9,1 19,3 71,6
  50-59 17,0 42,3 40,1 9,6 21,5 68,9
  60 ou mais 11,3 34,8 53,9 8,6 19,9 71,5

p<0,001 d p<0,001 d

Sexo
  Masculino 37,7 42,3 20,0 12,8 18,5 68,7
  Feminino 15,4 45,5 39,1 9,9 20,6 68,4

p<0,001 d p<0,001 d

Município de residência
  Outro da RMBH c 27,2 42,0 30,8 12,8 20,7 66,5
  Belo Horizonte-MG 24,7 45,8 29,5 9,5 20,5 70,0

p=0,001 d p=0,001 d

Estado conjugal
  Solteiro 35,8 42,4 21,8 12,0 21,0 67,0
  Casado 21,9 46,2 31,9 10,7 20,3 69,1
  Viúvo 11,4 33,9 54,7 9,5 17,8 72,7
  Divorciado/separado 21,6 43,8 34,6 11,1 24,9 64,0

p<0,001 d p=0,122 d

Escolaridade (completa)
  Até Primeiro Grau 24,9 41,2 33,9 11,3 20,8 67,9
  Segundo Grau 29,0 49,5 21,5 11,6 21,0 67,4
  Superior 23,8 50,4 25,8 4,5 17,0 78,5

p<0,001 d p<0,001 d

a) Percentagens estimadas considerando-se o peso do indivíduo na amostra

b) Somente os que tiveram consultas médicas nos últimos 12 meses [647 (10,3%) não quiseram responder]

c) RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG

d) Valor de p: teste do qui-quadrado de Pearson

Fatores associados ao uso e satisfação com os serviços de saúde
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meses e recomendação para outra pessoa da atenção 
à saúde recebida estão apresentados na Tabela 3. 
Associações significantes com o número de consultas 
médicas foram observadas para auto-avaliação da 
saúde, número de doenças crônicas, tabagismo atual, 
consumo episódico excessivo de álcool nos últimos 30 
dias, percepção de estar acima do peso e freqüência 
de exercícios físicos durante os momentos de lazer 
nos últimos 90 dias. Associações significantes com a 
recomendação para outra pessoa da atenção à saúde 
recebida foram encontradas para auto-avaliação da 
saúde, tabagismo atual, consumo episódico excessivo 
de álcool, consumo diário de cinco ou mais porções de 
verduras, legumes ou frutas e freqüência de exercícios 
físicos durante os períodos de lazer.

Os resultados finais da análise multivariada dos 
fatores associados ao número de consultas médicas 
nos últimos 12 meses estão apresentados na Tabela 
4. As seguintes associações positivas e independentes 
com 1-2 e 3 ou mais consultas, em comparação a 
não ter tido consultas médicas, foram observadas: 
sexo feminino; ser casado; pior auto-avaliação da 
saúde (razoável; ruim ou muito ruim); e número de 
doenças crônicas (1-2 e 3 ou mais). Quando compa-
radas à faixa etária de 20-29 anos, todas as demais 
apresentaram associações positivas e independentes 
com 1-2 consultas; somente a faixa etária de 60 ou 
mais anos apresentou associação significante com 3 
ou mais consultas médicas. A residência no Município 
de Belo Horizonte-MG apresentou associação positiva 
com 1-2 consultas; porém, não com 3 ou mais. A 
maior escolaridade (Segundo Grau e escolaridade 
superior completos) apresentou associação positiva e 
independente com 1-2 e 3 ou mais consultas; somente 
a escolaridade superior apresentou associação com 3 
ou mais consultas. A percepção de se encontrar acima 
do peso esteve associada a 3 ou mais consultas, mas 
não a 1-2. Associação negativa e independente com 1-2 
e 3 ou mais consultas foi observada para tabagismo 
atual; e associação negativa com 3 ou mais consultas, 
para consumo episódico excessivo de álcool.

Na Tabela 5, encontram-se os resultados finais da 
análise multivariada dos fatores associados com a re-
comendação para outra pessoa dos profissionais e ser-
viços de saúde utilizados. Em comparação aos que não 
recomendariam os profissionais e serviços de saúde 
utilizados nos últimos 12 meses, associações positivas 
e independentes com a recomendação de alguns pro-

fissionais ou serviços de saúde foram observadas para 
faixa etária (todas as faixas etárias, comparativamente 
à faixa etária mais jovem), sexo feminino, residência 
no Município de Belo Horizonte-MG, escolaridade 
superior e consumo diário de cinco ou mais porções 
de verduras, legumes ou frutas; associações negativas, 
por sua vez, foram observadas para auto-avaliação da 
saúde como ruim ou muito ruim e para tabagismo 
atual. Com relação à recomendação da maioria ou 
de todos os profissionais ou serviços de saúde utili-
zados, associações positivas e independentes foram 
observadas para faixa etária, sexo feminino, residência 
no Município de Belo Horizonte-MG, escolaridade 
superior e consumo diário de verduras, legumes ou 
frutas; associações negativas foram encontradas para 
percepção da saúde como razoável e ruim ou muito 
ruim e para tabagismo atual.

Discussão

Os resultados deste trabalho mostraram que 74% 
dos adultos usuários exclusivos do SUS residentes na 
RMBH tiveram pelo menos uma consulta médica nos 
12 meses precedentes e que, entre eles, 68% recomen-
dariam a maioria ou todos os serviços e profissionais 
de saúde envolvidos em seu atendimento. Os fatores 
associados ao uso de serviços de saúde e sua satisfa-
ção com eles compreenderam características sócio-
demográficas, estilos de vida relacionados à saúde e 
indicadores das condições de saúde. 

Estudos conduzidos no Brasil e em outros países 
mostraram que a idade e o sexo são as características 
demográficas mais consistentemente associadas ao uso 
de serviços de saúde. O uso desses serviços aumenta 
com a idade, em razão do aumento da incidência e da 
prevalência de doenças crônicas e de incapacidades; 
também é maior no sexo feminino, independentemente 
da idade, situação socioeconômica e condição de 
saúde.6-11 Com referência às diferenças de gênero, uma 
das hipóteses para explicar o maior uso de serviços de 
saúde pelas mulheres é que ele seria mais influenciado 
por fatores externos à condição de saúde, compara-
tivamente ao uso pelos homens. Estudo australiano 
recente, entretanto, não confirmou essa hipótese.12 
No presente trabalho, a idade e o sexo apresentaram 
associações independentes com o número de consultas 
médicas, embora algumas diferenças nessa associação 
fossem observadas. A associação com o sexo foi mais 
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Tabela 3  -  Análise univariada da associação entre indicadores das condições de saúde, estilos de vida, número 
de consultas médicas nos últimos 12 meses e recomendação para outra pessoa dos profissionais ou 
serviços de saúde utilizados no mesmo período entre habitantes da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, que dependem do Sistema Único de Saúde. 

 Brasil, 1° de maio a 30 de julho de 2003 

Características

Número de consultas médicas (%) a Recomendação para outra pessoa 
dos serviços médicos recebidos b (%) a

Nenhuma
(n=2.184)

1 a 2
(N=3.740)

3 ou mais
(N=652)

Não 
recomendaria

(N=652)

Recomendaria 
alguns

(N=1.246)

Recomendaria 
todos ou a 

maioria
(N=3.754)

Auto-avaliação da saúde
  Boa ou muito boa 31,5 47,6 20,9 10,3 19,7 70,0
  Razoável 11,1 36,7 52,2 11,7 22,8 65,5
  Ruim ou muito ruim 4,6 21,4 74,0 15,9 20,7 63,3

p<0,001 c p=0,001 c

Número de doenças crônicas 
referidas

  Nenhuma 33,7 47,8 18,5 11,5 19,1 69,4
  Uma 15,0 43,4 41,6 10,7 22,3 66,9
  Duas 10,1 33,3 56,6 8,7 22,6 68,7
  Três ou mais 4,8 24,1 71,1 11,5 22,5 66,0

p<0,001 c p=0,086 c

Tabagismo atual
  Não 24,1 44,7 31,2 10,0 20,6 69,4
  Sim 31,7 41,7 25,6 14,8 20,8 64,4

p<0,001 c p<0,001 c

Consumo episódico excessivo de 
álcool nos últimos 30 dias

  Não 22,7 43,3 34,0 10,8 19,6 69,7
  Sim 33,6 45,7 20,7 11,7 23,8 64,4

p<0,001 c p=0,002 c

Consumo diário de cinco ou mais 
porções de verduras, legumes 
ou frutas

  Não 25,9 43,8 30,3 13,7 20,0 66,3
  Sim 22,1 49,9 28,0 8,7 21,1 70,2

p=0,259 c p<0,001 c

Define-se como acima do peso 
que desejaria ter

  Não 28,3 44,7 27,0 11,1 20,0 66,3
  Sim 18,4 42,8 38,8 10,6 21,1 67,5

p<0,001 c p=0,300 c

Freqüência de exercícios físicos 
por 20-30 minutos durante os 
períodos de lazer, nos últimos 
90 dias

  Três vezes por semana ou mais 21,4 46,5 32,1 9,1 17,7 73,2
  Menos de três vezes por semana 29,0 46,7 24,3 13,3 19,8 66,9
  Nunca 26,1 43,0 30,9 11,0 21,3 67,6

p<0,001 c p=0,012 c

a) Percentagens estimadas considerando-se o peso do indivíduo na amostra

b) Somente os que tiveram consultas médicas nos últimos 12 meses [647 (10,3%) não quiseram responder]

c) Valor de p: teste do qui-quadrado de Pearson

Fatores associados ao uso e satisfação com os serviços de saúde

forte para maior número de consultas médicas (3 ou 
mais consultas) do que para menor número de con-
sultas (1-2 consultas). A faixa etária idosa apresentou 
associação positiva e independente, tanto para menor 
quanto para maior número de consultas médicas, ao 

passo que as demais faixas etárias apresentaram as-
sociações com menor número de consultas médicas. 
Esse resultado é coerente com a maior necessidade 
de uso de serviços de saúde entre idosos, resultando 
em maior número de consultas médicas. A título de 
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Tabela 4  -  Resultados estatísticamente significantes da análise multivariada dos fatores associados ao número 
de consultas médicas nos últimos 12 meses entre habitantes da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, que dependem do Sistema Único de Saúde. 

 Brasil, 1° de maio a 30 de julho de 2003 

Características
Número de consultas médicas (OR; IC

95%
) a

1 a 2 3 ou mais

Faixa etária (anos) (versus 20-29 anos)

  30-39 1,23 (1,04-1,46) b 0.94 (0,76-1,16)
  40-49 1,40 (1,16-1,70) c 0,97 (0,77-1,12)
  50-59 1,52 (1,19-1,94) c 1,23 (0,94-1,61)
  60 ou mais 1,85 (1,34-1,57) c 1,88 (1,32-2,67) c

Sexo feminino (versus Sexo masculino) 2,53 (2,22-2,90) c 3,96 (3,37-4,65) c

Município de Belo Horizonte-MG (versus Outros da RMBH d) 1,20 (1,06-1,36) c 1,14 (0,98-1,32)

Estado conjugal (versus Solteiro)

  Casado 1,60 (1,38-1,86) c 1,74 (1,45-2,09) c

  Viúvo 1,00 (0,67-1,50) 1,11 (0,73-1,69)
  Divorciado/separado 1,18 (0,88-1,57) 1,23 (0,89-1,72)

Escolaridade completa (versus Até Primeiro Grau)

  Segundo Grau 1,34 (1,16-1,55) c 1,02 (0,85-1,22)
  Superior 1,68 (1,24-2,27) c 1,57 (1,09-2,24) c

Auto-avaliação da saúde (versus Boa ou muito boa)

  Razoável 1,79 (1,46-2,20) c 3,79 (3,06-4,71) c

  Ruim ou muito ruim 2,06 (1,15-3,69) c 7,93 (4,57-13,75) c

Número de doenças crônicas referidas (versus Nenhuma)

  Uma 1,61 (1,34-1,94) c 3,01 (2,47-3,67) c

  Duas 1,48 (1,08-2,04) c 3,93 (2,86-5,40) c

  Três ou mais 1,88 (1,13-3,11) c 6,33 (3,86-10,38) c

Tabagismo atual (versus Não) 0,79 (0,68-0,92) c 0,78 (0,65-0,93) c

Consumo episódico excessivo de álcool nos últimos 30 dias (versus Não) 0,98 (0,85-1,13) 0,79 (0,66-0,94) c

Define-se como acima do peso que desejaria ter (versus Não) 1,08 (0,92-1,26) 1,30 (1,09-1,55) c

a) OR (IC
95%

): odds ratio e intervalo de confiança de 95% ajustado por todas as variáveis listadas na tabela mediante regressão logística multinomial; a classe de referência é ‘Nenhuma consulta’.

b) p<0,05 (teste de Wald)

c) p<0,01 (teste de Wald)

d) RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG

exemplo, a média anual do número de consultas médi-
cas na RMBH entre idosos (60 ou mais anos de idade) 
usuários do SUS foi igual a 4,66, ao passo que entre os 
mais jovens (20-59 anos), a média correspondente foi 
de 2,49 (dados não apresentados).

No presente trabalho, observou-se uma associação 
independente entre residir no Município de Belo 
Horizonte-MG e maior freqüência de uma ou duas 
consultas médicas, mas essa associação não foi ob-
servada para número maior de consultas. Isso reflete, 

possivelmente, maior oferta dos serviços públicos de 
saúde no Município, comparativamente à dos demais 
– que compõem a RMBH –, onde existe maior hete-
rogeneidade. A ausência de associação com maior 
número de consultas e Município de residência sugere 
que essa heterogeneidade não se reflete naqueles que 
necessitam de maior uso de serviços de saúde.

A associação entre estado conjugal e uso dos ser-
viços é controversa. Estudo desenvolvido na Holanda 
mostrou uma associação entre maior uso de serviços de 
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Tabela 5  -  Resultados estatisticamente significantes da análise multivariada dos fatores associados à 
recomendação para outra pessoa dos profissionais ou serviços de saúde utilizados no mesmo período 
entre habitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

 que dependem do Sistema Único de Saúde. Brasil, 1° de maio a 30 de julho de 2003 

Características

Recomendação para outra pessoa dos 
serviços médicos recebidos (OR; IC

95%
) a

Recomendaria 
alguns

Recomendaria 
todos ou a maioria

Faixa etária (anos) (versus 20-29 anos)

  30-39 1,41 (1,06-1,87) b 1,52 (1,19-1,96) c

  40-49 1,58 (1,14-2,19) c 2,00 (1,49-2,68) c

  50-59 1,66 (1,17-2,35) c 1,85 (1,36-2,51) c

  60 ou mais 1,79 (1,21-2,66) c 2,36 (1,67-3,35) c

Sexo feminino (versus Sexo masculino) 1,48 (1,19-1,84) c 1,25 (1,04-1,51) b

Município de Belo Horizonte-MG (versus Outros da RMBH) d 1,26 (1,02-1,55) b 1,29 (1,07-1,55) c

Escolaridade completa (versus Até Primeiro Grau)

  Segundo Grau 1,04 (0,81-1,35) 1,03 (0,82-1,29) 
  Superior 1,93 (1,08-3,46) b 2,64 (1,56-4,47) c

Auto-avaliação da saúde (versus Boa ou muito boa)

  Razoável 0,94 (0,73-1,22) 0,74 (0,59-0,92) c

  Ruim ou muito ruim 0,60 (0,40-0,91) b 0,49 (0,34-0,70) c

Tabagismo atual (versus Não) 0,74 (0,58-0,96) b 0,68 (0,54-0,84) c

Consumo diário de cinco ou mais porções de verduras, legumes ou frutas (versus Não) 1,57 (1,27-1,94) c 1,55 (1,28-1,87) c

a) OR (IC
95%

): odds ratio e intervalo de confiança de 95% ajustado por todas as variáveis listadas na tabela mediante regressão logística multinomial; a classe de referência é ‘Não recomendaria’.

b) p<0,05 (teste de Wald)

c) p<0,01 (teste de Wald)

d) RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG

saúde e ser viúvo ou divorciado, independentemente de 
diversos fatores de confusão.13 Outro estudo, realizado 
na Noruega e na Finlândia, já não encontrou associação 
entre uso de serviços de saúde e estado conjugal.14 Esta 
associação foi observada tanto para menor quanto para 
maior número de consultas, e persistiu após ajustamen-
tos por características sócio-demográficas, condições 
de saúde e estilos de vida. São necessários, portanto, 
estudos mais profundos sobre diferentes locais e cultu-
ras, para um melhor entendimento da associação entre 
estado conjugal e uso de serviços de saúde.

A situação socioeconômica e/ou a escolaridade 
são importantes determinantes do uso de serviços de 
saúde3,15,16 e estão fortemente associadas à cobertura 
por medicina suplementar no Brasil.1,3,17 Dessa forma, 
espera-se que, entre os usuários do SUS, predomine 
a baixa escolaridade e/ou a baixa renda. No presente 

trabalho, conduzido entre usuários exclusivos do 
SUS, houve uma nítida predominância de indivíduos 
que possuiam somente até o Primeiro Grau completo 
(67%). Entretanto, observou-se que, mesmo nessa 
população aparentemente homogênea, a escolaridade 
influenciou o uso de serviços de saúde.

A auto-avaliação da saúde é um dos indicadores 
mais usados para determinar as condições de saúde 
de uma população. Ela reflete uma percepção integra-
da do indivíduo, que inclui as dimensões biológica, 
psicossocial e social, e, ademais, prediz, de forma 
consistente, a mortalidade e o declínio funcional.18 

Estudo brasileiro recente mostrou que a estrutura da 
auto-avaliação da saúde entre idosos assemelha-se à 
definição de saúde como “bem estar físico, mental e 
social”, adotada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS).19 Diversos estudos têm mostrado que a pior 

Fatores associados ao uso e satisfação com os serviços de saúde
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auto-avaliação da saúde está associada com o acesso20 
e uso dos serviços em diferentes locais e culturas.19,21,22 
Como é de se esperar, o número de doenças ou con-
dições crônicas é um outro fator consistentemente 
descrito como associado ao uso de serviços de saú-
de.23 Neste estudo, tanto a auto-avaliação da saúde 
como o número de doenças crônicas auto-referidas 
apresentaram associações independentes com ter tido 
uma ou duas e três ou mais consultas médicas no ano 
precedente. A persistência da associação entre pior 
auto-avaliação da saúde e uso de serviços de saúde, 
mesmo após ajustamentos por número de doenças e 
condições crônicas, sugere que outros fatores, além 
da saúde física, são determinantes do uso de serviços 
de saúde na população estudada.

Diversos trabalhos têm mostrado que indivíduos 
obesos – ou que perderam peso recentemente – uti-
lizam mais serviços de saúde.24-27 Com relação ao 
consumo de cigarros, pesquisa recente, realizada nos 
Estados Unidos da América mostrou associação do 
tabagismo com o número de visitas a médicos espe-
cialistas e hospitalizações mas não com o número de 
consultas a médicos generalistas.27 Ainda com relação 
a estilos de vida, diversos trabalhos têm mostrado que 
indivíduos abstêmios utilizam mais serviços de saúde.28-

30 Essa associação pode ser explicada, parcialmente, 
por piores condições de saúde entre abstêmios.29 Os 
resultados do presente trabalho são coerentes com 
essas observações, uma vez que foram encontradas 
associações positivas entre maior número de consultas 
médicas, percepção de estar acima do peso e consumo 
episódico excessivo de álcool. Adicionalmente, obser-
vou-se uma associação negativa entre tabagismo atual 

e 1-2 e 3 ou mais consultas médicas. Ressalte-se que 
esta última associação indica um padrão inverso na 
lei de cuidados,31 ou seja, os tabagistas foram aqueles 
que tiveram menos consultas médicas no período 
considerado.

Com relação à satisfação do usuário com a atenção 
à saúde recebida, estudos epidemiológicos sobre o 
tema ainda são raros no Brasil. Um trabalho conduzido 
no Estado do Ceará, mostrou que as características 
determinantes dessa satisfação incluíam conseguir 
marcar a consulta, sentir-se melhor após a mesma e 
condição urbana/rural do distrito de residência.32 Um 
outro estudo, baseado em uma amostra da população 
brasileira incluída no Inquérito Mundial de Saúde da 
OMS, mostrou que ter sofrido algum tipo de discrimi-
nação e ser usuário do SUS estavam relacionados a 
um menor grau de satisfação.33 No presente trabalho, 
a satisfação com os serviços e profissionais de saúde 
foi aferida por meio da recomendação para outra 
pessoa da atenção recebida. Os resultados mostraram 
maior satisfação em todas as idades, em comparação 
à faixa etária mais jovem, entre as mulheres, entre os 
residentes no Município de Belo Horizonte-MG, entre 
aqueles com escolaridade superior e entre aqueles que 
consomiam mais quantidade de verduras, legumes ou 
frutas. Por outro lado, a satisfação foi menor entre os 
que tinham uma pior percepção da própria saúde e 
entre os fumantes atuais.

Os resultados deste trabalho mostraram que idade 
mais alta, sexo feminino e escolaridade superior fo-
ram características independentemente associadas ao 
maior uso e à maior satisfação com os profissionais 
e serviços de saúde utilizados. Outras características 
associadas ao uso ou à satisfação com esses serviços fo-
ram estilos de vida e condições de saúde. Algumas das 
associações observadas indicam um padrão inverso 
na lei de cuidados; ou seja, aqueles com escolaridade 
mais baixa, estilos de vida prejudiciais à saúde ou 
pior auto-avaliação da saúde tiveram menos consultas 
médica e/ou recomendaram menos os profissionais e 
serviços por eles usados. Os resultados deste traba-
lho, finalmente, indicam que diferenças no uso e na 
satisfação com os serviços de saúde observadas em 
populações aparentemente mais heterogêneas repro-
duzem-se entre os usuários do Sistema Único de Saúde 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG.

Idade mais avançada, sexo 
feminino e ter curso superior 
apresentaram associações com 
mais uso e maior grau de satisfação 
com os serviços do SUS. 
Pior auto-avaliação da saúde, 
por sua vez, associou-se com o 
maior uso do serviços de saúde e 
insatisfação com os mesmos. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar o padrão de uso de álcool segundo fatores demográficos e sociais. Trata-se de estudo 

transversal de base populacional realizado no Município de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, em 2003. Entrevistas que 
incluíram a escala psicométrica do teste de identificação de transtornos causados pelo uso de bebida alcoólica (AUDIT) foram 
aplicadas a 515 indivíduos com 14 anos ou mais de idade, selecionados em amostragem estratificada e por conglomerados. 
As análises levaram em conta o desenho amostral. Verificou-se que 12,4% da população consomem bebidas alcoólicas duas 
ou mais vezes por semana, 7,5% bebem cinco ou mais doses em dia típico e 3,7% consomem seis ou mais doses semanal ou 
diariamente. O consumo é mais elevado nos homens. A freqüência de consumo é maior nos adultos e idosos, embora adultos 
e jovens apresentem consumo de maior risco. O estrato de maior escolaridade consome com maior freqüência, porém, o 
consumo de maior risco é mais elevado no segmento de escolaridade inferior. As diferenças do padrão de consumo devem 
ser levadas em conta nas propostas de promoção de hábitos saudáveis.

Palavras-chave: consumo de álcool; AUDIT; transtornos causados pelo uso de bebida alcoólica; determinantes sociais.

Summary
The objective of this work is to analyze the demographic and socioeconomic differences in the patterns of alcohol 

consumption, using the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). A household survey with 515 people 14 and 
older, randomly selected through stratified cluster sampling, was carried out in the Municipality of Campinas, State of 
São Paulo, Brazil. Prevalence and 95% confidence intervals for the AUDIT questions were calculated considering the 
sample design. Results showed that 12.4% of the population drinks twice in a week or more, 7.5% drink five or more 
doses on a typical day, and 3.7% drink six or more doses weekly or daily. Men have a higher drinking pattern. Adults and 
older people drink with greater frequency but adults and adolescents showed higher risk drinking. The higher schooling 
strata presents greater drinking frequency while those of lower schooling present higher risk drinking. Differences in 
patterns of alcohol use must be emphasized in promoting healthier alcohol drinking habits.

Key words: alcohol use; AUDIT; alcohol use disorders; social determinants.
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Introdução

Embora a literatura médica evidencie efeitos benéfi-
cos do uso moderado de álcool,1 são sistematicamente 
reconhecidas as conseqüências danosas à saúde acar-
retadas pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas. 
Essa ingestão abusiva produz malefícios de diferentes 
naturezas, como o aumento dos riscos de cirrose 
hepática, de neoplasias de diversas localizações, de 
doenças cardíacas, de acidente vascular cerebral e 
de transtornos mentais. Também é considerada um 
fator de risco para comportamento suicida.2,3 Ao con-
sumo excessivo de álcool atribui-se, também, parcela 
importante dos acidentes de trânsito, acidentes de 
trabalho e episódios de violência, os quais incluem 
maus tratos a crianças e violência doméstica,4,5 além 
de sua associação com a criminalidade.6

O alcoolismo é considerado, atualmente, um dos 
principais problemas de Saúde Pública, responsável 
por parcela significativa dos óbitos evitáveis. Atenção 
especial tem sido destinada ao consumo de bebidas 
alcoólicas por adolescentes e aos episódios de ingestão 
excessiva.7 Estima-se que 6 a 15% da população que 
demanda cuidados primários de saúde fazem uso 
abusivo ou são dependentes do álcool, prevalência que 
aumenta para 15 a 61% nos pacientes que procuram 
clínicas ou hospitais especializados. Apenas um terço 
desses pacientes, entretanto, tem seu problema de 
alcoolismo detectado pelo médico.8

A Região Sudeste do Brasil, onde se localiza o Muni-
cípio, apresenta um padrão de consumo de álcool em 
que 50% da população com 18 anos ou mais de idade 
ingerem bebida alcoólica, 6% diariamente e 18% uma 
a quatro vezes à semana. A cerveja é a bebida alcoólica 
mais consumida, seguida do vinho.9

Revisão sistemática da literatura sobre intervenções 
em atenção primária voltadas à redução do consumo 
de álcool oferece evidências do sucesso dos pro-
gramas desenvolvidos,4 indicando a viabilidade da 
atuação dos serviços de saúde na redução de danos 
e na promoção de hábitos saudáveis frente à ingestão 
de bebidas alcoólicas. Análises sobre resultados de 
intervenções breves também vêm sendo realizadas 
no Brasil.10 

A identificação epidemiológica dos segmentos 
sócio-demográficos mais susceptíveis à dependência 
alcoólica é essencial para orientar a formulação de 
políticas e programas de controle efetivos. 

Leis de controle da venda, propaganda e consumo 
de bebidas alcoólicas têm sido aprovadas e medidas 
para redução do consumo implementadas em muitos 
países.3 No Brasil, a política nacional de promoção 
da saúde imprime forte ênfase nas ações educativas e 
na veiculação de informações sobre os danos do uso 
abusivo do álcool e propõe iniciativas para a restri-
ção de acesso a bebidas alcoólicas pelos segmentos 
vulneráveis.11

A utilização de um instrumento fácil de aplicar, 
válido para obter o padrão do consumo de bebidas 
alcoólicas e diagnosticar problemas de alcoolismo 
constitui importante ferramenta na promoção de um 
maior envolvimento das equipes de saúde, conseqüente 
mobilização e proposição de intervenções adequadas. 
Há evidências de que um bom conhecimento da histó-
ria do paciente sobre sua ingestão alcoólica, seguido 
de um manejo ou encaminhamento adequado, pode 
reduzir o consumo de álcool.12 O monitoramento do 
perfil de consumo de álcool pelos diferentes segmen-
tos da população, por sua vez, torna-se necessário à 
formulação de estratégias eficazes para o controle da 
dependência e a redução de danos.

O objetivo do presente artigo foi analisar o perfil 
do consumo de bebida alcoólica segundo idade, sexo 
e escolaridade na cidade de Campinas-SP. Para tanto, 
adotou-se o Alcohol Use Disorder Identification Test, 
conhecido pela sigla AUDIT – escala psicométrica 
do teste de identificação de transtornos causados 
pelo uso de bebida alcoólica –, como instrumento 
de avaliação.

Esta pesquisa foi desenvolvida como parte de um 
inquérito de base populacional realizado no Município 
de Campinas, Estado de São Paulo, no ano de 2003. 
Ela integrou o “Estudo Multicêntrico de Intervenção 
no Comportamento Suicida (SUPRE-MISS)”, da Orga-
nização Mundial da Saúde – OMS.13,14

Metodologia

A pesquisa foi realizada no Município de Campi-
nas-SP, situado a 100km da capital do Estado, que 
concentrava, em 2003, uma população estimada de 
um milhão de habitantes, 98% residentes na área 
urbana e 78% com idade igual ou superior a 14 anos. 
Foi incluída no inquérito a população de 14 anos ou 
mais, não institucionalizada, residente na zona urbana 
do Município.
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Um tamanho mínimo de amostra de 500 indivíduos 
possibilitou a estimativa de uma prevalência de 3%, 
com um erro de amostragem de 2%, ou uma estima-
tiva de 30%, com um erro de amostragem de 5,7%, 
considerando-se um nível de 95% de confiança e um 
efeito do delineamento de 2. Adotou-se a amostragem 
estratificada, por conglomerados, em três estágios, 
sendo as unidades de amostragem, respectivamente: 
setor censitário, domicílio, e indivíduo.

Neste estudo, utilizou-se o cadastro de domicílios 
e setores censitários do “Inquérito de Saúde do Esta-
do de São Paulo (ISA-SP)”.15 Os setores censitários 
de Campinas-SP foram agrupados em três estratos, 
segundo o percentual de chefes de família com nível 
universitário: Estrato A (mais de 25%; total de 278 
setores); Estrato B (de 5 a 25%, totalizando 252 seto-
res); e Estrato C (menos de 5%, 305 setores). Foram 
sorteados dez setores em cada estrato. Os setores 
sorteados foram percorridos por pesquisadores de 
campo, que fizeram o arrolamento de todos os domi-
cílios existentes.15

A partir da relação de endereços registrados no 
arrolamento, foram sorteados 20 domicílios em cada 
setor censitário, aplicando-se amostragem sistemá-
tica. Esse procedimento resultou em 200 domicílios 
por estrato – 600 domicílios no total. Finalmente, 
em cada domicílio, durante o trabalho de campo, foi 
sorteado um indivíduo de 14 anos ou mais, por meio 
de contagem seqüencial e contínua dos residentes no 
domicílio dispostos em ordem crescente de idade, até 
que se atingisse um número aleatório, previamente 
definido, impresso na capa do formulário.

O instrumento aplicado baseou-se no European 
Parasuicide Study Interview Schedule (EPSIS), uti-
lizado no WHO/EURO Multicentre Study on Suicide 
Behaviour.13 A versão aplicada compõe-se das seguintes 
seções: informações sócio-demográficas; história de 
comportamento suicida pessoal e em membros da 
família; opinião sobre problemas da comunidade; 
saúde física e mental; contato com serviços de saúde; 

e questões relacionadas com consumo de álcool e 
drogas.13

Foram acrescentadas ao protocolo local duas esca-
las psicométricas: Alcohol Use Disorder Identification 
Test (AUDIT); e Sef-Reporting Questionnaire (SRQ-
20), ambos validados no Brasil.16-18

As entrevistas foram realizadas por 12 entrevista-
dores treinados, empenhados em até três tentativas de 
entrevista com a pessoa sorteada. Todas as entrevistas 
foram feitas sem a participação de terceiros. Zonas 
residenciais consideradas perigosas foram abordadas 
na forma de mutirão de pesquisadores, com apoio de 
viatura da universidade. A entrevista foi reaplicada a 
50 indivíduos, selecionados aleatoriamente, para se 
averiguar a confiabilidade dos dados. O estudo de 
campo foi realizado entre maio e julho de 2003. 

O padrão de consumo de álcool foi analisado 
segundo as respostas aos itens componentes do teste 
de escala psicométrica AUDIT. Foram calculadas as 
prevalências segundo gênero, faixas etárias (14-29; 
30-59; 60 anos ou mais de idade), escolaridade (<8 
e 8 anos ou mais de estudo) e presença de uso abusivo 
de álcool. Definiu-se como caso presumível de depen-
dência/uso excessivo de álcool, pessoas que obtiveram 
8 ou mais pontos no AUDIT, cujo período de referência, 
em sua aplicação pelo entrevistador, correspondeu aos 
12 meses prévios à entrevista.

As diferenças foram avaliadas pelo teste χ2, con-
siderando-se um nível de significância de 5%. Foram 
calculados intervalos de 95% de confiança para as 
prevalências da população total. Todas as análises 
foram ponderadas, a fim de compensar as distintas 
probabilidades de seleção dos indivíduos da amostra, 
e levaram em conta o efeito de delineamento. Em 
cada estrato, o peso de um indivíduo sorteado, em 
dado domicílio de determinado setor censitário, foi 
o inverso de sua probabilidade de seleção. Todos os 
cálculos estatísticos foram realizados pelo programa 
Stata versão 8.0, o qual, para a estimativa dos intervalos 
de confiança das prevalências, utiliza o método de 
linearização de Taylor.

Considerações éticas
Todos os participantes assinaram Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido. Foi assegurada a confiden-
cialidade das informações. O inquérito foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade de Campinas.

Estudos evidenciam o sucesso da 
atuação dos serviços de saúde na 
redução de danos e promoção de 
hábitos saudáveis frente à ingestão 
de bebidas aloólicas. 
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Resultados

Foram sorteados 538 indivíduos e houve 23 recusas 
(4,2% do total de pessoas abordadas), perfazendo 
515 entrevistas realizadas. O número de recusas foi 
maior no Estrato A, seguido do B e C (17, cinco e 
uma, respectivamente). A análise dos resultados da 
replicação das entrevistas apontou concordância de 
respostas superior a 80%.

O perfil do consumo de álcool da população resi-
dente no Município de Campinas-SP é apresentado na 
Tabela 1: 12,4% consomem bebida alcoólica duas ou 
mais vezes por semana; 21,2% ingerem três ou mais 
doses em um dia típico; 9,6% tomam seis ou mais 
doses pelo menos uma vez ao mês; 4,5%, com alguma 
freqüência, não se lembram do que aconteceu na noite 
anterior por conta da bebida; 7,8% são criticados 
pelas bebedeiras; e 6,3%, com alguma freqüência, 
têm alguém que já sugeriu que parassem de beber. A 
análise do padrão de consumo segundo gênero revelou 
diferenças significativas nos seguintes itens: freqüência 
de consumo; número de doses em dia típico; freqü-
ência de seis ou mais doses; e as freqüências de (i) 
beber sem conseguir parar, de (ii) deixar de fazer o 
esperado devido à bebida e de (iii) ser incapaz de se 
lembrar do que aconteceu por conta da bebida. Em 
todos esses itens, as maiores prevalências foram do 
sexo masculino (Tabela 1).

Com relação à idade, a freqüência do consumo 
revelou-se distinta entre as faixas analisadas. Embora 
a maior proporção de quem nunca bebeu álcool fos-
se encontrada entre os mais idosos, o percentual de 
quem bebe quatro ou mais vezes por semana atinge 
índices superiores a 6% justamente nos mais idosos e 
nos adultos de 30 a 59 anos de idade (Tabela 2). Os 
mais jovens (14 a 29 anos de idade) apresentaram 
prevalências, significativamente mais elevadas, de (i) 
ser criticado pelas bebedeiras, de (ii) não se lembrar 
do ocorrido por conta da bebida e, no limiar da sig-
nificância estatística, de (iii) sentir-se culpado depois 
de beber. Ainda que sem diferenças significativas, 9,6% 
dos mais jovens e 2,7% das pessoas com 60 anos ou 
mais de idade referem tomar cinco ou mais doses em 
um dia típico (Tabela 2).

A análise do padrão de consumo segundo o nível 
de escolaridade revela a maior prevalência de abs-
têmios no segmento de menor escolaridade (52,0% 
versus 29,8%), o qual, entretanto, também apresenta 

o percentual mais elevado dos que ingerem bebidas 
alcoólicas quatro ou mais vezes por semana (8,3% 
versus 2,2%) (Tabela 3). A freqüência – semanal ou 
diária – de seis ou mais doses é maior no estrato de 
escolaridade inferior (5,1% versus 3,3%), o qual, tam-
bém com maior freqüência, tem alguém que já sugeriu 
que parasse de beber (8,4% versus 3,1%).

A Tabela 4 apresenta as diferenças do perfil de 
consumo, todas com elevada significância estatística 
(p<0,001), entre as pessoas classificadas como 
positivas e as não classificadas como tal pelo AUDIT, 
considerando-se o ponto de corte de 8. Observa-se 
que, entre as pessoas com dependência de álcool, 
51,6% consomem bebida alcoólica duas a quatro 
vezes ao mês e 62,8% consomem cinco ou mais doses 
em dia típico.

Discussão

O percentual de abstêmios encontrado em Campi-
nas-SP é inferior ao observado no Município de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, por Mendoza-
Sassi e Béria.19 Em Campinas-SP, 42,6% da população 
de 14 anos ou mais de idade referiu nunca ingerir 
bebida alcoólica. Esse percentual é de 57% em Rio 
Grande-RS, na população de 15 anos ou mais de idade; 
em Campinas-SP, entretanto, 4,6% consomem bebida 
alcoólica quatro ou mais vezes por semana enquanto 
em Rio Grande-RS, 5,6% relatam essa freqüência 
de consumo.19 Estudo desenvolvido em 107 cidades 
do Brasil observou que 31,3% das pessoas de 12 a 
65 anos de idade nunca haviam consumido bebidas 
alcoólicas.20

Dados de inquérito sobre morbidade e fatores de 
risco realizado em capitais brasileiras2 apontam per-
centuais que variam entre 67,6% (João Pessoa-PB) e 
41,4% (Florianópolis-SC) de pessoas de 15 anos ou 
mais de idade que não consumiram bebida alcoólica 
nos 30 dias anteriores à entrevista. Inquérito realizado 
em quatro localidades do Estado de São Paulo (ISA-SP) 
revela que 53,7% das mulheres e 31,6% dos homens 
com 18 ou mais anos de idade referiram nunca consu-
mir bebida alcoólica.21 Embora não inteiramente com-
paráveis, o percentual da população de Campinas-SP 
que ingere bebida alcoólica é dos mais elevados frente 
aos observados para as capitais brasileiras.2

A prevalência de consumo de cinco ou mais doses 
em um dia típico foi de 7,5% em Campinas-SP e de 
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Tabela 1  -  Perfil do consumo de bebidas alcoólicas (em %) segundo gênero no Município de Campinas, 
 Estado de São Paulo. Brasil, 2003

Variável
Homens 
n=199

Mulheres 
n=316

p a

Ambos
n=515

Prevalência (IC
95%

)b

Freqüência do consumo 0,0000

Nunca 30,7 53,5 42,6 (37,5-47,9)
Mensalmente ou menos 19,6 22,8 21,3 (17,7-25,4)
2 a 4 vezes/mês 28,9 18,9 23,7 (20,3-27,5)
2 a 3 vezes/semana 13,5 2,7 7,8 (5,2-11,6)
4 ou mais vezes/semana 7,4 2,0 4,6 (3,0-7,0)

Número de doses em dia típico 0,0000

0 31,8 54,0 43,4 (38,5-48,4)
1-2 36,5 34,6 35,5 (30,2-41,1)
3-4 21,1 6,9 13,7 (10,9-17,1)
5 ou mais 10,7 4,5 7,5 (4,7-11,7)

Freqüência de seis ou mais doses 0,0001

Nunca 66,0 86,2 76,6 (72,2-80,4)
Menos que mensalmente 19,7 8,5 13,9 (10,5-18,1)
Mensalmente 7,8 4,2 5,9 (3,5-9,9)
Semanalmente ou diariamente 6,5 1,1 3,7 (1,9-7,1)

Freqüência de beber sem conseguir parar 0,0001

Nunca 95,0 99,7 97,5 (95,3-98,6)
Com alguma freqüência 5,0 0,3 2,5 (1,4-4,7)

Deixou de fazer o esperado devido à bebida 0,0047

Nunca 97,9 99,9 98,9 (97,1-99,6)
Com alguma freqüência 2,1 0,1 1,1 (0,4-2,9)

Necessidade de bebida pela manhã 0,4815

Nunca 99,7 99,3 99,5 (97,5-99,9)
Com alguma freqüência 0,3 0,7 0,5 (0,9- 2,5)

Sentiu-se culpado depois de beber 0,1379

Nunca 94,7 97,7 96,3 (92,8-98,1)
Com alguma freqüência 5,3 2,3 3,7 (1,9-7,2)

Incapaz de lembrar o que aconteceu na noite anterior por conta da bebida 0,0004

Nunca 91,9 98,8 95,5 (92,9-97,2)
Com alguma freqüência 8,1 1,2 4,5 (2,8-7,1)

Foi criticado por suas bebedeiras 0,1459

Nunca 90,1 94,1 92,2 (89,0-94,5)
Com alguma freqüência 9,9 5,9 7,8 (5,5-11,0)

Alguém sugeriu que parasse de beber 0,0736

Nunca 91,5 95,7 93,7 (90,6-95,9)
Com alguma freqüência 8,6 4,3 6,3 (4,1-9,4)

a) Valor de p referente a teste χ2

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

10,1% em Rio Grande-RS e a freqüência semanal ou 
diária de seis ou mais doses, de 3,7% em Campinas-SP 
e de 12,0% em Rio Grande-RS.19 Considerando-se ape-
nas os que consomem bebidas alcoólicas, os percen-

tuais de Campinas-SP aumentam para 12,9% e 6,0%, 
respectivamente. O percentual de consumo excessivo 
do Município de Campinas-SP, embora menor que o 
do Município gaúcho, é bastante elevado alertando 
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Tabela 2  -  Padrão de consumo de bebidas alcoólicas segundo faixas de idade no Município de Campinas, 
 Estado de São Paulo. Brasil, 2003

Variável
Grupos de idade

P a
14-29

n=157
30-59

n=265
60 ou mais

n=93

Freqüência do consumo 0,0324

Nunca 42,5 38,8 58,0
Mensalmente ou menos 26,5 18,1 18,1
2 a 4 vezes/mês 24,1 26,1 13,1
2 a 3 vezes/semana 5,4 10,5 4,7
4 ou mais vezes/semana 1,5 6,5 6,1

Número de doses em dia típico 0,1438

0 42,8 40,1 58,0
1-2 31,3 39,0 34,0
3-4 16,3 13,8 5,3
5 ou mais 9,6 7,0 2,7

Freqüência de seis ou mais doses 0,0646

Nunca 72,9 74,7 94,7
Menos que mensalmente 17,9 13,5 3,4
Mensalmente 6,1 7,3 –
Semanalmente ou diariamente 3,2 4,5 1,9

Freqüência de beber sem conseguir parar 0,2636

Nunca 98,8 96,3 98,1
Com alguma freqüência 1,2 3,7 1,9

Deixou de fazer o esperado devido à bebida 0,5555

Nunca 98,3 99,1 100,0
Com alguma freqüência 1,7 0,9 –

Necessidade de bebida pela manhã 0,3995

Nunca 100,0 99,0 100,0
Com alguma freqüência – 1,0 –

Sentiu-se culpado depois de beber 0,0669

Nunca 93,3 97,5 100,0
Com alguma freqüência 6,7 2,5 –

Incapaz de lembrar o que aconteceu na noite anterior por conta da bebida 0,0446

Nunca 92,9 96,3 100,0
Com alguma freqüência 7,1 3,7 –

Foi criticado por suas bebedeiras 0,0040

Nunca 87,8,1 93,9 98,3
Com alguma freqüência 12,2 6,1 1,7

Alguém sugeriu que parasse de beber 0,3219

Nunca 91,7 94,4 97,2
Com alguma freqüência 8,3 5,6 2,8

a) Valor de p referente a teste χ2

para prejuízos individuais e possíveis prejuízos sociais 
como absenteísmo, acidentes de trabalho, violência 
intrafamiliar, acidentes de trânsito e homicídios.

Embora o padrão de consumo apresentado pelas 
mulheres seja menos danoso que o observado nos 
homens, é evidente a importância que a ingestão de 

álcool vem apresentando no sexo feminino: 5,9% 
das mulheres de Campinas-SP com 14 anos ou mais 
de idade são criticadas pelas bebedeiras, 4,3% delas 
recebem, com alguma freqüência, sugestão no sentido 
de pararem de beber e 4,5% bebem cinco ou mais 
doses em um dia típico. Ainda no que diz respeito ao 
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Tabela 3  -  Perfil do consumo de bebidas alcoólicas segundo anos de escolaridade em indivíduos com 
 20 anos ou mais de idade no Município de Campinas, Estado de São Paulo. Brasil, 2003

Variável
Escolaridade (anos)

p a
≤ 8

n=235
9 ou mais

n=225

Freqüência do consumo 0,0000
Nunca 52,0 29,8
Mensalmente ou menos 16,1 24,8
2 a 4 vezes/mês 18,0 31,6
2 a 3 vezes/semana 5,5 11,6
4 ou mais vezes/semana 8,3 2,2

Número de doses em dia típico 0,0011
0 52,4 30,4
1-2 29,9 43,8
3-4 10,5 18,9
5 ou mais 7,2 6,9

Freqüência de seis ou mais doses 0,0148
Nunca 82,0 70,1
Menos que mensalmente 10,3 19,1
Mensalmente 2,6 7,6
Semanalmente ou diariamente 5,1 3,3

Freqüência de beber sem conseguir parar 0,6923
Nunca 96,7 97,5
Com alguma freqüência 3,3 2,5

Deixou de fazer o esperado devido à bebida 0,8241
Nunca 99,0 99,2
Com alguma freqüência 1,0 0,8

Necessidade de bebida pela manhã 0,2399
Nunca 98,9 100,0
Com alguma freqüência 1,1 –

Sentiu-se culpado depois de beber 0,4213
Nunca 97,5 95,8
Com alguma freqüência 2,5 4,2

Incapaz de lembrar o que aconteceu na noite anterior por conta da bebida 0,8496
Nunca 95,8 95,5
Com alguma freqüência 4,2 4,5

Foi criticado por suas bebedeiras 0,9643
Nunca 93,4 93,5
Com alguma freqüência 6,6 6,5

Alguém sugeriu que parasse de beber 0,0228
Nunca 91,6 96,9
Com alguma freqüência 8,4 3,1

a) Valor de p referente a teste χ2

gênero, a maior freqüência de consumo de álcool entre 
homens é inteiramente consistente com os relatos da 
literatura.2,3,5,22,23

Quanto às faixas etárias, embora a freqüência do 
consumo seja mais elevada nos adultos de 30 a 59 
anos (17% consomem bebida alcoólica 2 ou mais 
vezes por semana), o consumo de 3 ou mais doses em 

dia tipico, é maior nos mais jovens atingindo 25,9%, 
comparativamente a 20,8% nos adultos de meia idade 
e 8% nos idosos. Também o consumo de maior risco 
é mais freqüente entre os mais jovens (14 a 29 anos 
de idade), dos quais 7,1% referem ser incapazes de 
lembrar o que aconteceu na noite anterior por conta 
da bebida e 12,2% são criticados pelas bebedeiras. 
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Tabela 4  -  Distribuição (%) das respostas aos itens do AUDIT a segundo a condição de ser ou não 
 dependente de álcool b no Município de Campinas, Estado de São Paulo. Brasil, 2003

Itens do AUDIT a AUDITa  –  (477) AUDITa  +  (38)

Freqüência do consumo
Nunca 46,5 –
Mensalmente ou menos 23,2 –
2 a 4 vezes/mês 21,1 51,6
2 a 3 vezes/semana 6,2 26,1
4 ou mais vezes/semana 2,9 22,3

Número de doses em dia típico
0 47,4 –
1-2 37,8 10,3
3-4 12,5 26,9
5-6 2,3 30,4
7-9 0,1 32,4

Freqüência de seis ou mais doses
Nunca 83,5 1,2
Menos que mensalmente 13,1 21,9
Mensalmente 3,3 34,5
Semanalmente 0,1 38,1
Diariamente ou quase – 4,4

Freqüência de beber sem conseguir parar
Nunca 99,0 80,2
Menos que mensalmente 1,0 13,5
Mensalmente – 5,1
Diariamente ou quase – 1,2

Deixou de fazer o esperado devido à bebida
Nunca 100,0 86,9
Menos que mensalmente – 8,3
Mensalmente – 4,9

Necessidade de bebida pela manhã
Nunca 100,0 94,2
Menos que mensalmente – 1,5
Diariamente ou quase – 4,3

Sentiu-se culpado depois de beber
Nunca 98,8 68,3
Menos que mensalmente 1,2 29,7
Mensalmente – 1,9

Incapaz de lembrar o que aconteceu na noite anterior por conta da bebida
Nunca 98,8 59,8
Menos que mensalmente 1,2 32,6
Mensalmente – 7,6

Foi criticado por suas bebedeiras
Nunca 97,6 33,7
Menos que mensalmente 2,0 41,5
Mensalmente 0,5 18,7
Semanalmente – 3,1
Diariamente ou quase – 3,0

Alguém sugeriu que parasse de beber
Nunca 97,6 51,7
Menos que mensalmente 2,4 34,3
Mensalmente 0,04 11,0
Semanalmente – 2,9

a) AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test

b) Condição presumida com ponto de corte igual a 8
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Inquérito de morbidade e fatores de risco2 revelou, em 
capitais brasileiras, maior freqüência de uso de álcool 
nos 30 dias prévios à entrevista no segmento de 25 a 
49 anos de idade e menor prevalência no grupo de 50 
anos ou mais; os jovens de 15 a 24 anos apresentavam 
percentual um pouco inferior ao dos adultos. Costa e 
colaboradores24 verificaram, em Pelotas-RS, maior 
uso abusivo em idosos, enquanto dados do Sistema 
de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 
apontam maior uso abusivo entre os mais jovens.5 A 
maior prevalência de ingestão abusiva nos adolescen-
tes e adultos jovens é preocupante e coerente com as 
observações de crescimento do consumo de álcool 
por adolescentes.25 Os jovens são considerados o 
grupo populacional sob maiores riscos, de forma 
que as prevalências de consumo e o padrão de beber 
nesse segmento demográfico precisam ser especial-
mente monitorados.7,9 Nos jovens, os episódios de 
bebedeira estão relacionados a acidentes de trânsito, 
envolvimento em brigas e episódios violentos, uso de 
drogas ilícitas, gravidez indesejável e outros danos.4,7 
Vieira e colaboradores26 verificaram intensidade de 
ingestão e freqüência de episódios de uso abusivo 
mais elevadas no segmento que inicia o consumo de 
bebidas alcoólicas mais precocemente.

Quanto à escolaridade, maior número de abstêmios 
foi encontrado entre os de menor escolaridade, a des-
peito desse segmento também apresentar o maior per-
centual com uso excessivo (quatro ou mais vezes por 
semana; e com seis ou mais doses ingeridas semanal 
ou diariamente). O maior número de abstêmios entre 
estratos de menor escolaridade pode estar  relacionado 
a padrões culturais e de filiação a religiões que preco-
nizam evitar o uso de bebida alcoólica.23

Não foram observadas diferenças significativas entre 
os estratos de escolaridade nos itens que apontam 
dependência, como: não conseguir parar de beber, 
necessitar de bebida pela manhã, sentir-se culpado e 
ser incapaz de lembrar o que ocorreu por conta da 
bebida. Inquérito domiciliar realizado em capitais 
brasileiras2 também encontrou maior prevalência dos 
que consumiram bebida alcoólica nos 30 dias prévios à 
entrevista no segmento de maior escolaridade. Inquéri-
to realizado em áreas do Estado de São Paulo observou 
uma dependência de álcool maior entre os estratos de 
menor escolaridade nos homens; e o inverso nas mu-
lheres.21 Dados do Vigitel revelam não haver diferença 

significativa entre estratos sociais definidos pelo nível 
de escolaridade quanto ao uso abusivo de álcool.5 
Os achados apresentados na literatura são contradi-
tórios quanto ao consumo de bebida alcoólica e seu 
uso abusivo por estratos sociais;23 essas publicações, 
entretanto, tendem a confirmar maior consumo nos 
segmentos sociais de melhor padrão socioeconômico 
e maior dependência/consumo de risco nos estratos 
de menor renda e escolaridade.19,23,27

O uso abusivo do álcool em Campinas-SP, avaliado 
pelo teste AUDIT, aponta que proporção significativa 
(51,6%) dos dependentes do Município bebe duas a 
quatro vezes ao mês e apenas 22,3% ingerem álcool 
quatro ou mais vezes à semana, o que enfatiza a 
importância de ações voltadas aos que consomem 
esporadicamente e não apresentam dependência diária 
de consumo de álcool. Os dados do presente trabalho, 
por sua vez, mostram que, entre os dependentes do 
Município estudado, 68,3% referem nunca se sentirem 
culpados depois de beber, 33,7% afirmam nunca terem 
sido criticados pelas bebedeiras e 51,7% nunca terem 
recebido sugestão para que parassem de beber. A 
compreensão desses aspectos é relevante no sentido de 
adequar as intervenções voltadas ao controle de danos 
e à redução de comportamentos nocivos à saúde.

Algumas limitações metodológicas do presente 
estudo devem ser consideradas. Apesar de o número 
total de entrevistas adequar-se ao tamanho amostral 
requerido para as estimativas globais de prevalência, 
em algumas categorias de resposta, o quantitativo de 
indivíduos foi pequeno. Tal fato limita a interpretação 
de alguns resultados, com possibilidade de ocorrência 
de erros de tipo 2. Por sua vez, as múltiplas compa-
rações podem ter elevado a probabilidade de erros 
de tipo 1.

Deve-se enfatizar as ações 
de promoção da saúde entre 
adolescentes e escolares, de forma a 
evitar o padrão de risco de consumo 
episódico e excessivo de álcool e 
sua evolução para casos crônicos de 
dependência e/ou progressão para 
o uso de outras drogas. 
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Outro ponto diz respeito ao instrumento utilizado 
para avaliação do consumo de bebidas alcoólicas, o 
teste AUDIT. Embora ele constitua uma das escalas mais 
difundidas e utilizadas, com reconhecidas qualidades 
psicométricas,28 discute-se, ainda, sobre os melhores 
pontos de corte para a definição de caso presumível de 
uso abusivo ou dependência. Alguns autores defendem 
que sejam utilizados pontos de corte diferenciados 
para homens e mulheres.29

Este estudo, possibilitou verificar distintos padrões 
de consumo de álcool conforme gênero, faixa etária 
e nível de escolaridade. Adultos e idosos ingerem ál-
cool com maior freqüência, embora moderadamente, 
enquanto o uso abusivo por jovens decorre, principal-
mente, de práticas de bebedeiras mensais, semanais ou 
com menor freqüência, conferindo especial importân-
cia às intervenções focadas em adolescentes e adultos 
jovens. Ações de saúde visando diminuir o consumo 
abusivo de álcool e suas conseqüências, além de diri-
gidas ao conjunto da população, precisariam contem-
plar, de forma apropriada, os grupos mais vulneráveis. 
Em Campinas-SP, encontra-se estruturada uma rede de 
cuidado para o tratamento da dependência de álcool 
e drogas que, além do conjunto de serviços gerais de 
saúde e de ambulatórios especializados vinculados a 
universidades, conta com o Centro de Atenção Psicos-
social em Álcool e outras Drogas (CAPS AD) e o Núcleo 
de Apoio à Dependência Química (NADEQ). O CAPS 
AD, oferece atendimento ambulatorial semi-intensivo 
e intensivo e dispõe de amplo espectro de atividades, 
como desintoxicação, atendimento psiquiátrico, 
atendimento clínico, grupos de psicoterapia, oficinas 

terapêuticas e atividades abertas (caminhada, Liang 
Gong e oficinas de artesanato).

Os resultados deste estudo indicam a importância 
de se enfatizar as ações de promoção de saúde entre 
adolescentes e escolares, de forma a evitar o padrão 
de risco de consumo episódico e excessivo de álcool 
e sua evolução para casos crônicos de dependência 
e/ou progressão para o uso de outras drogas. O 
conhecimento do padrão de consumo de álcool é 
essencial para o estabelecimento de atividades de 
vigilância e de metas para os programas de interven-
ção. E a identificação dos grupos mais vulneráveis 
e seu monitoramento são fundamentais para avaliar 
os programas e orientar estratégias mais efetivas de 
controle e redução de danos.
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Resumo
O envelhecimento populacional é um fato marcante da transição demográfica. O estudo das causas básicas em idosos 

permite visualizar seu perfil epidemiológico, embora possa ser prejudicado pela alta proporção de causas mal definidas. O 
objetivo deste trabalho é descrever a mortalidade dos idosos por essas causas no Brasil. A fonte dos dados foi o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Entre as variáveis, a principal modalidade foi a causa básica mal 
definida [Capítulo XVIII da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima 
Revisão (CID-10)]. O decréscimo desses óbitos em idosos foi de 35% entre 1996 e 2005. Considerando os óbitos de 60 a 
69 anos e os de 80 e mais anos, as proporções de mal definidos aumentaram em 9,9% e 14,8%, respectivamente, no ano 
de 2005. Métodos visando a sua diminuição são sugeridos, salientando-se que o fato mais importante é o de os médicos 
preencherem adequadamente as declarações de óbito – com as reais causas básicas, conseqüenciais e terminais –, objetivo 
maior dos estudiosos.

Palavras-chave: envelhecimento; causas de morte; declaração de óbito; epidemiologia.

Summary
The study of mortality of elderly persons according to underlying causes permits the understanding of their epidemio-

logical profile; but there is a large proportion of ill-defined causes. The objective of this work is to describe the Brazilian 
elderly mortality according to ill-defined underlying causes. Data source was the System of Information on Mortality 
of the Ministry of Health. Among variables, the ill-defined underlying cause of death was the main one [Chapter XVIII, 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10th Revision (ICD-10)]. There was 
a 35% decrease in the occurrence of them observing the elderly deaths, from 1996 to 2005. An increase on the ratios 
(ill-defined/all deaths) was detected in 2005 from the deaths of 60 to 69 years to the deaths of 80 and more years: 9.9% 
and 14.8%, respectively. Methodologies to diminish these proportions are suggested; however, the most relevant factor 
is an adequate report by the physicians of the actual causes of death – underlying, associated and complications – in 
the death certificates.

Key words: aging; cause of death; death certificate; epidemiology.
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Introdução

O rápido envelhecimento populacional é a mudança 
demográfica mais marcante observada em países em 
desenvolvimento, a partir da segunda metade do século 
XX. Esse fenômeno, inicialmente observado em países 
mais desenvolvidos, assume, naqueles, uma velocidade 
sem precedentes na história da humanidade. O Brasil 
não foge a essa regra, destacando-se em três aspectos: 
o envelhecimento de sua população tem sido gradual 
e contínuo; o segmento idoso é o que mais cresce no 
país; e o número absoluto de idosos se apresenta com 
valores elevados, constituindo-se na sexta maior popu-
lação idosa do mundo.1 Tais características conduzem 
a importantes repercussões na demanda aos serviços 
de atenção e assistência à saúde.

Acompanhando a evolução temporal, no Brasil, 
nota-se que esse crescimento apresentou comporta-
mento interessante: em 1980, a proporção de idosos 
(definidos como adultos de 60 anos de idade e mais) 
foi igual a 6,1% (7.204.517 habitantes); já no Censo 
de 1991, passaram a ser 10.722.705 idosos (7,3%); 
e em 2000, o Censo mostrou uma proporção de 8,6% 
(14.536.029 idosos). A estimativa para 2005 foi de 
16.907.782 idosos; ou seja, em 25 anos, esse estrato 
mais do que dobrou seu tamanho.2,3

É digno de nota que o aumento dessa população 
vem ocorrendo de forma mais acentuada no segmento 
dos mais velhos. Entre os censos de 1991 e 2000, a 
população de 60 a 69 anos de idade aumentou 28%, 
ao passo que, para os de 70 a 79 e 80 anos e mais, esse 
crescimento foi de 42% e 62%, respectivamente.4,5 É 
possível verificar, outrossim, que a esperança de vida 
no país elevou-se de 66,9 anos, em 1991, para 72,1 
anos, em 2005, com maior sobrevida para as mulheres; 
e que a vida média aos 60 anos cresceu 20,9 anos no 
período.3

Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), realizada pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram 
tendências positivas nas condições de saúde e no uso 
de serviços de saúde pela população idosa brasileira. 
Entre 1998 e 2003, diminuiu a prevalência dos que 
haviam estado acamados, melhoraram a auto-avalia-
ção da saúde e a capacidade funcional e aumentou 
o número de consultas médicas.6 O IBGE, na Síntese 
de Indicadores Sociais 2007,7 mostra um Brasil com 
melhores condições de vida, embora de forma desigual 

para os dois extremos etários, com mais avanços para 
os idosos do que para crianças, adolescentes e jovens, 
levando a crer que o país consegue oferecer mais saúde 
aos mais velhos. Para dar conta dessas necessidades, as 
autoridades sanitárias precisam conhecer o real perfil 
epidemiológico desse estrato populacional.

Com a municipalização das ações de saúde, os ges-
tores municipais de saúde vêem-se na contingência de 
atender a uma grande e crescente demanda de idosos, 
nos vários enfoques de saúde e bem-estar. Lima-Costa 
e colaboradores2 comentam que as informações sobre 
a saúde da população idosa e suas demandas por 
serviços médicos e sociais são fundamentais para o pla-
nejamento da assistência e promoção da saúde; e que, 
apropriadamente, as atuais condições de saúde dessa 
população são pouco conhecidas no Brasil. Estudos 
epidemiológicos de base populacional, que analisam 
idosos residentes na comunidade, forneceriam essa 
informação; porém, não são muito comuns no país. 
Entre eles, sobressaem-se os de Ramos,8 Veras,9 Ramos 
e colaboradores,10,11 Coelho Filho e Ramos,12 Lima-
Costa e colaboradores13 e Lebrão e Duarte.14

As estatísticas de mortalidade são as mais utiliza-
das, mundialmente, enquanto fontes de dados para 
a avaliação de saúde como um todo ou em estratos 
populacionais – como no presente caso, de idosos. 
A proporção de mortes de 60 anos de idade e mais, 
entre os óbitos totais no Brasil, elevou-se de 52,6%, 
em 1996, para 58,6%, em 2005.

Quando se usa a mortalidade por causas para 
avaliar a saúde da população idosa, há de se consi-
derar que essa avaliação pode estar comprometida, 
caso exista uma elevada proporção de óbitos por 
causas mal definidas. No país, a maior quantidade 
de óbitos mal definidos concentra-se na faixa de 60 
de idade e mais; isto é, representa 67,2% das mortes 
por causas mal definidas, segundo dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM) referentes a 2005.15 Uma das explicações 
para a maior proporção de óbitos por causas mal 
definidas é a dificuldade em se estabelecer a causa 
básica do óbito nos idosos. Esta, provavelmente, é 
conseqüência da presença de múltiplas doenças no 
idoso e da influência da idade na expressão clínica de 
sinais e sintomas para o diagnóstico correto da causa 
básica do óbito.16,17 Em 2000, o coeficiente de mor-
talidade classificado como ‘Sem assistência médica’ 
aumentou de 13,5 por 100.000 habitantes de 20 a 

Mortalidade de idosos por causas mal definidas
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59 anos de idade para 109,7/100 mil hab. de 60 a 69 
anos, 297,4/100 mil hab. de 70 a 79 anos e 123,1/100 
mil habitantes de 80 anos de idade e mais. Os riscos 
relativos para as mortes sem assistência médica fo-
ram substancialmente maiores nas três faixas etárias 
idosas, comparativamente `aquele associado com a 
mortalidade por todas as causas, caracterizando um 
excesso de mortalidade.18

Reduzir a proporção de óbitos por causas mal 
definidas em idosos é importante porque permitirá 
o estabelecimento de um perfil de mortalidade desse 
estrato populacional muito mais próximo da realidade; 
e, também, a redução da proporção de causas mal 
definidas para o país como um todo, já que a faixa 
etária idosa concentra a maior parte dos óbitos sem 
causa estabelecida, como já foi mencionado. 

Os objetivos deste trabalho são (i) descrever a 
tendência, as faixas etárias, a assistência médica, o 
local de ocorrência, o médico que atestou e as causas 
básicas das mortes de idosos no Brasil, com ênfase nas 
causas mal definidas, e (ii) discutir possíveis formas e 
metodologias que visem à redução dessas causas.

Metodologia

A população de estudo foi obtida do banco de da-
dos do Sistema de Informações sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde – SIM –, que apresenta os óbitos 
do país, de Estados e Municípios, segundo sexo, idade 
e demais variáveis constantes na declaração de óbito 
(DO). Estudou-se, particularmente, a causa básica da 
morte, com interesse especial nas causas mal defini-
das (MD), contidas no Capítulo XVIII da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10) –, 
que incluem as ‘Sem assistência médica’.19 

A análise foi feita de acordo com sexo, idade, as-
sistência médica durante a doença que levou à morte, 
local de ocorrência do óbito e qualidade do médico 
que forneceu a DO no período de 1996 a 2005, além, 
evidentemente, de um possível detalhamento da causa 
básica de morte.

Considerações éticas
O estudo utilizou o banco de dados do SIM, sem 

identificação nominal, de domínio público, razão 
pela qual não houve necessidade de submissão a um 
comitê de ética.

Resultados

Tendência no período
No Brasil, as proporções de óbitos por causas MD 

mostram reduções relevantes entre 1996 e 2005: de 
15,1 para 10,4%, em todas as idades; e de 18,2 para 
11,9%, em idosos de 60 anos e mais. O decréscimo 
dos óbitos por causas MD, para todas as idades, foi 
de 31%, enquanto nos idosos, foi um pouco maior, 
de cerca de 35% (Figura 1). Verificam-se, no período, 
decréscimos maiores das mortes por causas MD entre 
os óbitos gerais, de 137.039 para 104.455 (23,8%), em 
comparação com os óbitos dos idosos (de 86.893 para 
70.240), com valor relativo igual a 19,2%. Nas Regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os valores são mais baixos, 
embora no Norte e no Nordeste, a situação ainda seja 
muito preocupante, na medida em que os dados eviden-
ciam valores acima de 20%. No que tange à distribuição 
pelas unidades da Federação (UF), no ano 2000, 15 
Estados apresentavam proporções equivalentes a 20% 
ou mais; em alguns deles, o valor ultrapassava os 40%. 
Em 2005, observa-se que apenas sete UF (incluída a 
Bahia) apresentavam essa proporção entre 20 e 30% 
(Figura 2).

Faixas etárias
Ao se analisarem as freqüências das mortes nos 

idosos por causas MD, de acordo com as idades, 
verifica-se que as proporções aumentam dos óbitos 
de 60 a 69 anos para os de 80 anos e mais, variando 
entre 9,9 e 14,8%. De 1996 a 2005, os decréscimos 
foram de 28,8%, 39,3% e 37%, respectivamente para 
as mortes de 60 a 69, 70 a 79 anos e 80 anos e mais 
de idade (Tabela 1), com declínio relativo menor entre 
os menos idosos.
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Figura 1  -  Proporção (%) de óbitos por causas mal definidas em todas as idades e em idosos. 
 Brasil, 1996 a 2005

Figura 2  -  Proporção (%) de óbitos de idosos por causas mal definidas segundo unidades da Federação. 
 Brasil, 2000 e 2005
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Assistência médica
Quanto à variável ‘Assistência médica’ e suas 

modalidades, nota-se que, de 2000 a 2005, em mais 
de 75% dos casos, havia sido preenchida a categoria 
‘Ignorada’ ou nenhuma delas estava assinalada. Essa 
constatação revela o quanto há por ser feito, todavia, 
quando se objetiva declarações de óbito completas e 
corretas. 

É relevante salientar que, em cerca de 8% das DO, 
havia-se preenchido que o falecido recebera assistên-
cia médica na doença que o levou à morte. Esse é um 
prenúncio de que a qualidade da informação pode 
e deve ser melhorada, na medida em que, havendo 
assistência médica, a causa da morte não pode ser 
mal definida (Tabela 2).

Local do óbito
Considerando-se o local de ocorrência dos óbitos 

MD dos idosos, destaca-se a categoria ‘Domicílio’ em 
proporções superiores a 70%, chegando a 77% entre 
1996 e 2005. Mortes ocorridas em ‘Hospital’ variaram 
entre 15 e 23%, ao ser acrescida a categoria ‘Outros 
estabelecimentos de saúde’. Quanto ao preenchimento 
do local, é de se destacar que, nos últimos anos, a 
ausência de informação não chegou a 2% das DO.

Os dados de 2005 mostram que em 16.513 óbitos 
– 23,8% das mortes por causas MD em idosos –, a 
causa básica poder-se-ia encontrar mais bem definida. 

Se os óbitos ocorreram em hospital, algum tratamento 
foi ministrado e, portanto, a causa básica poderia, ao 
menos, corresponder à hipótese diagnóstica que os 
médicos formularam em relação a esses pacientes 
(Tabela 3).

Médico atestante
Ao se considerar o conjunto de óbitos por todas 

as causas, em 43,8% desse total, a DO encontrava-se 
assinada pelo médico que tratou da pessoa que morreu 
(Tabela 4). Quando a causa era mal definida, essa 
proporção decrescia para 15,2%; ressalte-se, contudo, 
que em 55,8% dos casos, nenhuma modalidade estava 
preenchida.

Causas básicas da morte
Em 2005, no Brasil, a proporção de óbitos MD 

em idosos (11,9%) foi suplantada tão-somente 
pelas mortes cujas causas básicas eram doenças do 
aparelho circulatório (36,5%), neoplasias (16%) 
e doenças do aparelho respiratório (12,6%). É 
relevante, também, analisar a distribuição dessas 
mortes por causas MD, de acordo com categorias 
do Capítulo XVIII da CID-10, pois o comportamento 
das mortes por senilidade, sem assistência médica e 
demais causas, mostra aspectos interessantes (Tabela 
5). As mortes por senilidade foram pouco freqüentes 
em 2005 (3,8%), como em anos anteriores (3% em 

Tabela 1  -  Número total de óbitos e número e proporção (%) de óbitos por causas mal definidas (MD) em 
 idosos segundo grupos etários. Brasil, 1996 a 2005

60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais

Ano
Total

MD
Total

MD
Total 

MD

Nº % Nº % Nº %

1996 147.894 20.569 13,9 167.365 28.177 16,8 162.506 38.147 23,5

1997 146.799 20.021 13,6 169.031 27.413 16,2 163.742 37.607 23,0

1998 150.527 21.209 14,1 176.644 28.551 16,2 174.618 40.262 23,1

1999 152.267 21.251 14,0 180.671 28.665 15,9 179.042 40.374 22,6

2000 153.713 20.509 13,3 184.306 27.075 14,7 183.965 39.416 21,4

2001 154.886 20.648 13,3 190.220 27.999 14,7 193.719 41.031 21,2

2002 156.492 20.205 12,9 196.364 27.935 14,2 204.931 41.773 20,4

2003 159.474 19.801 12,4 202.321 27.707 13,7 215.335 42.676 19,8

2004 164.532 19.253 11,7 208.161 25.994 12,5 225.414 40.851 18,1

2005 160.659 15.855 9,9 203.906 20.855 10,2 225.450 33.435 14,8

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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Tabela 2  -  Número e proporção (%) de óbitos por causas mal definidas em idosos segundo resposta à variável 
‘Recebeu assistência médica’. Brasil, 1996 a 2005

Ano
Sim Não Ignorado TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

1996 8.810 10,1 37.255 42,9 40.828 47,0 86.893 100,0

1997 8.877 10,4 34.393 40,4 41.801 49,1 85.071 100,0

1998 10.133 11,3 31.477 35,0 48.420 53,8 90.030 100,0

1999 8.327 9,2 24.312 26,8 58.151 64,1 90.790 100,0

2000 5.430 6,2 16.007 18,4 65.563 75,4 87.000 100,0

2001 5.583 6,2 13.988 15,6 70.107 78,2 89.678 100,0

2002 6.363 7,1 13.798 15,3 69.752 77,6 89.913 100,0

2003 6.999 7,8 13.166 14,6 70.019 77,6 90.184 100,0

2004 7.272 8,4 12.650 14,7 66.176 76,9 86.098 100,0

2005 6.456 9,2 9.380 13,4 54.404 77,5 70.240 100,0

Tabela 3  -  Número e proporção (%) de óbitos por causas mal definidas, em idosos segundo local de ocorrência. 
Brasil, 1996 a 2005

Ano

Hospital e outras 
instituições de saúde Domicílio Via pública e 

outros Ignorado TOTAL

Nº % a Nº % a Nº % a Nº Nº % a

1996 13.583 16,2 65.735 78,4 4.491 5,4 3.084 86.893 100,0

1997 12.790 15,5 65.980 79,7 3.975 4,8 2.326 85.071 100,0

1998 14.601 16,6 68.661 78,1 4.600 5,2 2.168 90.030 100,0

1999 15.816 18,2 67.154 77,3 3.896 4,5 3.924 90.790 100,0

2000 15.895 18,6 66.492 77,6 3.255 3,8 1.358 87.000 100,0

2001 17.520 19,8 67.806 76,6 3.217 3,6 1.135 89.678 100,0

2002 17.462 19,6 67.928 76,2 3.719 4,2 804 89.913 100,0

2003 18.357 20,5 67.258 75,2 3.821 4,3 748 90.184 100,0

2004 18.008 21,3 63.027 74,6 3.408 4,0 1.655 86.098 100,0

2005 16.513 23,8 49.586 71,6 3.201 4,6 940 70.240 100,00

a) Proporções calculadas excluindo-se os óbitos ocorridos em local ignorado

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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1996; 2,5% em 1999; e 2,8% em 2003). Não obs-
tante, é mister ressaltar que, ao estudar esse grupo 
de causas segundo idade, a proporção aumenta dos 
idosos mais novos para os mais velhos. A senilidade, 
por disposição da 10a Revisão da CID-10,19 não deve 
ser considerada como causa básica da morte, salvo 
quando constitua o único diagnóstico informado pelo 
médico na DO. Essa questão vem sendo discutida 

internacionalmente, entre os que trabalham com 
mortalidade, haja vista que, para muitos, a senilidade 
pode ser causa de morte.

As freqüências dos óbitos ‘Sem assistência médica’ 
(SAM), a partir de 1996, reduziram-se continuamente. 
Assim, de 59.237 casos em 1996, passaram a 35.329 
óbitos em 2005, ocasionando redução na proporção 
SAM/total de óbitos de 60 anos e mais de idade (cerca 
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Tabela 4  -  Número e proporção (%) de óbitos em idosos segundo causa básica e qualidade do médico que 
assinou a declaração de óbito (DO). Brasil, 2005

Qualidade do médico que assinou a DO
Todas as causas Mal definidas

Nº % Nº %

Atendeu o falecido 258.240 43,8 10.679 15,2

Substituto 118.621 20,1 5.832 8,3

Instituto médico legal – IML 18.446 3,1 2.743 3,9

Serviço de verificação de óbitos – SVO 25.804 4,4 1.727 2,5

Outro 62.192 10,5 10.080 14,3

Ignorado 106.712 18,1 39.179 55,8

TOTAL 590.015 100,0 70.240 100,0

Tabela 5  -  Número e proporção (%) de óbitos por causas mal definidas em idosos segundo algumas causas 
detalhadas a e local de ocorrência. Brasil, 2005

Causa

Hospital e outras
instituições de saúde Domicílio

Outros
+

Ignorado
Total

Nº % Nº % Nº % Nº %

Senilidade 671 4,1 1.938 3,9 86 2,1 2.695 3,8

Sem assistência médica 1.202 7,3 32.467 65,5 1.660 40,1 35.329 50,3

Causas ligadas aos aparelhos 
circulatório e respiratório 2.705 16,4 3.586 7,2 534 12,9 6.825 9,7

Caquexia 199 1,2 213 0,4 15 0,4 427 0,6

Outras 11.736 71,1 11.382 23,0 1.846 44,6 24.964 35,5

TOTAL 16.513 100,0 49.586 100,0 4.141 100,0 70.240 100,0 

a) Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10)
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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de 50%). A análise desses casos segundo local da ocor-
rência da morte permite observar que, das mortes em 
domicílio, 65% foram consideradas SAM, enquanto dos 
falecimentos em estabelecimentos de saúde, apenas 
7,3% assim se apresentaram.

Discussão

A utilização dos dados de mortalidade de idosos 
segundo causa básica permitiria visualizar o perfil 
epidemiológico desse estrato populacional; entretan-
to, seu conjunto encontra-se bastante prejudicado, 
em função da presença de grande proporção de mal 
definidos. Para Britton,16 conforme já salientado, a 
elevada proporção de causas mal definidas pode de-
correr da maior dificuldade em selecionar a verdadeira 
causa básica da morte dos idosos. Ao envelhecerem, 
eles passam a apresentar, concomitantemente, várias 
morbidades crônico-degenerativas, como neoplasias, 
hipertensão, diabetes e outras doenças do aparelho 
circulatório, daí a decisão sobre a real causa básica 
tornar-se bem mais complexa.

Ainda que, no Brasil, essa proporção entre os óbitos 
de idosos venha decrescendo – de 1996 a 2005 –, o 
valor de 11,9% em 2005 pode ser considerado alto, a 
despeito de sua redução ter sido superior à dos óbitos 
MD em todas as idades. Uma possível explicação estaria 
na grande maioria (cerca de 70%) dos óbitos de idosos 
ter ocorrido em domicílio; porém, quando se deseja 
analisar esse fato em conjunto com o de ter tido ou 
não assistência médica, isso não é possível, em razão 
da elevada proporção da informação ‘Ignorada’.

O conhecimento da distribuição das mortes se-
gundo a variável ‘Assistência médica’ e suas moda-
lidades  – ‘Sim’; ‘Não’; e ‘Ignorada’ – poderia trazer 
explicações interessantes ao tema, na dependência do 
preenchimento do item 45 da DO. É de se ressaltar, 
todavia, que a Declaração de Óbito continua sendo 
muito mal preenchida, a ponto de suscitar dúvidas 
sobre sua informação representar qualquer subsídio 
para uma análise adequada e precisa.

Há de se referir que nem todos os médicos têm o 
mesmo entendimento do que seja ‘Assistência médica’. 
Para muitos deles, trata-se da “assistência médica no 
momento da morte” e não da menção de uma situação 
‘Sem assistência médica na doença que levou à morte’, 
conforme preconiza o Ministério da Saúde na própria 
DO.20 Não haver assistência médica no momento da 

morte, para esses médicos, poderia equivaler a “Sem 
assistência médica”, mesmo que tenha havido hospi-
talização anterior, com prestação de toda assistência 
possível. Apesar desse erro de interpretação do pro-
fissional responsável pelo preenchimento da DO, a 
proporção de óbitos com a anotação de que não houve 
assistência médica vem decrescendo entre os óbitos 
de 60 anos de idade e mais no país.

Entretanto, admitir que os óbitos classificados como 
‘Sem assistência médica’ (código R98 da CID-10) 
reflitam a falta de acesso dos idosos aos serviços de 
saúde pode significar a existência de discriminação na 
assistência prestada ao idoso, ao menos no momento 
do óbito.20 E esse fato poder-se-ia confirmar, tão-
somente, mediante investigação que incluísse visita 
domiciliária à família.

A experiência dos que trabalham com resultados 
de investigações e empregam várias metodologias 
para avaliar a qualidade dos dados mostra que a 
grande maioria das mortes por causas MD deve-se à 
maneira equivocada com que o médico preenche a 
DO. Às vezes, casos muito bem diagnosticados (e com 
diagnósticos bem definidos) são declarados usando-se 
termos vagos ou mal definidos, tais como “parada car-
díaca”, “insuficiência de múltiplos órgãos”, “falência 
de múltiplos órgãos”, “parada cardiorrespiratória”, 
“coma” e outros similares, os quais, por força de 
regras de codificação, são classificados no Capítulo 
XVIII da CID-10.

Esse fato, associado aos resultados deste trabalho 
(mais de 20% das mortes de idosos por causas MD 
ocorreram em hospital ou outro estabelecimento de 
saúde; 15% das DO foram assinadas pelo médico que 
tratou do falecido), levam à idéia de que o investimento 
na melhoria da qualidade da informação da causa da 
morte pode e deve se voltar para esses casos pautados 
pela imprecisão.

O conhecimento mais próximo da realidade quanto 
às causas de morte de idosos no Brasil, com o objetivo 
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de avaliar adequadamente o perfil epidemiológico 
desse grupo etário, deve se valer de outros métodos, 
mais completos, e não somente utilizar a DO. Aqui se 
apresentam algumas metodologias possíveis de serem 
adotadas, visando esclarecer as causas mal definidas 
em idosos. Além de permitir vislumbrar um panorama 
mais real sobre a saúde desse estrato populacional, as 
sugestões a seguir contribuiriam para a diminuição 
da proporção das causas mal definidas em geral, 
que, atualmente, conforme já foi mencionado neste 
relato, representa praticamente 70% do total dessas 
mortes.

Sugestões visando à 
redução das causas mal definidas
É importante repetir que, entre as mortes por 

causas mal definidas, estão incluídos tanto os casos 
que tiveram assistência médica e para os quais não 
foi possível determinar a causa básica da morte – ou 
o médico simplesmente preencheu a DO de forma 
equivocada, registrando um sinal ou sintoma e não a 
causa básica que levou à morte –, quanto aqueles em 
que a assistência médica inexistiu.

Redistribuição das 
mortes por causas mal definidas
Em áreas onde a proporção de óbitos por causas 

mal definidas é elevada, alguns pesquisadores têm 
proposto, como possível forma de tentar sanar o 
problema, a redistribuição desses casos.21 Essa me-
todologia adota a distribuição proporcional real com 
que ocorrem os óbitos bem definidos, em cada um dos 
capítulos da CID-10, segundo idades. Esse processo, 
aparentemente adequado, vem sendo discutido e 
questionado, cada vez mais, e julgado insatisfatório. A 
crítica à redistribuição baseia-se, principalmente, nos 
pressupostos do método, a saber:
-  a redistribuição das mortes mal definidas exclui as 

causas externas;
-  o Capítulo XVIII da CID-10 (causas mal definidas) 

apresentaria freqüência zero; e
-  a redistribuição, baseando-se na proporção de cada 

Capítulo da CID-10 entre as causas bem definidas, 
tem-se mostrado, segundo pesquisas de campo, não 
totalmente correta.20

Para os autores deste relato, sua utilização não é re-
comendada e sim a promoção de investigações visando 
ao esclarecimento das reais causas de morte.

Relacionamento entre bancos 
de dados (SIM versus SIH/SUS)
O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SIH/SUS) disponibiliza um grande 
banco de dados sobre as internações hospitalares 
pagas pelo SUS. Sua cobertura tem sido estimada em 
cerca de 80% das internações no Brasil, verificando-
se valores mais altos nas Regiões Norte e Nordeste.3 
Relativamente à população idosa, alguns autores têm 
mostrado que o risco de hospitalização é acentuada-
mente mais alto entre idosos, comparativamente aos jo-
vens. Esses mesmos autores mostram, contudo, que as 
internações nas quais o diagnóstico principal é apenas 
um sinal ou sintoma mal definido ocorrem em número 
muito pequeno.22 Em face disso, é possível imaginar 
que o relacionamento (linkage) entre os bancos do 
SIM (considerando-se apenas os óbitos hospitalares) 
e do SIH/SUS (internações cujo tipo de saída tenha 
sido óbito) poderá trazer contribuição importante 
se o mesmo indivíduo for localizado em ambos os 
bancos. São variáveis relevantes para constituir o par: 
data e local da morte; sexo; e idade do paciente. Se a 
pessoa que faleceu tiver internação anterior, cujo tipo 
de saída tenha sido ‘Alta’ e cujo óbito tenha ocorrido 
a posteriori em domicílio, é necessário ter cautela no 
cruzamento proposto.

A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do 
Rio de Janeiro iniciou estudo-piloto nesse sentido, 
apoiado no aplicativo RECLINK, para estabelecer alguns 
procedimentos metodológicos relevantes. De igual for-
ma, as Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá, no 
Estado do Mato Grosso, e de São José dos Campos, no 
Estado de São Paulo, executarão tal pesquisa. Limitação 
importante refere-se ao fato de o banco do SIH/SUS 
abranger apenas os casos pagos pelo SUS, ficando de 
fora os falecidos em hospitais com pagamento particu-
lar ou via convênio. Trata-se de metodologia possível 
de ser adotada, sem qualquer ônus adicional, pelos 
próprios serviços locais de saúde.

Contato com o médico que assinou a DO
É a metodologia que vem sendo usada pela Prefeitu-

ra da Cidade de São Paulo-SP no Programa de Aprimo-
ramento das Informações em Mortalidade (PROAIM).20 
A rapidez com que o serviço toma conhecimento do 
óbito permite o desencadear de ações imediatas: por 
exemplo, contato – via carta padronizada – com os 
médicos que assinaram as DO. Procedimento análogo 
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é adotado pela Secretaria de Estado da Saúde do Mato 
Grosso do Sul. A Prefeitura da Cidade de São Paulo e 
o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul também 
estão envolvidos em projetos-piloto que objetivam 
mensurar o ganho de informação relativamente aos 
óbitos de idosos.

Análise do prontuário hospitalar
Para os óbitos hospitalares não-SUS (ou aqueles 

para os quais, embora ocorridos no âmbito do SUS, 
o relacionamento entre os bancos de dados do SIM e 
do SIH/SUS não se mostrou exitoso/eficiente), pode-se 
sugerir uma visita periódica aos hospitais, a ser feita 
por profissional ligado à gerência local do SIM, para 
investigação da causa. É importante, nesses casos, a 
elaboração de uma ficha de coleta de dados. Com base 
nessa ficha, preenchida durante a investigação, a DO 
original pode ser alterada no Sistema. Aqui, a colabo-
ração de um médico do serviço é absolutamente funda-
mental, no sentido de interpretar os dados coletados do 
prontuário e elaborar uma nova DO pós-investigação. 
Conforme já salientado em outra publicação,20 a DO 
oficial não deve, sob hipótese alguma, ser rasurada.

Investigação com visita domiciliária 
e análise de prontuários dos serviços 
onde o falecido foi atendido
Trata-se da metodologia desenvolvida na década 

de 1960, por Puffer.23,24 Constitui-se, evidentemente, 
na forma mais completa de recuperar a história do 
paciente no que tange à doença que levou à morte. 
É bastante demorada e onerosa, na medida em que 
exige pessoal especializado e treinado para fazer visitas 
domiciliárias e a serviços de saúde, decidir sobre a 
causa da morte, codificar os formulários e avaliar as 
diferenças pré e pós-investigação. Sabendo-se que os 
serviços de saúde encontram dificuldades de disponi-
bilidade de recursos humanos, esse método deve ser 
usado somente em casos extremos.

Os dados aqui apresentados mostram experiências 
exitosas dos gestores do SIM, no intuito de fazer com 
que decresça o número de mortes com causa básica 
mal definida. Não se pode esquecer, entretanto, o papel 
de um Serviço de Verificação de Óbitos – SVO – na elu-
cidação dessas causas. Atualmente, há um movimento 
no sentido da criação desses SVO por se acreditar na 
contribuição relevante desses serviços ao processo de 
esclarecimento de causas mal definidas.

Todos os métodos aqui apresentados, embora 
mostrem-se eficientes, somente devem ser usados 
enquanto não se lograr que os médicos preencham 
adequadamente as DO, disponibilizando os dados 
corretos pertinentes a cada paciente: as causas básicas, 
conseqüências e terminais da morte, objetivo maior 
dessa informação. Esses profissionais são os respon-
sáveis, primeiramente, por toda a informação gerada 
a partir das DO. São eles, portanto, que devem ser 
sensibilizados para valorizar a importância do correto 
preenchimento da declaração de óbito e educados 
quanto à maneira correta de fazê-lo.20

Quanto ao objeto específico dos óbitos dos idosos, 
esses procedimentos permitirão a elaboração de um 
panorama mais real de sua mortalidade, trazendo, sem 
dúvida alguma, subsídio necessário à elaboração de 
políticas públicas pertinentes e, conseqüentemente, 
mais eficazes na melhoria de sua saúde.

Mortalidade de idosos por causas mal definidas

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):271-281, out-dez 2008

Os médicos são responsáveis 
por toda informação 
gerada a partir da declaração 
de óbito e devem ser 
sensibilizados sobre a real 
importância de seu correto 
preenchimento. 
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Resumo
Ao mensurar-se mortalidade materna, é necessário distinguir ‘mortes por causas maternas’ e ‘mortes maternas’. Para a 

Organização Mundial da Saúde – OMS –, mortes maternas são as que ocorrem na gestação, no parto e até 42 dias após o 
parto; e mortes por causas maternas englobam as causas classificadas no Capítulo XV da Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-10), incluindo as ocorridas quando passados 
42 dias do parto. Apresentam-se resultados da investigação de mortes femininas em idade fértil – 10 a 49 anos – nas capitais 
de Estados e no Distrito Federal do Brasil, em 2002. Adotou-se a metodologia RAMOS, comparando-se as causas básicas das 
declarações de óbito originais com as das declarações preenchidas após o resgate de informações, obtidas em entrevistas 
domiciliares e prontuários. Entre as mortes por causas maternas originais, 15,9% não eram mortes maternas, de acordo com 
a definição da OMS. Houve, concomitantemente, subenumeração de mortes maternas. Sugestões são feitas para melhorar 
o preenchimento das declarações de óbito e inclusão de novas categorias na CID-10, visando melhorar a informação das 
causas maternas.

Palavras-chave: mortes maternas; causas maternas; mulher em idade fértil.

Summary
It is necessary to distinguish ‘maternal deaths’ from ‘deaths due to maternal causes’, as underlying causes, when 

measuring maternal mortality. World Health Organization – WHO – defines maternal deaths as those occurred during 
pregnancy and until 42 days of puerperium, and maternal causes like all deaths classified in Chapter XV of Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision – ICD-10th Revision –, including even those 
occurred after 42 days of postpartum. Some results of the investigation of women in childbearing age – 10 to 49 years 
old – deaths, residents in Brazilian capitals and the Federal District in 2002, are discussed. The RAMOS methodology was 
adopted. Comparing the underlying causes of the original death certificates with those filled after the household interview 
and consulting of hospital records, 15.9% of deaths due to maternal causes were not maternal deaths in fact, according 
to WHO definition; there was also a sub-enumeration of maternal deaths. It is recommended to improve the filling of 
death certificate by physicians, and inclusion of new categories in the ICD-10th Revision, regarding maternal causes.

Key words: maternal death; maternal underlying cause of death; women in childbearing age.
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Introdução

A ocorrência de uma morte materna é muito im-
portante, na medida em que sua mensuração em uma 
população constitui excelente indicador, não apenas da 
saúde da mulher como, indiretamente, do nível de saú-
de da população geral. Deve-se lembrar também que, 
do ponto de vista estatístico, a razão de mortalidade 
materna (RMM), cujo cálculo baseia-se nessas mortes, 
apresenta bom poder discriminatório em análises de 
programas e atividades de atenção em saúde. De fato, 
enquanto nas áreas consideradas desenvolvidas em 
termos de saúde, a RMM raramente ultrapassa o valor 
de 10 por 100 mil nascidos vivos (n.v.) e, em alguns 
locais, esses valores são de 3 a 4 por 100 mil n.v., nos 
países em vias de desenvolvimento, o mesmo índice é, 
praticamente, dez a cinqüenta vezes maior, variando de 
30 a 40 por 100 mil n.v. até ultrapassar razões de 400 
a 500 por 100 mil n.v. em áreas muito pobres.1

Há de se mencionar a existência de dois con-
ceitos básicos para o entendimento da mortalidade 
materna: o de mortes maternas; e o de mortes por 
causas maternas. Existem diferenças importantes entre 
ambos, que resultam no fato de algumas das mortes 
por causas maternas não poderem ser consideradas 
mortes maternas.

De início, deve-se observar as definições desses dois 
eventos, conforme determina a Organização Mundial 
da Saúde (OMS):2 
- Morte materna é a morte de uma mulher durante 

a gestação ou dentro de um período de 42 dias 
após o término da gestação, independentemente 
da duração ou da localização da gravidez, devida a 
qualquer causa relacionada com ou agravada pela 
gravidez ou por medidas em relação a ela, porém 
não devida a causas acidentais ou incidentais. 

- Morte por causa materna é a morte que ocorre 
pelas causas que constam no Capitulo XV – Gravi-
dez, parto e puerpério – da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde, Décima Revisão (CID-10).
A OMS também estabelece outras definições rele-

vantes, que permitem análises mais minuciosas em 
relação à morte materna, apresentadas a seguir.2

- Mortes relacionadas à gravidez são as mortes 
de mulheres enquanto grávidas ou até 42 dias após 
o término da gravidez, qualquer que tenha sido a 
causa de morte.

- Mortes obstétricas diretas são resultantes de 
complicações obstétricas na gravidez, no parto e 
no puerpério devidas a intervenções, omissões, 
tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos 
resultantes de quaisquer dessas causas menciona-
das.

- Mortes obstétricas indiretas são resultantes de 
doenças existentes antes da gravidez ou de doen-
ças que se desenvolveram durante a gravidez, não 
devidas a causas obstétricas diretas mas que foram 
agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez.

- Mortes maternas tardias são mortes de mulheres 
por causas obstétricas diretas ou indiretas, ocorri-
das mais de 42 dias, porém menos de um ano após 
o término da gravidez.
Está claro que todas as causas agrupadas e relacio-

nadas no Capítulo XV da CID-10 – Gravidez, parto e 
puerpério – constituem-se em causas maternas e que 
nem todas as mortes por causas maternas (Capítulo 
XV) podem ser englobadas no cálculo da razão de 
mortalidade materna, havendo a exclusão de todos 
os casos considerados como mortes maternas tardias 
(O96 da CID-10) e seqüelas de causa materna (O97 
da CID-10), haja vista que, nesses códigos, incluem-se 
aqueles óbitos que ocorreram fora do ciclo gravídico-
puerperal (GPP), portanto, além dos 42 dias após o 
parto. As causas referidas como ‘Exclusão’, no início 
do Capítulo XV da CID-10 – a saber: doenças causadas 
pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV –; con-
seqüências de causas externas; necrose pós-parto da 
hipófise; osteomalácia puerperal; tétano obstétrico; e 
transtornos mentais e comportamentais associados ao 
puerpério – devem ser incorporadas ao numerador da 
RMM desde que acontecidas no ciclo gravídico-puer-
peral e comprovada a interação entre essas causas e o 
estado gravídico-puerperal. A consideração de estar no 
ciclo GPP pode ser observada, no Brasil, pela resposta 
positiva às questões 43 ou 44 da declaração de óbito 
(DO), conforme comentado a seguir.

É amplamente reconhecido, de acordo com nu-
merosas pesquisas nacionais e internacionais,3-7 que 
as mortes maternas, freqüentemente, são subenume-
radas em função da má qualidade do preenchimento 
das DO por alguns médicos, no que diz respeito às 
causas de morte. Tal fato levou a OMS a recomendar 
que fossem estimados fatores de ajuste ou correção 
para as mortes maternas.4 Estes são calculados pela 
razão entre o número total real (verdadeiro) de mortes 

Mortes maternas e causas maternas
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maternas, obtido em algum tipo de investigação, como 
a metodologia Reproductive Age Mortality Survey (RA-
MOS),3,8 e o número total oficial de mortes maternas, 
isto é, aquele baseado na apuração das DO oficiais. 
Este último é assim referido por corresponder ao valor 
que aparece nas estatísticas de mortalidade, segundo a 
causa básica, elaboradas por sistemas de informações 
sobre mortalidade, os SIM – no caso do Brasil, o SIM 
do Ministério da Saúde.

Admite-se, portanto, que o valor da RMM é, quase 
sempre, submensurado. Como já foi comentado neste 
relato, o preenchimento por alguns médicos nas DO 
não é adequado, muitas vezes deixando de declarar 
uma causa materna que realmente existiu.

Sabe-se, também, que os médicos quase nunca 
preenchem o item da DO referente ao intervalo de 
tempo entre o parto e a morte. Assim, entre aqueles 
casos para os quais esses profissionais declararam 
causa materna, pode haver sido morte ocorrida depois 
de 42 dias ou, mais raramente, passado um ano do 
parto. Poderia, então, ocorrer uma super-enumeração 
de mortes maternas, uma vez que se trata de mortes 
por causa materna embora não se constituam em 
mortes maternas, de acordo com a definição da OMS, 
cujo critério de inclusão é o fato de ter ocorrido até 
42 dias após o parto.

Teoricamente, poder-se-ia pensar em uma compen-
sação entre as mortes maternas não declaradas pelos 
médicos como tais e aquelas atestadas indevidamente, 
pois, em realidade, não seriam mortes maternas e sim 
mortes por causas maternas. O fato ainda não havia 
sido mensurado no país. A realização da “Investigação 
de mortalidade de mulheres em idade fértil – 10 a 49 
anos – com ênfase na mortalidade materna”,3 entre-
tanto, possibilitou esse tipo de análise.

O objetivo deste trabalho é estabelecer as diferenças 
conceituais entre mortes maternas e mortes por causas 

maternas, considerando-se os resultados da investi-
gação citada3 e os dados oficiais do país obtidos pelo 
SIM.9 Pretende-se, ademais, estabelecer, para os dois 
grupos referidos, a distribuição dos óbitos decorrentes 
de causas obstétricas diretas e indiretas, verificar as 
causas maternas responsáveis pelas mortes ocorridas 
entre 43 dias até um ano após o parto, que receberam 
o código O96 (mortes maternas tardias) e, quando 
passado mais de um ano, o código O97 (seqüelas de 
morte materna) da CID-10.

Metodologia

Para entender a comparação, por intermédio dos 
dados da investigação,3 é importante citar que a me-
todologia está descrita, minuciosamente, no Relatório 
Final do Projeto.3 Em síntese, a metodologia adotada 
consistiu no que se convencionou chamar Reproductive 
Age Mortality Survey – RAMOS –, ou seja: a partir da 
declaração de óbito preenchida pelo médico atestante, 
portanto, uma declaração de óbito original (DO-O), 
resgatavam-se dados complementares às informações 
existentes nessas DO-O, mediante entrevistas nos do-
micílios das mulheres em idade fértil (10 a 49 anos de 
idade) que faleceram. Logo, com as informações obti-
das, preenchia-se um questionário e acrescentavam-se 
os dados coletados em consultas feitas aos prontuários 
hospitalares ou de outras instituições de saúde e aos 
laudos de serviços de verificação de óbito − SVO −, de 
institutos de medicina legal, e boletins de ocorrência 
policial, referentes às mulheres falecidas. Com base nos 
dados dessa acurada investigação, médicos previamente 
calibrados analisavam a história clínica de cada caso e 
preenchiam uma nova declaração de óbito (DO-N), que 
servia como padrão-ouro para as comparações com as 
causas de morte declaradas nas DO-O.

Considerações éticas
Este projeto foi aprovado pelas Comissões de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo e da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo.

Resultados

A população da investigação refere-se a 7.332 
mortes de mulheres de 10 a 49 anos de idade ocorri-
das no primeiro semestre de 2002, entre residentes 

A mortalidade materna é um 
excelente indicador não apenas 
da saúde da mulher como, 
indiretamente, da população geral, 
além de fundamentar as análises 
de programas e ações de 
atenção à saúde. 

Ruy Laurenti e colaboradores
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nas capitais de Estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Desse total, representado pelas respectivas 
declarações de óbito preenchidas pelos médicos 
antes da investigação (DO-O), 144, isto é, 2% delas, 
apresentavam uma causa materna como causa básica. 
Entre as DO-N, preenchidas após a investigação, com 
toda a informação resgatada, houve 239 falecimentos 
(3,3%) que referiam uma causa materna como causa 
básica. 

Dessas 239 mortes, 38 não foram reconhecidas 
como mortes maternas: 33 eram mortes maternas tar-
dias (código O96 do Capítulo XV da CID-10); e cinco, 
mortes por seqüelas de causas maternas (código O97 
do Capítulo XV da CID-10). Assim, 84,1% constituíram 
mortes maternas e 13,8% e 2,1% eram, respectivamen-
te, mortes maternas tardias e mortes por seqüela de 
causas obstétricas, ou seja, mortes por causas maternas 
e não mortes maternas (Figura 1 e Tabela 1).

Mortes maternas e causas maternas

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):283-292, out-dez 2008

Figura 1  -  Distribuição dos óbitos segundo causa básica – DO-Oa e DO-Nb – em mulheres de 10 a 49 anos de 
idade residentes nas capitais de Estados e no Distrito Federal. Brasil, 1o semestre de 2002

a)  DO-O: declarações de óbito originais

b)  DO-N: declarações de óbito novas

c)  Ciclo GPP: ciclo gravídico-puerperal

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3
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Não foi possível construir uma distribuição de mes-
mo enfoque para os 144 casos de causas maternas das 
DO-O, por não constar, nos atestados originalmente 
preenchidos pelos médicos, o momento do puerpério 
em que a morte ocorrera.

Comparando-se as 201 mortes maternas detectadas 
após a investigação (DO-N) e os 144 casos classifica-
dos nas DO-O, observam-se algumas discrepâncias que 
merecem ser ressaltadas, como a destacada diferença 
relativa às mortes por complicações do puerpério; 
estas compreenderam 18,7% do total das DO-O e 
apenas 8,4% das DO-N (Tabela 2).

É de interesse e importância para as autoridades da 
Saúde Pública, antes da tomada de decisões adequada, 
conhecer as causas maternas básicas que acabaram 
por ser codificadas como morte materna tardia em 
função do momento de ocorrência da morte.

Os resultados da investigação apontam como causa 
obstétrica de maior ocorrência, entre as 33 mortes 
maternas tardias, a miocardiopatia pós-parto (24,2%). 
Seguem-se, em freqüência, as complicações hiperten-
sivas da gravidez ou doença hipertensiva específica da 
gravidez (eclampsia ou pré-eclampsia), em 21,3% dos 
casos; em seguida, aparecem as doenças do aparelho 
circulatório complicando a gravidez (12,1%), outras 

doenças especificadas (12,1%) e abortos (12,1%). 
Detectaram-se duas mortes (6,1%), por ruptura de 
incisão de cesariana e por infecção puerperal, compre-
ensivelmente. Estes dois casos são passíveis de levar à 
morte no período puerpério tardio, em razão da lenta 
evolução desses agravos (Tabela 3).

Das quinze mortes maternas tardias, dez apresen-
taram complicações do puerpério como causa básica, 
três mostraram hipertensão complicando a gravidez e 
duas decorreram de aborto. E assim foram reconhe-
cidas, após o resgate dos dados e preenchimento das 
DO-N. A análise das respectivas DO-O indicou que elas 
se encontravam diagnosticadas e contabilizadas como 
mortes maternas, nos dados oficiais. Tal fato significa 
a existência de super-enumeração de mortes maternas 
nas estatísticas oficiais, casos que deveriam ser exclu-
ídos do cálculo da razão de mortalidade materna mas 
não o foram (Tabela 4).

Considerando-se os cinco casos de seqüelas de 
causas obstétricas diretas (097), do ponto de vista das 
causas maternas existentes, em dois casos, fora decla-
rada eclampsia não especificada quanto ao período, e 
em três casos, apresentavam-se, concomitantemente, 
infecção do trato genital na gravidez, parto vaginal 
subseqüente à cesariana anterior e ruptura de incisão 

Tabela 1  -  Número e proporção (%) de mortes por causas maternas (após a investigação) segundo a situação 
da mulher no momento do óbito, em mulheres de 10 a 49 anos de idade residentes nas capitais de 
Estados e no Distrito Federal. Brasil, 1º semestre de 2002

Situação da mulher no momento do óbito Nº %

Gravidez 54 22,6

Puerpério 147 61,5

Menos de 48 horas após o parto (69) (28,9)

De 48 horas a 42 dias após o parto (78) (32,6)

Mortes maternas (critério OMS a) 201 84,1

Puerpério tardio 38 15,9

De 43 dias a um ano (33) (13,8)

De um ano e mais (5) (2,1)

TOTAL de mortes por causas maternas 239 100,0

a) OMS: Organização Mundial da Saúde

Nota: entre parêntesis, encontram-se as freqüências relativas às modalidades temporais

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3
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Tabela 2  -  Número e proporção (%) de mortes maternas segundo causas específicas nas declarações de óbito 
originais – DO-O – e nas declarações de óbito novas – DO-N – em mulheres de 10 a 49 anos de idade 
residentes nas capitais de Estados e no Distrito Federal. Brasil, 1º semestre de 2002

Causas de morte a
DO-N DO-O

Nº % % Nº 

Aborto (O00-O08) 23 11,4 16 11,1

Transtornos hipertensivos (O10-O16) 50 24,9 36 25,0

Outros transtornos na gravidez (O20-O29) 6 3,0 5 3,5

Problemas ligados ao feto, membrana, placenta (O30-O48) 18 9,0 15 10,4

Complicações do trabalho de parto, do parto (O60-O75) 21 10,4 20 13,9

Complicações do puerpério (O85-O92) 17 8,4 27 18,7

Causa obstétrica não especificada (O95) 15 7,5 2 1,4

Causas obstétricas indiretas (O98-O99) 51 25,4 23 16,0

TOTAL 201 100,0 144 100,0

a) Os números entre parêntesis reprresentam os códigos do Capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-10)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3

Tabela 3  -  Número e proporção (%) de mortes por causa materna tardiaa segundo causas obstétricas – se o 
momento da morte relativo ao parto não fosse considerado – em mulheres de 10 a 49 anos de idade 
residentes nas capitais de Estados e no Distrito Federal. Brasil, 1º semestre de 2002

Causas obstétricas b Nº %

Psicose puerperal (F53.1) 2 6,1

Aborto complicado por hemorragia (O05.6) 1 3,0

Aborto complicado por infecção (O06.5) 3 9,1

Pré-eclâmpsia (O14.9) 2 6,1

Eclâmpsia na gravidez (Ol5.0) 2 6,1

Eclampsia, não especificado o período (O15.9) 3 9,1

Febre de origem desconhecida seqüente ao parto (O86.4) 2 6,1

Ruptura de incisão de cesariana (O90.0) 2 6,1

Cardiomiopatia no puerpério (O90.3) 8 24,2

Anemia complicando a gravidez (O99.1) 1 3,0

Doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez (O99.4) 4 12,1

Outras doenças complicando a gravidez, parto e puerpério (O99.8) 4 12,1

TOTAL c 33 100,0

a) Referem-se aos casos ocorridos 42 dias após o parto, codificados como O96 no Capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão 
(CID-10).

b) Os números entre parêntesis representam os códigos do Capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-10)

c) São 33 casos e 34 menções; um caso apresenta duas causas maternas associadas.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3
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Tabela 4  -  Número de mortes por causas maternas tardias pós-investigação segundo causa básica na declaração 
de óbito original – DO-Oa – em mulheres de 10 a 49 anos de idade residentes nas capitais de Estados 
e no Distrito Federal. Brasil, 1º semestre de 2002

Causas básicas nas DO-O a Nº

Complicações do puerpério (O85-O92) 10

Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) 6

Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99) 5

Transtornos hipertensivos (O10-O16) 3

Doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) 2

Aborto (O00-O08) 2

Doenças do sistema nervoso (G00-G99) 2

Doenças mal-definidas (R00-R99) 2

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos (D50-D89) 1

TOTAL 33

a) Os números entre parêntesis representam os códigos do Capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-10)

Nota: As causas relevadas em negrito correspondem às 15 mortes por causas tardias de fato, identificadas na investigação.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3

obstétrica no períneo. Não foram detectados casos por 
seqüelas de causas obstétricas indiretas, apenas por 
seqüelas de mortes obstétricas diretas.

Em 2003, para os 1.584 casos constantes das es-
tatísticas oficiais, essa distribuição segundo algumas 
especificações apresenta aspectos distintos dos obtidos 
a partir da investigação em tela (Tabela 5)

Discussão

Na forma como apresentados, os resultados da 
“Investigação da mortalidade de mulheres em idade 
fértil – 10 a 49 anos – com ênfase na mortalidade 
materna”3 possibilitaram detectar a existência de 
mortes por causas maternas que, em verdade, não 

Tabela 5  -  Número e proporção (%) de óbitos maternos segundo localização da causa na CID-10 a e tipo de causa 
em mulheres de 10 a 49 anos de idade residentes nas capitais de Estados e no Distrito Federal. 

 Brasil, 2003

Variáveis Nº %

Localização

Capítulo XV da CID-10 a 1.540 97,2

Esparsas 44 2,8

Tipo

Obstétricas diretas 1.159 73,2

Obstétricas indiretas 368 23,2

Não especificado 57 3,6

TOTAL 1.584 100,0

a) Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-10)

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas3

Ruy Laurenti e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):283-292, out-dez 2008



290

se constituíam em mortes maternas, de acordo com 
as definições da OMS. A importância desse achado 
diz respeito ao fato de que, como os médicos não 
registram nas declarações de óbito – DO – o período 
de tempo entre o parto e a morte, as mortes corres-
pondentes são contabilizadas como mortes maternas 
e, portanto, há superenumeração da mortalidade 
materna. Teoricamente, conforme já referido, poderia 
haver uma compensação quanto à subenumeração, em 
razão da reconhecida declaração incompleta de causas 
maternas nas DO pelos médicos. Na prática, entretanto, 
esses valores não seriam equivalentes.

Poder-se-ia admitir que, entre as DO-N, se houve 
239 casos de mortes por causas maternas e 201 delas 
foram consideradas mortes maternas, mantida essa 
mesma relação, nas DO-O, ter-se-iam 121 mortes 
maternas e não as 144 apresentadas, evidenciando, 
dessa forma, tal superenumeração (19%).

Relativamente às causas de morte, cabe um co-
mentário sobre a miocardia pós-parto, uma causa 
importante que passa despercebida, pois se manifesta 
no puerpério e, geralmente, apresenta evolução lenta 
e prolongada; conseqüentemente, a morte acontece 
após 42 dias do parto.

Uma possível explicação para a diferença relativa 
entre as mortes por complicações do puerpério que 
constam nas DO-O e nas DO-N – respectivamente, 
18,7% e 8,4% do total – é de que teria acontecido 
uma complicação oriunda na gravidez, que evoluiu 
para óbito, embora este ocorresse no puerpério. 
Então, na DO-O, a causa básica teria sido declarada 
como complicação surgida no puerpério. Outra razão 
seria a de que, entre as DO-O, haveria dez mortes por 
complicações no puerpério que a investigação permitiu 
concluir, de fato, serem óbitos ocorridos após 42 dias 
do parto, ou seja, no puerpério tardio.

Dignos de nota são os casos de morte por causa 
obstétrica não especificada, presentes em 7,5% 
das DO-N e em apenas 1,4% das DO-O. Um achado 
aparentemente paradoxal, pois seria de se esperar 
que, na investigação, os diagnósticos fossem bem 
esclarecidos. Uma possível suposição é a de que 
o médico, ao declarar a causa básica da morte na 
DO-O, teria registrado uma causa obstétrica bem 
especificada, a qual, com o resgate de dados pela 
investigação, não foi possível esclarecer, haja vista, 
na busca de mais dados, nada constar no prontuário 
hospitalar da falecida.

Marcante é a diferença entre as proporções de 
causas obstétricas indiretas e o total de mortes 
maternas; nas DO-N, essa freqüência foi igual a 25,4%, 
e nas DO-O, chegou a 16%. Ocorreu que a investigação 
coletou um maior número de informações médicas 
anteriores ao desenlace fatal, permitindo verificar 
a existência de doenças anteriores à gravidez que a 
complicaram, até levar a paciente à morte; entretanto, 
o médico que assina a declaração de óbito, geralmente, 
assiste apenas ao quadro final e nele se baseia para 
o preenchimento da DO. Esse resultado – quanto às 
causas obstétricas indiretas nas DO-N – está mais 
próximo do valor esperado para as capitais de Estados 
e o Distrito Federal: as causas obstétricas indiretas 
representaram um quarto das mortes maternas.

A qualidade do dado tem mudado, nos últimos 
anos, em razão da atuação dos Comitês de Prevenção 
das Mortes Maternas ou gestores do SIM, os quais, 
ao investigar as mortes de mulheres de 10 a 49 anos 
de idade, detectam os casos de mortes maternas não 
declaradas e os que eram, de fato, causas maternas 
e não mortes maternas. Essa correção é informada 
ao SIM. Nas estatísticas de mortalidade, já começam 
a aparecer mortes codificadas como O96 e O97. Em 
2003, das 1.584 mortes por causas maternas, há 57 
casos de mortes maternas tardias e seis casos de 
mortes por seqüelas de causas maternas obstétricas 
diretas.9 Portanto, no cálculo da RMM, no numerador, 
devem ser colocados não os 1.584 óbitos e sim esse 
valor menos 57 casos, ou seja, 1.527 mortes maternas 
(acontecidas no ciclo gravídico-puerperal).

Os resultados da investigação mostraram, clara-
mente, que esses casos têm, como causas reais das 
mortes, causas obstétricas bastante bem especifica-
das, importantes de serem conhecidas na definição 
das ações de prevenção. Apenas como exemplo, das 
33 mortes maternas tardias, ocorreram oito casos 
(24,2%) de miocardiopatias pós-parto, representan-
do, no conjunto dos 239 óbitos por causas maternas, 
proporção igual a 3,3%. 

Em 2003, nos 1.534 casos de mortes maternas 
ocorridas no Brasil, apresentados no SIM, 21 (1,37%) 
foram por essas causas. No mesmo ano, o SIM in-
formou 57 casos de mortes maternas tardias, entre 
as quais, quase que certamente, existiriam casos de 
miocardiopatias pós-parto – além de outras causas –, 
que precisariam ser conhecidos e não “escondidos” 
ou “embutidos” no código O96.

Mortes maternas e causas maternas
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Levando-se em conta essa questão e os resultados 
da investigação, os autores deste relato propuseram à 
OMS, por intermédio de seu Mortality Reference Group 
(MRG, ou Grupo de Referência em Mortalidade), que 
o código O96 da CID-10 fosse alterado nos seguintes 
termos:
 
 O96: Morte por qualquer causa obstétrica que 

ocorre mais de 42 dias, porém menos de um ano 
após o parto.

 O96.0: Obstétrica direta
 O96.1: Obstétrica indireta
 O96.9: Obstétrica não especificada

Nota: usar codificação múltipla para especificar 
a causa.

Além da proposta das subcategorias .0, .1 e .9, não 
existentes na CID-10, foi apresentada mais uma, no 
sentido de que os órgãos elaboradores de estatísticas de 
mortalidade codificassem as causas obstétricas diretas 
ou indiretas responsáveis pela morte, a qual, entretanto, 
ocorrera depois de 42 dias pós-parto; utilizar-se-ia, 
então, a metodologia de causas múltiplas. Esse método, 
que se utiliza dos recursos da microinformática, apre-
senta-se, atualmente, como de mais fácil execução.

Essas propostas do Brasil, baseadas nos resultados 
da investigação, foram aceitas pelo MRG e, logo, pela 
OMS, ficando estabelecido que serão introduzidas na 
próxima revisão da CID.

Quanto às mortes por seqüelas de causas obstétricas 
diretas, a hipótese dos autores é de que esse tipo de 
morte deveria existir, também, para as causas obstétri-
cas indiretas. Os resultados evidenciaram apenas cinco 
mortes nesta última categoria, todas seqüelas de causas 
obstétricas diretas, não se verificando qualquer morte 
por causa obstétrica indireta. Uma possível explicação 
para esse achado estaria no pequeno número de casos 
analisados. Não obstante, a experiência destes autores, 
principalmente, baseada em resultados de investiga-
ções de Comitês de Prevenção das Mortes Maternas, 
mostra que tais casos existem. Assim, apresentou-se 
ao MRG nova proposta, semelhante à feita para o có-
digo O96, igualmente aceita e considerada como uma 
importante contribuição brasileira. O código O97 não 
será usado apenas para seqüelas de causas obstétricas 
diretas mas também para indiretas. Esse código tam-
bém será alterado, nos seguintes termos:

 O97: Morte por seqüelas de causas obstétricas
 O97.0: Obstétrica direta
 O97.1: Obstétrica indireta
 O97.9: Obstétrica não especificada

Nota: usar codificação múltipla para especificar 
a causa.

A distinção entre morte materna, morte materna 
tardia e morte por seqüela de causa materna poderia 
ser feita nas declarações de óbito originais mediante 
preenchimento das variáveis 43 e 44, que permitem 
a identificação do intervalo de tempo entre o parto 
e a morte. Como esse item tampouco é preenchido 
pelos médicos de maneira satisfatória – nas DO-O do 
material aqui investigado, seu preenchimento ocorreu 
em menos de 50% dos casos –, é mister que pesquisas 
continuem a ser feitas, bem como promovidos investi-
mentos, na forma de material instrucional adequado à 
educação da classe médica, para que se alcance, cada 
vez mais, um melhor preenchimento da declaração de 
óbito por esses profissionais.

Os autores deste relato  
propuseram à Organização Mundial 
da Saúde alterações nos códigos  
O96 e O97 da CID-10, bem recebidas 
e aceitas para inclusão na próxima 
revisão da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças. 
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Estimation of House Infestation by Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) Using Adultrap®
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Resumo
Foi utilizada a armadilha Adultrap® em uma amostra de domicílio preconizada pelo levantamento de índice rápido de 

infestação por Aedes aegypti (LIRAa) para mensuração do número de adulto de Aedes aegypti no domicílio. Foi vistoriada 
uma média de 555 imóveis/mês: 15 unidades continham criadouros da espécie; e 53, a presença de fêmeas. O índice de 
infestação para larva/pupa (IPL) variou de zero ao máximo de 4,97%, enquanto o índice de infestação para adulto (IPA), de 
2,21 a 17,32%. O teste de MacNemar mostrou diferenças significativas entre a positividade de IPL e IPA em todos os meses do 
ano. Além disso, detectaram-se fêmeas de Ae. aegypti em período de baixa densidade populacional, sem o caráter invasivo e 
incômodo da pesquisa de recipientes para o IPL. A Adultrap® mostrou-se útil para revelar situações propícias à transmissão 
da dengue, bem como de fácil operacionalidade.

Palavras-chave: armadilha para mosquito; vigilância; índice de infestação predial; Aedes aegypti.

Summary
It was analyzed the application of the Adultrap® in a same sample of the reading of the fast house index for mea-

suring the number of adults of Aedes aegypti (LIRAa) in a domicile or premise. From the average of 555 premise/month, 
15 units had breeding sites for the species and 53 showed the presence of females. The house index for larva/pupa 
(IPL) varied from zero to the maximum of 4.97%, while the house index for adult (IPA) was from 2.21 to 17.32%. The 
MacNemar test showed significant differences between the positivity of IPL and IPA in every month of the year. Moreover, 
it detected females of Ae. aegypti in period of low population density, without the invasive and nuisance character of 
container researching for the IPL. The Adultrap® revealed to be useful to identify situations of dengue transmission, 
as well easiness in operational use.

Key words: mosquito trap; surveillance; house index; Aedes aegypti.
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Introdução

A introdução de Aedes aegypti nas Américas acon-
teceu por epidemias de febre amarela urbana.1 No 
Brasil, especialmente, destacou-se desde meados do 
século XIX, prolongando-se até a década de 1940.2 O 
mesmo acontecendo com a dengue, a partir das duas 
últimas décadas do século XX.3 A luta para eliminar o 
A. aegypti dos paises do continente teve sucesso na 
década de 1950;2 posteriormente, contudo, houve re-
infestação. As tentativas para repetir sua eliminação 
ainda dependem de esforços e recursos bastante 
elevados.4 Sem contemplar satisfatoriamente essas 
necessidades, a dinâmica das eliminações, as re-
infestações das cidades e a característica ecológica 
da espécie tornaram o Ae. aegypti menos sensível às 
práticas públicas de controle. Acresce-se a esses fatos, 
ainda, o modelo sócio-espacial dos centros urbanos 
vigentes no Brasil, altamente favorável à introdução e 
manutenção da espécie.5

A vigilância entomológica tem se estruturado sobre 
inúmeros métodos de captura que detectam e mensu-
ram a densidade da população de Ae. aegypti. A pra-
ticidade dos índices larvários escolhidos para medir o 
impacto das ações sobre esse vetor, calculados a partir 
de domicílios, não vem atendendo a esse princípio, tam-
pouco à predição de epidemias: seus limites, de 1,0%, 
para o índice de infestação predial (IP) ou de 5 para o 
índice de Breteau, não são indicadores precisos para 
nortear o sucesso do controle empregado ou garantir a 
interrupção da transmissão da doença.6 Criadouros na 
residência têm caráter focal diferente para o adulto que 
se dispersa; portanto, a primeira informação subestima 
a dimensão da infestação de uma área urbana.

A grande sensibilidade da armadilha de oviposi-
ção7 permite estratificar os níveis de infestação de Ae. 
aegypti por setores da área urbana.8 Não obstante, o 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) 
do Brasil recomenda o emprego desse índice apenas 
em situações de Municípios livres da espécie; ou para 
vigilância em áreas de baixa infestação.9 O método 
de aspiração para locais de abrigo do adulto, uma 
possível opção de captura de Ae. aegypti depois 
da isca humana,10 sequer é cogitada como recurso 
complementar às medidas dos índices de infestação 
predial para adulto.

Para maximizar a captura de adultos de Ae. ae-
gypti, a literatura apresenta vários relatos sobre a 

especificidade das armadilhas.11,12 Apesar de algumas 
dessas armadilhas mostrarem-se eficazes, seu uso 
em grande escala situa-se no mesmo patamar de difi-
culdades operacionais e financeiras para sua adoção 
pelos Municípios. Isso porque utilizam iscas atrativas 
de produção industrial, artefatos, luzes e fontes de 
energia para funcionamento, insumos que elevam os 
custos da operação e o tempo de supervisão, além de 
requererem laboratórios e recursos humanos espe-
cializados, quase sempre indisponíveis na realidade 
local, tornando seu uso inexeqüível nas rotinas dos 
programas oficiais.

A carência de medidas mais eficazes contra o 
Ae. aegypti nos centros urbanos brasileiros e sua 
conseqüente abundância fazem com que se sucedam 
epidemias de dengue no Brasil desde 1986. Se os 
índices larvários adotados não mais respondem à pre-
dição de epidemias, será preciso ampliar os meios de 
mensuração da densidade vetorial. Já foi mostrado que 
isso é possível, lançando mão de algumas armadilhas 
para adulto e aspiradores.13 O estudo ora apresentado 
optou pelo teste de uma nova armadilha de captura de 
fêmeas de Ae. aegypti.14 Trata-se da Adultrap®, que evi-
denciou especificidade para capturá-las. A partir dessa 
observação, pretendeu-se verificar seu rendimento em 
amostra de domicílios, com base no procedimento 
amostral utilizado pelo PNCD, para obtenção do índice 
de infestação predial – IP. O objetivo deste estudo da 
armadilha Adultrap® foi comparar seu desempenho 
com o índice de infestação predial por larva e pupa, vi-
sando apresentar a armadilha como opção para estimar 
a infestação predial por Ae. Aegypti adulto e analisá-la 
à luz da abrangência da vigilância entomológica.15

Metodologia

Foz do Iguaçu, Município situado no Estado do 
Paraná, foi escolhida para a realização do estudo 
por cumprir os critérios de área com presença de 
transmissão contínua de dengue e dispor de uma 
programação do índice rápido de infestação por Aedes 
aegypti (LIRAa) com chance de não sofrer alteração; 
e por aceitar, mediante seu Centro de Zoonoses, a 
inclusão da Adultrap® na mesma amostra do indice 
predial. Em Foz do Iguaçu-PR, foram estudados qua-
tro setores, Vila C, Vila São Sebastião, Jardim Itaipu e 
Jardim Califórnia, cujo estrato territorial compunha-se 
de dez mil imóveis.

Estimação da infestação predial por Aedes aegypti

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):293-300, out-dez 2008



295 

Para obtenção das amostras mensais, adotou-se a 
metodologia LIRAa,16 observando-se, em média, 555 
imóveis por mês durante o período de março de 2006 
a fevereiro de 2007. Em cada domicílio, instalou-se 
uma armadilha Adultrap®, que permaneceu atraindo 
adultos de Ae. aegypti durante 24 horas ininterruptas 
a cada mês. No mesmo imóvel, foram registrados o 
número de recipientes positivos segundo o método 
LIRAa e o número de fêmeas do Ae. aegypti capturadas 
pela armadilha Adultrap®.

Para efeito de análise, o imóvel com número de 
recipientes maior que zero é classificado como imóvel 
positivo para o índice predial para larva (IPL) e recebe 
o valor 1; e valor zero, para imóvel negativo. Idêntica 
classificação foi aplicada ao resultado da Adultrap® para 
fêmeas de Ae. aegypti. As variáveis analisadas foram: o 
índice predial para larva – IPL –, expresso pela razão, 
em porcentagem, entre o número de imóveis positivos 
para larva e o número de imóveis pesquisados (n), 
segundo o LIRAa; e o índice predial para adulto (IPA), 
expresso pela relação percentual entre o número de 
imóveis positivos para fêmeas do Aedes aegypti captu-
radas pela armadilha Adultrap® e o número de imóveis 
pesquisados (n). Dois outros índices foram calculados: 
o índice estegômico (IS),17 expresso pela razão entre o 
número de recipientes positivos e o número de pessoas 
da área multiplicado por 1000; e o índice estegômico 
modificado para adulto (ISA), proposto neste trabalho, 
expresso pela razão entre o número de mosquitos adul-
tos dos domicílios sorteados e a somatória da população 
humana dos respectivos imóveis multiplicado por 1000. 
Também foi calculada a razão de positividade entre o 
IPL e o IPA.18

Para verificar se a positividade e a negatividade dos 
IPL e IPA seriam iguais, utilizou-se o teste de MacNe-
mar,19 com nível de significância de 1%.

Considerações éticas
Trata-se de um estudo que utiliza a rotina do levan-

tamento de índice de infestação, no cumprimento das 
recomendações de execução do Programa Nacional 
de Controle de Dengue. A armadilha foi colocada no 
peridomicílio dos imóveis sorteados, razão porque não 
se considerou necessária a submissão a um comitê 
de ética.

Não existe conflito de interesse na publicação deste 
relato. Trata-se de atendimento a uma solicitação do 
Centro de Saúde Ambiental da Secretaria de Estado 

da Saúde do Paraná e nenhum dos autores apresenta 
associação comercial que configure tal conflito.

Resultados

Na amostra total de 6.661 imóveis pesquisados, a 
positividade para Ae. aegypti resultou em 2,7% para 
o IPL e 9,6% para o IPA. A Tabela 1 apresenta resulta-
dos mensais obtidos para esses índices e acrescenta a 
razão de imóveis positivos LIRAa/Adultrap®. Registra-
se positividade da Adultrap® durante os 12 meses do 
estudo, enquanto a presença de larva/pupa foi negativa 
no mês de maio.

Os dados com base na razão de positividade entre 
o IPL e o IPA encontram-se na Figura 1. Esses valores, 
inferiores a 1, revelam maior positividade para o IPA, 
notando-se, entretanto, alguma redução nos meses de 
setembro e outubro de 2006.

Na Tabela 2, podem-se verificar os resultados do 
cálculo do índice estegômico (IS), segundo Bang e 
colaboradores,17 e do índice estegômico modificado 
para adulto (ISA), assim como a população humana 
dos imóveis pesquisados mensalmente. A tabela 
também mostra a presença de apenas fêmeas de Ae. 
aegypti durante o período de estudo, com distribui-
ção variando entre 5,68 e 43,00 por 1000 habitantes. 
Nesse período, registraram-se 19 casos confirmados 
de dengue na área estudada: dois casos em março, 
seis em abril, três em maio e dois em junho do ano 
de 2006; e seis em fevereiro de 2007.

Os resultados do teste de MacNemar mostraram 
que as diferenças entre as positividades das armadilhas 
foram significativas, independentemente da estação 
do ano. As estimativas para a estatística qui-quadrado 
e nível crítico são apresentadas na última coluna da 
Tabela 3. Esse resultado comprova a maior positividade 
para a Adultrap®, o que já foi destacado no estudo 
descritivo (Figura 1).

A carência de medidas mais 
eficazes contra o Ae. aegypti 
nos centros urbanos e sua 
conseqüente abundância fazem 
com que se sucedam epidemias de 
dengue no Brasil desde 1986. 
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Tabela 1  -  Número de imóveis pesquisados positivos para IPL a e IPA,b razão de imóveis positivos 
 (LIRAa c / Adultrap®) e índices segundo o mês/ano no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 
 Brasil, março de 2006 a fevereiro de 2007

Mês/ano Imóveis 
pesquisados

Imóvel 
positivo

LIRAa

Imóvel 
positivo

Adultrap®

Razão
(LIRAa c / Adultrap®)

IPL a

(%)
IPA b

(%)

Mar/06 580 15 80 0,19 2,59 13,79

Abr/06 542 24 82 0,29 4,43 15,13

Mai/06 536 0 39 0,00 0,00 7,28

Jun/06 543 7 21 0,33 1,29 3,87

Jul/06 538 6 23 0,26 1,12 4,28

Ago/06 531 5 16 0,31 0,94 3,01

Set/06 543 5 12 0,42 0,92 2,21

Out/06 556 22 41 0,54 3,96 7,37

Nov/06 573 20 91 0,22 3,49 15,88

Dez/06 553 20 57 0,35 3,62 10,31

Jan/07 583 27 101 0,27 4,63 17,32

Fev/07 583 29 78 0,37 4,97 13,38

TOTAL 6.661 180 641 0,28 2,70 9,62

a) IPL: índice predial para larva

b) IPA: índice predial para adulto

c) LIRAa: índice rápido de infestação por A. aegypti

Figura 1  -  Razão do número de imóveis positivos para IPLa e IPAb segundo o mês/ano no Município de 
 Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. Brasil, março de 2006 a fevereiro de 2007

a) IPL: índice predial para larva

b) IPA: índice predial para adulto
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Tabela 2  -  Número de habitantes, recipientes positivos, índice estegômico e índice estegômico modificado 
segundo os meses em localidades do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

 Brasil, março de 2006 a fevereiro de 2007

Mês/ano Habitantes Recipientes 
positivos

Adultos 
capturados

IS a

(por 1000 habitantes)

ISA b

(por 1000
habitantes)

Mar/06 2.350 16 101 6,81 43,00

Abr/06 2.201 32 78 14,53 35,43

Mai/06 2.229 0 80 0,00 35,90

Jun/06 2.167 8 82 3,70 37,84

Jul/06 2.270 9 39 3,96 17,18

Ago/06 2.102 6 21 2,85 10,00

Set/06 2.172 5 23 2,30 10,58

Out/06 2.240 28 16 12,5 7,14

Nov/06 2.113 31 12 14,67 5,68

Dez/06 2.042 24 41 11,75 20,07

Jan/07 2.290 46 91 20,09 39,73

Fev/07 2.216 33 57 14,89 25,72

TOTAL 26.392 238 641 9,02 24,28

a) IS: índice estegômico

b) ISA: índice estegômico modificado para adulto

Tabela 3  -  Teste de MacNemar para LIRAa a x Adultrap® por estação do ano no Município de Foz do Iguaçu, 
 Estado do Paraná. Brasil, março de 2006 a fevereiro de 2007

Estações LIRAa a
Adultrap®

TOTAL χ2 McNeymar
+ –

Verão
+ 17 54 71

118,13
p=0,000– 242 1.433 1.675

Total 259 1.487 1.746

Outono
+ 4 20 24

67,27
p=0,000– 117 937 1.054

Total 121 957 1.078

Inverno
+ 0 23 23

24,25
p=0,000– 72 2.060 2.132

Total 72 2.083 2.155

Primavera
+ 12 50 62

69,93
p=0,000– 177 1.443 1.620

Total 189 1.493 1.682

a) LIRAa: índice rápido de infestação por A. aegypti
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Discussão

A Adultrap® é uma armadilha que explora o sentido 
visual e local de abrigo/oviposição para adulto de Ae. 
aegypti. Anteriormente, sua maior produtividade foi 
registrada no peridomicílio, comparativamente ao 
método de aspiração – ambos os métodos para adulto 
de Ae. aegypti.20 Com outra armadilha, Williams e 
colaboradores13 também encontraram resultado seme-
lhante em Queensland, Austrália; lá, porém, as fêmeas 
eram predominantemente nulíparas e, diferentemente, 
a Adultrap® registrou fêmeas em idade fisiológica mais 
avançada (informação não publicada).

Em que pese o objetivo das armadilhas de captu-
rar o maior número possível dos indivíduos de uma 
espécie, é difícil avaliar as diferenças na efetividade 
dos métodos entomológicos disponíveis, quando é 
desconhecido o número total dos indivíduos da po-
pulação-alvo. Ademais, as armadilhas contam com 
princípios atrativos diferentes e são aplicadas em 
distintos habitat. Esses aspectos ficaram bastante 
elucidados nos relatos que compararam a eficácia de 
algumas armadilhas13,21 para capturar Ae. aegypti, em 
que os autores também mostraram complexidade na 
comparação dos resultados individuais.

Para a espécie em questão, aplicam-se métodos 
como a busca de larva em recipientes domésticos e 
armadilhas que usam estímulos para atrair adultas 
em vôo voluntário, baseados na forma, cor, água e 
substâncias atrativas.20 A Adultrap® explora alguns 
desses requisitos, mostrando-se um método útil à 
epidemiologia da dengue.

Se as formas imaturas estão circunscritas ao foco 
reprodutivo da espécie e dependem de sua capacidade 
de vôo, a distribuição das formas adultos do mosquito 
fica incerta. O mosquito Ae. aegypti desloca-se dentro 
dos habitat e a Adultrap® mostrou esse comportamento 
populacional ao apresentar três ou quatro vezes mais 
imóveis positivos, comparativamente à pesquisa larvá-
ria. Isso sugere que a Adultrap® pode ser um método 
mais eficaz na definição de uma distribuição mais am-
pla da presença de Ae. aegypti em uma localidade.

Outro aspecto do estudo merece atenção. Trata-se 
da razão de imóveis positivos entre os índices prediais 
por larva – IPL – e por adulto – IPA. O resultado mais 
expressivo para os meses de setembro e outubro parece 
indicar o início de crescimento da reprodução de Ae. 
aegypti no Município de Foz do Iguaçu-PR, sobretudo 

pelo desencadeamento das eclosões de seus ovos logo 
no retorno das chuvas, após o período de estiagem do 
inverno. A maior razão de positividade mensal seria 
imputada à elevação do número de criadouros; seus 
efeitos sobre o crescimento populacional de adultos 
logo seriam notados. Com a produtividade crescente 
dos criadouros, observa-se a tendência de divergência 
entre os valores para larva e adulto. Assim, evidencia-
se uma sensibilidade da Adultrap® para registrar a 
presença de fêmeas de Ae. aegypti em baixa densidade 
ou em estações desfavoráveis à reprodução da espécie. 
Nesse sentido, o IPA pode vir a ser um indicador útil 
no acompanhamento ou monitoramento das ações 
operacionais e seus reflexos na redução de adulto da 
espécie, bem como na densidade entomológica para 
ocorrência da transmissão da dengue.

Os permanentes recipientes e seu caráter de in-
disponibilidade têm sido considerados relevantes na 
produção de adulto de Ae. aegypti. Esses resíduos 
não removíveis seriam responsáveis por nada menos 
que 20% da produção do vetor.22 Na medida do IPL, 
nem sempre conta-se com os registros de todos os 
criadouros disponíveis, afora as barreiras relacionadas 
às casas fechadas e a recusa dos moradores à reali-
zação das inspeções. A especificidade da Adultrap® 
para maior rendimento no peridomicílio anula essas 
situações e, ademais, não depende da qualidade do 
serviço do inspetor.

Conclui-se que a relatividade da detecção dos cria-
douros de Ae. aegypti, por sua vez dependente de estí-
mulo próprio da eclosão dos ovos, faz do IPL um fraco 
indicador quantitativo da infestação, tampouco útil na 
predição de ocorrência de eventos de transmissão da 
dengue. O fato se confirma quando se observam casos 
humanos de dengue com IPL abaixo de 1,0%.6

Para Ae. aegypti, aplicam-se 
métodos como busca de larva e 
armadilhas que atraiam fêmeas 
adultas com vôo voluntário, 
usando forma, cor, água e 
substâncias atrativas. A Adultrap® 
explora alguns desses recursos, 
mostrando-se um método útil à 
epidemiologia da dengue.

Estimação da infestação predial por Aedes aegypti

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 17(4):293-300, out-dez 2008



299 

O desafio dos programas de controle de Ae. aegypti 
encontra-se na execução dos levantamentos dos índi-
ces entomológicos, os quais contam com restrições de 
uso por seu caráter invasivo – e incômodo, portanto 
– às residências e seus ocupantes. Outrossim, se cus-
tos e praticidade operacionais são requisitos exigidos 
pelos gestores, a Adultrap® representa uma opção 
mais econômica para a superação desses problemas: 
seu custo é baixo; e utiliza apenas água de torneira 
como atrativo.

No raio de aplicação da Adultrap®, um índice para 
adulto de Ae. aegypti pode estar em vias de concre-
tização, principalmente, dada a perspectiva aberta 
pelo ISA como parâmetro potencial na avaliação das 
ações de controle. O presente estudo dá os primeiros 
passos nessa direção e observa que os 19 casos con-
firmados de dengue, registrados no estrato estudado, 
transcorreram com ISA acima de 25 fêmeas por 1000 
habitantes. Conseqüentemente, vale a pena investir na 
significância epidemiológica do método.
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A evidência disponível indica que houve um significante declínio da prevalência do tabagismo no Brasil entre 
1989 e 2006. Há aproximadamente duas décadas, o Governo lançou o Programa Nacional para o Controle do 
Tabagismo, com uma acentuada aceleração dos esforços desde o ano de 1990, cujo foco estava voltado para as 
intervenções não relacionadas aos preços, como: a proibição da propaganda, restrições ao fumo em locais públicos, 
entre outras atividades. Embora o Programa Nacional de Controle do Tabagismo seja considerado um dos mais 
abrangentes entre os países em desenvolvimento, uma avaliação formal ainda não havia sido realizada.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a situação do tabagismo no Brasil, juntamente com o papel desem-
penhado pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, comparando-o à experiência verificada em outros 
países. O estudo avaliou as principais tendências nas taxas de tabagismo e em relação ao câncer de pulmão, 
analisando intervenções relacionadas e não relacionadas aos preços. Além disso, o relatório inclui uma discussão 
acerca dos instrumentos fiscais e do problema do contrabando de derivados do tabaco. A evidência recolhida 
pelo estudo indica que no Brasil:
-  A prevalência do tabagismo apresentou queda acentuada entre 1989 e 2006. Em 2006, aproxima-

damente 20% dos homens e 13% das mulheres fumavam nas principais cidades. A prevalência do tabagismo 
entre os adultos nas capitais variava de 9,5% na Bahia até 21,2% em Porto Alegre-RS e Rio Branco-AC.

-  O tabagismo está mais concentrado entre os grupos populacionais com baixos níveis de educação 
formal, que podem também ser os mais pobres. Constata-se que a prevalência do tabagismo é de 1,5 a 2 vezes 
maior entre aqueles que possuem pouca ou nenhuma educação, em comparação com os que possuem mais 
anos de escolaridade.

* Republicação, mediante autorização prévia de seus autores e editores, de parte do documento preparado pelo Departamento 
de Desenvolvimento Humano do Banco Mundial, Região da América Latina e Caribe.
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-  O consumo total de cigarros por adulto revelou também queda significativa, mas estabilizou-se 
durante os últimos anos. As vendas legais e ilegais de cigarros caíram de 1.700 unidades por ano em 1990 
para 1.175 entre 2003 e 2005.

-  Nas Regiões Metropolitanas, o percentual de famílias com indivíduos fumantes caiu de 34% em 
1995-96 para 27% em 2002-2003. A proporção de despesas com tabaco em relação ao total de despesas das 
famílias também declinou: de 3% entre 1995 e 1996 para 2% entre 2002 e 2003.

-  As taxas de câncer do pulmão durante o início da vida adulta caíram entre os homens entre 1980 
e 2004, mas aumentaram entre as mulheres, fenômeno que pode estar associado à interrupção do taba-
gismo pelos homens e ao aumento entre as mulheres.

-  De 1996 a 2005, houve mais de 1 milhão de hospitalizações relacionadas ao tabagismo no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), com custos em torno de meio bilhão de dólares, ou 1,6% do orçamento 
destinado às hospitalizações realizadas por unidades de saúde entre 1996 e 2005.
Mesmo no seu pico, na década de 1980, o consumo per capita de cigarros sempre foi mais baixo no 

Brasil do que nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
como os Estados Unidos da América, o Canadá, a França, a Alemanha e a Itália. As taxas de prevalência do fumo 
no Brasil e o consumo de cigarros entre os adultos mostraram-se também inferiores às apresentadas por países 
vizinhos, o que pode ser resultado das políticas internas para controle do tabagismo implementadas nos anos 
1990. Entretanto, o consumo ficou estável no país nos últimos anos, enquanto mostra-se inferior e continua a 
declinar no Chile.

O Programa Nacional para o Controle do Tabagismo no Brasil é bastante inovador, com destaque 
para as ações referentes à proibição da publicidade e propaganda e as advertências impressas nas 
embalagens de produtos derivados do tabaco – por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a proibir adjetivos 
enganosos nos maços de cigarros, como “light” ou “suave” – mas o foco das ações ainda está concentrado 
nas ações não relacionadas aos preços. Dentre tais ações, incluem-se: as proibições relativas à propaganda 
e ao consumo de tabaco no sistema de transporte público; a regulamentação dos produtos do tabaco, como a 
limitação nos teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e as advertências escritas e com 
imagens contundentes nos maços de cigarros e em embalagens dos produtos do tabaco; além do lançamento de 
campanhas de conscientização e de educação. Além dessas ações, o Programa desenvolveu iniciativas de vigilância 
e de monitoramento, construiu uma capacidade institucional e descentralizou para os Estados e Municípios as 
iniciativas de controle do tabagismo.

O governo já atende a muitas das provisões da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 
(CQCT), assinada em 2003 e ratificada em 2005. No entanto, para estar em plena conformidade com os dispositivos 
do tratado, ainda precisa dar passos adicionais, incluindo a elevação dos impostos sobre o tabaco.

O emprego dos instrumentos relacionados aos preços foi usado de forma indireta através de im-
postos mais altos aplicados por motivos de natureza fiscal. Mesmo no contexto das vendas ilegais, a 
elevação dos impostos sobre o tabaco resultou na redução do consumo e no aumento da arrecadação 
tributária federal durante a década de 1990. Entre 1990 e 1993, o preço dos cigarros experimentou um 
aumento real de quase 78%, apesar das altas taxas de inflação, que contribuíram de forma significativa para a 
queda observada no consumo geral. A arrecadação de impostos específicos sobre o tabaco cresceu 23% entre 
1992 e 1996 (em valores correntes de 2005), apesar da redução de 15% do consumo legal por adulto no mesmo 
período.

Devido à redução dos impostos, em 2005, o preço real dos cigarros estava mais baixo do que o preço real 
médio para o período de 1992 a 1998. O percentual do preço de varejo que correspondia ao imposto sobre 
produtos industrializados (IPI) caiu de aproximadamente 40 para 20% entre 1993 e 2004. Entretanto, a queda 
dos preços durante o período de 1998 a 2001 não levou a um aumento correspondente no consumo, o que pode 
ser creditado ao impacto que os instrumentos não relacionados com o preço tiveram sobre a demanda.

O Brasil estabeleceu uma rede de pontos focais nos Estados e Municípios e programas nas 
principais cidades do país. A rede começou a levar e a adaptar as ações e regulamentações relacionadas ao 
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tabaco para o nível local, criando os instrumentos necessários para avançar com o controle do tabagismo. Por 
outro lado, essa rede vem sendo enfraquecida nos últimos anos, uma vez que já não está disponível o mecanismo 
anteriormente usado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para transferir recursos da esfera federal para os 
Estados e Municípios, sem que nenhum outro mecanismo o tenha substituído.

Recomendações

O Brasil estabeleceu bases sólidas para obter ganhos sem precedentes na área da Saúde Pública. O controle do 
tabagismo no país foi efetivo. Uma ação adicional, de caráter modesto, poderia gerar ganhos adicionais 
e substanciais em saúde, evitando óbitos prematuros entre os atuais 21 milhões de fumantes. Entre-
tanto, para alcançar reduções sustentáveis na mortalidade prematura e na morbidade relacionadas às doenças 
causadas pelo tabaco, o Brasil deveria continuar a investir no seu abrangente Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo, focalizando a atenção tanto nas ações destinadas a evitar a iniciação quanto 
nas destinadas à cessação, que são centrais para que se possa evitar milhões de mortes.

É necessário dar mais ênfase à revitalização da rede estadual e municipal de controle do tabagis-
mo, que recebeu menos atenção e recursos do governo federal. Reduções ainda maiores na prevalência do 
tabagismo e expansão dos casos de cessação exigem financiamento e fortalecimento dos programas 
estaduais e municipais para o controle do tabaco. As Secretarias de Estado da Saúde (SES) deveriam reto-
mar seus encontros anuais para o planejamento de atividades e para a análise das estratégias e das políticas, bem 
como para atividades de treinamento. Os coordenadores estaduais e municipais necessitam de mais apoio da parte 
do Ministério da Saúde, a fim de implementar programas descentralizados. Além disso, existe a demanda para a 
expansão do programa de cessação, para o qual é necessário treinamento de pessoal e fornecimento de recursos 
de apoio à cessação do tabagismo, bem como coordenação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em 
conjunto com outras instâncias do SUS.

Os instrumentos relacionados aos preços podem ser empregados de forma mais efetiva visando à 
expansão do Programa que foi implementado com base em instrumentos independentes dos preços. 
Os impostos sobre o tabaco representam o instrumento mais custo-efetivo para a redução do consumo de cigarros, 
aumentando ao mesmo tempo a arrecadação de impostos, devido à baixa elasticidade-preço da demanda por 
cigarros. É um paradoxo que um país como o Brasil, com uma alta proporção da dívida pública em relação ao 
PIB, invista recursos públicos em medidas de controle do tabaco sem usar efetivamente os instrumentos fiscais e 
relacionados aos preços para controlar o tabagismo. O retorno aos preços e práticas fiscais praticados em meados 
da década de 1990 impulsionaria as receitas públicas e os ganhos em Saúde Pública.

O estudo concluiu que um aumento de 10% nas restrições contra o fumo (restrições legais e outras modali-
dades) reduziria no longo prazo o consumo em 2,3%; e um aumento no preço de 10% reduziria o consumo em 
aproximadamente 4,8% no longo prazo. De acordo com o estudo, um aumento de 72% no IPI aumentaria os 
preços em aproximadamente 14%, reduzindo o consumo por adulto em 7%, e aumentaria em 60% as receitas 
fiscais oriundas do tabaco. A recomendação específica tem dois componentes:
-  No curto prazo, retornar ao preço real dos cigarros praticado em 1993. Para isso, seria necessário considerar 

um aumento de 23% no preço médio de 2005 ou um aumento de 118% sobre a alíquota média do IPI do mes-
mo ano. Para os preços de 2005, isso resultaria em um preço médio de varejo de R$2,72, aproximadamente 
– US$1.36 –, o que reduziria o consumo em aproximadamente 11% – ou em torno de 100 cigarros legais per 
capita/ano.

-  No longo prazo, dever-se-ia elevar o percentual do preço de varejo, com base no IPI, de aproximadamente 
20% para em torno de 40%.
Em conjunto com os aumentos do imposto, o governo deveria prosseguir no combate das vendas 

ilegais de cigarros. Com base na legislação, o Brasil criou um cadastro nacional de importadores, exportadores 
e produtores de produtos de tabaco, além de ter fortalecido os controles sobre a comercialização de cigarros, 
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através da adoção de selos de controle e da produção de equipamento destinado à contagem da produção. As 
políticas destinadas ao combate ao mercado ilegal deveriam reduzir a demanda por cigarros ilegais através da 
contra-propaganda; e ainda, aumentar a probabilidade de os contrabandistas serem presos e a severidade de suas 
penas, através de um maior controle e da aplicação da lei. Ademais, as medidas poderiam redundar na adoção 
de impostos de consumo e de valor agregado combinada às tecnologias contra o contrabando, incluindo o ras-
treamento de produtos e a afixação de selos fiscais ostensivos com mensagens de alerta no idioma local, além de 
penas mais severas aplicadas em caso de vendas ilegais no comércio.

Finalmente, é preciso estabelecer um monitoramento eficaz da epidemia do tabagismo. São ne-
cessárias pesquisas confiáveis sobre a prevalência do tabagismo e a cessação, além de estudos sobre o impacto 
do tabagismo sobre a mortalidade. Pesquisas sobre as conseqüências do fumo complementariam as conclusões 
sobre a prevalência. Um monitoramento confiável da mortalidade atribuível ao tabagismo documentaria os riscos 
freqüentemente inesperados dos vários tipos de uso do tabaco, a fim de manter o apoio público para a regulamen-
tação do produto e para avaliar os programas de controle. Poderiam ser consideradas algumas inovações, como a 
inclusão de informações sobre o tabagismo nas certidões de óbito. Estudos econométricos, como os que aparecem 
neste relatório, podem contribuir para a avaliação do impacto das políticas sobre a Saúde Pública. Análises dos 
custos das doenças relacionadas ao tabaco para as famílias, para o sistema de saúde, para o mercado de traba-
lho e para a economia, da mesma forma que o impacto dos aumentos de preços e de impostos, representariam 
contribuições úteis para um maior desenvolvimento de políticas públicas nessa área.



Sob o marco dos princípios do SUS e da agenda do desenvolvimento sustentável, da qual o país é signatário, o 
Ministério da Saúde do Brasil, progressivamente, vem estruturando políticas, serviços e redes capazes de coordenar 
ações para o enfrentamento dos determinantes ambientais à saúde dos brasileiros. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde está na linha de frente da resposta do Estado à questão, cujos resultados, 
ainda que modestos, já podem ser observados.

Com o objetivo de destacar seus fundamentos, elementos centrais e tendências, a Epidemiologia e Serviços 
de Saúde convidou o Dr. GUILHERME FRANCO NETTO, responsável pela Coordenação-Geral de Saúde Ambiental 
e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (CGVAM/SVS/MS), para esta 
entrevista.

Por que a relação entre saúde, ambiente e desenvolvimento é um tema contemporâneo da Saúde 
Pública?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: Desde as primeiras civilizações, as diversas formas de organização do homem 
nos territórios e ambientes de trabalho sempre consideraram parâmetros de qualidade ambiental como 
referência para a saúde de suas comunidades. A importância do tema, visitado desde a antiguidade, nos 
escritos de Hipócrates sobre água, ares e lugares, e, durante a revolução industrial, nos achados de John 
Snow sobre a transmissão da cólera pela água em Londres, é inequívoca, e demonstra que o ambiente 
integra o conjunto dos determinantes da saúde.

 Abordagens contemporâneas têm agrupado os determinantes ambientais da saúde em três vertentes. A 
primeira, vinculada ao subdesenvolvimento, ou seja, ao deficit do saneamento ambiental básico, está 
relacionada, ainda nos dias de hoje, a estados mórbidos prevalentes e a uma forte perda de qualidade de 
vida, notadamente a infantil relacionada à diarréia. A segunda vertente é a do contato humano, direto ou 
indireto, com o desenvolvimento industrial, dos serviços urbanos e das fronteiras agrícolas, cujos produtos 
e subprodutos tóxicos e poluentes resultam em múltiplas conseqüências à saúde das comunidades e dos 
trabalhadores. E a terceira, ainda emergente, embora seus resultados certamente incidam sobre a saúde, 
resulta do macrofenômeno da globalização e da crise ambiental global, vivamente expressos na intensa 
urbanização, degradação dos ecossistemas e mudança do clima.

Qual a situação atual e as tendências dessas relações no Brasil?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: Por suas características econômicas, sociais, demográficas, geográficas e 
ambientais, o Brasil é um país fortemente vulnerável ao conjunto dos cenários que acabo de mencionar. 
Integrante do bloco dos chamados países de economia emergente, no contexto da globalização, nosso país 
vive intensas e rápidas transformações. Entre elas, ressalta-se o novo perfil de urbanização, com cerca 
de 80% da população vivendo nas cidades, em sua maioria sob péssimas condições de infra-estrutura 
e limitado acesso a serviços básicos. Ao tempo que somos uma nação privilegiada, do ponto de vista do 
acesso a ambientes naturais, nossa vastíssima biodiversidade e múltiplos ecossistemas sofrem enormes 
conseqüências negativas das atividades humanas. O Brasil é o país que mais produz químicos na América 
Latina, oscila entre a segunda e a terceira posição no consumo global de agrotóxicos. A interação dessas 
pressões exerce fortíssima influência na exposição de nossa população a riscos a elas relacionados. Es-
tudo recente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, evidencia que cerca de 18% da carga de doenças 
em nosso país são explicados por alguns desses fatores. Entretanto, para conhecer melhor as relações 
entre saúde, ambiente e desenvolvimento, é necessária a construção de modelos que investiguem como 
as três vertentes de que falei, abordadas na resposta à primeira pergunta, manifestam-se na saúde dos 
brasileiros.
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Qual é a contribuição da vigilância em saúde ambiental para a Saúde Pública?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: A vigilância em saúde ambiental integra o Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde e a rede de vigilâncias que o compõe, juntamente com a epidemiológica, a sanitária e a de 
saúde do trabalhador. A contribuição genuína da vigilância em saúde ambiental à Saúde Pública está 
na possibilidade de conhecer, monitorar e avaliar, sistemicamente, os fatores de risco à saúde humana 
relacionados ao ambiente, integrando e compatibilizando essas informações, nas três esferas de poder, 
às informações da vigilância em saúde.

Qual a articulação da vigilância em saúde ambiental com a promoção da saúde e o desenvolvimento 
sustentável?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: Originalmente, a estruturação da vigilância em saúde ambiental no Brasil 
desenvolveu-se como um conceito de ‘Saúde Ambiental’, de estratégia do setor Saúde para trabalhar com 
o desenvolvimento sustentável e os determinantes sócio-ambientais da saúde. O que vem se consolidando 
progressivamente, em uma agenda sinérgica com a da promoção da saúde, anuncia outra importante 
contribuição à Saúde Pública: a de possibilitar à sociedade compreender e agir sobre os determinantes 
ambientais da saúde.

Quais os resultados práticos já alcançados pela vigilância em saúde ambiental nestes dez anos?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: A partir de 1998, a estratégia de implantação da vigilância em saúde 
ambiental implicou a estruturação do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental – Sinvsa 
– nas esferas federal, estadual e municipal do SUS. Durante os cinco primeiros anos, até 2003, foram 
desenvolvidas ações cujos cumprimentos são mensurados por metas de infra-estrutura, especialmente 
na formalização da vigilância em saúde ambiental, na organização e constituição das equipes técnicas 
das respectivas esferas de gestão. A partir de 2004, foram introduzidos objetivos prioritários relaciona-
dos à implantação do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(Vigiágua), do Programa Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solos Contaminados 
(Vigisolo) e, posteriormente, do Programa de Vigilância em Saúde Relacionado à Qualidade do Ar (Vigiar). 
O monitoramento desses programas e suas ações acompanha seu cumprimento pela verificação de suas 
metas de processo.

Existem evidências já estabelecidas sobre a relação entre saúde e ambiente com base nas ações da 
vigilância em saúde ambiental?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: No capítulo ‘Saúde e Ambiente’, cuja elaboração foi encarregada à equipe 
técnica da CGVAM para divulgação na edição de 2007 do Saúde Brasil, publicação seriada da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, estará disponível todo um conjunto de informações 
sobre a relação entre os dados da Vigiágua e as taxas de internação por doenças diarréicas no país, a 
estimativa e a distribuição de populações expostas a áreas de solos contaminados e a identificação das 
áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde no contexto do desmatamento. Essas 
informações serão úteis para apoiar a tomada de decisão do setor Saúde.

Quais os principais desafios e perspectivas da vigilância em saúde ambiental no Brasil?

-  Dr. Guilherme Franco Netto: A crise ambiental global, cientificamente evidenciada no “4° Relatório 
do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima”, é o fato mais relevante do Século XXI. Seus 
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reflexos, inquestionavelmente, serão sentidos na Saúde Pública. Cabe, portanto “forçar” o leme no sentido 
de que a agenda da saúde ambiental migre para o centro da tomada de decisões da Saúde Pública. Uma 
avaliação criteriosa e independente do que foi realizado nesses primeiros dez anos auxiliará, em muito, 
na identificação das fortalezas e debilidades do desenvolvimento da área no Brasil. 

 A estruturação de um departamento voltado à saúde ambiental e à saúde do trabalhador, no âmbito da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, associada à necessária identificação de novos 
recursos, cria possibilidades de fortalecimento das ações de saúde ambiental no SUS. Ainda, de acordo 
com as deliberações das últimas Conferências Nacionais de Saúde, das Cidades e do Meio Ambiente, tendo 
como base as teses do documento “Subsídios para a Política Nacional de Saúde Ambiental”, a realização 
da “I Conferência Nacional de Saúde Ambiental” em 2009 deverá fortalecer a organização e mobilização 
da sociedade em torno dessa temática.

Edição

Marta Helena Paiva Dantas
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 
Brasília-DF, Brasil

Tatiana Marques Portela
Núcleo de Comunicação, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil
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EXPOEPI – Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas  
em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças 
     
 Data: 5/11/2008 a 7/11/2008
      Local: Brasília-DF, Brasil

I Congresso Brasileiro de Saúde Mental 
     
 Data: 3/12/2008 a 5/12/2008
      Local: Florianópolis-SC, Brasil

XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 
     
 Data: 8/03/2009 a 12/03/2009
      Local: Centro de Convenções de Pernambuco - Recife-PE, Brasil
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Normas para publicação

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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