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Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde: 
mostra da produção de seus egressos

Editorial

Nesta edição da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, temos a satisfação de oferecer aos leitores os 
artigos produzidos pelos egressos dos Cursos de Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde ofertados 
pela Universidade de Pernambuco (UPE) e pela Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), ambas 

em parceria com outras instituições. Os dois cursos de pós-graduação integraram a programação da Rede de 
Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde, uma das estratégias adotada pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde para a formação dos profissionais de saúde na área.

Três artigos selecionados para esta edição abordam a mortalidade por homicídios em municípios do Nordeste 
brasileiro. Barbosa e colaboradores discutem a mortalidade por homicídios no Município de Recife e, em outro 
artigo, as suas desigualdades segundo condições de vida. Chamam a atenção para a tendência de queda deste 
indicador, em especial, entre os homens de 30 anos ou mais, mantendo porém taxas ainda muito elevadas no 
município.1,2 Campos e colaboradores discutem o homicídio e o papel do processo de urbanização – não plane-
jado – e de fluxos migratórios característico de municipio do interior de Pernambuco.3

Outros dois artigos abordam tendências da mortalidade por câncer de mama e de pulmão, em contextos dife-
rentes. Pereira e colaboradores descrevem a mortalidade por câncer de mama e estimam os anos potenciais de 
vida perdidos (APVP) e os anos produtivos de vida perdidos (APrVP) com estas mortes. Eles avaliam o risco de 
morte pela doença − responsável por perdas significativas − no Rio Grande do Norte.4 Maciel e colaboradores 
analisam a tendência da mortalidade por câncer de pulmão em maiores de 50 anos de idade, em Pernambuco. 
Os resultados evidenciam diferentes tendências de mortalidade por esta causa nas mesorregiões do Estado e 
recomendam medidas efetivas de controle do tabagismo no Estado.5

Por seu turno, Magalhães e colaboradores descrevem a mortalidade entre os idosos no município de Recife 
e apontam a necessidade de intervenção na promoção de condições dignas de vida e envelhecimento para a 
população geral.6 Santos e Mattos também analisam as condições de vida e de saúde da população idosa, desta 
feita em um município do Ceará, discutindo a formulação e desenvolvimento de políticas públicas de saúde para 
este segmento da população.7

A ocorrência de eventos evitáveis, tais como os casos de sífilis congênita, denunciam falhas importantes na 
atenção pré-natal. Holanda e colaboradores, no município de Natal, e Melo e colaboradores, no município de 
Recife, exemplificam esta situação, onde um número elevado de casos da doença ainda acontecem associados 
principalmente às condições de vida ea falhas no pré-natal.8,9

O processo endêmico-epidêmico da meningite viral é abordado por Lima e colaboradores. Eles comparam as 
características do acometimento e destacam o padrão diferenciado da infecção e a necessidade de estabelecer 
medidas para a identificação da epidemia.10

O artigo de Filgueira e colaboradores aborda o atendimento antirrábico humano pós-exposição. Os resultados 
do estudo alertam para a necessidade de adesão às normas técnicas vigentes e à redução do uso desnecessário 
de intervenções terapêuticas.11

Castro e colaboradores analisam o uso de agrotóxicos em dois assentamentos de reforma agrária localizados 
em município do Estado do Ceará e apontam para a necessidade de reavaliação das políticas públicas, além da 
fragilidade do acompanhamento técnico e de fiscalização.12

Finalmente, Santos e Araújo caracterizam as dificuldades encontradas para a mudança de práticas alimentares 
de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 atendidas em consultório de alta complexidade.13

doi: 10.5123/S1679-49742011000200001
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Susan Martins Pereira e Elisete Duarte
Editoras Executivas
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Analysis of Homicide Mortality in Recife, State of Pernambuco, Brazil: 
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Análise da mortalidade por homicídios no Recife-PE: 
tendências no período entre 1997 e 2006
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Resumo
Objetivo: este estudo analisou a magnitude e a tendência da mortalidade por homicídios no Recife-PE no período entre 1997 

e 2006. Metodologia: os óbitos foram captados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria de Saúde do Recife; 
utilizou-se o desenho ecológico exploratório do tipo série temporal; analisou-se a tendência para os coeficientes segundo sexo e 
faixa etária, pelo modelo exponencial. Resultados: no período, ocorreram 9.850 óbitos por homicídios em residentes no Recife; 
cerca de 67% deles ocorreram no grupo de 15 a 29 anos de idade; houve diferencial no risco de mortalidade segundo sexo e faixa 
etária – homens jovens associaram-se a maior risco de homicídios quando comparados às mulheres –; no geral, os coeficientes 
de mortalidade por homicídios reduziram em torno de 7,0%, embora esse declínio demonstre significância estatística apenas nas 
faixas etárias acima de 30 anos e no sexo masculino. Conclusão: ações específicas devem se voltar, principalmente, à população de 
adolescentes e adultos jovens, visto que esses contingentes vêm mantendo os altos níveis de mortalidade por homicídios no Município.

Palavras-chave: homicídios; violência; mortalidade; séries temporais.

Summary
Objective: this study analyzed the magnitude and trend of homicide mortality in Recife, State of Pernambuco, Brazil, 

from 1997 to 2006. Methodology: data from the Mortality Information System of Recife’s Health Secretariat were used; a 
time series exploratory ecological model was created to analyze trends in mortality ratios; those coefficients were assessed 
according to gender and age, using the exponential model. Results: during that period, there were 9,850 homicides of Recife 
residents; approximately 67% of those killed were in the age group of 15 to 29 years; there was a difference in risk of mortality 
by gender and age group – young men were associated with increased risk of homicide, compared to women – the overall 
mortality rate went down about 7%, but that decline showed statistical significance only in men with 30 years or more. 
Conclusion: specific actions should be taken to benefit mainly adolescents and young adults, since there has been a high 
rate of homicide among that portion of the population living in the city.

Key words: homicide; violence; mortality; time series.
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Homicídios no Recife-PE entre 1997 e 2006

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):131-140, abr-jun 2011

Introdução

Em 1946 a Organização das Nações Unidas (ONU) 
declarou a violência como um problema de Saúde 
Pública do qual resultava a estigmatização de bairros 
e cidades considerados perigosos, com maior impac-
to nos setores pobres das sociedades e aumento dos 
custos nos programas de seguridade social.1 No ano 
2000, o relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) ressalta o grande impacto da violência na 
saúde da população mundial, relatando que cerca de 
um terço das mortes violentas ocorridas no mundo 
naquele ano, teve como causa os homicídios. O re-
latório enfatiza aspectos como, por exemplo, mais 
de 90% de todas as mortes relacionadas à violência 
terem ocorrido nos países em desenvolvimento. A 
violência representa uma das principais causas de 
morte na população de 15 a 44 anos de idade, em 
todo o mundo: a cada ano, cerca de 1 milhão e 600 
mil pessoas perdem a vida violentamente. Estimou-
se, para o mesmo ano 2000, em torno de 14% das 
mortes ocorridas no sexo masculino e 7% no sexo 
feminino devidas à violência.2 

O perfil de mortalidade por violência no Brasil 
segue a tendência mundial: maior concentração 
nas Regiões Metropolitanas, maior incidência so-
bre o sexo masculino e no grupo de adolescentes e 
adultos jovens – chegando a ser a primeira causa 
de mortalidade nas idades entre 15 e 34 anos, em 
algumas metrópoles. Esse fato evidencia um quadro 
de mortes prematuras e alterações na estrutura de-
mográfica, constituindo um dos principais fatores da 
mudança observada no padrão etário da mortalidade 
brasileira.3

Entre 1977 e 1994, a taxa de mortalidade por 
homicídio no Brasil passou de 7,9 óbitos por 100 mil 
habitantes para 21,2 óbitos por 100 mil habitantes, 
representando um aumento de cerca de 300%. Apro-
ximadamente 30% dos óbitos por causas externas 
(mortes por causa não natural) nesse período foram 
decorrentes de homicídios.4 

Pesquisa realizada para analisar a magnitude dos 
homicídios e sua evolução temporal no período de 
1980 a 1998, na população masculina de 15 a 49 
anos, por área geográfica do Estado de Pernambuco, 
mostrou um crescimento das taxas de mortalidade 
atribuídas a essa causa na capital, sua Região Me-
tropolitana e interior do Estado, quando analisados 

os anos extremos da série, de 69,6 para 91,4% na 
capital e de 54,1 para 84,7% no Estado.5 

Sem dúvida, o homicídio constitui uma forma 
extremamente grave da violência. Sua elevada ocor-
rência anual, sua distribuição desigual entre homens 
e mulheres, diferentes grupos de idade e distintas 
regiões do país, nos diferentes estratos econômicos, 
permitem identificar a natureza e a dinâmica dessa 
violência.6 A avaliação dos homicídios por diferen-
tes variáveis, bem como sua evolução ao longo do 
tempo, auxilia no entendimento da complexa rede 
de fatores associados a esses eventos.7 

Apesar de estudos recentes terem apontado uma 
tendência à estabilização das taxas de homicídio no 
país, essa forma de violência continua sendo res-
ponsável por perdas significativas de anos de vida, 
sobretudo em jovens do sexo masculino.

Considerando-se a importância, a atualidade e a 
gravidade do problema, buscou-se contribuir para 
as discussões e formulações de políticas públicas 
que enfocam a questão dessa causa de morte, muitas 
vezes precoce, na população recifense. Sendo assim, 
o estudo objetivou avaliar a tendência temporal e a 
magnitude dos homicídios na cidade do Recife, no 
período entre 1997 e 2006, e analisar seus diferenciais 
quanto ao sexo e faixa etária.  

Metodologia 

O estudo foi realizado no Recife, capital do Estado 
de Pernambuco, situado na Região Nordeste do Brasil. 
O Município, no ano 2000, contava com uma popula-
ção residente de 1.422.905 habitantes, sendo 53,5% 
de mulheres e 46,5% de homens.8 Foi utilizado um 
desenho ecológico exploratório do tipo série tempo-
ral. Procedeu-se à padronização dos coeficientes por 
idade, pelo método direto, não sendo encontradas 

O perfil de mortalidade por violência 
no Brasil segue a tendência mundial 
por apresentar maior concentração 
nas regiões metropolitanas, maior 
incidência sobre o sexo masculino 
e no grupo de adolescentes e 
adultos jovens.  
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diferenças em relação aos dados não padronizados, 
indicando que as alterações nos indicadores eram 
independentes da mudança da estrutura etária da 
população. Concluiu-se, então, ser desnecessário o 
uso dos valores padronizados para a elaboração da 
tendência temporal.

Na análise da tendência, utilizou-se ajuste de uma 
função polinomial do tempo por meio dos modelos 
de regressão polinomial. Nesses modelos, os valores 
da série de coeficientes de mortalidade por homicídio 
foram considerados como variável dependente (Y) e 
os períodos do estudo como variável independente 
(X). As vantagens da estimação da tendência utilizando 
modelos de regressão polinomial constituem o grande 
poder estatístico dessa classe de modelos, de fácil 
elaboração e interpretação.9 Selecionou-se o modelo 
exponencial por tratar-se de um modelo simples e 
capaz de explicar adequadamente o fenômeno em 
estudo, embora não tenha sido encontrada diferença 
entre os modelos linear e exponencial. 

A população do estudo foi composta por 9.850 
óbitos por homicídio ocorridos em residentes no 
Recife, no período entre 1997 e 2006. A unidade de 
análise foram os anos de ocorrência desses óbitos, 
totalizando dez (10) anos. Os dados de mortalidade 
relativos ao período estudado foram obtidos a partir 
do banco de dados do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) da Secretaria de Saúde do Recife. 
Os óbitos por homicídios foram codificados segundo 
a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão 
(CID-10), códigos X85 a Y09. Segundo dados da Se-
cretaria de Saúde do Município, o registro de eventos 
vitais no Recife apresenta boa qualidade – proporção 
de óbitos mal definidos de 0,89% – no ano de 2004.10 

As variáveis estudadas foram sexo e faixa etária (0 a 
14, 15 a 29, 30 a 59 e 60 anos e mais). A escolha dessas 
faixas deveu-se à semelhança de comportamento das 
agressões entre as idades detalhadas, e também por 
terem sido utilizadas em recente análise pelo Ministério 
da Saúde, publicada no livro ‘Saúde Brasil 2007’.11 
Foram utilizados o programa Excel, para análise de 
regressão, e o programa Epi Info versão 6.04, para 
cálculo da razão de risco entre os sexos (com os inter-
valos de confiança). Essa razão mensura a frequência 
dos homicídios nos homens em relação ao grupo de 
mulheres, mostrando a proporcionalidade, entre os 
sexos, da ocorrência do evento em análise. As popu-

lações consideradas no cálculo dos coeficientes de 
mortalidade foram estimadas pelo método geométrico, 
a partir da contagem populacional de 1996 e do Censo 
2000 realizado pela fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), 
registrado sob o protocolo nº 120/08. 

Resultados 

Em todo o período estudado, ocorreram 9.220 
óbitos por homicídios no sexo masculino, represen-
tando um percentual de 93,6% Observou-se, para o 
Município, uma oscilação nas taxas, com variação de 
7,0%, representando uma média de redução de 1,5% 
ao ano (y=73,436e-0,0153x) obtida pela análise de 
regressão; essa redução, contudo, não foi estatistica-
mente significante (p>0,05) (Figura 1). Enquanto o 
sexo masculino apresentou coeficientes de mortalidade 
sempre acima de 120 óbitos/100 mil habitantes, o sexo 
feminino teve como coeficiente mais alto 10,1/100 
mil habitantes, observado nos anos 2000 e 2004. A 
redução apresentada para o sexo masculino na série 
analisada foi de 6,8% (p=0,06); e para o feminino, 
2,6% (p=0,78). A elevada razão de risco entre os sexos 
sofreu ligeira redução entre os anos de 1997 e 2006, 
passando de 19,4 (IC

95%
: 14,5-25,6) óbitos masculinos 

por cada óbito feminino, para 18,6:1 (IC
95%

: 14,3-24,3) 
(Tabela 1).

Ao longo da série, os coeficientes de mortalidade 
por homicídios mantiveram-se estáveis, porém em 
alto patamar para o sexo masculino, este influencian-
do fortemente os coeficientes gerais do Município 
(Figura 1).

O grupo de 0 a 14 anos de idade apresentou os me-
nores valores de coeficientes de mortalidade, quando 
comparado aos demais grupos, com amplitude entre 
5,2 e 3,2 óbitos/100 mil habitantes, representando 
uma redução de 38,5%: reduções de 31,0 e 52,4% 
para os sexos masculino e feminino, respectivamente. 
Tal redução, entretanto, não foi estatisticamente signi-
ficante (p>0,05) (Tabela 2). As taxas observadas para 
o sexo masculino foram sempre superiores àquelas 
observadas para o sexo feminino, mostrando uma 
razão de risco entre os sexos masculino e feminino 
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Figura 1  -  Coeficiente de mortalidade específica por homicídio (por 100 mil habitantes) e respectivas retas de 
tendências, segundo sexo, no Município do Recife-PE. Brasil, 1997 a 2006

Tabela 1  -  Coeficientes de mortalidade específica (por 100 mil habitantes) por homicídio, segundo sexo e razão 
de risco entre os sexos masculino e feminino, no Município do Recife-PE. Brasil, 1997 a 2006

Ano do óbito Masculino Feminino Total Razão de risco

1997 147,4 7,6 72,9 19,4

1998 163,4 8,3 80,5 19,7

1999 131,1 6,6 64,5 19,9

2000 132,7 10,1 67,1 13,1

2001 140,4 8,4 69,8 16,7

2002 127,0 6,8 62,7 18,7

2003 133,6 6,6 63,7 20,2

2004 124,2 10,1 62,9 12,3

2005 128,1 8,8 65,1 14,6

2006 137,4 7,4 67,8 18,6

TOTAL 136,5 8,1 67,7 17,3

180,0

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

y=73,436e-0,0153x

População Masculino Feminino



135 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):131-140, abr-jun 2011

Andréa Maria Ferreira Barbosa e colaboradores

Tabela 2  -  Coeficientes de mortalidade específica por homicídio (por 100 mil habitantes), segundo faixa etária 
(em anos), no Município do Recife-PE. Brasil, 1997 a 2006

Ano do Óbito 0 a 14 15 a 29 30 a 59 60 e mais Total

1997 5,2 166,4 61,2 20,6 72,9

1998 4,9 185,6 67,8 18,6 80,5

1999 3,8 137,0 65,6 10,0 64,5

2000 4,8 156,0 55,5 11,2 67,1

2001 4,2 163,0 57,3 13,3 69,8

2002 5,0 144,7 52,6 9,5 62,7

2003 4,4 151,3 52,7 5,0 63,7

2004 4,3 150,6 49,0 9,2 62,9

2005 5,3 153,8 52,0 7,0 65,1

2006 3,2 158,4 56,9 11,0 67,8

TOTAL 4,5 156,7 57,1 11,5 67,7
                           
Nota: foram excluídos 21 óbitos com idade ignorada

Tabela 3  -  Coeficientes de mortalidade específica por homicídio (100 mil habitantes) segundo sexo e faixa 
etária em anos e razão de risco entre os sexos masculino/feminino no Município do Recife-PE. 

 Brasil, 1997 a 2006

Ano do 
Óbito

0 a 14 15 a 29 30 a 59 60 e mais

Masc Fem
Razão 

de 
Risco

Masc Fem
Razão 

de 
Risco

Masc Fem
Razão 

de 
Risco

Masc Fem
Razão 

de 
Risco

1997 7,8 2,1 3,7 333,6 13,4 24,9 128,5 7,4 17,4 44,8 5,6 8,1

1998 9,2 0,5 18,4 371,0 16,9 22,0 141,6 8,8 16,1 46,4 1,4 33,1

1999 6,1 1,5 4,1 277,9 9,3 29,9 135,4 9,8 13,8 26,1 0,0 –

2000 6,4 3,3 1,9 304,5 18,3 16,6 113,0 9,3 12,2 18,2 7,1 2,6

2001 5,2 3,2 1,6 324,2 13,4 24,2 117,1 9,1 12,9 27,9 4,7 5,9

2002 6,2 3,7 1,7 288,7 11,0 26,2 109,5 6,9 15,9 21,6 1,5 14,4

2003 7,1 1,6 4,4 301,7 11,7 25,8 118,6 7,9 15,0 13,6 0,0 –

2004 5,6 3,1 1,8 288,9 22,2 13,0 100,2 7,8 12,8 21,0 2,3 9,1

2005 7,4 3,1 2,4 301,0 17,1 17,6 102,1 8,6 11,9 17,0 1,1 15,5

2006 5,4 1,0 5,4 312,7 15,1 20,7 118,2 7,5 15,8 27,9 1,1 25,4

Nota: foram excluídos 21 óbitos com idade ignorada
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Figura 2  -  Coeficiente de mortalidade específica por homicídio (por 100 mil habitantes) e suas respectivas retas 
de tendência, segundo faixa etária (em anos), no Município do Recife-PE. Brasil, 1997-2006
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de 3,7:1 (IC
95%

: 1,2-11,1) em 1997 e de 5,4:1 (IC
95%

: 
1,2-24,1) em 2006, representando a menor razão de 
mortalidade por homicídios entre os sexos (Tabela 3). 
Os dados sugerem estabilidade nesse grupo. 

O grupo de 15 a 29 anos concentrou, em média, 
cerca de 67,0% dos óbitos (6.600/9.850) em todo o 
período estudado, alcançando uma taxa no sexo mas-
culino de 371,0/100 mil no ano de 1998. A curva para 
esse grupo apresentou maiores oscilações no período 
entre 1997 e 2003 e crescimento nos três últimos anos 
da série estudada (Figura 2). Igualmente ao encontra-
do para o grupo anterior, a redução nos coeficientes 
não foi estatisticamente significante (p>0,05). Quando 
analisado esse grupo por sexo, o coeficiente no sexo 
masculino apresentou uma redução de 6,3%, enquanto 
no feminino, o aumento  observado no indicador foi de 
11,3%; são, igualmente, variações que não apresentam 
significação estatística (p>0,05). Se a razão entre os 
sexos em 1997 era de 24,9 óbitos masculinos para 
cada óbito feminino (IC

95%
: 17,1-36,3), no final da 

série histórica ela apresenta redução, passando para 
20,7:1 (IC

95%
: 14,7-29,0) (Tabela 3). Os coeficientes 

de mortalidade por homicídios nesse segmento da po-
pulação, a despeito da – discreta – redução observada, 
são extremamente altos.  

Para o grupo de 30 a 59 anos de idade, houve 
decréscimo de 7,0% nos coeficientes, na série ana-
lisada; para o sexo masculino, eles se mostraram 
sempre acima de 100 óbitos por 100 mil habitantes. 
A redução verificada mostrou-se estatisticamente 
significante (p<0,05) e a curva adequou-se à equação 
da reta para o grupo geral (Figura 2) e para o sexo 
masculino em particular. Semelhante ao grupo de 15 
a 29 anos, o sexo feminino apresentou acréscimo 
de 1,3% nos coeficientes por homicídios, não sendo 
estatisticamente significante; para o sexo masculino, 
essa redução foi de 8,0%, com significação estatística 
(p<0,05). A razão entre sexos em 1997 era de 17,4 
óbitos masculinos para cada óbito feminino (IC

95%
: 

10,9-27,7), e em 2006, de 15,8:1 (IC
95%

: 10,2-23,9). 
Esse grupo concentrou, aproximadamente, 30,0% dos 
óbitos em todo período estudado.

A análise do grupo de 60 anos e mais traz a maior 
redução – 46,6% – nos coeficientes entre todos os 
grupos, com tendência a redução estatisticamente 
significante (p<0,05). Nesse grupo, o sexo masculino 
apresentou decréscimo de 37,7%, estatisticamente 
significante (p<0,05); e sexo feminino, diminuição de 
80,4%, esta sem significância estatística (p>0,05). A 
razão entre os sexos em 1997 era de 8,1 óbitos mas-
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culinos para cada óbito feminino (IC
95%

: 2,8-23,6); 
porém, esses valores foram se distanciando até, em 
2006, apresentarem 25,4 homicídios em homens para 
um homicídio em mulher (IC

95%
: 3,4-192,8).

Portanto, a redução dos óbitos por homicídio no 
Recife, no período estudado, apresentou-se estatis-
ticamente significante apenas para os coeficientes 
das faixas etárias acima de 30 anos, bem como para 
o sexo masculino dos mesmos estratos de idades. 
Em relação ao sexo feminino, nenhuma faixa etária 
mostrou decréscimo ou acréscimo estatisticamente 
significante.  

Discussão

Os sistemas de informações, desde que apresentem 
qualidade na captação da informação, são capazes 
de oferecer análises consistentes, gerando hipóteses 
e permitindo o acompanhamento das intervenções 
realizadas e o monitoramento do evento. No país, o 
aumento da participação percentual dos homicídios 
no conjunto das causas externas passou de 20,0% em 
1980 para 38,0% em 2006, saindo da segunda colo-
cação para a primeira entre essas causas.12 Esse fenô-
meno poderia ser explicado, em parte, pela melhoria 
das informações nas declarações de óbitos, redução 
de causas mal definidas e aumento da cobertura do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM. O 
crescimento dessa causa nas faixas etárias mais jovens 
e no sexo masculino, entretanto, demonstra que os 
homicídios tiveram uma participação real e maior no 
padrão de mortalidade da população brasileira. 

No período estudado, as taxas gerais de homicídios 
no Recife apresentaram-se muito elevadas, sobretudo 
para a população de 15 a 29 anos de idade. A taxa 
média encontrada para o Município no período do 
estudo foi superior à do país nos mesmos anos, e 
a diminuição encontrada permitiu definir tendência 
de decréscimo (p>0,05); essa redução, porém, não 
apresenta significância estatística. A tendência da 
mortalidade por homicídio no Brasil foi de cresci-
mento no período entre 1998 a 2003, quando atinge 
taxa máxima (28,6/100 mil habitantes), diminuindo 
aproximadamente 12,0% entre 2003 e 2006. Na 
classificação das Regiões Metropolitanas do país, a 
região que engloba o Recife, no ano de 2006, aparece 
em terceiro lugar, com coeficiente de mortalidade da 
ordem de 68,4/100 mil habitantes, atrás das Regiões 

Metropolitanas de Maceió, capital de Alagoas, e Vitória, 
capital do Espírito Santo.11

No período entre 1980 e 2004, os municípios com 
mais de 500 mil habitantes apresentaram tendência de 
redução nos óbitos por homicídio nos últimos seis anos. 
Por volta de 1998, os municípios com mais de 100 mil 
habitantes já apresentavam tendência descendente e 
aqueles com menos de 100 mil habitantes, mostravam 
tendência ascendente. Para a Região Nordeste, as taxas 
de homicídios decresceram nas cidades com mais de 
20 mil habitantes, enquanto naquelas com menos de 
20 mil, as taxas apresentaram discreto aumento nos 
últimos anos da série.12 Waiselfisz chama esse fenômeno 
de ‘interiorização da violência’, ao constatar que a partir 
de 1999 e até 2002, o crescimento dos homicídios no 
interior é significativamente maior do que o experimen-
tado pelas capitais e Regiões Metropolitanas brasilei-
ras.13 Para essas regiões, que registravam 62,0% dos 
homicídios em 1996, no período entre 2003 e 2006, 
observou-se redução de 14,0%. Entretanto, nas regiões 
não metropolitanas ocorreu o inverso: um aumento 
de 39,0% no período entre 1996 e 2006.11 No Recife, 
cidade com mais de 500 mil habitantes, pode-se afirmar 
tão-somente o declínio da ocorrência de mortalidade 
por essa causa nos grupos acima de 30 anos e do sexo 
masculino, segundo dados do presente estudo.

O predomínio do sexo masculino nas taxas de mor-
talidade por homicídios no Recife, aqui encontrado, foi 
referido por vários autores para o país como um todo, 
bem como para estados e cidades do Brasil.5,11,12,14-22 
Pesquisas na Colômbia23 e na região das Américas24 

constataram a mesma realidade. 
Outro dado significativo observado para a série his-

tórica desta análise foi a predominância dos homicídios 
no grupo de 15 a 29 anos de idade. Estudo desenvolvido 
no Recife, que também analisou homicídios, encontrou 
aumento nesse coeficiente de mortalidade no período 
entre 1979 e 1995, tanto para crianças como para o 
grupo de adolescentes.16  Essas mortes nos obrigam a 
uma importante reflexão quanto a seus determinantes 
e – principalmente – quanto aos chamados ‘compor-
tamentos geradores de risco’ assumidos por nossos 
jovens.25 Segundo a ONU,26 a taxa de criminalidade 
urbana tem apresentando tendência de estabilização, 
à exceção dos crimes entre jovens (12 a 25 anos), 
particularmente menores de idade (12 a 18 anos), 
observando-se, inclusive, que a idade de ingresso nos 
delitos vem diminuindo, de 15 para 12 anos. 
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Os resultados encontrados nesta pesquisa para o 
grupo etário de 15 a 29 anos devem ser considera-
dos por apresentarem, em toda a série, sempre os 
maiores coeficientes; a pequena redução verificada 
não se mostrou estatisticamente significante. Segundo 
Souza,18 o crescimento dos homicídios entre crianças 
e adolescentes, assim como entre mulheres, indica um 
deslocamento, em termos de faixas etárias, e uma dis-
seminação, em termos de gênero. Já se havia detectado 
uma maior concentração de homicídios entre adoles-
centes no Município de São Paulo,14 situação confirmada 
em pesquisa abrangendo vários países, que detectou 
maior prevalência de óbitos por essa causa nos jovens 
do Panamá, El Salvador, Estados Unidos da América, 
Equador, Argentina e Porto Rico.24 Na realidade de hoje, 
os grupos mais jovens caracterizam-se pelo alto risco 
a que estão expostos e uma abordagem nesse sentido 
contribui sobremaneira à avaliação da questão do ponto 
de vista da Saúde e suas consequências sociais.17

Recife, assim como outras capitais brasileiras, 
convive com a pobreza e as desigualdades urbanas. 
Essa situação compromete a qualidade de vida, prin-
cipalmente da população jovem, que, compelida ao 
trabalho nas ruas como estratégia de sobrevivência, 
com outros grupos, volta-se para a ociosidade e o 
consumo de drogas. A pobreza do Município pode 
ser sintetizada em indicadores sociais: 38,0% da 
população do Recife encontram-se entre os que não 
têm rendimento ou recebem até um salário mínimo; 
25,0% da área do Recife são ocupadas por 490 assen-
tamentos espontâneos (favelas), onde habitam 40,0% 
da população local; o percentual de analfabetos com 
15 anos ou mais anos de idade no Município é de 
11,0%.27 Essa realidade se reflete na formação dos 
cinturões de miséria e marginalidade, na periferia 
das grandes cidades, com baixa qualidade de vida, 
desenvolvimento de doenças e produção de mortes 
quase sempre relacionadas à violência. 

Para os grupos de 30 a 59 anos e 60 e mais, o estudo 
mostrou diminuição nas taxas de homicídios, com 
redução estatisticamente significante entre os homens 
e na população geral, o que mostra o envelhecimento 
como fator de proteção para os homicídios. Atualmente 
no país, observa-se uma tendência de estabilização 
dos homicídios que têm essa parcela da população 
como vítimas.21

Esta pesquisa, ao analisar a série histórica dos ho-
micídios ocorridos em residentes do Recife, revelou 

redução no coeficiente de mortalidade por essa causa 
para o Município como um todo. Porém, essa redução 
não apresentou significância estatística, sendo a taxa 
mais recente – 2006 – 2,7 vezes maior que a taxa na-
cional para o mesmo ano. Ao analisar as faixas etárias 
separadamente, verificou-se que o grupo de 15 a 29 
anos, do sexo masculino, foi o de maior risco e o mais 
atingido por homicídios. Outrossim, vale salientar – e 
os números absolutos demonstram – o crescimento 
dessas ocorrências entre mulheres mais jovens. Esses 
dados colocam o Recife entre as cidades mais violen-
tas do país, ficando em segundo lugar no ranking de 
capitais brasileiras de maior violência no ano de 2006, 
perdendo apenas para Maceió-AL.11

Não se pode ignorar, a redução da mortalidade 
por homicídios não é tarefa simples. Trata-se de um 
problema relacionado a diversos fatores, individuais, 
sociais, econômicos, culturais, entre outros.28 Estudos 
como este, ao descrever a magnitude desses eventos 
no tempo e seus diferenciais por idade e sexo, podem 
contribuir para a prevenção das mortes violentas por 
meio da detecção de grupos vulneráveis aos vários 
fatores envolvidos nessas agressões. 

A mortalidade por homicídios reduz a esperança 
de vida ao nascer, principalmente para o sexo mas-
culino, concorrendo para um efeito contrário ao que 
se observa com a redução da mortalidade infantil. Os 
ganhos obtidos pela redução da mortalidade na infância 
e consequente aumento do número de anos de vida da 
população são anulados pelo efeito das causas externas. 

No caso particular do Recife, ações especificas 
frente aos homicídios devem se voltar, principal-
mente, a adolescentes e adultos jovens, grupo que 
vem mantendo, ao longo do tempo, os altos níveis 
dos indicadores de mortalidade por essa causa no 
Município. Também é importante considerar que, a 
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Realidades como essas formam 
cinturões de miséria e 
marginalidade na periferia 
das grandes cidades, com baixa 
qualidade de vida, desenvolvimento 
de doenças e produção de 
mortes quase sempre relacionadas 
à violência.  
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Resumo
Objetivo: o estudo analisou os diferenciais da mortalidade por homicídios entre residentes segundo estrato de condição de vida 

e bairro, no Recife, no período 2004-2006. Metodologia: estudo ecológico exploratório de múltiplos grupos de base censitária; 
foi calculado o coeficiente acumulado de mortalidade por homicídios para o conjunto do Município e para estratos – regiões-
bairros classificados por condição de vida. Resultados: a análise mostrou um coeficiente acumulado para o Recife de 203,3/100 
mil habitantes e um maior risco de morte por homicídios para os residentes no estrato IV (pior condição de vida); alguns bairros 
dos estratos I e II, considerados com melhores condições de vida, apresentaram coeficientes de mortalidade superiores ao do 
conjunto do Município; o risco relativo entre os estratos I e IV foi de 2,9. Conclusão: a desigualdade existente na estruturação da 
cidade traduz-se em coeficientes distanciados, mostrando que o risco da ocorrência dos homicídios não se apresentou homogêneo, 
atingindo principalmente áreas mais pobres.

Palavras-chave: homicídios; violência; condição de vida; distribuição espacial.

Summary
Objective:the study analyzed the differences in homicide mortality among residents according to living conditions and 

neighborhood in Recife, from 2004 to 2006. Methodology: an exploratory ecological study of groups based on census data; the 
cumulative mortality rate from homicide for that period was calculated for the whole city and considering living conditions 
and neighborhood. Results: the analysis showed a cumulative mortality rate of 203.3/100,000 inhabitants in Recife and a 
higher risk of death by homicide for residents of stratum IV (harshest living conditions); some neighborhoods in stratum I and 
stratum II (superior living conditions) showed higher mortality rates as compared to the city as a whole; comparing stratum 
I with stratum IV, the relative risk was 2.9. Conclusion: inequality in city planning is translated by huge differences in the 
observed rates, which show that the risk of homicides is not homogeneous and affects mainly poor areas.

Key words: homicide; violence; living condition; spatial distribution.
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Introdução

Cerca de um terço das mortes violentas ocorridas 
no mundo no ano 2000 teve como causa os homicí-
dios. Esta é uma das principais causas de morte na 
população mundial de 15 a 44 anos de idade: a cada 
ano, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas perdem a 
vida violentamente. Estima-se em torno de 14,0% as 
mortes devidas à violência no sexo masculino; e em 
7,0%, no sexo feminino.1 Embora não seja recente, a 
percepção atual do fenômeno centra-se na magnitude 
que vem assumindo no país e no mundo.

A violência não faz parte da natureza humana, em-
bora a vida em sociedade seja seu espaço de criação e 
desenvolvimento.2 A violência pode ser descrita como 
um fenômeno complexo, resultante de múltiplas de-
terminações, intimamente articulado com processos 
sociais que se assentam, em última análise, em uma 
estrutura social desigual e injusta.3 É importante con-
siderar que os riscos de mortalidade por homicídios 
são diferenciados, segundo as condições de vida.4 

A violência letal pode ser definida como um fenô-
meno de abrangência nacional. A ocorrência dos ho-
micídios está relacionada ao processo de crescimento 
populacional das capitais e regiões metropolitanas 
brasileiras, e à persistente estagnação econômica, en-
tre outros fatores. Essas áreas apresentam urbanização 
acelerada e desorganizada, e consequentemente, alta 
concentração de moradores nas periferias, onde a 
profunda desigualdade social e a má distribuição de 
renda geram um quadro de exclusão social.5

O Ministério da Saúde apontou as cidades do Brasil 
com maior risco para mortalidade por homicídio, 
agregando os óbitos ocorridos no período entre 
2002 e 2004 e estratificando os municípios em duas 
categorias: de 20 mil a 100 mil habitantes; e acima de 
100 mil habitantes. Dos municípios menos populosos, 
com maior risco para os homicídios, 40,0% perten-
cem a Pernambuco. No resultado por capitais, Recife 
aparece em primeiro lugar, com uma taxa acumulada 
de óbitos por homicídios de 198,3/100 mil habitantes 
no período entre 2002 e 2004.6 

A identificação de grupos vulneráveis aos complexos 
fatores envolvidos na gênese dos homicídios é funda-
mental para o planejamento de ações preventivas. Para 
possibilitar essas ações, o primeiro passo a ser dado é 
a busca de um maior entendimento do contexto onde 
a violência acontece e a identificação de áreas onde 

essas situações compartilham uma dinâmica particular. 
Só a partir desse conhecimento, será possível realizar 
o planejamento de ações específicas.7 

Pesquisa realizada descrevendo a distribuição espa-
cial dos óbitos mostrou que a maioria dos homicídios 
ocorreu nas proximidades das residências das vítimas, 
indicando uma sobreposição entre os locais de óbito e 
moradia, em bairros que concentram maior número 
de domicílios, em aglomerados subnormais e famílias 
de baixa renda e escolaridade.8

Tanto a política de segurança pública quanto a atua-
ção dos serviços de saúde, seja nos aspectos curativos, 
seja nos aspectos preventivos, podem se beneficiar 
de um conhecimento mais específico e preciso das 
características epidemiológicas da mortalidade por 
violência.9 A análise da magnitude dos óbitos por 
homicídios e das desigualdades socioeconômicas no 
Município do Recife, baseando-se nas características 
dos grupos mais afetados, pode contribuir para um 
melhor conhecimento e enfrentamento do problema, 
aumentando, assim, a possibilidade de êxito nas 
intervenções. 

Este estudo objetiva caracterizar o perfil da mortali-
dade por homicídios no Recife, no triênio 2004 -2006, 
segundo as condições de vida no Município.

Metodologia

O estudo foi realizado no Recife, capital do Estado 
de Pernambuco, situado na região Nordeste do Brasil. 
O Município possui área totalmente urbana de 219 
km², composta por 94 bairros, e está dividido em seis 
regiões político-administrativas (RPA). A população 
residente soma 1.422.905 habitantes, resultando em 
uma densidade demográfica de 6.500 habitantes/km².10 

Utilizou-se um desenho ecológico exploratório de 
múltiplos grupos de base censitária. A população de es-
tudo foi representada pelos bairros que apresentaram, 
no período entre 2004 e 2006, o somatório de cinco 
ou mais homicídios em seus residentes: 70 bairros, 

A identificação de grupos vulneráveis 
aos complexos fatores envolvidos na 
gênese dos homicídios é fundamental 
para o planejamento de ações 
preventivas.  
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74,5% do total que compõe o Município. Tomado o 
bairro como unidade de análise, para a determinação 
dos coeficientes de mortalidade, foram seguidas as 
recomendações do Washington State Department of 
Health, em que, para a obtenção de taxas estáveis, o 
numerador não deve ser inferior a cinco.11

Os dados de mortalidade relativos ao período do estu-
do foram obtidos a partir do banco de dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria 
de Saúde do Recife. Em todo o período do estudo, os 
óbitos por homicídios foram codificados segundo a 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão 
(CID-10), códigos X85 a Y09. O registro de eventos 
vitais em Recife apresenta boa qualidade. Por exemplo, a 
proporção de óbitos mal definidos representa menos de 
1,0%, segundo informações da Secretaria de Saúde do 
Município (2006).12 As populações utilizadas no cálculo 
dos coeficientes de mortalidade foram estimadas pela 
Diretoria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde 
do Recife, mediante o método geométrico, com base no 
Censo 2000, realizado pela fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).  

Foram calculados os coeficientes de mortalidade 
acumulados, resultantes da soma dos óbitos por 
homicídios ocorridos em residentes de cada bairro, 
nos três anos do estudo; o denominador desse cálculo 
foi a média da população do bairro para o mesmo 
período. Esse indicador traduz o risco acumulado a 
que as populações de cada bairro estavam submetidas, 
durante o período estudado. 

A variável independente deste estudo é o indicador 
de condição de vida (ICV), construído por Guimarães13 
para o Município do Recife, obtido por meio de aná-
lise fatorial a partir de seis indicadores medidos em 
proporção: domicílios com abastecimento adequado 
de água; com esgotamento sanitário adequado; com 
coleta direta do lixo pelo serviço de limpeza urbana; 
população de analfabetos com idade entre dez e 14 
anos; responsáveis pelos domicílios com três anos ou 
menos de estudo; e renda mensal igual ou inferior 
a dois salários mínimos. Por esse indicador, cada 
bairro recebeu um escore fatorial: quanto mais ne-
gativo, melhor a condição de vida. Por consequência, 
escores mais distantes de 1,000 representam piores 
condições de vida. 

O Município foi categorizado em quatro estratos 
diferentes, segundo as condições de vida da população: 

o estrato I foi constituído pelos bairros de “elevada 
condição de vida”; o estrato II, pelos de “intermediária 
condição de vida”; o estrato III, pelos de “baixa con-
dição de vida”; e o estrato IV, pelos bairros de “muito 
baixa condição de vida”. O estrato II apresentou-se 
como o mais populoso, com 45,9% de toda a popula-
ção do Município; o estrato IV, por sua vez, aglomera 
apenas 3,0% da população total.

A variável dependente do estudo constituiu-se dos 
óbitos por homicídios ocorridos em residentes no 
Recife, no triênio 2004-2006. Foram utilizados os pro-
gramas Excel e Epi Info versão 6.04 d. Para descrição 
das desigualdades entre os estratos, determinaram-se 
as razões entre as taxas, adotando-se o estrato I como 
referência. As razões entre as taxas definiram o risco 
relativo de morte por homicídio a que cada estrato 
estava submetido quando comparado ao estrato I.

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), 
registrado sob o protocolo nº 120/08. 

Resultados

O risco epidemiológico pode ser definido como 
a probabilidade de ocorrência de um determinado 
evento relacionado à saúde, estimado a partir do que 
ocorreu no passado recente.14 

Em todo o período do estudo, foram registrados 
2.901 óbitos por homicídios no Recife, com um 
coeficiente de mortalidade acumulado (CM) no triênio 
de 203,3/100 mil habitantes (62,0/100 mil em 2004; 
63,2/100 mil em 2005; e 66,1/100 mil em 2006). 
Observaram-se diferentes riscos de morte por essa 
causa no Município, sendo o risco entre os estratos I 
e IV de 2,9 (IC

95%
: 2,4-3,5) (Tabela 1).

Dos 13 bairros do estrato I, considerado com as 
melhores condições de vida, apenas um apresentou 
coeficiente de mortalidade acima do valor acumulado 
para o Município. O bairro de Boa Viagem, região tu-
rística do Recife, concentrou aproximadamente 24,0% 
dos homicídios ocorridos nesse estrato (Tabela 2). 

O estrato II apresentou 29 bairros, 15 deles com 
coeficientes acima do acumulado para Município, 
representando 51,7% dos bairros. Nesse estrato, a 
distribuição percentual dos óbitos não apresenta 
grandes disparidades (Tabela 3).

Andréa Maria Ferreira Barbosa e colaboradores
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O estrato com baixa condição de vida (estrato III) 
apresentou 15 bairros com coeficientes de mortalidade 
maiores que o resultado encontrado para o conjunto 
do Município, representando 65,2% (15/23) do total 
(Tabela 4). É mister destacar que o bairro do Ibura, 
localizado na área sul do Município, totalizou cerca 
de 21,0% das ocorrências de homicídios no triênio.

O estrato IV, o que apresenta as piores condições de 
vida, totalizou cinco bairros estudados, destes apenas 
um apresentou coeficiente de mortalidade inferior 
ao do Município (Tabela 5). O maior percentual de 
homicídios (61,2%) ocorreu no bairro de Ilha Joana 

Bezerra – área extremamente carente, com localização 
central e situada em movimentada via de ligação entra 
as zonas norte e sul da cidade. Importante ressaltar 
que o Bairro do Recife, região turística da cidade, 
teve o maior risco dentre todos os bairros do estudo.

Analisando os bairros e considerando o de menor e 
o de maior risco dentro de cada estrato, o maior risco 
foi identificado para o estrato IV, seguido do estrato II. 
Comparando-se os bairros com os maiores riscos dos 
estratos extremos (estrato I e estrato IV), foi encontra-
do um risco de 3,9 (IC

95%
: 2,0-7,8). Importante relatar 

que o risco encontrado entre os bairros dos estratos 

Tabela 1  -  Número de óbitos, percentual, coeficiente de mortalidade acumulado (100 mil habitantes) e risco 
relativo por homicídios segundo estratos de condição de vida no Município do Recife-PE. 

 Brasil, 2004 a 2006

Estrato n % CM RR IC
95%

I 386 13,3 115,5 1,0 –

II 1.421 49,0 216,8 1,9 1,7 - 2,1

III 947 32,6 247,3 2,1 1,9 - 2,4

IV 147 5,1 334,7 2,9 2,4 - 3,5

TOTAL 2.901 100,0 203,3 1,8 1,6 - 2,0

Tabela 2  -  Número de óbitos, percentual, coeficiente de mortalidade acumulado por homicídios (100 mil 
habitantes) e ICVa segundo bairros do estrato I no Município do Recife-PE.  Brasil, 2004 a 2006

Bairro n % CM ICV

Cordeiro 25 6,2 62,1 -0,873

Tamarineira 8 2,0 64,0 -1,327

Espinheiro 8 2,0 83,8 -1,463

Boa Viagem 96 23,7 89,2 -1,171

Ipsep 29 7,2 105,2 -0,947

Boa Vista 17 4,2 113,0 -1,433

Engenho do Meio 13 3,2 114,8 -0,945

Madalena 25 6,2 117,9 -0,748

Zumbi 8 2,0 129,6 -0,460

Casa Forte 7 1,7 145,9 -1,660

Torre 29 7,2 159,8 -0,751

Casa Amarela 46 11,4 168,0 -0,837

Areias 75 18,5 230,4 -0,142

TOTAL 386 100,0 115,5 –

a) ICV: indicador de condição de vida
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I e IV, que apresentaram os menores riscos, não foi 
estatisticamente significante: 1,3 (IC

95%
: 0,7-2,5). 

Considerando-se o bairro do Município com menor 
risco (localizado no estrato I) e o bairro com maior 
risco (no estrato IV), obtém-se um risco 14,5 vezes 
maior (IC

95%
: 6,8-30,9).

De acordo com a Tabela 6, a razão de risco de 
homicídios entre os bairros de menor e maior risco 
em cada estrato de condição de vida mostra que, no 
estrato I, o risco relativo entre esses bairros foi de 3,7; 
o estrato I foi o único que apresentou CM acumulado 
inferior ao registrado para o Município. No estrato II, 

Tabela 3  -  Número de óbitos, percentual, coeficiente de mortalidade acumulado por homicídios (100 mil 
habitantes) e ICVa segundo bairros do estrato II no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Bairro n % CM ICV

Barro 30 2,1 90,0 0,719

Porto da Madeira 8 0,6 97,7 -0,113

Mangabeira 8 0,6 101,9 0,378

Várzea 87 6,1 125,8 -0,200

Jiquiá 11 0,8 131,5 -0,091

Ilha do Retiro 5 0,4 143,4 0,621

Alto do Mandú 8 0,6 146,7 -0,290

Morro da Conceição 17 1,2 156,4 0,441

Fundão 12 0,8 161,6 0,122

Cajueiro 12 0,8 165,9 -0,220

Cohab 128 9,0 172,7 0,450

Imbiribeira 89 6,3 178,7 0,118

Prado 22 1,6 187,4 -0,364

Arruda 27 1,9 187,5 -0,303

Caxangá 14 1,0 195,9 -0,055

San Martin 49 3,5 199,1 -0,253

Pina 62 4,4 210,9 0,779

Jardim São Paulo 71 5,0 223,7 -0,331

Bongi 20 1,4 227,2 0,210

Vasco da Gama 72 5,1 228,3 0,680

Jordão 56 3,9 239,3 0,609

Iputinga 121 8,5 240,5 -0,103

Afogados 106 7,5 273,6 0,054

Tejipió 25 1,8 274,8 -0,585

Campo Grande 96 6,8 286,7 0,049

Mustardinha 41 2,9 327,1 0,376

Estância 32 2,3 334,1 0,214

Santo Amaro 164 11,5 525,0 -0,157

Totó 19 1,3 782,6 0,014

TOTAL 1.421 100,0 216,8 –

a) ICV: indicador de condição de vida
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Tabela 4  -  Número de óbitos, percentual, coeficiente de mortalidade acumulado por homicídios (100 mil 
habitantes) e ICVa segundo bairros do estrato III no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Bairro n % CM ICV

Curado 15 1,5 103,8 0,451

Córrego do Jenipapo 12 1,2 130,1 0,640

Alto José Bonifácio 18 1,8 135,7 0,941

Alto Sta. Terezinha 12 1,2 143,0 0,821

Brejo de Beberibe 9 0,9 144,4 0,227

Macaxeira 31 3,2 150,0 0,480

Dois Irmãos 6 0,6 183,8 0,867

Brejo da Guabiraba 23 2,4 188,8 0,982

Nova Descoberta 72 7,4 193,7 1,017

Água Fria 94 9,6 199,2 0,815

Alto José do Pinho 27 2,8 202,6 0,793

Brasília Teimosa 42 4,3 204,6 1,020

Torrões 66 6,7 208,6 0,207

Dois Unidos 73 7,5 250,1 0,981

Coelhos 19 1,9 259,7 1,224

Coqueiral 31 3,2 260,7 0,521

Linha do Tiro 40 4,1 267,6 0,984

Bomba do Hemetério 25 2,6 269,8 0,794

Beberibe 30 3,1 324,3 0,611

Mangueira 35 3,6 373,8 0,288

Campina do Barreto 34 3,5 380,5 0,485

Ibura 205 20,9 437,8 0,775

São José 55 5,6 593,0 1,342

TOTAL 974 100,0 247,3 –

a) ICV: indicador de condição de vida

Tabela 5  -  Número de óbitos, percentual, coeficiente de mortalidade acumulado por homicídios (100 mil 
habitantes) e ICVa segundo bairros do estrato IV no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Bairro n % CM ICV

Passarinho 13 8,8 78,6 1,341

Guabiraba 17 11,6 216,7 2,551

Peixinhos 18 12,2 398,6 1,456

Ilha Joana Bezerra 90 61,2 658,3 2,102

Bairro do Recife 9 6,1 907,7 2,827

TOTAL 147 100,0 334,7 –

a) ICV: indicador de condição de vida
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este risco eleva-se para 8,6. Apesar de o estrato III 
apresentar condição de vida inferior à do estrato II, 
aquele mostra um risco de 5,7. A diferença maior foi 
observada no estrato IV, com risco relativo de 11,5. 

Discussão

A estratificação adotada neste estudo, embora feita 
pela aglomeração de bairros semelhantes do ponto de 
vista das condições de vida, apresenta algumas limi-
tações devido às particularidades do espaço urbano. 
Favelas em bairros de classe média-alta – por exemplo, 
no bairro de Boa Viagem – podem alterar certos indica-
dores de condições de vida do respectivo bairro. Lima 
e Ximenes15 descrevem para o Recife que, apesar de 
seus estratos de condições de vida serem relativamente 
homogêneos, não se pode negar a existência de hete-
rogeneidade decorrente de características específicas 
da formação histórica da cidade. Segundo dados da 
Prefeitura da Cidade, no ano de 2005,16 cerca de 25,0% 
da área do Recife eram ocupados por 490 assentamentos 
espontâneos (favelas), distribuídos por toda área geo-
gráfica da cidade, onde residiam 40,0% da população. 
A heterogeneidade dentro de cada estrato, portanto, foi 
uma das limitações encontradas pelo estudo.

Não se pode inferir quais lugares correspondem às 
zonas mais ou menos violentas de um município, em 
razão de não haver referência ao local de ocorrência 
do evento e sim ao local de residência da vítima.17 A 
falta de informações na declaração de óbito sobre o 
local de ocorrência dos homicídios não permite a 
estes autores avaliar se houve proximidade entre a 
residência das vítimas e os locais de ocorrência das 
agressões, sendo esta, também, uma limitação da 
pesquisa em tela.

Como forma de minimizar essa limitação, buscou-
se na literatura estudos sobre aglomerados espaciais 

de óbitos por causas violentas. Pesquisa realizada 
em Porto Alegre-RS evidenciou que em 67,3% dos 
casos, a distância máxima entre o local de ocorrência 
da agressão e a residência da vítima foi de cerca de 
um quilômetro, ao passo que em 50,0% destes casos 
estudados, a distância máxima foi de 310 metros, e 
em 29,1%, o local de ocorrência da agressão foi a 
própria residência.18 Esse relato é condizente com 
pesquisa realizada nos bairros do Rio de Janeiro-RJ, 
onde os homicídios vitimizaram, preferencialmente, 
os moradores das áreas nas quais ocorreram. É no 
local de residência e em seu entorno que as principais 
inter-relações pessoais têm lugar; que os indivíduos 
circulam e estabelecem suas relações sociais.19 

Segundo os resultados desta pesquisa, a mortalida-
de por homicídios na cidade do Recife distribuiu-se de 
forma desigual entre os estratos de condições de vida 
considerados. Aqueles com maiores coeficientes de 
mortalidade são formados pelos bairros com as mais 
precárias condições de vida. Estratos com melhores 
condições, entretanto, também apresentam bairros 
com coeficientes de mortalidade compatíveis com 
bairros de estratos inferiores, fato já observado por 
Lima e Ximenes20 em 1991, no mesmo Recife onde 
estes autores analisaram a distribuição espacial da 
mortalidade por causas externas em residentes, reve-
lando uma grande heterogeneidade nos coeficientes 
de mortalidade por bairro (0 - 1.478,7/100 mil 
habitantes). Ainda segundo esses autores, o estrato 
considerado de baixa condição de vida apresentou o 
maior coeficiente de mortalidade por causas externas 
como um todo, particularmente para os homicídios.

Encontrou-se entre os estratos I e IV um risco 
relativo 2,9 vezes maior que para os residentes do 
estrato com a pior qualidade de vida. Estudo realizado 
na cidade de Salvador, também estratificada segundo 
as condições de vida, igualmente constatou que estas 

Tabela 6  -  Razão de risco de homicídios entre os bairros de menor e maior risco segundo os estratos de condição 
de vida no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Estrato/bairros RR IC
95%

I. Cordeiro/Areias 3,7 2,4 - 5,8

II. Barro/Totó 8,6 4,9 - 15,3

III. Curado/São José 5,7 3,2 - 10,1

IV. Passarinho/Bairro do Recife 11,5 4,9 - 26,7
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foram inversamente proporcionais aos coeficientes 
de mortalidade por homicídios.3 Considera-se que a 
desigualdade socioeconômica realmente interfere na 
predição da vitimização por homicídio.19

A pobreza absoluta pode não explicar a violência. 
Porém, a desigualdade ou a pobreza relativa devem ser 
consideradas para explicar as altas taxas nessas áreas, 
bem como o contexto político institucional de cada 
local, o papel que desempenha o crime organizado 
(principalmente nas regiões metropolitanas) e o nível 
de coesão social das comunidades.21 Alguns autores 
chamam a atenção para a associação dos homicídios 
com o tráfico de drogas; e a possível relação entre 
homicídios e o contexto de infra-estrutura deficitária 
nessas áreas mais carentes.7,17,22-25

Costa e colaboradores encontraram resultados 
semelhantes para o Recife ao estudar diferenças na 
mortalidade por violência em adolescentes segundo 
estrato de condição de vida, no período entre 1998 
e 2004. Esses autores verificaram que o risco de 
morte por homicídio foi 2,3 vezes maior no estrato 
com pior condição de vida, quando comparado ao 
estrato com melhor condição. Mesmo empregando 
uma estratificação diferente da utilizada pelo estudo 
citado, esta pesquisa encontrou risco semelhante (2,9) 
ao efetuar a mesma comparação feita pelos referidos 
autores.26 Quando as taxas de homicídio são elevadas, 
as chances de os habitantes serem expostos à violência 
são igualmente altas.24 

É possível verificar que as maiores vítimas da 
violência não constituem a população de maior po-
der aquisitivo e sim aquela que vive nas áreas mais 
pobres.21 No caso do Recife, o pior cenário localiza-
se no estrato IV, onde quatro bairros dos cinco que 
compõem o estrato apresentaram altos coeficientes 
de homicídios, inclusive com o maior percentual de 
bairros apresentando coeficientes maiores que a taxa 
acumulada para o Município no mesmo período. Nos 
outros três estratos, contudo, alguns bairros também 
mostraram altos coeficientes de mortalidade por essa 
causa. No geral, as pessoas que vivem nas áreas onde 
predominam condições precárias apresentam riscos 
muito maiores do que aquelas que habitam áreas com 
melhores condições de vida.4

Embora a violência urbana esteja presente como 
um importante agravo à saúde e, direta ou indireta-
mente, afete toda a população da cidade, os riscos 
de mortalidade por homicídios são bastante dife-
renciados segundo as condições de vida dos grupos 
sociais. Para Buss e Pellegrini Filho,27 o principal 
desafio dos estudos sobre as relações entre determi-
nantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma 
hierarquia de determinações entre os fatores mais 
gerais de natureza social, econômica e política e as 
mediações pelas quais esses fatores incidem sobre 
a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a 
relação de determinação não é uma simples relação 
direta de causa-efeito.

Os resultados encontrados nesta pesquisa eviden-
ciaram que a desigualdade existente na estruturação da 
cidade, traduz-se em expressivos diferenciais de risco 
na questão das mortes por homicídios. Os estratos de 
condição de vida que dividem o Recife apresentaram 
coeficientes de mortalidade distanciados, mostrando 
que o risco da ocorrência dos homicídios, em residen-
tes, não se apresentou de forma homogênea, atingindo 
principalmente, porém não exclusivamente, áreas 
mais pobres do Município. Um maior investimento 
social e econômico nestas espaços mais vulneráveis 
à violência, poderia contribuir para a redução destas 
mortes e como consequência, melhoria da qualidade 
de vida destes cidadãos. 
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Resumo
Objetivo: o trabalho descreve as características e as circunstâncias dos eventos violentos que conduziram a homicídios ocor-

ridos no Município de Petrolina, entre 2004 e 2006. Metodologia: estudo descritivo de corte transversal, com dados coletados 
nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais. Resultados: no triênio foram registrados 406 homicídios; a ocorrência entre os 
homens foi 11,7 vezes maior do que nas mulheres; a faixa etária de 20 a 29 anos foi a mais atingida, em ambos os sexos; desses 
eventos, 72,2% aconteceram na área urbana, 76,4% desses em espaço público; a maior ocorrência foi nos sábados e domingos, em 
horário noturno; a arma de fogo causou a maior parte dessas mortes, nos dois sexos; o motivo fútil foi aquele que mais desencadeou 
as agressões entre os homens; e o passional, entre as mulheres. Conclusão: os resultados constatam a gravidade do problema e a 
necessidade de políticas integradas para seu enfrentamento.

Palavras-chave: violência; homicídio; agressão.

Summary
Objective: this paper describes the characteristics and circumstances of violent events that led to homicides in the 

Municipality of Petrolina, State of Pernambuco, Brazil, between 2004 and 2006. Methodology: descriptive cross-sectional 
study with data collected from police reports and police investigations. Results: : in the period 2004-2006, 406 homicides 
were recorded; the incidence among men was 11.7 times higher than in women; the age range of 20 to 29 years was the 
most affected group, for both sexes; 72.2% of homicides were committed in urban areas, of which 76.4% occurred in public 
spaces, mainly on Saturday and Sunday nights; firearms were responsible for most deaths among both sexes; fights between 
men and between women were caused mainly by trivial matters and passion, respectively. Conclusion: results indicate the 
seriousness of the problem and the need for integrated policies to face it.
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Introdução

A violência caracteriza-se como um fenômeno 
sócio-histórico de causalidade complexa, multifato-
rial, e está intimamente relacionada aos processos de 
organização de uma sociedade. Não se limita à crimi-
nalidade por si só e sim a qualquer ação realizada por 
um ou mais indivíduos, dirigida a outro e que resulte 
em óbito ou dano físico ou psicológico.1,2 De acordo 
com Agudelo,3 a violência representa um risco para o 
processo de desenvolvimento humano, com potenciais 
ameaças à vida e à saúde e consequente possibilidade 
de morte.  

Entre as várias formas de violência, o homicídio é o 
ato mais hediondo, uma vez que ressalta a crueldade hu-
mana, ou seja, o aniquilamento do outro.1 Nos espaços 
urbanos as mortes violentas, em particular os homicí-
dios, estão relacionadas a fatores como a alta concentra-
ção da população, desigualdades sociais, desassistência 
pelos bens e serviços públicos, impunidade, serviços 
sociais precários, acesso às armas de fogo, abuso de 
álcool, tráfico de drogas e outros.4 A mortalidade por 
homicídio representa um dos aspectos do crescimento 
da violência urbana, atinge principalmente a população 
jovem do sexo masculino e é responsável por grande 
parte dos anos potenciais de vida perdidos.5 

No Brasil, os homicídios constituem a primeira 
causa de morte entre as causas externas: passaram de 
20% para 40% dessas causas entre 1980 e 2003. Até o 
ano de 2003, a tendência da mortalidade por homicí-
dio no país foi de crescimento. A partir daquele ano, 
observou-se um decréscimo das taxas de homicídio até 
2005 e, em seguida, uma tendência à estabilização.6 

No ano de 2006, entre as regiões do país, o Nordeste 
foi a que apresentou as maiores taxas de homicídios e, 
entre as unidades federadas, o Estado de Pernambuco 
ocupou o segundo lugar, com taxa padronizada de 
53,6/100 mil habitantes. No mesmo ano, na Região 
Metropolitana de Petrolina-PE/Juazeiro-BA, registrou-
se uma taxa padronizada de homicídio de 54,4/100 
mil habitantes, maior que a média de Pernambuco e 
a nacional.6 

Estudo do Ministério da Saúde mostrou que a taxa 
de mortalidade por agressão no Município de Petro-
lina, apontado como sendo um dos mais violentos 
entre os 50 municípios brasileiros com mais de 100 
mil habitantes, foi de 159,0/100 mil habitantes no 
triênio 2002-2004.7 

Devido à magnitude e transcendência que os homicí-
dios vêm representando em Petrolina, faz-se necessário 
compreender melhor o fenômeno, focalizando, sobretu-
do, as circunstâncias em que ele ocorre. Este estudo tem 
como objetivo descrever as características demográfica, 
geográfica e temporal, o tipo de instrumento ou meio 
utilizado na agressão, a localização anatômica das lesões 
e o motivo que conduziu ao homicídio em Petrolina, 
entre 2004 e 2006, pretendendo dar visibilidade às 
circunstâncias em que ocorreu a violência e, dessa 
forma, contribuir para a prevenção e o enfrentamento 
do problema no Município.  

Metodologia

Realizou-se um estudo descritivo de corte trans-
versal de mortalidade por homicídio no período de 1o 
de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2006, no 
Município de Petrolina, localizado na mesorregião do 
São Francisco, no semiárido de Pernambuco, extremo 
Oeste do Estado, à margem esquerda do rio São Fran-
cisco. Esse Município faz divisa com o Estado da Bahia, 
separado do município baiano de Juazeiro apenas pelo 
rio, o que os torna contíguos. Petrolina situa-se em 
um cruzamento rodoviário, que a conecta a diferentes 
regiões do país, o que reforça sua posição como polo 
de desenvolvimento socioeconômico. Apresentava uma 
população estimada de 260 mil habitantes e uma den-
sidade demográfica de 58,6 habitantes/km2 (2006).8

A cidade de Petrolina é formada por 34 bairros, 
apresentados de forma heterogênea quanto à densidade 
demográfica e marcados por grandes desigualdades 
sociais. Na área rural do Município encontram-se 
distritos, vilas, fazendas e povoados.9,10 A população de 
estudo foi formada pelo conjunto dos óbitos por homi-
cídio – inclusive as mortes decorrentes de intervenção 
legal – ocorridos em Petrolina no período de 1o de 
janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006, obtidos dos 
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boletins de ocorrência policial (BO) registrados pelas 
delegacias de policia civil do município, coletados por 
meio de um formulário elaborado pelos pesquisado-
res. Para conhecimento dos motivos da agressão que 
conduziram ao homicídio, também foram pesquisados, 
prioritariamente, os inquéritos policiais. 

Destaca-se que as informações contidas no BO no 
período do estudo não eram padronizadas. O registro 
ficava a cargo de cada agente policial, fato que gerou di-
ficuldade na coleta dos dados. No final do ano de 2006, 
foi implantado um instrumento padronizado para o 
registro dos eventos violentos, inclusive os homicídios, 
e em 2008 implantou-se um sistema informatizado.

 O inquérito policial é um procedimento administra-
tivo, investigatório, elaborado e presidido por autori-
dade legitimamente constituída e tem como finalidade 
colher todas as provas de existência da infração penal, 
de suas circunstâncias e de sua autoria.11 Esse instru-
mento constituiu uma fonte mais rica de informação 
do que o BO, quanto às circunstâncias do homicídio, 
sobretudo as relacionadas aos motivos da agressão. Pela 
própria característica desse instrumento investigativo, 
especialmente o sigilo da informação cujo acesso é 
restrito, foi necessária a anuência da autoridade com-
petente para a coleta de dados. Além disso, a própria 
organização do arquivamento dificultou o acesso ao 
documento, tornando o processo moroso. 

Foram estudadas as variáveis demográficas – sexo, 
faixa etária; características geográfica e temporal – 
localidade de ocorrência da violência, localidade de 
residência, local de ocorrência da violência, mês, dia 
da semana e horário de ocorrência –; e características 
do evento violento – tipo de instrumento ou meio uti-
lizado na agressão, localização anatômica das lesões e 
motivo da agressão.  

Quanto à localidade de ocorrência da violência, 
foram considerados a zona urbana, os bairros e a 
zona rural, os distritos, as vilas, as fazendas e os 
povoados.9,10 Essa variável foi utilizada apenas para 
avaliar se o homicídio ocorrera nas proximidades ou 
no mesmo local de moradia da vítima. A ocorrência 
foi considerada próxima ao local de residência quan-
do o evento havia acontecido em localidades vizinhas 
geograficamente.  

Foi definido como local de ocorrência da violência: 
espaço público; bar/similares; domicílio; e outros. Bar/
similares não foi considerado espaço público por ser 
um espaço que reúne características peculiares para a 

ocorrência do homicídio. A localização anatômica das 
lesões foi categorizada em: cabeça; tronco; membros; 
e múltiplas regiões. 

O tipo de instrumento ou meio utilizado na 
agressão foi assim classificado: arma de fogo; arma 
branca; espancamento; e outros (objeto contundente 
e estrangulamento/enforcamento/sufocamento). A 
categorização do motivo da agressão foi organizada 
a partir de registros nos boletins de ocorrência e nos 
inquéritos policiais, da seguinte forma: motivo fútil; 
vingança; extermínio/pistolagem; passional; latrocínio; 
ação policial; outros; e desconhecido. 

Para a obtenção dos valores da razão de sexo, 
dividiu-se o número de óbitos masculinos pelo número 
de óbitos femininos ocorridos no triênio estudado, em 
cada faixa etária. As variáveis selecionadas para o estudo 
foram apresentadas sob a forma de valores absolutos e 
relativos. Os dados foram analisados pelos programas 
Epi Info versão 3.4.3 e Excel 2007. 

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa da Universidade de Pernambuco, sob o registro 
nº 01030097000-08. 

Resultados 

Foram registrados 406 óbitos por homicídio no 
Município, no período estudado, sendo 374 no sexo 
masculino e 32 no sexo feminino. As idades mais 
atingidas foram as compreendidas entre 20 e 29 anos, 
seguida das faixas etárias de 30 a 39 e 15 a 19 anos. 
Observou-se que 92,1% dos óbitos foram no sexo 
masculino e 7,9% no feminino. A razão masculino/
feminino foi de 11,7:1 (374/32); essa diferença entre 
os sexos foi mais expressiva nas faixas etárias de 15 
a 19 e 20 a 29 anos, apresentando razões de 18,5 e 
17,1 respectivamente (Figura 1).  

Em relação às características geográficas, verificou-
se que 72,2% (288/399) dos crimes ocorreram na 
zona urbana e 27,8% (111/399) na zona rural. Dos 
34 bairros da cidade, aconteceram homicídios em 
28, dos quais seis concentraram mais da metade dos 
crimes: 62,2% (179/288). São eles: João de Deus; 
Dom Avelar; José e Maria; São Gonçalo; Jatobá; e Pedro 
Raimundo. Na zona rural, 77,5% (86/111) dos crimes 
aconteceram nos povoados, dos quais 74,4% (64/86) 
nos perímetros de irrigação (Tabela 1).  

Maria Elda Alves de Lacerda Campos e colaboradores
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Tabela 1  -  Distribuição dos óbitos por homicídio segundo localidade de ocorrência da violência em Petrolina-PE. 
Brasil, 2004 a 2006

Localidade de ocorrência n %

Zona urbana 

João de Deus 45 15,6

Dom Avelar 35 12,2

José e Maria 34 11,8

São Gonçalo 25 8,7

Jatobá 23 8,0

Pedro Raimundo 17 5,9

Demais bairros 109 37,8

Sub-total 288 100,0

Zona rural 

Povoados 86 77,5

Perímetro irrigado 64 –

Outros 22 –

Outras áreas rurais 22 19,8

Rodovias      3 2,7

Sub-total 111 100,0

TOTALa 399 100,0

a) Sete óbitos com localidade de ocorrência ignorada

Figura 1  -  Distribuição dos óbitos por homicídio segundo sexo, faixa etária e razão de sexo em Petrolina-PE. 
Brasil, 2004 a 2006
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Constatou-se que 62,1% dos homicídios ocorreram 
na mesma localidade de residência da vitima, 13,1% 
próximo ao local de residência e 24,8% em locais 
distantes da residência. Quanto ao local de ocorrência 
do homicídio (Tabela 2), a maioria referiu o espaço 
público: 76,4% (301/394).  

Os dias da semana que apresentaram a maior 
proporção de agressões que resultou em óbito foram 
o sábado (18,7%) e o domingo (23,7%). Sábados e 
domingos, juntos, corresponderam a 42,4% do total 
de eventos. A maior proporção desses atos aconteceu 
no horário das 18 às 24 horas, para ambos os sexos: 
46,8% (Tabela 2). Analisando-se a distribuição tem-
poral por mês, observou-se que os valores variaram 
de 11,6 a 5,7% (Tabela 2).  

A arma de fogo constituiu o instrumento mais utilizado 
nos homicídios, no período estudado: 79,4% (320/403). 
Em homens, ela foi usada na proporção de 81,1% 
(301/371) das agressões; e em 59,4% (19/32) das mu-
lheres atingidas. A arma branca vitimou 25,0% (8/32) 
das mulheres e 8,1% (30/371) dos homens (Tabela 3).

Quanto à localização anatômica das lesões, a cabeça 
foi a região mais frequentemente atingida, concentran-
do 44,9%, seguida pelo tronco, que correspondeu a 
31,8% do total das lesões. Nos homens, a cabeça foi 
a região do corpo mais atingida, com 45,9%; já nas 
mulheres, a cabeça e o tronco apresentaram a mesma 
proporção: 34,5% (Tabela 3). Entre os óbitos da agres-
são por motivo conhecido, o motivo fútil foi responsável 
por 36,1% dos atos violentos. A maior proporção de 
mortes em mulheres aconteceu por motivação passio-
nal (43,8%); e nos homens, por motivo fútil (22,5%). 
Apenas os homens morreram em consequência de ação 
policial ou latrocínio. Ressalta-se que 39,9% dos óbitos 
referiram motivo desconhecido (Tabela 3). 

Discussão 

A decisão de realizar este estudo, tendo como fonte 
de informação os boletins de ocorrência policial e os 
inquéritos policiais, deu-se por conta desses registros 
disporem de informações sobre as circunstâncias do 
evento violento, o que propicia o conhecimento de 
fatos relacionados como, por exemplo, local de ocor-
rência, momento da violência e motivo da agressão, 
entre outros. Assim, permite-se a compreensão desse 
fenômeno mediante informações não registradas na 
declaração de óbito. A escassez de trabalhos sobre o 

ato violento que desencadeou o homicídio e, ainda, 
a utilização, como uma variável-base do estudo, da 
localidade de ocorrência do homicídio e não da resi-
dência da vítima, limitou, de certa forma, a realização 
de comparações com outros trabalhos sobre o tema.

O predomínio da mortalidade por homicídio entre 
os homens, encontrado neste estudo, também foi ob-
servado em várias localidades do país, inclusive para 
o conjunto do Estado de Pernambuco.6,12-14 Autores15 

relacionam a sobremortalidade masculina à maior 
probabilidade de exposição à violência. Em relação à 
faixa etária, os resultados encontrados por estes autores 
estão corroboram os dados revelados em publicação do 
Ministério da Saúde para o ano de 2006, que apontou a 
faixa de 20 a 29 anos como a de maior risco de morte 
por homicídio. Em Petrolina, observou-se que a razão 
masculino/feminino nos adolescentes e adultos jovens 
foi maior do que as encontradas para o país em 2006.6

Quanto à característica geográfica, vale ressaltar 
que, apesar de a violência estar disseminada pelo 
Município, a área urbana foi a que apresentou maior 
concentração de eventos violentos. Mesmo fora da sede 
do Município, a agressão ocorreu nas localidades com 
maior concentração de população. As aglomerações 
urbanas são referidas por alguns autores como fator 
predisponente ou facilitador para a ocorrência desse 
fenômeno.4,16 Os seis bairros onde se verificaram 
os maiores valores de ocorrência de atos violentos 
encontram-se na área periférica da cidade, localidades 
geralmente menos servidas de equipamentos sociais. 
Minayo17 explica que as altas taxas de homicídio, 
principalmente da população jovem de baixa renda, 
estão relacionadas com o processo de urbanização não 
planejado, desigualdades socioeconômicas e pobreza. 

É possível que a elevada ocorrência de homicídios 
em Petrolina tenha sido propiciada, também, pelo 
desenvolvimento da agricultura irrigada, que gerou in-
tenso fluxo migratório, principalmente para a periferia 
da área urbana e perímetros irrigados do Município. 
Esse fenômeno concorreu para uma urbanização não 
planejada, com aumento populacional desordenado 
e uma oferta de bens e serviços coletivos inadequada 
a esse crescimento. Lima e colaboradores18 conside-
raram que o expressivo dinamismo econômico de 
Petrolina permitiu a geração de bolsões de pobreza 
que, provavelmente, contribuíram para o aumento 
da violência. Essa realidade é também relatada em 
outro estudo,15 que aponta a possível associação do 
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Tabela 2  -  Distribuição dos óbitos por homicídio por sexo, segundo local de ocorrência, dia da semana, mês do 
ano e horário de ocorrência da violência em Petrolina-PE. Brasil, 2004 a 2006

Variáveisa
Masculino Feminino Total

% n % n % n

Local de ocorrência

Espaço público 286 78,8 15 48,4 301 76,4

Domicílio 37 10,2 14 45,2 51 12,9

Bar/similares 33 9,1 2 6,5 35 8,9

Outros 7 1,9 – – 7 1,8

Total 363 100,0 31 100,0 394 100,0

Dia da semana

Domingo 91 25,0 3 9,4 94 23,7

Segunda-feira 44 12,1 5 15,6 49 12,4

Terça-feira 39 10,7 1 3,1 40 10,1

Quarta-feira 34 9,3 7 21,9 41 10,4

Quinta-feira 45 12,4 6 18,8 51 12,9

Sexta-feira 43 11,8 4 12,5 47 11,9

Sábado 68 18,7 6 18,8 74 18,7

Total 364 100,0 32 100,0 396 100,0

Mês do ano

Janeiro 43 11,5 4 12,5 47 11,6

Fevereiro 29 7,8 4 12,5 33 8,1

Março 31 8,2 4 12,5 35 8,6

Abril 32 8,6 3 9,4 35 8,6

Maio 21 5,6 2 6,3 23 5,7

Junho 27 7,2 – – 27 6,7

Julho 29 7,8 3 9,4 32 7,9

Agosto 24 6,4 2 6,3 26 6,4

Setembro 25 6,7 – – 25 6,2

Outubro 40 10,7 1 3,1 41 10,1

Novembro 33 8,8 5 15,6 38 9,3

Dezembro 40 10,7 4 12,5 44 10,8

Total 374 100,0 32 100,0 406 100,0

Horário de ocorrência

00:01 - 06:00 73 23,5 5 16,7 78 22,9

06:01 - 12:00 46 14,8 4 13,3 50 14,7

12:01 - 18:00 47 15,2 6 20,0 53 15,6

18:01 - 24:00 144 46,5 15 50,0 159 46,8

Total 310 100,0 30 100,0 340 100,0

a) Excluídos os dados ignorados

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):151-159, abr-jun 2011
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Tabela 3  -  Distribuição dos óbitos por homicídio por sexo e características do evento violento em Petrolina-PE. 
Brasil, 2004 a 2006

Característicasa Masculino Feminino Total
% n % n % n

Tipo de instrumento ou meio 
 Arma de fogo 301 81,8 19 59,4 320 79,4
 Arma branca 30 8,1 8 25,0 38 9,4
 Espancamento 31 8,4 3 9,4 34 8,4
 Outros 9 2,4 2 6,3 11 2,7

Total 371 100,0 32 100,0 403 100,0
Localização anatômica 

 Cabeça 141 45,9 10 34,5 151 44,9
 Tronco 97 31,6 10 34,5 107 31,8
 Múltiplas regiões 69 22,5 9 31,0 78 23,2
 Membros – – – – – –

Total 307 100,0 29 100,0 336 100,0
Motivo da agressão 

Motivo Fútil 84 22,5 4 12,5 88 21,7
Vingança 42 11,2 6 18,8 48 11,8
Extermínio/pistolagem 61 16,3 2 6,2 63 15,5
Passional 7 1,9 14 43,8 21 5,2
Latrocínio 14 3,7 – – 14 3,4
Ação policial 4 1,1 – – 4 1,0
Outros 4 1,1 2 6,2 6 1,5
Desconhecido 158 42,2 4 12,5 162 39,9

Total 374 100,0 32 100,0 403 100,0

a) Excluídos os dados ignorados

aumento desse fenômeno com o fluxo migratório no 
perímetro urbano.  

Com relação à localidade de ocorrência da violên-
cia, notou-se que a maioria aconteceu nas proximida-
des do local de residência da vítima. Esses dados são 
similares aos encontrados em outros trabalhos.14,19  

Em Petrolina, a maioria dos homicídios ocorreu 
em espaço público, resultado parecido ao descrito 
no estudo realizado em Porto Grande, Amapá.15 
Outros autores20 também referem esse espaço como 
o local de maior ocorrência desses atos. Destaca-se 
neste estudo que grande parte desses crimes, quando 
contra as mulheres, aconteceu no domicílio. Segundo 
registro no instrumento de pesquisa, muitas delas 
foram assassinadas por motivo passional. A situação 
assinalada expressa um forte componente de gênero.21 

Não houve variação importante entre os meses do 
ano, fato semelhante ao estudo sobre homicídio no 
Estado de São Paulo.22 Trabalhos mostram que a vio-
lência é mais frequente nos finais de semana.14,15,22 No 
presente estudo, esse evento ocorreu também de forma 
mais acentuada nos sábados e domingos. Verificou-se 

ainda, que foi durante a noite e a madrugada que a maior 
parte desses crimes aconteceu. Da mesma forma, vários 
estudos já constataram a predominância de agressões 
no período noturno.14,15,20,23 Pesquisadores associaram 
a violência ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, nesses 
dias e horários, como uma opção de lazer.15 

A arma de fogo constituiu o instrumento mais utili-
zado nos eventos violentos ocorridos em Petrolina, em 
ambos os sexos, fato observado também por diversos 
autores.6,14,22 Estudo recente demonstrou que Alagoas, 
Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram os 
Estados que apresentaram as maiores taxas de homi-
cídio por arma de fogo no ano de 2006.6  

Nesta pesquisa, a localização anatômica mais fre-
quente das lesões foi a cabeça, fato corroborado por 
mais autores.14,23 Trabalho realizado no Recife mostrou 
que a maioria das vítimas havia sido alvejada na cabeça.24 

Considerando-se o motivo da agressão, o que 
apresentou maior proporção foi o motivo fútil, seguido 
por extermínio/pistolagem e vingança. Nos homens, 
isoladamente, o motivo fútil causou a maioria das mor-
tes. Nas mulheres, o principal motivo foi o passional. 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):151-159, abr-jun 2011



158

Situação parecida foi encontrada em trabalho com 
adolescentes realizado no Sul do Brasil.25 As questões 
passionais refletem a possível infidelidade, principal-
mente nas relações entre os jovens.15  

Em relação ao extermínio/pistolagem e vingança, 
na maior parte dos relatos policiais, depoimentos de 
testemunhas e agressores, a associação com o tráfico 
e consumo de drogas comumente envolve agressores 
e vítimas em “acertos de contas, briga de poder entre 
gangues, ameaça de morte, rixa antiga, crime enco-
mendado”, entre outros. É relatado também, como um 
dos principais motivos de crimes entre jovens do sexo 
masculino, o envolvimento com drogas.25

Mesmo com a utilização dos inquéritos policiais 
instaurados e concluídos, que se constituíram em 
ampla fonte de informações, todavia foi muito elevado 
o percentual de homicídios por motivo desconhecido 
que, sem dúvida, prejudicou as conclusões relativas à 
motivação do ato violento. 

E não obstante a limitação deste estudo decorrente 
do fato de não ter utilizado taxas de base populacional, 
seus resultados revelam nos homicídios em Petrolina 
as mesmas características gerais da violência observada 
em outras localidades: os homens jovens das periferias 
das áreas populosas vitimados por arma de fogo; e pela 
análise das circunstâncias do ato violento que resultou 
em óbito, tais crimes ocorrem, sobretudo, no período 
noturno, em finais de semana e por motivo fútil.  

Com o propósito de reduzir a violência, especial-
mente, os crimes contra a vida, foi implantado em 
Pernambuco, no ano de 2007, o Pacto pela Vida, do 
qual faz parte o Plano Estadual de Segurança Pública. 
O Plano define projetos estruturadores e permanentes 
de prevenção e controle da criminalidade, de forma 
integrada com o Poder Executivo nas três esferas de 
governo, Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério 
Público, e com a sociedade civil organizada. Esse 
documento apresenta seis linhas de ação: repressão 
qualificada; prevenção social do crime e da violência; 

informação e gestão do conhecimento; formação e ca-
pacitação; aperfeiçoamento institucional; e participação 
e controle social. O Plano contempla Petrolina entre os 
dez municípios do Estado com maior número de mortes 
violentas intencionais, no período de 2000 a 2004.26  

Além do cumprimento efetivo do plano estadual, 
recomendam-se ainda algumas ações locais: realiza-
ção de fóruns de discussão sobre a problemática da 
violência; implantação da vigilância epidemiológica 
da violência, de modo a permitir melhor conheci-
mento das circunstâncias dos atos violentos e, assim, 
possibilitar a indicação de intervenção mais efetiva; 
integração entre os setores da Saúde e da Segurança 
Pública; criação de programas e estratégias visando à 
geração de emprego e renda, especialmente para os 
jovens; criação e recuperação de espaços públicos 
para interação de pessoas, esporte e lazer.  

A complexidade do fenômeno aqui relatado requer 
medidas multifocais e intersetoriais, exige ações que 
envolvam o indivíduo, a família, os grupos sociais, 
o poder publico e o setor privado, enfim, todos os 
componentes da sociedade interessados e dispostos à 
superação desse verdadeiro “agravo social” mediante 
a implementação de ações integradas que, ademais, 
possibilitem o fortalecimento da cidadania. 

Este estudo dispõe informações que poderão con-
tribuir à formulação de estratégias de abordagem do 
problema no Município, aumentando assim a possi-
bilidade de êxito nas intervenções.
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Área 1: Saúde ambiental e do trabalhador
• Vigilância da qualidade da água para a prevenção e 

controle de doenças de veiculação hídrica; ou

• Vigilância em saúde do trabalhador.
  
Área 2: Integração das ações de vigilância, 
prevenção e controle das doenças e agravos 
com os serviços de saúde
• Integração com a atenção básica; ou
• Integração com a rede hospitalar.
 
Área 3: DST/Aids e hepatites virais
• Eliminação da sífilis congênita como problema 

de saúde pública; ou
• Redução da transmissão do HIV; ou  

• Redução da transmissão das hepatites virais.

Área 4: Controle da dengue
• Vigilância, prevenção e controle da dengue com 

ênfase no trabalho de campo ou na redução da 
letalidade da doença

Área 5: Aperfeiçoamento da cobertura 
e qualidade dos sistemas de informação
• Sistema de informação sobre mortalidade (Sim); ou

• Sistema de informação de nascidos vivos (Sinasc); ou

• Sistema de informação de agravos de notificação 
(Sinan); ou   

• Vigilância de óbitos fetais, infantis ou maternos.

Área 6: Agravos e doenças não transmissíveis 
e Promoção da Saúde
• Vigilância dos fatores de risco dos agravos 

e doenças não transmissíveis; ou

• Implementação de ações de promoção 
da saúde.

Área 7: Tuberculose, hanseníase 
e outras doenças negligenciadas
• Controle da tuberculose; ou

• Eliminação da hanseníase como problema 
de saúde pública; ou  

• Vigilância, prevenção e controle de doenças 
negligenciadas, com ênfase em esquistossomose, 
geohelmintíases, tracoma, filariose e oncocercose.

  
Área 8: Eliminação e controle das doenças 
imunopreviníveis
• Melhoria das coberturas vacinais; ou

• Estratégias de eliminação e controle 
das doenças imunopreviníveis.

   
Área 9: Investigações de surtos conduzidas 
pelas esferas estadual ou municipal do SUS – 
Prêmio Carlos Chagas  

Área 10: Produção técnico-científica por parte 
de profissionais do Sistema Único de Saúde que 
contribuem para o aprimoramento das ações 
de Vigilância em Saúde, em três categorias:
• Monografia de especialização; ou

• Dissertação de mestrado; ou

• Tese de doutorado.    

Para ler a íntegra do Edital e fazer a inscrição da sua experiência ou trabalho técnico-científico, acesse: 
http://www.saude.gov.br/svs

Atenção: 
As inscrições podem ser feitas  até as 23h59min (horário de Brasília-DF) do dia 20 de julho de 2011.

Relação de áreas e temas priorizados para a 11a Expoepi

Estão abertas as inscrições de trabalhos para a mostra competitiva da 11ª Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – 11ª Expoepi. O prazo para a submissão de trabalhos 
vai até o dia 20 de julho de 2011, pela internet. O Edital de convocação, com as regras da competição para este ano, 
critérios de seleção dos trabalhos e premiação para cada uma das áreas priorizadas, foi publicado no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira (06/06). O evento acontecerá entre os dias 1º a 3 de novembro, em Brasília-DF.

Serão contempladas duas modalidades de participação. A modalidade I trata das experiências bem-sucedidas realizadas 
pelos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS – que contribuíram para o aprimoramento das ações de 
vigilância em saúde. A experiência vencedora em cada uma das nove áreas da Modalidade I receberá um prêmio no valor 
de R$30 mil, oferecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A modalidade II (com apenas uma 
área específica) é uma inovação para este ano, por estar direcionada aos profissionais da Saúde que atuam no SUS e 
desenvolveram trabalhos técnico-científicos em nível de pós-graduação que contribuem para o aprimoramento das ações 
de vigilância em saúde. Nesta modalidade, serão concedidos prêmios no valor de R$9 mil para tese de doutorado, R$6 
mil para dissertação de mestrado e R$3 mil para monografia de especialização.

CRITÉRIOS

Os trabalhos serão selecionados segundo os critérios estabelecidos no Edital de convocação. A experiência ou trabalho 
técnico-científico inscrito que não demonstrar sua contribuição ao aprimoramento das ações de vigilância em saúde será 
considerado inelegível para a mostra competitiva.

Estão abertas as inscrições para a 11a Expoepi
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Resumo
Objetivos: descrever a evolução da mortalidade por câncer de mama e estimar os anos potenciais de vida perdidos 

(APVP) e anos produtivos de vida perdidos (APrVP). Metodologia: usou-se uma série temporal sobre óbitos de mulheres 
entre 20 e 70 anos cuja causa básica foi o câncer de mama; utilizou-se como fonte de dados o Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM); foram calculadas taxas de mortalidade brutas e padronizadas pela população mundial, APVP, APrVP e os 
seus respectivos coeficientes, por ano de ocorrência. Resultados: : o risco de morrer por câncer de mama cresceu ao longo 
do período – taxa média de mortalidade ajustada de 9,7/100.000 mulheres –, sendo maior para a faixa de 50 a 59 anos de 
idade; perderam-se, no período estudado, 20.983,5 APVP e 10.853,5 APrVP. Conclusão: os resultados apontam à necessi-
dade de estratégias de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de mama como cuidados indispensáveis às mulheres.

Palavras-chave: câncer de mama; coeficiente de mortalidade; indicadores de morbidade/mortalidade; anos potenciais 
e produtivos de vida perdidos.

Summary
Objectives: to describe breast cancer mortality trends, to estimate potential years of life lost (PYLL) and poten-

tially productive years of life lost (PPYLL). Methodology: a mortality time series comprising data on 20 to 70 year-old 
women who died from breast cancer and the Mortality Information System (MIS) were used as database; crude and 
standard international mortality rates, PYLL and PPYLL were calculated by year of occurrence. Results: the risk of a 
woman dying from breast cancer increased during the period of analysis – the average adjusted mortality rate was 
9.7 per 100,000 women – being higher for the age group of 50 to 59 years; PYLL and PPYLL were 20983.5 and 10853.5 
per 100,000, respectively. Conclusion: : results suggest the need for screening strategies and early diagnosis of breast 
cancer as priority actions related to women’s health care.

Key words: breast cancer; mortality rates; morbidity and mortality indicators; potentially productive years of life lost.
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Introdução

Transformações sociais e econômicas têm ocorrido 
no Brasil e no mundo, nos últimos 30 anos, em 
decorrência da crescente urbanização e industrialização. 
Um novo perfil demográfico e epidemiológico vem se 
desenhando, com redução das taxas de mortalidade por 
doenças infecciosas e aumento expressivo da expectativa 
de vida da população, da incidência da morbidade e da 
mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, 
destacando-se, entre estas, as neoplasias.1-6 

As neoplasias configuram um grande problema de 
Saúde Pública, tanto nos países desenvolvidos como 
nos países em desenvolvimento, pela sua magnitude e 
pelo elevado custo no tratamento.7-10 Para o sexo femi-
nino, destacam-se os cânceres de mama e de colo do 
útero.10 O câncer de mama é o segundo mais comum 
no mundo e é o primeiro entre as mulheres (cerca de 
um milhão de casos novos por ano). Mais da metade 
dos casos novos ocorrem em países desenvolvidos. 

Em 2005, de um total de 58 milhões de mortes 
ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 
milhões, o que representou 13% de todas as mortes.11 
Nos Estados Unidos da América (EUA), no período de 
2001 a 2005, a taxa de mortalidade foi de 25.0/100 
mil mulheres.4 Na Europa, o país com maior incidência 
é a Holanda, com uma taxa ajustada, por idade, de 
90,2/100 mil. Na América do Norte, destacam-se os 
EUA, com uma taxa de 86,9/100 mil. Taxas elevadas 
também são encontradas na Austrália, na Nova Zelândia 
e no sul da América do Sul, especialmente no Uruguai e 
na Argentina. As populações da África e da Ásia, em sua 
maioria, apresentam baixos valores de incidência.4,5,9

O câncer de mama foi responsável por mais de 15% 
dos óbitos de mulheres ocorridos no Brasil entre 1999 
e 2006, nas regiões Sul e Sudeste, duas vezes mais que 
nas demais regiões do país.6,11-13 O Rio Grande do Norte 
ocupou a 13ª posição no total de óbitos por câncer 
de mama no Brasil entre 1988 e 2007,14 com 1.568 
óbitos: 74% ocorreram na faixa etária de 20 a 69 anos 
e 0,1% na faixa etária entre zero e 19 anos.

No Brasil, estimou-se, para o ano de 2008 e tam-
bém para o ano de 2009, cerca de 466.730 casos 
novos de câncer em cada um desses anos.10 Os casos 
novos de câncer de mama têm uma distribuição 
bem heterogênea entre Estados e capitais do país. As 
regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores taxas; 
as regiões Norte e Nordeste mostram os menores 

valores; e a região Centro-oeste apresenta um padrão 
intermediário.10,12,15

Para o Rio Grande do Norte, em 2008, foram esti-
mados 520 casos novos de câncer de mama: 32,7 para 
cada 100 mil mulheres, por ano.10

A magnitude da mortalidade na população tem 
sido prioritariamente descrita por meio das taxas de 
mortalidade geral e de mortalidade proporcional ou 
específica.16 Sob essa ótica, é pertinente a observação 
feita por Gardner e Sanborn17 de que as taxas brutas e 
as específicas de mortalidade descrevem o quantitativo 
das mortes na população mas falham em quantificar o 
peso resultante dessas perdas para a sociedade.

 Nesse sentido, tem sido enfatizada a importância 
da mortalidade prematura como valor social da 
morte e a necessidade de operacionalizar a medida e 
a análise do indicador ‘anos potenciais de vida per-
didos’ (APVP), que explicita o total de anos de vida 
em potencial perdidos a cada óbito.17,18 O indicador 
APVP também incorpora o critério da vulnerabilidade, 
visto que, nos mais jovens, os óbitos são mais fáceis 
de ser evitados.19-21 

Os anos produtivos de vida perdidos (APrVP) por 
morte em idade precoce ou numa etapa da vida de alta 
criatividade e produtividade não só punem o próprio 
indivíduo e o grupo que lhe é próximo, como também 
privam a coletividade do potencial econômico e inte-
lectual do indivíduo.22-26

A busca do conhecimento sobre o comportamento 
do câncer de mama no Rio Grande do Norte pode 
oferecer informações importantes para o setor Saúde, 
no sentido de nortear as políticas de prevenção e/ou 
de controle, tendo em vista a assistência integral à 
saúde da mulher.

O presente estudo tem como objetivo descrever 
a mortalidade por câncer de mama em mulheres do 

APVP e APrVP e câncer de mama

Os anos produtivos de vida perdidos 
(APrVP) por morte em idade precoce 
ou numa etapa da vida de alta 
criatividade e produtividade não só 
punem o próprio indivíduo e o grupo 
que lhe é próximo, como também 
privam a coletividade do potencial 
econômico e intelectual do indivíduo.  
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Rio Grande do Norte, no período de 1998 a 2007, e 
calcular o impacto dessas mortes em termos de anos 
produtivos perdidos, no intuito de contribuir com 
informações epidemiológicas para o planejamento e 
a avaliação dos programas de prevenção e controle 
do câncer e o gerenciamento dos serviços de saúde.

Metodologia 

Este é um estudo de tendência temporal (1988-2007) 
dos coeficientes de mortalidade e dos anos potenciais e 
produtivos de vida perdidos por mortalidade atribuída 
ao câncer de mama em mulheres na faixa etária de 20 
a 70 anos, residentes no Rio Grande do Norte. 

O banco de dados foi extraído do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade (SIM), da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. 
Foram selecionados, para o período de 1988 a 1995, 
os óbitos registrados nas estatísticas oficiais como 
ocorridos por causa básica ‘câncer de mama’, cujas 
formas estão agrupadas no número 174 da Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde, 9ª revisão (CID-9); e para o 
período de 1996 a 2007, os óbitos registrados com a 
mesma causa, no código C50 da 10ª revisão da CID 
(CID-10). Os dados populacionais foram obtidos do 
Ministério da Saúde. Foram calculados os coeficientes 
de mortalidade específicos por faixa etária e realizados 
ajustamentos por idade, tomando-se como base a 
população-padrão mundial para o período estudado. 

Para a obtenção dos anos perdidos, foi feita a dis-
tribuição dos óbitos, agrupados de dez em dez anos, 
tendo sido adotado o limite superior de 70 anos de 
idade para o APVP. A expressão matemática para o 
APVP foi a seguinte:

 

Os coeficientes de anos potenciais de vida perdidos 
(CAPVP) foram representados pela seguinte expressão 
matemática:

 

Para o cálculo dos APrVP, foi considerada a faixa 
etária de 20 a 60 anos, por ser predominante da vida 
economicamente produtiva, e utilizada a seguinte 
expressão: 

onde: 
a

i 
  =  número de anos que faltavam para a mulher 

completar 70 anos de idade, quando a morte 
tinha ocorrido, entre as idades de i e i + 1 anos; 

d
i 
  =  número de óbitos ocorridos entre as idades de 

i e i + 1 anos.
∑   = somatório
O,5 = fator de correção
N    =  número de mulheres entre 20 e 70 anos de idade 

na população;
f     =  frequência dos óbitos de cada grupo etário; e
X    =  ponto médio do intervalo de classe das faixas 

etária
Na análise da tendência temporal dos coeficientes, 

foram confeccionados, inicialmente, os diagramas de 
dispersão entre os coeficientes de mortalidade, os anos 
potenciais e os produtivos de vida perdidos, como os 
anos de estudo, para a visualização da função mate-
mática que estaria representando a relação entre as 
variáveis. A partir dessa observação, foram estimados 
os modelos de regressão polinomial. Foram testados 
os modelos de regressão linear simples, de segundo 
grau, de terceiro grau e exponencial.

Observando-se a série como um todo, detectou-se 
um comportamento linear para as taxas de mortali-
dade, mesmo aplicando logaritmos. Contudo, ao se 
dividirem os dados em duas partes – 1988 a 1998 e 
1999 a 2007 –, foram obtidas duas séries, as quais 
apresentaram um comportamento linear, optando-se, 
por conseguinte, pela utilização de dois modelos. A 
precisão do modelo foi avaliada pelo valor do coefi-
ciente de determinação (R2).

Foram utilizados o tabulador TABWIN versão 3.2, 
o TABNET, o Excel e o SPSS versão 14.0.

 
Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual de Pernambuco, sob o nº 
140/2008.

Resultados

O risco de morte por câncer de mama cresceu ao 
longo do período estudado, observando-se uma taxa 
média de mortalidade, ajustada para o período, de 9,7 
por mil mulheres de 20 a 69 anos de idade, com valor 
mínimo de 7,4 para o ano de 1999 e máximo de 13,8 
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para o ano de 2007. Apesar da oscilação das taxas, 
foram observados, nos últimos cinco anos, os valores 
mais elevados da série. Nas mulheres acima de 40 anos, 
observou-se, de forma geral, um incremento das taxas 
com o passar dos anos. Nos primeiros anos da série, foi 
observado maior risco para as mulheres da faixa etária 
de 50 a 59 anos. A partir de 2000, aquelas de 60 a 69 
anos passaram a apresentar maior risco (Tabela 1).

No período estudado, as mulheres com idade entre 
20 e 69 anos perderam 20.989 anos potenciais de 
vida, configurando uma média anual de 1.049,5 anos 

perdidos. No primeiro ano da série (1988), foi obser-
vado um valor de 1,4 CAPVP por 1.000 mulheres, e 2,0 
CAPVP no último ano (2007), com uma média anual 
de 1,5 CAPVP, assinalando o menor risco para os anos 
de 1999 (1,0) e 2001 (1,1) e o maior risco de perda 
de anos de vida para os anos de 2004 e 2007 (2,0). A 
faixa de 40 a 49 anos contribuiu com 39,4% (8.262) 
dos APVP (Tabela 2).

Foram perdidos, no início do período estudado, 
10.853,5 anos produtivos. As mulheres entre 40 a 49 
anos de idade foram as que mais contribuíram para 

Tabela 1  - Taxas de mortalidade brutas, padronizadas e específicas por câncer de mama em mulheres de 20 a 69 
anos, por ano de ocorrência e faixa etária, no Estado do Rio Grande do Norte. Brasil, 1988 a 2007

Ano

Taxas

Bruta Padronizadaa
Específica por faixa etária

20 a 29 30 a 39 49 a 49 50 a 59 60 a 69

1988 6,8 8,0 0,5 5,8 9,7 14,1 13,0

1989 6,4 7,7 0,0 4,9 9,7 18,0 13,0

1990 7,2 8,7 0,5 4,8 12,3 10,9 25,2

1991 7,7 9,6 0,5 2,0 12,8 20,0 24,5

1992 6,6 7,9 0.9 3,9 7,2 15,5 22.5

1993 6,9 8,5 0,0 3,2 14,2 19,3 13,5

1994 7,9 9,6 0,0 5,1 14,8 19,0 18,3

1995 7,0 8,5 0,0 5,0 12,9 17,4 14,7

1996 9,7 11,5 0,9 4,9 16,9 25,2 20,0

1997 8,6 10,8 0,4 1,6 9,5 26,0 33,0

1998 7,3 9,0 0,0 2,7 11,0 21,3 21,2

1999 6,0 7,4 0,0 1,6 8,5 18,8 17,8

2000 7,7 9,3 0,0 3,4 6,4 21,5 30,4

2001 6,3 7,6 0,0 2,4 11,9 11,6 21,5

2002 7,3 8,5 0,8 3,3 10,4 18,1 19,8

2003 9,1 11,2 0,0 1,8 19,1 13,2 36,3

2004 10,9 13,1 0,4 4,6 21,6 16,7 37,3

2005 8,5 10,0 1,1 4,0 9,9 19,9 28,3

2006 10,5 12,8 0,4 3,1 12,3 30,4 36,0

2007 11,8 13,8 0,0 3,1 15,1 37,1 31,6

MÉDIA 8,0 9,7 0,3 3,6 12,3 19,7 23,9

a) Ajustada por idade, pela população padrão mundial, modificada por Doll e colaboradores (1966).
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essa perda, com 46,3% (5.022,0) dos APrVP, variando 
de 139,5 APrVP em 1988 e 2000 a 496,0 APrVP em 
2004: uma média de 251,1 APrVP. Na faixa etária de 50 
a 59 anos, correspondendo a uma variação percentual 
relativa de 360% de APrVP entre o primeiro e o último 
ano da série, houve uma perda de 2.035 APrVP em sua 
totalidade (Tabela 3).

No estudo de evolução temporal da mortalidade, 
apresentou-se um aumento na tendência de cresci-
mento, principalmente quando a série foi dividida em 

dois períodos: de 1988 a 1998; e de 1999 a 2007. No 
primeiro período, houve uma tendência crescente, 
com incremento médio de 0,174 e um valor p<0,057. 
No segundo período, houve um incremento de 0,657, 
resultado estatisticamente significante, e valor p<0,002 
(Figura 1).

Para o primeiro período da série, o CAPVP também 
apresentou um aumento na tendência de crescimento, 
com um incremento médio de 0,020. No segundo 
período, esse aumento foi mais significativo, com 

Tabela 2  -  Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) de mulheres por câncer de mama, por faixa etária e 
coeficiente de anos potencias de vida perdidos (CAPVP), por ano de ocorrência, no Estado do Rio 
Grande do Norte. Brasil, 1988 a 2007

Ano
APVPa por faixa etária

Total CAPVPb

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69

1988 45,5 284,0 229,5 155,0 55,0 769,0 1,4

1989 0,0 248,5 255,0 201,0 38,5 744,0 1,3

1990 45,5 248,5 331,5 124,0 77,0 827,0 1,4

1991 45,5 106,5 357,0 232,5 77,0 819,0 1,3

1992 91,0 213,0 204,0 186,0 71,5 766,0 1,2

1993 0,0 177,5 408,0 232,5 44,0 862,0 1,4

1994 0,0 284,0 433,5 232,5 60,5 1.011,0 1,6

1995 0,0 284,0 382,5 217,0 49,5 933,0 1,4

1996 91,0 319,5 535,5 341,0 66,0 1.353,0 2,0

1997 45,5 106,5 306,0 356,5 110,0 925,0 1,3

1998 0,0 177,5 357,0 294,5 71,5 901,0 1,3

1999 0,0 106,5 280,5 263,5 60,5 711,0 1,0

2000 0,0 248,5 229,5 341,0 115,5 935,0 1,2

2001 0,0 177,5 433,5 186,0 82,5 880,0 1,1

2002 91,0 248,5 382,5 294,5 77,0 1.094,0 1,4

2003 0,0 142,0 714,0 217,0 143,0 1.216,0 1,5

2004 45,5 355,0 816,0 279,0 148,5 1.644,0 2,0

2005 136,5 319,5 382,5 341,0 115,5 1.292,0 1,6

2006 45,5 248,5 484,5 527,0 148,5 1.454,0 1,7

2007 0,0 248,5 739,5 713,0 148,5 1.850,0 2,0

TOTAL 682,5 4.544,0 8.262,0 5.734,5 1.490,5 20.989,0 –

% 3,3 21,6 39,4 27,3 7,1 100,0 –

MÉDIA 34,1 227,2 413,1 286,7 87,7 1.049,5 1,5

a) APVP: anos potenciais de vida perdidos
b) CAPVP: coeficiente de anos potenciais de vida perdidos
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Tabela 3  -  Anos Produtivos de Vidas Perdidos (APrVP) em mulheres por câncer de mama, segundo faixa etária, 
ano de ocorrência e seus coeficientes, no Estado do Rio Grande do Norte. Brasil, 1988 a 2007

Ano
APrVPa por faixa etária

Total CAPrVPb

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59

1988 35,5 204,0 139,5 55,0 434,0 0,8

1989 0,0 178,5 155,0 71,5 405,0 0,7

1990 35,5 178,5 201,5 44,0 459,5 0,8

1991 35,5 76,5 217,0 82,5 411,5 0,7

1992 71,0 153,0 124,0 66,0 414,0 0,7

1993 0,0 127,5 248,0 82,5 458,0 0,7

1994 0,0 204,0 263,5 82,5 550,0 0,9

1995 0,0 204,0 232,5 77,0 513,5 0,8

1996 71,0 229,5 325,5 121,0 747,0 1,1

1997 35,5 76,5 186,0 126,5 425,5 0,6

1998 0,0 127,5 217,0 104,5 449,0 0,6

1999 0,0 76,5 170,5 93,5 340,0 0,5

2000 0,0 178,5 139,5 121,0 439,0 0,6

2001 0,0 127,5 263,5 66,0 457,0 0,6

2002 71,0 178,5 232,5 104,5 586,5 0,7

2003 0,0 102,0 434,0 77,0 613,0 0,8

2004 35,5 255,0 496,0 99,0 885,5 1,1

2005 106,5 229,5 232,5 121,0 689,0 0,8

2006 35,5 178,5 294,5 187,0 695,5 0,8

2007 0,0 178,5 449,5 253,0 881,0 1,0

TOTAL 532,5 3.264,0 5.022,0 2.035,0 10.853,5 –

% 4,9 30,1 46,3 18,7 100,0 –

MÉDIA 26,6 163,2 251,1 101,8 542,7 0,8

a) APrVP: anos produtivos de vida perdidos
b) CAPrVP: coeficiente de anos produtivos de vida perdidos

incremento médio de 0,116, R2=0,734 e um valor 
p<0,001 (Figura 2). 

A tendência de crescimento nos APrVP foi evidencia-
da com um incremento de 0,003 no primeiro período. 
No segundo período, a tendência de crescimento ficou 
mais evidente, com uma significância estatística de 
p<0,007, um incremento médio de 0,057 e R2=0,617 
(Figura 3).

Discussão

As análises aqui realizadas sobre o comportamento 
do câncer de mama no Rio Grande do Norte mostram 
que risco de morte por essa causa cresceu no período 
estudado, passando de 8,0/100 mil mulheres em 1988 
para 13,8/100 mil mulheres em 2007, correspondendo 
a um aumento de 72,5% na mortalidade entre o pri-



167 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):161-172, abr-jun 2011

Maria Suêly Lopes Correia Pereira e colaboradores

Figura 1  -  Tendência da mortalidade por câncer de mama no Rio Grande do Norte. Brasil, 1988 a 1998 e 
 1999 a 2007
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Figura 2   -  Tendência dos Anos Potenciais de Vida Perdidos, por câncer de mama no Rio Grande do Norte. 
 Brasil, 1988 a 1998 e 1999 a 2007
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Figura 3  -  Tendências dos Anos Produtivos de Vida Perdidos, por câncer de mama no Rio Grande do Norte. 
 Brasil, 1988 a 1998 e 1999 a 2007
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meiro e o último ano da série. A tendência de cresci-
mento também foi evidenciada no Brasil, de 9,76 para 
12,64/100 mil mulheres; e no Nordeste, de 4,78/100 
mil para 9,59/100 mil, no mesmo período.12,17

O aumento do crescimento médio anual da tendên-
cia da mortalidade no primeiro período, de 0,17 para 
0,65 no segundo período, mostra a necessidade de ado-
ção de medidas mais imediatas e eficazes, como forma 
de diminuir o número de óbitos por câncer de mama 
no Estado. Estudos têm demonstrado que as medidas 
adotadas para o diagnóstico precoce, conscientização 
da população e melhor preparo dos profissionais de 
saúde contribuem, de forma significativa, para uma 
redução nas taxas de mortalidade por essa causa.3,4,12,15 

Analisando-se a mortalidade por câncer segundo 
faixa etária no Rio Grande do Norte, percebeu-se que 
o padrão estava em consonância com o apontado pela 
literatura.4 Observou-se que o risco é mais elevado 
entre mulheres com idade igual ou superior a 40 anos, 
mais precisamente na faixa etária de 60 a 69 anos.27

Estudos comprovam que nos EUA, a partir de 
1990, com um incremento no diagnóstico precoce e 
tratamento com maior eficácia, o número de óbitos em 
mulheres abaixo de 50 anos, diminuiu 3,2% a cada 
ano; na faixa etária acima de 50 anos, o número de 
óbitos caiu em 2,0%.4 

O diagnóstico na fase inicial, além de reduzir a 
mortalidade pelo câncer, aumenta a chance da doença 
ainda não ter invadido linfonodos axilares, melhora o 
prognóstico28 e possibilita a indicação de tratamentos 
menos agressivos e menores sequelas físicas e psico-
lógicas para a paciente.1,6,8,9 

Complementarmente às taxas de mortalidade, 
houve uma perda de 20.983,5 de APVP para o período 
estudado, apresentando uma média de 1.049,2 APVP 
por cada ano de estudo – um aumento considerável, 
acima da média nos últimos seis anos. 

Embora o estudo não tenha calculado os anos 
perdidos para mulheres com 70 anos de idade ou 
mais, verificou-se um grande volume de óbitos nesse 
grupo etário, o que reforça a condição de diagnóstico 
feito tardiamente.

O emprego de indicadores para a avaliação de 
causas de morte prematura está relacionado, de forma 
implícita, com o objetivo da Saúde Pública, que é a 
prevenção de danos à saúde; no caso da mortalidade, 
a prevenção se traduz em ações tendentes a postergar 
a morte, dado ser esse um evento inevitável. Contudo, 

a interpretação do indicador APVP, já referenciado, 
está relacionada com a redução da quantidade de vida 
potencial que ocasiona o óbito e deve nos alertar para 
a necessidade urgente de prevenção dessas mortes, 
definindo prioridades.22

Os APrVP também apontaram uma situação preocu-
pante, onde ficou evidenciada uma perda significativa 
de óbitos em mulheres todavia em idade produtiva, de 
certa forma apresentando um impacto socioeconômico, 
conforme referência de estudo realizado no Recife, ca-
pital de Pernambuco, no período de 2000 a 2002, onde 
o câncer de mama foi a segunda causa (22,82%) entre 
as neoplasias, na distribuição dos auxílios-doença.20

Deve-se, contudo, salientar que possíveis distorções 
em análises que utilizam séries históricas no Brasil19 
decorrem de diagnósticos da causa básica assinalados 
pelo médico ou outro responsável pelo preenchimento 
nas declarações de óbito e podem, ademais, estar su-
jeitas a erros na seleção da causa básica da morte ou 
na digitação da declaração de óbito procedida no nível 
central do Sistema de Informações sobre Mortalidade.

Em relação ao período estudado, não foram analisa-
dos os fatores que poderiam contribuir para a elevação 
do risco de morte, nem as oscilações durante os anos 
da pesquisa. Deve-se considerar, entretanto, que o sub-
registro e subnotificação, falhas no preenchimento das 
declarações sobre as causas relacionadas ao evento, 
alterações no modelo de Declaração de Óbito (1996, 
2005 e 2007)19 e alteração no SIM (1996, 2004 e 
2007)19 podem ter influenciado na magnitude da 
mortalidade no Rio Grande do Norte.

Inquérito domiciliar realizado pelo Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), em parceria com a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, mostrou 
que, para as 18 localidades brasileiras analisadas (17 
capitais e Distrito Federal), a cobertura autorreferida 
de realização de mamografia variou de 39,8 a 81,2% 
entre mulheres de 50 a 69 anos de idade, nos últimos 
dois anos. O percentual de realização desse exame 
pelo SUS, contudo, variou de 17 a 54% na mesma 
faixa etária. Em Natal, capital do Rio Grande do Nor-
te, 40% das mamografias foram realizadas pela rede 
SUS e 60,0% pala rede não-SUS.29 Esses percentuais 
demonstram um número razoável de mulheres que 
fizeram mamografia conforme o preconizado pelo 
Ministério da Saúde; porém a tendência na mortalidade 
observada no Rio Grande do Norte é de ascensão. 
Torna-se imprescindível avaliar o que acontece após 
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a realização desse exame de rastreamento e entender 
se as mulheres que, eventualmente, possuem o diag-
nóstico inicial de neoplasia de mama têm acesso ao 
tratamento e seguimento adequado.

Os resultados apontados por este estudo realçam 
que o risco de morte por câncer de mama no Rio 
Grande do Norte acarreta perdas sociais significativas. 
Faz-se necessário, assim, que os gestores de saúde 
encarem o câncer de mama como um problema de 
Saúde Pública, implementando todas as estratégias de 
prevenção e controle para a doença, que demandam 

o fortalecimento das ações voltadas à saúde integral 
da mulher com a inclusão do diagnóstico precoce do 
câncer de mama nas unidades básicas de saúde.
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Resumo
Objetivo: o objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de pulmão por mesorregiões do 

Estado de Pernambuco, entre 1996 e 2005. Metodologia: a população de estudo foi constituída por óbitos de adultos acima de 
50 anos de idade, residentes em Pernambuco; trata-se de um estudo de agregados de série temporal cujos dados foram coletados 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco; foram 
calculados coeficientes de mortalidade brutos e padronizados por idade; as tendências foram analisadas por sexo, utilizando-se o 
método de regressão linear simples. Resultados: a Região Metropolitana do Recife, capital do Estado, apresentou as maiores taxas 
por 100 mil habitantes, passando de 52,2 em 1996 para 59,4 em 2005; a análise estatística por sexo apresentou tendência crescente 
para o Estado de Pernambuco (p=0,005) e para as mesorregiões do Agreste Pernambucano (p=0,0041), Mata Pernambucana 
(p=0,0014) e São Francisco Pernambucano (p=0,0439). Conclusão: este estudo recomenda que medidas efetivas de controle do 
tabagismo no Estado de Pernambuco considerem diferenças regionais e de gênero.

Palavras-chave: neoplasias pulmonares; mortalidade; epidemiologia.

Summary
Objective: tthe aim of this study was to analyze the trends in lung cancer mortality by region in the State of Pernambuco, 

Brazil, between 1996 and 2005. Methodology: the study population was individuals above 50 years old living in Pernambuco 
who passed away in the study period; it was a time series study with data from the Brazilian Mortality Database (SIM), available 
at the Pernambuco Health Secretariat; raw and age standardized mortality rates were calculated; trends were analyzed by 
sex and age, using simple linear regression. Results: the Metropolitan Region of Recife, capital of the State of Pernambuco, 
had the highest number of death (2,594), as well as the highest mortality rates, ranging from 52.2 per 100,000 population 
in 1996 to 59.4 per 100,000 population in 2005; the analysis by sex showed an upward trend for the State of Pernambuco 
(p=0,005) and the following regions of Agreste Pernambucano (p<0.0001), Mata Pernambucana (p<0.001) and Sao Francisco 
Pernambucano (p<0.005). Conclusion: the study recommends that effective public health measures for tobacco control in 
Pernambuco should consider gender and regional differences.

Key words: lung neoplasm; mortality; epidemiology.

doi: 10.5123/S1679-49742011000200006
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Introdução

No Brasil, as neoplasias representam a segunda 
maior causa de mortalidade, seguidas das causas 
externas.1-3 Entre as neoplasias, o câncer de pulmão 
é um dos tumores malignos mais frequentes, tanto 
em homens como em mulheres, apresentando um 
incremento anual de 2% em sua incidência.4

Estimativas nacionais para o ano de 2009 apontam 
uma ocorrência de 27.270 mil casos novos de câncer 
de pulmão, 17.810 em homens e 9.460 em mulheres. 
Esses valores correspondem a um risco estimado de 
19 casos novos a cada 100 mil homens e de 10 a cada 
100 mil mulheres.5

Estimativas para o Estado Pernambuco, também 
para o ano de 2009, indicam uma taxa de incidência 
bruta de 12,4 por 100 mil habitantes para o sexo 
masculino e de 7,0 por 100 mil hab. para o sexo femi-
nino.5 Essas taxas fazem com que o câncer de pulmão 
ocupe o segundo e quarto lugares entre os tipos de 
câncer mais frequentes, entre homens e mulheres, 
respectivamente.5 

A relação de causa e efeito entre câncer de pulmão 
e tabagismo tem sido demonstrada desde a década de 
1950.6,7 Hoje, evidências acumuladas apontam que o 
fumo é o fator determinante do câncer de pulmão em 
90% dos casos.3,8 O risco de câncer de pulmão está 
especialmente associado ao tempo de consumo do 
tabaco e ao número de cigarros fumados por dia.8,9 
Estudo revela que o risco de câncer de pulmão aumen-
ta 22 vezes entre homens fumantes e 12 vezes entre 
mulheres fumantes, quando comparado com pessoas 
do mesmo sexo não fumantes.10 

Um estudo realizado no Brasil identificou que as 
taxas de câncer do pulmão durante o início da vida 
adulta reduziram entre os homens entre 1980 e 2004, 
embora tenham aumentado entre as mulheres no mes-
mo período; seus autores argumentam que o fenômeno 
pode estar associado à diminuição do tabagismo entre 
os homens e a seu aumento entre as mulheres.11 

Poucas pesquisas sobre o tema foram desenvol-
vidas entre a população do Estado de Pernambuco. 
O presente trabalho teve como objetivo descrever e 
analisar a tendência da mortalidade por câncer de 
pulmão nas mesorregiões pernambucanas, no período 
entre 1996 e 2005. 

Poucos estudos sobre o tema foram desenvolvidos 
na população do Estado de Pernambuco. Assim o pre-
sente trabalho teve como objetivo descrever e analisar 
a tendência da mortalidade por câncer de pulmão 
nas mesorregiões pernambucanas, no período entre 
1996 e 2005.

Metodologia

0s dados estudados referem-se ao Estado de 
Pernambuco localizado na região Nordeste do Bra-
sil. O Estado possui 184 municípios e um distrito, 
Fernando de Noronha. Os municípios estudados 
foram agrupados por mesorregiões. Em Pernambuco 
existem cinco mesorregiões definidas a partir de uma 
lógica geoeconômica, a saber: Agreste Pernambuca-
no; Mata Pernambucana; Região Metropolitana do 
Recife; São Francisco Pernambucano; e Sertão Per-
nambucano. A população total de cada mesorregião 
varia consideravelmente, sendo a maior constituída 
por 3.339.616 habitantes (Metropolitana do Recife) 
e a menor por 465.672 habitantes (São Francisco 
Pernambucano).12 

A população de estudo foi composta pelo conjunto 
de óbitos por câncer de pulmão, traqueia e brônquios, 
resumidamente considerados como câncer de pulmão 
segundo o Capítulo II – Neoplasias, da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – Décima Revisão da (CID-10), 
representadas pelas categorias C33 (neoplasia maligna 
da traquéia) e C34 (neoplasia maligna dos brônquios 
e dos pulmões),13 que tiveram sua mesorregião de re-
sidência declarada, no período entre 1996 e 2005. Os 
dados foram obtidos do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), disponibilizados pela Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco.14

O desenho deste estudo foi ecológico, do tipo série 
temporal. Foram calculados os coeficientes brutos 
anuais de mortalidade por câncer de pulmão e espe-
cíficos por sexo e faixa etária, para cada mesorregião. 
Com o propósito de evitar que diferenças no perfil 
etário das mesorregiões analisadas influenciassem na 

O risco de câncer de pulmão está 
especialmente associado ao tempo de 
consumo do tabaco e ao número de 
cigarros fumados por dia.
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estimativa das tendências, realizou-se a padronização 
das taxas de mortalidade, empregando-se o método 
direto, sendo considerado como padrão a população 
brasileira de ano 2000. 

A tendência temporal do coeficiente de mortalidade 
por câncer de pulmão no Estado foi analisada segundo 
sexo e faixa etária. As idades foram agrupadas nas 
seguintes faixas: 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; 70 a 79 
anos; e acima de 80 anos.

Para aferir o acréscimo ou decréscimo dos 
coeficientes ajustados por idade segundo sexo em 
2005, comparados ao ano de 1996, estimou-se a 
variação percentual relativa, calculada a partir da 
diferença entre os valores do ano final do período 
de tempo estudado e o valor observado no ano de 
início, dividida pelo valor do ano de início, multi-
plicado por 100. 

Na tabulação e consolidação do banco de dados, 
utilizou-se o software Tabwin versão 32 para a descri-
ção, análise e elaboração dos modelos de regressão 
polinomial; para o desenho dos gráficos de dispersão 
das variáveis em estudo, foram utilizados o programa 
Excel e o programa SPSS for Windows versão 14.  

Neste estudo, optou-se pela técnica estatística de 
regressão linear simples, escolha que resultou da 
análise do diagrama de dispersão (suposição de ho-
mocedasticidade verdadeira), do valor do coeficiente 
de determinação (R²: quanto mais próximo de um, 
mais ajustado encontra-se o modelo) e da análise 
de resíduos. Segundo Latorre e Cardoso (2001),15 
quando dois modelos forem semelhantes do ponto de 
vista estatístico, a opção deverá ser pelo modelo mais 
simples, ou seja, o linear de menor ordem.

O modelo linear foi definido como:

Y = ß
o
 + ß

1
(x -2000)

onde:
Y   =  Coeficientes de mortalidade por câncer de pul-

mão;
ß

o
 =  Coeficiente médio do período (representando o 

valor de interseção da reta no eixo de y); 
ß

1
  =  Incremento médio anual de acréscimo ou de-

créscimo (inclinação da reta);
x   =  Ano calendário – ano médio do período estuda-

do (2000).
A tendência foi considerada significativa quando 

os modelos de regressão estimados obtiveram um p 
< 0,05 e intervalo de confiança de 95%.

Considerações éticas
O projeto deste estudo foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa Científica da Universidade de 
Pernambuco (UPE) e aprovado em 4 de setembro de 
2008 sob o n° de registro 111/08.

Resultados

Durante o período de estudo (1996-2005), foram 
registrados no Estado de Pernambuco 3.880 óbitos 
por câncer de pulmão em indivíduos acima de 50 
anos de idade. 

Nesse período, a Região Metropolitana do Recife 
apresentou os maiores coeficientes de mortalidade 
brutos por 100 mil habitantes, passando de 52,2 em 
1996 para 59,4 por 100 mil hab. em 2005. A me-
sorregião do São Francisco Pernambucano, por sua 
vez, apresentou o menor coeficiente de mortalidade 
bruto, variando entre 8,0 em 1996 a 30,3 por 100 mil 
habitantes em 2005 (Tabela 1). 

Em relação à faixa etária, os coeficientes brutos 
de mortalidade apresentaram grande variação entre 
as mesorregiões do Estado. Na mesorregião do São 
Francisco, em todas as faixas etárias, não foram 
registrados óbitos por câncer de pulmão na maioria 
dos anos estudados. Observou-se, sim, aumento dos 
coeficientes na faixa etária acima dos 60 anos, durante 
o período estudado, em todas as mesorregiões, 

Os coeficientes brutos de mortalidade avaliados 
por sexo apresentaram, na mesma mesorregião, va-
lores superiores para o sexo masculino. Já quando a 
comparação foi realizada entre mesorregiões, foram 
as mulheres da Região Metropolitana do Recife que 
apresentaram coeficientes de mortalidade maiores 
que os homens de todas as outras mesorregiões, em 
quase todos os anos estudados (Tabela 1).

Os coeficientes de mortalidade padronizados por 
faixa etária revelaram variação crescente em ambos 
os sexos, como mostra a Figura 1. Para o sexo femi-
nino, esses coeficientes também foram maiores na 
Região Metropolitana do Recife, quando comparados 
com os do sexo masculino das outras mesorregiões 
do Estado.

Quanto à tendência temporal dos coeficientes de 
mortalidade padronizados na maioria das mesorre-
giões, à exceção da Região Metropolitana do Recife 
e do Sertão Pernambucano, identificou-se tendência 
crescente e estatisticamente significante. Observa-se, 
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Figura 1  -  Coeficientes de mortalidade padronizados por câncer de pulmão, segundo sexo e mesorregião de 
Pernambuco. Brasil, 1996 a 2005
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entretanto, tendência decrescente entre homens da 
Região Metropolitana do Recife, embora não signifi-
cante do ponto de vista estatístico (p>0,96). No que 
diz respeito ao Estado de Pernambuco, observou-se 
tendência linear de aclive estatisticamente significante 
(p=0,005), com coeficiente médio, para o período 
estudado, de 5,1 por 100 mil habitantes e um acrés-
cimo de 1,2 ao ano.

Na mesorregião do Agreste Pernambucano, a 
média do coeficiente de mortalidade por câncer de 
pulmão padronizado, para o período estudado, foi de 
2,2 por 100 mil habitantes, com aclive anual de 0,17 
(p=0,0041) e acréscimo de 83,8% entre os anos ex-
tremos da série histórica. Em 1996, o coeficiente de 
mortalidade por câncer de pulmão padronizado foi 
de 2,2 por 100 mil hab., e em 2005, de 3,9 por 100 
mil habitantes. A mesorregião da Mata Pernambucana 
apresentou um aumento de 119,7%, passando de 2,7 
em 1996 para 5,9 por 100 mil habitantes em 2005. O 
coeficiente ajustado para o ano 2000 foi de 2,2 por 100 
mil habitantes, com aclive anual de 0,34 (p=0,0014).

Quanto à Região Metropolitana do Recife, o coe-
ficiente de mortalidade padronizado apresentou um 
acréscimo de 15,7%, passando de 9,5 em 1996 para 
11,0 por 100 mil habitantes em 2005. Na mesorregião 
do Sertão Pernambucano o coeficiente de mortalidade 
padronizado também apresentou incremento – de 
199,3% –, variando de 2,7 em 1996 a 8,3 por 100 mil 
habitantes em 2005.  

No Estado de Pernambuco e nas mesorregiões do 
Agreste Pernambucano, Mata Pernambucana e São 
Francisco Pernambucano, a tendência temporal do 
coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão 
padronizado em indivíduos acima de 50 anos de 
idade foi crescente – e estatisticamente significante 
–, com modelos de regressão polinomial ajustados, à 
exceção da Região Metropolitana do Recife e do Sertão 
Pernambucano (Tabela 2).

Discussão

A análise da tendência de mortalidade por câncer de 
pulmão depende da qualidade dos dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade. Limitações inerentes 
às estatísticas vitais, seja em relação à cobertura ou à 
qualidade do preenchimento da causa básica do óbito, 
podem levar a distorções nas interpretações dos indi-
cadores do estudo. Em Pernambuco, a qualidade das 

informações sobre mortalidade no período analisado 
(1996-2005) foram alvo de estudo pela Secretaria Es-
tadual de Saúde.16 A cobertura do SIM variou de 80,2% 
em 1996 a 82,4% em 2005, considerada satisfatória 
de acordo com classificação de Paes e Albuquerque 
(1999).17 Este autor estudou a cobertura dos registros de 
óbitos para as unidades da Federação Brasileira em 1990 
e sugeriu uma classificação da qualidade de dados do 
SIM: boa seria uma cobertura igual ou superior a 90%; 
satisfatória, entre 80 e 89%; regular, entre 70 e 79%; e 
insatisfatória, quando a cobertura fosse inferior a 70%. 

No mesmo estudo, realizado pela Secretaria Estadu-
al de Saúde, identificou-se que a proporção de óbitos 
por causa mal definida também variou no período 
estudado, passando de 27,3% em 1996 para 10,1% 
em 2005.16 Este percentual é mais elevado que a meta 
de pelo menos 94,5% de óbitos com causa básica bem 
definida até 2008, meta pactuada com o Ministério de 
Saúde e prevista na Programação das Ações de Vigilân-
cia em Saúde (PAVS).18 Os neoplasmas, porém, são as 
causas de morte melhor notificadas nas declarações de 
óbito, devido à própria natureza da doença que exige 
tratamento hospitalar e exames complementares.19 
Ainda assim, é possível que parte das variações encon-
tradas neste estudo ocorra em função da melhoria das 
informações dos registros dos prontuários médicos. 

Os resultados aqui apresentados mostraram haver 
diferentes tendências de mortalidade por câncer 
de pulmão nas mesorregiões de Pernambuco. As 
mesorregiões de maior incremento foram São Fran-
cisco Pernambucano, Mata Pernambucana e Agreste 
Pernambucano. Entre as possíveis hipóteses explica-
tivas para essas diferenças, sugere-se a existência de 
uma tendência variável na prevalência do tabagismo 
– principal fator de risco para o câncer de pulmão – 
nas diferentes regiões do Estado. Estudos desse tipo, 
contudo, ainda não foram realizados em Pernambuco. 
É importante ressaltar, outrossim, que a prevalência 
de tabagismo parece variar em função da condição 
socioeconômica. 

Um estudo brasileiro aponta que o tabagismo está 
mais concentrado entre os grupos populacionais com 
baixos níveis de educação formal, normalmente asso-
ciados a maior pobreza. Os autores constataram que 
a prevalência do tabagismo é 1,5 a 2 vezes superior 
entre os brasileiros que possuem pouca ou nenhu-
ma educação, comparativamente àqueles com mais 
anos de escolaridade.11 É possível, como hipótese 
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Tabela 2  -  Modelos da tendência linear temporal dos coeficientes de mortalidade padronizados por câncer de 
pulmão segundo sexo e mesorregião de Pernambuco. Brasil, 1996 a 2005

Mesorregião Faixa etária R2 Modelo Valor de p Tendência

Agreste Pernambucano

Masculino 0,73 Y = 2,84 + 0,28x 0,0010 Crescente

Feminino 0,37 Y = 1,83 + 1,11x 0,0363 Crescente

Total 0,62 Y = 2,21 + 0,17x 0,0041 Crescente

Mata Pernambucana

Masculino 0,42 Y = 3,13 + 0,40x 0,0259 Crescente

Feminino 0,65 Y = 1,33 + 0,28x 0,0029 Crescente

Total 0,71 Y = 2,22 + 0,34x 0,0014 Crescente

Metropolitana do Recife

Masculino -0,12 Y = 16,66 - 0,01x 0,9646 Decrescente

Feminino 0,13 Y = 4,83 + 0,16x 0,1671 Crescente

Total 0,00 Y = 9,34 + 0,07x 0,3496 Crescente

São Francisco Pernambucano

Masculino 0,34 Y = 1,53 + 0,70x 0,0439 Crescente

Feminino 0,46 Y = 0,67 + 0,47x 0,0181 Crescente

Total 0,43 Y = 1,09 + 0,56x 0,0236 Crescente

Sertão Pernambucano

Masculino 1,16 Y = 2,54 + 0,41x 0,1387 Crescente

Feminino 0,19 Y = 1,72 + 0,21x 0,1169 Crescente

Total 0,19 Y = 2,11 + 0,30x 0,1161 Crescente

Estado de Pernambuco

Masculino 0,44 Y = 7,58 + 0,2x 0,0220 Crescente

Feminino 0,56 Y = 2,95 + 0,2x 0,0081 Crescente

Total 0,60 Y = 5,03 + 1,2x 0,0051 Crescente

Y: coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão por 100.000 habitantes
ß

o
: intercepto

R²: coeficiente de determinação
ß

1
: incremento médio anual de acréscimo

x: ano calendário – ano médio do período estudado, 2000.
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levantada a partir deste estudo, que diferenças socio-
econômicas entre as mesorregiões pernambucanas 
expliquem a variação na mortalidade por câncer de 
pulmão entre elas.

Em todas as mesorregiões do Estado, constatou-se 
uma sobremortalidade entre homens. Ademais, é pro-
vável que a prevalência do tabagismo varie em função 
do gênero, embora estudos desse tipo tampouco foram 
realizados em Pernambuco. Inquérito nacional com a 
população de 18 e mais anos de idade, que incluiu a 
capital do estado, Recife, concluiu que homens fumam 
mais que mulheres. Em 2006, a prevalência de taba-
gismo entre homens do Recife era de 19,0%, contra 
11,0% de mulheres recifenses.20 Mais recentemente, 
em 2008, identificou-se que 11,9% dos homens e 9,3% 
das mulheres do Recife fumavam.21 Embora o tabagis-
mo venha declinando em ambos os sexos, na cidade do 
Recife, observa-se um declínio mais acentuado entre 
os homens e na população mais jovem. 

Maiores coeficientes de mortalidade por câncer 
de pulmão entre mulheres da Região Metropolitana 
do Recife, comparados aos dos homens de outras 
mesorregiões, levantam duas hipóteses. A primeira 
indica que as mulheres dessa mesorregião estejam 
mais expostas à fumaça do cigarro, e a segunda suscita 
a possibilidade de variação na qualidade dos dados 
do SIM, coletados nas diferentes mesorregiões. Para 
elucidar essa questão, os autores deste trabalho reco-
mendam que novos estudos sejam realizados.

Em relação à evolução do coeficiente de mortalida-
de padronizado por câncer de pulmão entre homens 
da Região Metropolitana do Recife, identificou-se 
tendência de decréscimo anual médio de 0,01. Esta 
tendência de redução, possivelmente, acompanharia 
o comportamento já verificado entre homens de outras 
regiões do país. Malta e colaboradores22 e Azevedo e 
Silva e colaboradores23 relatam que o decréscimo na 
prevalência do tabagismo verificada entre os homens 
brasileiros pode indicar que esses homens seriam 
mais susceptíveis ao apelo das ações de prevenção à 
iniciação do tabagismo.21,22

Observou-se na maioria das mesorregiões – ex-
ceto na Região Metropolitana do Recife –, no sexo 
masculino, um aumento no coeficiente ajustado de 
mortalidade por câncer de pulmão padronizado nos 
últimos anos da série estudada. Essa constatação refle-
te, possivelmente, melhoria na qualidade do preenchi-
mento das causas básicas de morte nas declarações de 
óbito, as DO. Para um melhor esclarecimento sobre o 
significado desse aumento, estes autores recomendam 
que novos estudos sejam realizados.

Os resultados desta análise evidenciam diferentes 
tendências de mortalidade por câncer de pulmão nas 
mesorregiões do Estado de Pernambuco. Em três das 
cinco mesorregiões existentes, o câncer de pulmão 
apresenta tendência de aumento. 

É importante que medidas eficazes de controle do 
tabagismo sejam adotadas em todas as mesorregiões 
do Estado, para que um declínio do câncer de pulmão 
seja possível nas próximas décadas.
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Resumo
Objetivo: caracterizar a mortalidade dos idosos segundo estratos de condição de vida (CV) em residentes do Recife, no triênio 

2004-2006. Metodologia: estudo ecológico exploratório utilizando-se de informações do Sistema de Informações sobre Mortali-
dade (SIM) e da fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a classificação de Guimarães para definir estratos.  
Resultados: os maiores riscos foram encontrados nos estratos de baixa CV, comparados com os de intermediária e elevada CV, 
independentemente do sexo, faixa etária, causa básica e local de ocorrência; mulheres e idosos (60-69) apresentaram riscos 
maiores nos estratos de baixa CV, em relação ao de elevada; na comparação de estratos, os riscos para cardiovasculares, respira-
tórias e neoplasias foram de 1,55, 1,58 e 1,13 respectivamente. Conclusão: a partir dos indicadores observados, o estudo aponta 
a necessidade de intervenção na fase adulta, mediante a responsabilização do poder público em promover melhores condições de 
vida e, consequentemente, o direito de envelhecer com dignidade.

Palavras-chave: idoso; mortalidade; desigualdade; condição de vida.

Summary
Objective: the aim of the study was to characterize mortality among elderly people living in the City of Recife, State of 

Pernambuco, Brazil over the three-year period 2004-2006. Methodology: exploratory ecological study using data from the 
Mortality Information System (SIM) and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) foundation, and the Gui-
maraes classification to define strata. Results: the higher risks were found among individuals who suffer from poor living 
conditions, as compared to those with better and good living conditions, regardless of sex, age group, underlying cause or 
place of occurrence; women and elderly people (60-69) also presented greater or lower risks, according to their living con-
ditions; comparing different population groups, the risk for cardiovascular, respiratory and neoplastic disease was of 1.55, 
1.58 and 1.13 respectively. Conclusion: considering the observed indicators, this study points out the need of interventions 
by public authorities focused on adults, in order to promote better living conditions and consequently to enable the general 
population to grow older with dignity.
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Introdução

Nas últimas décadas, o envelhecimento da população, 
em escala mundial, tem sido considerado um fenômeno 
relevante por parte do poder público e da sociedade civil 
de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo 
projeções, a população mundial atingirá 9,15 bilhões 
de pessoas em 2050, enquanto a de idosos aumentará 
em torno de três vezes, passando de 759 milhões em 
2010 para cerca de dois bilhões.1 Espera-se que no 
mesmo ano, os idosos na Europa representem 34,2% 
da população geral e na América Latina, 25,5%.1 

No Brasil, também vem se observando um cresci-
mento da população de 60 anos e mais. Entre os anos 
de 1940 e 2000, essa população passou de 4,1% para 
8,6% e espera-se que em 2050, corresponda a 25% 
da população geral.2 Tal realidade representa um 
grande desafio, principalmente devido à acentuada 
desigualdade social do país.3

Com o processo de envelhecimento populacional, 
vem se observando uma maior participação do sexo 
feminino nesse segmento, fenômeno denominado ‘fe-
minização do envelhecimento’.2,4-6 Em 2007 a razão de 
sexos foi de 82,1 homens/100 mulheres, semelhante à 
da América Latina.6 A partir dos 60 anos, as mulheres 
representam 55% da população idosa e, na faixa de 
80 e mais, 64%. Valores semelhantes são encontrados, 
para o Brasil.2,6 

Com relação à mortalidade, em 1990, a taxa en-
contrada por 100 mil idosos foi de 3.874,5 no Brasil 
e de 3.080,8 no Nordeste. Em 2000 observou-se uma 
redução mais acentuada nas taxas do país como um 
todo (3.591,0), tendência não observada no Nordeste 
(3.031,6).7 

Nos últimos anos, tanto em países considerados de-
senvolvidos como em subdesenvolvidos, os padrões de 
mortalidade da população idosa se assemelham, sendo 

a primeira causa de óbito as doenças cardiovasculares 
e a segunda, as neoplasias.8,9 Essa realidade também é 
observada no Brasil, onde em terceiro lugar aparecem 
as doenças do aparelho respiratório, correspondendo, 
as três causas, a mais de 60% do total dos óbitos.8,10

O Município do Recife-PE abrange áreas com rea-
lidades sociais visivelmente desiguais, onde o IDH dos 
bairros de melhores condições de vida se assemelha ao 
de países como Finlândia, Noruega e Japão, enquanto 
os bairros com baixa condição de vida apresentam 
valores equivalentes aos de países africanos e asiáticos, 
tais como Mongólia e São Tomé e Príncipe.11 

Um estudo realizado sobre desigualdades, espaço 
e condição de vida concluiu que as maiores diferen-
ças nos padrões de mortalidade são observadas para 
as populações residentes em áreas com as piores 
condições de vida.12 Outro estudo realizado no Recife 
mostrou que os maiores coeficientes de mortalidade 
para doenças cerebrovasculares na população acima 
de 30 anos de idade ocorreram naquelas localidades 
em piores condições de vida.13 Analogamente, em es-
tudo sobre ‘Condição de Vida e Mortalidade Infantil no 
Recife’,14 foi observado que a heterogeneidade social 
do espaço urbano produz diferentes padrões e riscos 
de adoecer e morrer. 

Esses estudos, realizados no Recife e em outras 
localidades, vêm demonstrando, em síntese, que as 
condições de vida entre grupos populacionais exercem 
um efeito importante na situação de saúde desses gru-
pos; eles apontam desigualdades que incidem negativa-
mente onde são mais precárias essas condições.4,12-14 
Considerando-se a existência de poucos estudos sobre 
padrão de mortalidade e condições de vida em idosos 
no Recife, o objetivo do presente estudo foi caracterizar 
a mortalidade da população idosa no município, no 
período de 2004 a 2006, descrevendo as desigualdades 
ao morrer segundo os estratos de condição de vida.

Metodologia

O estudo foi realizado no Recife, capital de Per-
nambuco, que ocupa uma área de 219km2 e apresenta 
densidade demográfica de 6,4 mil habitantes/km2. 
Totalmente urbano, o município distribui-se em 94 
bairros que contam com ambientes completamente 
diversificados.15,16

Em 2006,7 sua população foi estimada em 1.515.051 
habitantes, 18% da população do Estado. Quanto à faixa 

Nos últimos anos, tanto em países 
considerados desenvolvidos como 
em subdesenvolvidos, os padrões de 
mortalidade da população idosa se 
assemelham, sendo a primeira causa 
de óbito as doenças cardiovasculares e 
a segunda, as neoplasias.  
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etária, 9,4% eram idosos – ou seja, com 60 anos de 
idade e mais –, dos quais 63,0% eram mulheres. Recife, 
no ranking das capitais brasileiras, ocupa o terceiro 
lugar em número relativo de idosos.7,15 Realizou-se um 
estudo ecológico exploratório em que se avaliou a mor-
talidade na população idosa residente no município, a 
partir dos óbitos registrados no Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), buscando correlacionar in-
dicadores de condição de vida e de situação de saúde 
no período entre 2004 e 2006. 

Foram utilizadas como unidades de análise, grupos 
de bairros com condição de vida semelhante, agrupados 
por estratos. A condição de vida foi classificada segundo 
sistema proposto por Guimarães,14 mensurada median-
te análise fatorial a partir de seis indicadores: domicílios 
com abastecimento adequado de água; domicílios 
com esgotamento sanitário adequado; domicílios com 
coleta direta do lixo pelo serviço de limpeza urbana 
(saneamento); população de 10 a 14 anos de idade 
analfabeta; responsáveis pelos domicílios com três 
anos ou menos de estudo (educação); e responsáveis 
pelos domicílios com renda mensal igual ou menor a 
dois salários mínimos (renda). Gerou-se um indicador 
sintético denominado Índice de Condição de Vida (ICV), 
o qual foi submetido a uma técnica de agrupamento e 
identificação de quatro estratos de condição de vida 
semelhante.14  

Em decorrência do número de eventos do estrato 
de muito baixa condição de vida e da similaridade 
entre este e o estrato de baixa condição de vida, fez-se 
necessário agrupá-los com a finalidade de obter taxas 
estáveis e viabilizar sua análise. Isso permitiu que os 
bairros fossem reunidos em três estratos homogêneos 
de condição de vida, a saber: estrato I (elevada con-
dição de vida); estrato II (intermediária condição de 
vida); e estrato III (baixa condição de vida). 

As variáveis estudadas foram as faixas etárias de 60 
a 69, 70 a 79 e 80 e + anos, sexo, local de ocorrência 
e as três principais causas básicas do óbito, descritas 
segundo os capítulos da Classificação Estatística In-
ternacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde – Décima Revisão (CID-10).17 

Os óbitos foram agrupados no triênio. Para a 
construção dos indicadores, o cálculo da população 
utilizou-se do método geométrico, a partir da Contagem 
Populacional de 1996 e do último Censo Demográ-
fico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE),2,15 projeção que vem sendo utilizada pelos 

técnicos do Município do Recife.18 O cálculo dos coefi-
cientes de mortalidade (CM) utilizou-se, no numerador, 
da soma do número de óbitos do triênio 2004-2006; e 
no denominador, da soma da população dos três anos, 
em que, para faixa etária e sexo, foi possível aplicar ao 
denominador a população específica, enquanto para 
as variáveis local de ocorrência e causa, adotou-se 
como denominador a população geral de idosos. Para a 
descrição das desigualdades intraurbanas, foi calculada 
a razão de taxas (RT), dividindo-se o CM do estrato de 
baixa e intermediária condição de vida (CV) pelo CM 
do estrato de elevada CV.  

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), com 
o registro n° 151/08 e CAAE n° 0142.0.097.000-08, 
em setembro de 2008.

Resultados

No triênio de 2004 a 2006, foram registrados 
17.450 óbitos em idosos residentes no Recife, com 
idade mínima de 60 e máxima de 111 anos. A média 
foi de 77,0 anos com desvio-padrão de 9,8 e percentis 
25, 50 e 75, com valores de 69, 77 e 84 anos respec-
tivamente. O risco de morrer foi de 4.122,1/100 mil 
idosos, sendo menor na faixa de 60 a 69 anos (1.972,1 
/100 mil), aumentando nas faixas mais elevadas até 
atingir 12.510,7/100 mil na faixa de 80 e mais anos 
(Tabela 1). 

Em relação ao sexo, 56,1% dos óbitos ocorreram 
em mulheres (Tabela 1), embora o risco de morte 
encontrado tenha sido maior no sexo masculino, 
representado pela razão de sexo de 1,34 vezes. Ob-
servando-se, entretanto, a razão de mortalidade entre 
os sexos nas faixas 60 a 69, 70 a 79 e 80 e + anos, 
os riscos foram de 1,75, 1,54 e 1,26 respectivamente. 
Para o sexo masculino, os óbitos se concentraram na 
faixa de 60 a 69 anos (52,5%), e no feminino, na faixa 
de 80 e + anos (64,1%) (Tabela 1).    

Os três principais grupos de causa, em ordem 
decrescente de mortalidade, foram aparelho circu-
latório, neoplasia e respiratório, correspondendo, 
juntos, a 71,6% de todos os óbitos. O maior risco de 
morte (1.784,4/100 mil idosos) foi o encontrado para 
as doenças do aparelho circulatório, que ocupam o 
primeiro lugar nas três faixas de idade, com neopla-
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sia em segundo lugar – exceto na faixa de 80 e mais 
anos, em que o aparelho respiratório ocupa a segunda 
posição (Tabela 1). 

Em relação à faixa etária, em todos os três grupos de 
doenças, o risco de morte aumenta na medida em que 
se eleva a idade, com maior velocidade de incremento 
nas doenças do aparelho respiratório (Tabela 1).

 Em relação à faixa etária, em todos os três grupos 
de doenças, o risco de morte aumenta na medida 

em que se eleva a idade, com maior velocidade de 
incremento nas doenças do aparelho respiratório 
(Tabela 1).  

Quanto ao local de ocorrência o risco de morte 
concentrou-se nos hospitais (3.270,5/100 mil idosos), 
seguido das ocorrências no domicílio (801,5/100 mil 
idosos) (Tabela 1). Na distribuição total dos óbitos 
segundo estratos de condições de vida, observou-se 
um aumento gradativo do risco de morte ao se passar 

Tabela 1  -  Distribuição do número, percentual e coeficiente de mortalidade (CM, por 100 mil idosos) por faixa 
etária, segundo sexo, causa-capítulo (CID-10a) e local de ocorrência no Município do Recife-PE. 

 Brasil, 2004 a 2006

Variável
60-69 70-79 80+ Total

N % CM N % CM N % CM N % CM

Sexo 

Masculino 2.369 52,5 2.673,3 2.776 46,8 5.510,5 2.518 35,9 14.561,6 7.663 43,9 4.903,2

Feminino 2.141 47,5 1.528,5 3.150 53,2 3.571,6 4.496 64,1 11.596,0 9.787 56,1 3.665,0

Total 4.510 100,0 1.972,1 5.926 100,0 4.276,5 7.014 100,0 12.510,7 17.450 100,0 4.122,1

Causa capítulo (CID-10)b 

Doenças do aparelho circulatório 1.885 58,7 824,3 2.570 60,2 1.854,6 3.099 61,7 5.527,6 7.554 60,4 1.784,4

Neoplasias 1.024 31,9 447,8 1.118 26,2 806,8 882 17,6 1.573,2 3.024 24,2 714,3

Doenças do aparelho respiratório 303 9,4 132,5 580 13,6 418,6 1.041 20,7 1.856,8 1.924 15,4 454,5

Total 3.212 100,0 1.404,5 4.268 100,0 3.080,0 5.022 100,0 8.957,6 12.502 100,0 2.953,3

Local de ocorrênciac 

Hospital 3.706 82,2 1.620,5 4.847 81,8 3.497,8 5.292 75,5 9.439,2 13.845 79,4 3.270,5

Domicílio 726 16,1 317,5 1.013 17,1 731,0 1.654 23,6 2.950,2 3.393 19,5 801,5

Via pública 3 0,1 1,3 5 0,1 3,6 7 0,1 122,5 15 0,1 3,5

Demais 71 1,6 31,0 58 1,0 41,9 55 0,8 98,1 184 1,1 43,5

Total 4.506 100,0 1.970,4 5.923 100,0 4.274,3 7.008 100,0 12.500,0 17.437 100,0 4.119,0

a) CID-10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde − Décima Revisão
b) O total se refere à seleção dos três principais grupos de causa.
c) Foram excluídos 13 casos com local de ocorrência ignorado e correspondeu a 0,07.
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do estrato de elevada (3.475,2/100 mil idosos) para 
os de intermediária (3.719,3/100 mil idosos) e baixa 
condição de vida (5.558,6/100 mil idosos) (Tabela 2). 

Em todas as faixas etárias observou-se que quanto 
mais baixa a condição de vida, maior o risco de morte. 
Destaca-se que, dos residentes nos estratos de baixa 
condição de vida, o grupo de 60 a 69 anos foi o que 
apresentou maior risco de morrer, duas vezes maior 
quando comparado ao mesmo grupo etário de elevada 
condição de vida (Tabela 2). 

Observou-se, também, aumento dos coeficientes 
de mortalidade para ambos os sexos à medida que 
a condição de vida piora, com o risco de morte para 
o masculino e feminino de 1,56 vezes e 1,62 vezes 
maior em relação ao estrato de elevada condição de 
vida (Tabela 2). Quanto aos grupos de causas, houve 
predomínio das doenças do aparelho circulatório em 
todos os estratos, com maior risco para os residentes 
no estrato de baixa condição de vida, 1,55 vezes maior 
quando comparado ao de elevada condição de vida. 
Na mesma comparação entre esses estratos, o risco de 
morrer pelas neoplasias e pelas doenças do aparelho 
respiratório também foi maior no estrato de baixa 
condição de vida, com razão de taxas de 1,13 e 1,58 
respectivamente (Tabela 2). 

Quanto ao local de ocorrência dos óbitos, o maior 
risco de morte foi observado nos hospitais, principal-
mente para os residentes no estrato de baixa condi-
ção de vida, quando comparado com os estratos de 
elevada e intermediária condição de vida. Nestes dois 
estratos, o risco é semelhante. Observou-se o mesmo 
fenômeno para a mortalidade ocorrida no domicílio 
e na via pública (Tabela 2). 

Quando analisados os óbitos por faixa etária e sexo, 
observou-se que o sexo feminino é mais vulnerável à 
condição de vida que o masculino, em todas as fai-
xas de idade. Por exemplo, o risco de óbito entre os 
estratos de baixa e elevada condição de vida na faixa 
etária de 60 a 69 é de 1,85 no sexo masculino e de 
2,21 no feminino (Tabela 3).

Discussão 

A relação entre mortalidade e condição de vida vem 
sendo amplamente estudada. Entretanto, o recorte em 
relação ao segmento idoso da população é incipiente 
e, para tanto, são necessários estudos que possam 
melhor elucidar se residir em áreas com condições de 

vida precárias pode apontar maiores riscos de morrer. 
Estudos sobre a qualidade do sistema de informação 
em saúde no Brasil têm mostrado melhorias, sobretu-
do no SIM. Um estudo sobre a causa básica de óbito 
em idosos observou redução no percentual de causas 
mal definidas em quase todos os estados brasileiros 
entre 1992 e 1998, refletindo uma melhor qualidade 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade do 
Brasil.10 Essa redução, porém, não ocorreu homoge-
neamente entre os Estados e nas regiões brasileiras. 
Em Pernambuco, neste estudo, observou-se uma das 
maiores reduções no percentual das causas mal de-
finidas entre os estados.10 No Recife, segundo dados 
da Secretaria de Saúde do município, as causas mal 
definidas representavam apenas 0,89% das causas de 
óbito em 2004.19 

As taxas de mortalidade geral para o Estado de 
Pernambuco e para a população brasileira foram, 
respectivamente, de 6,21 e 5,50 por mil habitantes 
para o ano de 2007.7 A taxa de mortalidade da po-
pulação idosa do Recife – 4.122,1/100 mil idosos 
(41,22/1000) – indica um risco de morrer seis a sete 
vezes maior que o das populações de Pernambuco e 
do Brasil respectivamente.

Nas três faixas etárias estudadas, o risco de morrer 
com 80 anos e mais foi 2,9 vezes e 6,4 vezes maior 
que nas faixas de 70 a 79 anos e 60 a 69 anos res-
pectivamente. No ano de 2006, no Rio Grande do Sul 
e na Paraíba, os resultados mantêm o mesmo padrão 
do Recife, com uma tendência de aumento do risco 
de morrer com o aumento da idade.7 Outros estudos 
corroboram os achados aqui apresentados.3,8,20-22

Identificou-se uma mortalidade proporcional 
maior entre as mulheres (56,1%), embora o risco 
de morrer seja menor entre elas, independentemente 
da idade. Este fenômeno também tem sido observado 
em outros estudos.8 Pesquisa realizada em São Paulo 
sobre fatores de risco para a mortalidade em idosos3 
observou que esse risco é 2,7 vezes maior entre 
os homens quando comparado ao das mulheres. 
Constatou-se que a sobremortalidade masculina 
reduz-se à medida que aumenta a idade, fato também 
observado em três estudos realizados com bancos de 
dados nacionais.8,9,21 

Os dados encontrados neste estudo em relação aos 
principais grupos de causas, onde se identificaram as 
doenças do aparelho circulatório como a primeira 
causa de óbito entre todas as faixas etárias, também 
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Tabela 2  -  Distribuição do número, percentual, coeficiente de mortalidade (CM, por 100 mil idosos) e razão de 
taxas (RT) entre os estratos segundo faixa etária , sexo, causa-capítulo (CID-10a) e local de ocorrência 
no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006b

Variável

Estrato

RTb

I (elevada) II (intermediária) III (baixa)

N % CM N % CM N % CM II/I III/I

Total 4.845 100,0 3.475,2 6.423 100,0 3.719,3 6.182 100,0 5.558,6 1,07 1,60

Faixa etária 

60-69 1.023 21,1 1.424,6 1.667 26,0 1.784,5 1.820 29,4 2.867,7 1,25 2,01

70-79 1.533 31,6 3.246,2 2.209 34,4 3.894,0 2.184 35,3 6.308,5 1,20 1,94

80 e + 2.289 47,2 11.231,0 2.547 39,7 11.292,9 2.178 35,2 16.589,2 1,01 1,48

Sexo 

Masculino 2.080 42,9 4.109,8 2.869 44,7 4.533,2 2.714 43,9 6.403,1 1,10 1,56

Feminino 2.765 57,1 3.113,6 3.554 55,3 3.248,5 3.468 56,1 5.038,6 1,04 1,62

Causa capítulo (CID-10) d

Doenças do aparelho circulatório 2.314 60,1 1.659,8 2.764 60,1 1.600,5 2.857 64,5 2.568,9 0,96 1,55

Neoplasias 996 25,9 714,4 1.134 24,7 656,6 894 20,2 803,8 0,92 1,13

Doenças do aparelho respiratório 541 14,0 388,0 702 15,3 403,5 680 15,3 611,4 1,05 1,58

Local de ocorrênciae 

Hospital 3.774 77,9 2.707,0 5.143 80,1 2.978,1 4.928 79,8 4.431,1 1,10 1,64

Domicílio 981 20,3 703,6 1.212 18,9 701,8 1.200 19,4 1.079,0 1,00 1,53

Via pública 26 0,5 18,6 28 0,4 16,2 31 0,5 27,9 0,87 1,49

Demais 61 1,3 43,8 34 0,5 19,7 19 0,3 17,1 0,45 0,39

a) CID-10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde  − Décima Revisão
b) Utilizou-se a soma dos três anos.
c) Razão de taxas: CM II/I e CM III/I.
d) O total se refere à seleção dos três principais grupos de causa.
e) Foram excluídos 13 casos com local de ocorrência ignorado e correspondeu a 0,07.
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Tabela 3  -  Distribuição do número, percentual, coeficiente de mortalidade (CM, por 100 mil idosos) e razão de 
taxas por estrato segundo faixa etária e sexo no Município do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006a

Faixa etária Sexo

Estrato
RTb

I (elevada) II (intermediária) III (baixa)

N % CM N % CM N % CM II/I III/I

Total 4.845 100,0 3.475,2 6.423 100,0 3.719,3 6.182 100,0 5.558,6 1,07 1,60

60-69
M 555 54,3 1.980,7 906 54,3 2.531,4 907 49,8 3.656,4 1,28 1,85

F 468 45,7 1.068,7 761 45,7 1.320,7 913 50,2 2.361,6 1,24 2,21

Total 1.023 100,0 1.424,6 1.667 100,0 1.784,5 1.820 100,0 2.867,7 1,25 2,01

70-79
M 742 48,4 4.475,8 1.013 45,9 4.928,5 1.022 46,8 7.716,1 1,10 1,72

F 791 51,6 2.581,1 1.196 54,1 3.306,2 1.162 53,2 5.436,3 1,28 2,11

Total 1.533 100,0 3.246,2 2.209 100,0 3.894,0 2.184 100,0 6.308,5 1,20 1,94

80 e +
M 783 34,2 13.024,0 952 37,4 13.707 782 35,9 18.039,2 1,05 1,39

F 1.506 65,8 10.480,9 1.595 62,6 7 1.396 64,1 15.874,5 0,97 1,51

Total 2.289 100,0 11.231,0 2.547 100,0 10.218,5 2.178 100,0 16.589,2 1,01 1,48

a) Utilizou-se a soma dos três anos.
b) Razão de taxas: CM II/I e CM III/I.

foram observados por diversos autores.8-10,13,21-23 Cha-
ma a atenção o aumento vertiginoso da mortalidade a 
partir dos 70 anos de idade, o que significa que uma 
atenção especial deve ser dada nas faixas etárias mais 
elevadas. Um estudo9 com dados do Brasil, realizado 
entre 1991 e 2001, mostrou um declínio de cerca de 
20% nas doenças do aparelho circulatório, especial-
mente nos idosos mais velhos. 

O mesmo fenômeno de incremento da mortali-
dade em relação à idade foi observado por Maia e 
colaboradores3 em relação às doenças respiratórias. 
Aqui, as ações de políticas e programas podem 
refletir resultados mais imediatos, já que as causas 
são de natureza aguda e infecciosa. Observa-se que 
as doenças do aparelho respiratório representam a 
segunda causa de internações e a terceira causa de 
óbito, exceto na faixa mais elevada onde elas assumem 
a segunda posição.3   

Condições de vida e condições de saúde têm sido 
objeto de estudos desde o final do século XIX. A carta 
de Ottawa, assinada em 1986, mantém um marco de 
referencia na promoção da saúde, como campo con-
ceitual e de práticas, em como movimento político.24 
Estudos recentes apontam o risco de adoecimento 
e morte de segmentos da população conforme sua 
inserção econômica e social.13,14,23-29 

Estudos e pesquisas sobre as desigualdades sociais 
e saúde, como os realizados no Recife e em Salvador-
BA,13,14,25,26 indicam: mais precárias as condições de 
vida, maiores as taxas de mortalidade – relação direta 
que reforça os resultados encontrados no presente 
estudo. 

Dois fatos chamaram a atenção nesses resultados. 
O primeiro diz respeito à faixa etária: os idosos de 
60 a 69 anos são mais vulneráveis às condições do 
estrato que os idosos mais velhos, pois os riscos 
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entre os estratos de baixa condição de vida, quando 
comparados aos que contam com melhor condição 
de vida, foram maiores. 

O segundo achado mostrou que as mulheres so-
frem mais ação das condições sociais dos estratos que 
os homens. O cálculo do risco entre os estratos extre-
mos apontou que o risco de morrer para os homens 
foi menor que o das mulheres, nas faixas estudadas. 
Sugere-se a realização de estudos com ênfase nestes 
achados, que não tem sido descritos na literatura.

Relativo ao grupo de causas, as doenças do apa-
relho circulatório apresentaram maior risco para o 
estrato de baixa condição de vida, evidenciando que os 
fatores econômicos e sociais continuam – todavia – a 
influenciar a mortalidade de idosos por essas doenças. 

Estudando apenas as doenças cardiovasculares, 
Souza30 encontrou que as condições sociais estão 
associadas à mortalidade por doença isquêmica do 
coração. Outro estudo, realizado no Recife, ao desa-
gregar as doenças do aparelho circulatório em doenças 

isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares, 
não encontrou diferenças de mortalidade e estratos 
de condição de vida a partir dos 65 anos de idade.13 A 
ocorrência de um maior risco de morrer nos hospitais, 
para alguém inserido em estrato de baixa condição de 
vida, possivelmente, deve-se ao cuidado ineficiente 
durante o estágio inicial da doença, conduzindo-os ao 
serviço hospitalar tardiamente e tornando mais difícil 
sua recuperação. 

Nesse estudo, algumas limitações encontradas, 
como, por exemplo, o pequeno número de óbitos em 
alguns bairros, foram minimizadas ao serem agru-
pados três anos e, da mesma forma, os bairros com 
condição de vida muito baixa e baixa, de características 
semelhantes que tornavam viáveis as análises. 

Diante dos resultados apresentados, é possível 
concluir sobra a importância do estímulo à utilização 
dos dados gerados pelo Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, SIM, sua disponibilidade, acesso fácil e 
possibilidade de diversas análises. A realidade encon-
trada no estudo aponta alternativas de intervenção no 
início da fase adulta, quando as ações de prevenção e 
promoção à saúde podem viabilizar resultados favo-
ráveis nos anos subsequentes, a exemplo da redução 
das taxas de mortalidade, do número de internações, 
maior independência e, consequentemente, melhor 
qualidade de vida. A apropriação desses indicadores 
pelo poder público se faz urgente, necessária para 
garantir intervenções capazes de operar sobre as 
iniquidades em saúde, permitindo a todo cidadão 
condições dignas de vida e o exercício do direito de 
envelhecer.
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Resumo
Objetivo: descrever condições de vida e saúde dos idosos do Município de Guaramiranga, Ceará. Metodologia: estudo seccional 

de base populacional, com instrumento de coleta de dados adaptado do Projeto SABE; análise descritiva mediante distribuições 
de frequência, com emprego do teste qui-quadrado para verificar presença de associações. Resultados: população de estudo 
constituída por 438 idosos, com predomínio de mulheres na faixa etária de 60-69 anos e escolaridade baixa; idade, presença de 
doença crônica e prática de atividade física mostraram associação com saúde auto-referida; a prevalência de deficiência visual 
foi de 73,9%, enquanto a auditiva foi de 29,1%, e 31,1% relataram problemas articulares; a idade mostrou associação com di-
ficuldades na realização das atividades de vida diária. Conclusão: o estudo traça um perfil bastante aproximado das condições 
de vida e saúde da população idosa de Guaramiranga e pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas municipais 
voltadas a esse grupo.

Palavras-chave: população idosa; condições de saúde; saúde auto-referida, fatores sociodemográficos; epidemiologia.

Summary
Objective: : to describe the living and health conditions of the elder population of the municipality of Guaramiranga, 

State of Ceará, Brazil. Methodology: a cross-sectional population-based study with data collection tool adapted from 
the SABE Project; descriptive analysis through frequency distributions, and the chi-square test to verify the presence 
of associations. Results: the study population consisted of 438 elderly people, mostly women, aged between 60 to 69 
years, and with low education; age, presence of chronic disease, and physical activity were associated with self-reported 
health; the prevalence of visual impairment was of 73.9%, while that of hearing impairment was of 29.1%, and 31.1% 
reported joint problems; age was associated with difficulties in performing daily living activities. Conclusion: the 
study draws fairly approximate profile of the life and health conditions of the elderly population of Guaramiranga and 
may contribute to the development of municipal public policies aimed at this group.

Key words: elder population; health conditions; self-reported health; socio-demographic factors; epidemiology.
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Introdução 

Inicialmente percebido nos países desenvolvidos, o 
envelhecimento populacional é, atualmente, um fenô-
meno mundial. No Brasil, esse incremento do número 
de idosos passou a acontecer ao final do século XX.1 A 
queda da fecundidade, aliada ao aumento da expectativa 
de vida e à redução da mortalidade, vem determinando 
o processo de envelhecimento da população.2  

O aumento significativo da população de idosos tem 
sido motivo de preocupação, pelas implicações que 
pode trazer ao atendimento das necessidades básicas 
desse grupo etário,1 antecipando-se novas demandas 
para os serviços de saúde e aumentos consideráveis 
nos custos de programas sociais e sanitários.3

Em estudo que avaliou a assistência geriátrica 
ambulatorial,4 constatou-se que o sistema de saúde 
brasileiro não está estruturado para atender a de-
manda crescente do grupo populacional com mais 
de 60 anos de idade, contribuindo para que muitos 
idosos tenham seu primeiro atendimento hospitalar 
quando a doença já se encontra em estágio avançado, 
aumentando os custos e diminuindo as chances de 
melhor prognóstico.

As mudanças verificadas na composição etária da 
população tornam necessário o desenvolvimento de 
políticas públicas específicas para o idoso, visando 
promover seu bem-estar físico, social, econômico e 
psicológico. A deficiência na atenção a problemas de 
saúde típicos da terceira idade tem contribuído para 
o aumento da prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis em nosso país. Estudo com população 
idosa de São Paulo-SP observou que 53,3% relataram 
hipertensão, 31,7% problemas em ossos e articulações 
e 17,9% disseram-se diabéticos.5

O presente estudo busca conhecer as condições de 
vida e saúde da população idosa de Guaramiranga-CE. 
Acredita-se que seus resultados fornecerão subsídios 
para a implantação e implementação de ações e servi-

ços voltados a esse grupo populacional, constituindo-
se um instrumento de gestão para o desenvolvimento 
de políticas públicas do sistema local de saúde e das 
demais secretarias municipais que compõem a micror-
região da Saúde do Estado do Ceará.

Metodologia

Foi desenvolvido um estudo transversal para conhe-
cer as condições de vida e saúde da população idosa 
do município de Guaramiranga, Estado do Ceará, no 
ano de 2007. 

O município de Guaramiranga, situado na região 
serrana, a 110km da capital, está inserido na IV Mi-
crorregião da Saúde do Ceará (Baturité) e conta com 
população total de 6.027 habitantes, dos quais 596 
(9,9%) são idosos. Possui um hospital de pequeno 
porte, com atendimento em clínica médica, obstétrica 
e pediátrica no primeiro nível da assistência, cuja 
referência secundária para saúde materno-infantil é o 
Hospital Polo do Município de Baturité; e para clínica 
médica, urgência e emergência, traumato-ortopedia e 
cirurgia geral, o Hospital Polo de Aracoiaba. As demais 
especialidades são referenciadas para as unidades de 
saúde da Macrorregião de Fortaleza-CE. O Município 
apresenta 100% de cobertura da Estratégia Saúde da 
Família, composta por três equipes. Além das ações 
e serviços ofertados pela Atenção Básica, vigilância à 
saúde e assistência hospitalar, o município também 
oferece atendimento ambulatorial em neurologia e 
faz referências de outras consultas especializadas 
e exames complementares por meio da Central de 
Regulação do SUS (Cresus).

A população elegível para o estudo foi constituída 
por 527 indivíduos de 60 anos e mais de idade, que 
representavam todos os idosos residentes em Gua-
ramiranga, cadastrados em listagem nominal pelas 
equipes da Saúde da Família do município no ano 
de 2007. 

Para coleta dos dados, realizou-se inquérito do-
miciliar que identificou os indivíduos com 60 anos 
de idade e mais, convidados a participar do estudo. 
Aqueles que o aceitaram e assinaram o termo de con-
sentimento informado foram entrevistados com base 
em um questionário estruturado.

O instrumento de coleta de dados do estudo teve 
como base o questionário do Projeto Saúde, Bem-estar 
e Envelhecimento na América Latina e Caribe (SABE).5 

O aumento significativo da população 
de idosos tem sido motivo de 
preocupação, pelas implicações 
que pode trazer ao atendimento 
das necessidades básicas desse 
grupo etário.
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Para fins do estudo, procedeu-se, inicialmente, uma 
redução do questionário original, sendo mantidas 
apenas as perguntas que abordavam questões de 
interesse desta investigação. Com esse questionário 
resumido, foi realizado um estudo-piloto em 50 idosos 
residentes no Município de Baturité, também inserido 
na IV Microrregião da Saúde do Ceará, situado a apro-
ximadamente 12km de Guaramiranga. Após avaliação 
dos resultados do estudo-piloto, foram efetuadas pe-
quenas adaptações no questionário resumido de forma 
a propiciar melhor entendimento e aplicabilidade do 
instrumento utilizado na investigação.

As seguintes variáveis foram consideradas: socio-
econômicas – incluindo renda mensal individual, 
escolaridade, ocupação, situação conjugal –; demo-
gráficas – sexo, idade (faixa etária), estado conjugal 
–; morbidades autorreferidas – hospitalização por 
doenças do coração, dificuldades sensoriais da visão 
e audição –; hipertensão arterial; diabetes; doenças 
crônicas do pulmão; osteoporose; problemas nas 
articulações e perdas de elementos dentários (relato 
de perda de um ou mais dentes); assim como a saúde 
autorreferida – estado de saúde, comparação do pró-
prio estado de saúde com a saúde de seus pares e/ou 
de seus amigos da mesma idade –; atividades de vida 
diária (AVD) – dificuldade para caminhar, dificuldade 
de sair sozinho e para executar tarefas domésticas 
leves, dificuldade para comer sozinho –;6 estilo de vida, 
hábitos de vida saudável – prática de atividade física de 
lazer (mínimo de duas vezes por semana), alimentação 
saudável (consumo de frutas e/ou verduras quatro ou 
mais vezes por semana) e tabagismo.

Participaram da coleta de dados dez entrevista-
dores, todos pertencentes à equipe de profissionais 
de nível superior da Secretaria Municipal da Saúde, 
que receberam treinamento teórico e prático com a 
finalidade de unificar as abordagens e sistemática de 
trabalho. As entrevistas foram realizadas nos domicílios 
dos idosos, sendo entrevistados todos os que foram 
encontrados e aceitaram participar do estudo.

A análise descritiva da distribuição das variáveis 
do estudo foi efetuada a partir da determinação de 
medidas de tendência central e de dispersão para as 
variáveis contínuas, e de distribuições de frequência 
para as variáveis categóricas. O teste estatístico do qui-
quadrado foi empregado para avaliar a existência de 
associação entre condições de saúde autorreferidas, 
variáveis socioeconômicas e demográficas, morbida-

des autorreferidas e dependência para a realização de 
atividades da vida diária. 

As análises estatísticas foram efetuadas com o pa-
cote estatístico Statistical Package for Social Sciences 
– SPSS 12.0.

Considerações éticas
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, sob o no 216/07 
– CAAE: 0005.0.031.000-08.

Resultados

A população de estudo foi constituída por 438 
idosos, 83,1% dos 527 cadastrados pelas equipes da 
Estratégia Saúde da Família. Em relação aos indivíduos 
não entrevistados, nove idosos (1,7%) haviam falecido, 
26 (4,9%) se recusaram a responder e 54 (10,2%) 
não foram encontrados em seu domicílio. Nesta última 
situação, em alguns casos, ninguém foi encontrado na 
residência; em outros, algum morador referiu que o 
idoso havia viajado para casa de outros familiares em 
Fortaleza ou em cidades vizinhas.

A média de idade dos idosos entrevistados foi de 
72,0 anos: para o sexo masculino, a média de idade 
foi de 72,0; e para o sexo feminino, correspondeu a 
71,5 anos.

Na Tabela 1, encontram-se as principais caracterís-
ticas sociodemográficas dos idosos de Guaramiranga. 
Entre os entrevistados, 47,5% encontravam-se na faixa 
etária de 60 a 69 anos, sendo que menos de 20,0% 
tinham 80 anos ou mais. A maioria dos entrevistados, 
60,3%, eram mulheres. A metade dos homens entre-
vistados era analfabeta, enquanto entre as mulheres 
predominou o ensino fundamental incompleto. Eram 
viúvas 36,0% das mulheres, enquanto 71,3% dos 
homens eram casados ou tinham uma companheira. 
A maioria dos idosos vivia acompanhada.  

Na Tabela 2, podemos observar que um maior nú-
mero de homens idosos declarou saúde autorreferida 
excelente/boa, enquanto entre as mulheres ocorreu 
o contrário. A saúde autorreferida regular ou ruim 
mostrou-se associada à idade: enquanto entre os ido-
sos de 60-69 anos, mais de 50,0% consideraram sua 
saúde excelente ou boa, apenas 31,0% entre aqueles 
de 80 anos e mais assim o fizeram. Com relação à 
autorreferência a doenças crônicas, 55,0% dos ido-
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sos se declararam hipertensos, 16,0% informaram 
ser diabéticos e 8,1% referiram doenças crônicas do 
pulmão. Essas três condições crônicas, assim como o 
relato de internação prévia por doenças do coração, 
mostraram-se associadas à condição de saúde autor-
referida regular ou ruim.

Aproximadamente 24% dos idosos informaram pra-
ticar atividade física pelo menos duas vezes à semana. 
A prática de atividade física mostrou-se associada à 
saúde autorreferida excelente ou boa. A prevalência 
de tabagismo entre os idosos correspondeu a 25,3% e 
os ex-fumantes predominaram entre os entrevistados. 
A variável fumo não se mostrou associada à condição 
de saúde autorreferida, quando a análise foi efetuada 
considerando as três categorias: fumante; não fumante; 

e ex-fumante. As variáveis sociodemográficas analisa-
das, igualmente, não apresentaram associação com a 
condição de saúde autorreferida pela população de 
estudo (Tabela 3).

A prevalência global de deficiência visual autorre-
ferida entre os idosos de Guaramiranga foi de 73,9%; 
e de deficiência auditiva, de 29,1%. A prevalência 
autorreferida de problemas articulares foi de 31,1% 
no conjunto da população. Para osteoporose, a preva-
lência autorreferida foi de 4,6%. Um elevado número 
de idosos referiu perda de elementos dentários. Ao se 
examinar a distribuição por faixa etária (Tabela 4), 
verifica-se que a presença dessas condições de saúde 
é maior à medida que aumenta a idade, embora para 
perdas auditivas não tenha sido observada significância 

Tabela 1  -  Distribuição da população idosa segundo características sociodemográficas em Guaramiranga-CE. 
Brasil, 2007

Características
Masculino Feminino Total

N % N % N %

Faixa etária 

60 – 69 74 42,5 134 50,8 208 47,5

70 – 79 65 37,4 80 30,3 145 33,1

80 e + 35 20,1 50 18,9 85 19,4

Escolaridadea

Analfabeto 87 50,0 100 37,9 187 42,7

Fundamental incompleto 76 43,7 142 53,8 218 49,8

Fundamental completo ou + 11 6,3 22 8,3 33 7,5

Ocupaçãoa

Aposentado 148 85,1 235 89,0 383 87,4

Agricultor 17 9,8 8 3,0 25 5,7

Outros 9 5,2 21 8,0 30 6,8

Renda mensal individual

Até 1 salário mínimo 150 86,2 226 85,6 376 85,8

2 salários mínimos ou + 24 13,8 38 14,4 62 14,2

Estado conjugala

Casado(a) companheiro(a) 124 71,3 135 51,1 259 59,1

Viúva 26 14,9 95 36,0 121 27,6

Outros 24 13,8 34 12,9 58 13,2

Vive atualmente 

Sozinho 15 8,6 19 7,2 34 7,7

Acompanhado(a) 159 91,4 245 92,8 404 92,2

TOTAL 174 39,7 264 60,3 438 100,0

a) teste do X2: valor de p≤ 0,05.
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Tabela 2  -  Distribuição da condição de saúde autorreferida da população idosa, segundo sexo, faixa etária e 
morbidades autorreferidas selecionadas em Guaramiranga-CE. Brasil, 2007

Variáveis
Condição de saúde

X2 
p valorExcelente/Boa  Regula/Ruim   

N % N %
Sexo (n=438) 0,067

Masculino 92 52,9 82 47,1

Feminino 116 43,9 148 56,1

Idade (n=438) <0,001

60 – 69 116 55,8 92 44,2

70 – 79 66 45,5 79 54,5

80 e + 26 30,6 59 69,4

Hipertensão arterial (n=436) 0,001

Sim 96 40,0 144 60,0

Não 110 56,1 86 43,9

Diabetes  (n=432) 0,024

Sim 24 34,8 45 65,2

Não 180 49,6 183 50,4

Doenças crônicas do pulmão (n=433) <0,001

Sim 6 17,1 29 82,9

Não 201 50,5 197 49,5

Hospitalização por doença do coração (n=417) <0,001

Sim 3 12,5 21 87,5

Não 199 50,6 194 49,4

Tabela 3  -  Estilo de vida e características sociodemográficas da população idosa, segundo condição de saúde 
autorreferida em Guaramiranga-CE. Brasil, 2007

Variáveis
Saúde auto-referida

X2

p-valorExcelente/Boa Regular/Ruim
N % N         %

Prática de atividade física no mínimo 2 vezes  por semana 0,009
Sim   61 58,7   43 41,3
Não 147 44,0 187 56,0

Tabagismo 0,077
Sim 63 56,8 48 43,2
Não (nunca fumou) 58 44,3 73 55,7
Não (ex-fumante ) 87 44,4 109 55,6

Escolaridade 0,487
Analfabeto 95 50,8 92 49,2
Fundamental incompleto 98 45,0 120 55,0
Fundamental completo  e mais 15 45,5 18 54,5

Renda mensal individual 0,692
Até 1 salário- mínimo 180 47,9 196 52,1
2 salários mínimos  e mais 28 45,2 34 54,8

Estado conjugal 0,075
Casado(a)/companheiro(a) 133 51,4 126 48,6
Viúvo(a) 47 38,8 74 61,2
Outros 28 48,3 30 51,7
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estatística. Em relação ao sexo (Tabela 5), observou-
se maior prevalência de dificuldade visual entre as 
mulheres.

A prevalência de dificuldades para caminhar foi 
de 33,1% e uma proporção similar de idosos referiu 
dificuldades para sair sozinho. Um número menor de 
idosos referiu dificuldades para a realização de tare-
fas domésticas leves (19,9%) e para comer sozinho 
(11,0%). Ao se analisar a distribuição por faixa etária, 
observa-se que a proporção de idosos com dificul-

dades para a realização dessas duas tarefas aumenta 
com a idade, sendo essas diferenças estatisticamente 
significativas. A prevalência de dificuldades em todas 
as quatro atividades, entre os idosos de 80 anos e 
mais, correspondeu a mais do que o dobro daquela 
observada entre indivíduos de 60-69 anos (Tabela 
4). Na análise por sexo, só foi observada associação 
estatisticamente significativa nas dificuldades para 
caminhar e sair sozinho, referidas pelas mulheres com 
maior frequência (Tabela 5).  

Tabela 4  -  Distribuição da população idosa por faixa etária, segundo dificuldades sensoriais, problemas ósteo-
articulares e perda de elementos dentários e perguntas selecionadas relativas a atividades da vida 
diária em Guaramiranga-CE. Brasil, 2007

Variáveis
Faixa etária

χ2

60 – 69 70 – 79 80 e +
N % N % N % p-valor

Dificuldade visual 159 76,4 90 62,9 73 85,9 0,000

Dificuldade auditiva 50 24,2 46 31,7 31 36,9 0,067

Osteoporose 4 2,0 12 8,3 4 4,8 0,021

Problemas nas articulações 50 24,2 51 35,2 35 41,2 0,007

Perda de elementos dentários 204 98,1 143 99,3 79 92,9 0,009

Dificuldade para caminhar 44 21,2 49 33,8 52 61,2 0,000

Dificuldade para sair sozinho 45 21,6 47 32,4 55 64,7 0,000

Dificuldade para executar tarefas domésticas leves 23 11,1 27 18,6 37 43,5 0,000

Dificuldade para comer sozinho(a) 12 5,8 23 15,9 13 15,3 0,004

Condições de vida e saúde da população idosa
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Tabela 5  -  Distribuição da população idosa por sexo, segundo dificuldades sensoriais, problemas ósteo-
articulares e perda de elementos dentários e perguntas selecionadas relativas a atividades da vida 
diária em Guaramiranga-CE. Brasil, 2007

Variáveis
Sexo

χ2

Masculino Feminino
N % N % p-valor

Dificuldade visual 113 65,7 209 79,2 0,002

Dificuldade auditiva 55 31,6 72 27,5 0,353

Osteoporose 4 2,3 16 6,2 0,063

Problemas nas articulações 46 26,4 90 34,2 0,085

Perda de elementos dentários 173 99,4 253 96,2 0,035

Dificuldade para caminhar 46 26,4 99 37,5 0,016

Dificuldade para sair sozinho 45 25,9 102 38,6 0,006

Dificuldade para executar tarefas domésticas leves 35 20,1 52 19,7 0,915

Dificuldade para comer sozinho(a) 16 9,2 32 12,1 0,337
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Discussão

O maior desafio na atenção à saúde da pessoa 
idosa consiste em contribuir para que – a despeito 
das progressivas limitações possíveis – os indivíduos 
sejam capazes de redescobrir possibilidades e des-
frutar da melhor qualidade de vida possível. O estudo 
do envelhecimento como processo do ciclo de vida 
é, atualmente, um dos principais pontos de atenção 
dos agentes sociais e governamentais, bem como área 
médica geral. 

Se a Atenção Básica em Saúde é a porta de entrada 
do sistema, faz-se necessário que ela se torne cada 
vez mais fortalecida e vigilante sobre a saúde da po-
pulação, de forma a captar e acompanhar os idosos 
adequadamente, garantindo a equidade e integralidade 
das ações de saúde voltadas a ela.  

Em estudo realizado com a população idosa de São 
Carlos-SP, foi observado o predomínio da faixa etária de 
60-69 anos (61,4%) e um alto percentual de analfabe-
tismo (50,0%).7 Esses resultados são similares aos aqui 
observados para Guaramiranga. Naquela investigação, 
contudo, o percentual de analfabetismo foi maior entre 
as mulheres do município paulista, enquanto em nosso 
estudo, predominou em pessoas do sexo masculino. 
Os elevados percentuais de analfabetismo em ambos 
os estudos indicam, afinal, a necessidade do estímulo 
à alfabetização desse grupo populacional. 

Em outro estudo que avaliou as relações entre 
saúde, trabalho e envelhecimento no Brasil,6 foi cons-
tatado que, em termos da distribuição da população 
e de acordo com a situação no mercado de trabalho, 
a maioria dos homens (68,46%) estava aposentada. 
A renda pessoal mensal dos idosos que trabalhavam 
apresentou mediana de R$610,00, enquanto a dos 
aposentados foi de R$350,00. Situação similar foi 
observada em Guaramiranga, onde a maioria dos 
idosos do sexo masculino está aposentada e referiu 
renda mensal de até um salário-mínimo.

Entre os idosos de Guaramiranga, as variáveis 
sociodemográficas analisadas não se mostraram 
associadas à saúde autorreferida. Entretanto, em 
um inquérito de base populacional realizado em 
Bambuí-MG, a escolaridade, a renda mensal e o estado 
conjugal apresentaram associações estatisticamente 
significativas com a saúde autorreferida.8 É importante 
destacar, entretanto, a homogeneidade da renda no 
conjunto da população idosa de Guaramiranga, uma 

dificuldade para evidenciar diferenças possíveis de se 
atribuir a esse fator.

Estudo qualitativo realizado no Rio de Janeiro ob-
servou que muitos idosos, mesmo sendo portadores de 
doenças crônicas, consideravam-se pessoas saudáveis 
e referiam gozar de boa saúde.9 Em Guaramiranga, a 
maioria dos portadores de hipertensão arterial e de 
diabetes mellitus referiu saúde entre regular e ruim. 
A saúde autorreferida é um dos indicadores mais uti-
lizados em estudos gerontológicos porque se acredita 
que possa predizer, de forma consistente, a mortali-
dade e a queda da capacidade funcional.5,10-12 Assim, 
é importante que todos os fatores que se mostraram 
associados à saúde autorreferida sejam acompanha-
dos com atenção, de forma a servir de fundamento 
à implantação/implementação de políticas públicas 
voltadas à promoção da saúde dessa população.

Estudo de base populacional realizado com idosos 
de duas cidades de Minas Gerais evidenciou elevado 
percentual de fumantes e ex-fumantes entre os indiví-
duos do sexo masculino.13 Saúde autorreferida ruim 
e capacidade funcional prejudicada mostraram-se 
associadas ao tabagismo em uma dessas cidades, 
porém não na outra. Em Guaramiranga também foi 
observado alto percentual de tabagistas e ex-tabagistas 
na população idosa, porém não se observou associação 
entre essa condição e relato de saúde regular/ruim.

Estudos realizados pelo Instituto de Saúde de São 
Paulo mostram que, em determinadas populações, 
1/5 das pessoas entre 65 e 74 anos de idade e 1/3 
das que têm 75 anos e mais apresentam algum grau 
de incapacidade física e/ou sensorial – entre artrites, 
osteoporose, deficiências cognitivas de memória e/
ou linguagem, deficiências visuais e auditivas – que 
ocasionou desmotivação e desinteresse por atividades 
rotineiras e comprometeu a comunicação e as rela-
ções interpessoais.14 No presente estudo, também se 
observou associação entre idade e deficiências visuais 
e auditivas. É importante ressaltar a baixa prevalência 
de osteoporose, o que não seria de se esperar em uma 
população dessa faixa etária. Como a abordagem do 
estudo sobre a presença de doenças foi baseada na 
autorreferência do idoso, a falta de acesso ao exame 
diagnóstico – no caso, a densitometria óssea – poderia 
ser responsável pelo resultado observado.

O sexo tem se mostrado fortemente associado à 
ocorrência da dependência, com as mulheres apresen-
tando maior risco em relação aos homens.15-18 Entre os 
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idosos de Guaramiranga, também se observou que o 
sexo feminino apresenta maior dificuldade em realizar 
determinadas atividades da vida diária, em relação ao 
sexo masculino. É possível observar, contudo, entre 
os homens, que a distribuição por faixa etária tendeu 
mais em direção às idades mais avançadas, o que não é 
usual, ocorrendo o oposto entre as mulheres, embora 
essa diferença não tenha sido estatisticamente significa-
tiva. Como o avanço da idade é um fator de risco para 
a dependência, esse achado poderia ter contribuído 
para a maior probabilidade de dependência apresen-
tada pelas idosas neste trabalho, ressaltando, porém, 
que as idades médias dos dois grupos apresentaram 
valores bastante próximos.

Alguns aspectos positivos deste estudo foram o 
treinamento dos entrevistadores, que possibilitou pa-
dronizar a abordagem, a realização do estudo-piloto 
com a introdução de adaptações que favoreceram 
melhor entendimento das questões, a aplicação de 
um instrumento já validado no país e a cobertura 
alcançada pelo inquérito. 

Como limitações, citamos a autorreferencia das 
morbidades com possibilidade de viés de informação. 
Um exemplo é a informação relativa à osteoporose, 

para a qual foi observada prevalência extremamente 
baixa na população de estudo. Os idosos do município 
não têm acesso ao exame de densitometria óssea e, 
portanto, um diagnóstico dessa condição, fato que 
pode ter contribuído para uma importante subesti-
mação da prevalência dessa condição entre os idosos 
de Guaramiranga. 

Outra limitação diz respeito aos idosos não encon-
trados em casa para serem entrevistados, que corres-
ponderam a 10% da população de estudo. Essa perda 
poderia ter introduzido um viés de seleção diferencial 
no estudo caso os idosos encontrados no domicílio 
apresentassem características diferentes, em relação 
aos não encontrados, como serem mais jovens, mais 
doentes ou estarem acamados. Todavia, esses dois 
grupos não diferiram nas características sociodemo-
gráficas disponíveis no cadastro da Saúde da Família 
em Guaramiranga. Os autores acreditam que a cober-
tura, entre outras características do presente estudo, 
trace um perfil bastante aproximado das condições 
de vida e saúde da população idosa em Guaramiranga 
possa contribuir para o desenvolvimento de políticas 
públicas de saúde do idoso neste como em outros 
municípios da região.
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Resumo
Objetivo: descrever a ocorrência da sífilis congênita no Município do Natal-RN considerando-se o perfil epidemiológico das 

mães e dos casos notificados pelo município. Metodologia: estudo do tipo seccional de todos os casos residentes no município 
do Natal e notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para o período de 2004 a 2007 Resultados: 
dos 311 casos elegíveis para o estudo, encontrou-se uma taxa anual média de incidência de sífilis congênita de 6,0 casos por 1000 
nascidos vivos em 2004-2007, o que representa seis vezes a meta preconizada pelo Ministério da Saúde; nos anos de 2006 e 2007, 
registrou-se uma diminuição de 4,4% nos casos, em relação aos dois primeiros anos do estudo. Conclusão: o estudo aponta a 
necessidade de melhoria da qualidade da atenção pré-natal, especialmente para as gestantes de mais baixa condição socioeconômica 
e sob risco de parto prematuro.

Palavras-chave: sífilis congênita; vigilância; epidemiologia.

Summary
Objetive: to describe the occurrence of inherited syphilis in the Municipality of Natal, the capital city of the State of 

Rio Grande do Norte, Brazil, considering the epidemiological profile of mothers and reported cases. Methodology: a cross-
sectional study of all cases occurred in Natal and reported in the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) for the 
period from 2004 to 2007. Results: within 311 cases eligible for the study, the average annual incidence rate of inherited 
syphilis was of 6 cases per 1,000 live births, from 2004 to 2007, representing six times the target incidence advocated by the 
Brazilian Ministry of Health; in 2006 and 2007, there was a 4.4% reduction of incidence in relation to the first two years of 
the study. Conclusion: the study points out the need for improving prenatal care quality, especially for pregnant women 
with low socioeconomic conditions, and under risk of premature birth.

Key words: inherited syphilis; surveillance; epidemiology.
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Introdução

Atualmente, a sífilis persiste como grave proble-
ma de saúde no mundo, mesmo com o advento do 
tratamento da enfermidade com desfecho exitoso na 
maioria dos casos. 

A sífilis congênita (SC) é transmitida por via trans-
placentária da gestante infectada pelo T. pallidum e 
não tratada para o recém-nascido, podendo ocorrer 
em qualquer fase da gravidez. A taxa de transmissão 
vertical da sífilis em mulheres não tratadas é de 50 
a 85% nas fases primária e secundária da doença, 
reduzindo para 30% nas fases latente e terciária.1,2

Na população geral estima-se que, anualmente, 
ocorram cerca de 12 milhões de casos novos de sífilis 
no mundo e que pelo menos meio milhão de crianças 
nasçam com a forma congênita da doença, e ainda, que 
a sífilis materna cause outro meio milhão de natimor-
tos e abortos, caracterizando sobremaneira um grave 
problema mundial de Saúde Pública, principalmente 
nos países em desenvolvimento.3-5

A sífilis durante a gravidez também continua a 
ser um problema em muitos países desenvolvidos, 
como causa importante de morbidade e mortalidade 
perinatal.7

No Brasil, a sífilis apresenta-se, epidemiologica-
mente, como uma doença em ascensão: cerca de 900 
mil novas ocorrências dessa infecção são registradas a 
cada ano.4 Estima-se que 3,5% das gestantes no Brasil 
sejam portadoras da doença. O risco de transmissão 
vertical do treponema encontra-se entre os 50 e os 85% 
e as taxas de mortalidade perinatal chegam a 40%.1,2,7 

Na sua forma congênita, a sífilis no Brasil constitui 
um evento sentinela de alta magnitude que todavia 
apresenta indicadores desfavoráveis em termos do seu 
controle, sendo necessária uma prioridade política 
para a sua abordagem.7 A SC, desde 1986, foi incluída 

na lista de doenças de notificação compulsória na 
tentativa de facilitar e ampliar o diagnóstico, além de 
garantir o tratamento adequado,8 realizado de acordo 
com normas técnicas do Ministério da Saúde (MS) pu-
blicadas em 2004 e vigentes até o presente momento.1 

O rastreamento sorológico durante o pré-natal ou 
parto é objetivo do MS, considerado como medida 
mais efetiva para o diagnóstico das formas primária e 
latente da enfermidade. O diagnóstico da SC é realizado 
mediante o teste VDRL (Venereal Disease Research La-
boratory) em amostra de sangue periférico do recém-
nascido cujas mães apresentaram resultado reagente 
na gestação ou no parto ou em caso de suspeita clínica 
de sífilis congênita, sendo recomendado o tratamento 
e notificação imediata desses casos.1,2 

Desde a década de 1990, o MS, por meio de Projeto 
de Eliminação da Sífilis Congênita em nível nacional, 
tem como meta a redução da SC para um caso ou me-
nos a cada 1000 nascidos vivos, número ainda longe 
de ser alcançado.1,2 Com o propósito de reforçar o 
controle e a eliminação da sífilis congênita durante a 
gestação, essa morbidade passou a ser um indicador de 
avaliação da Atenção Básica em Saúde nos municípios 
participantes do Sistema Único de Saúde (SUS).9 

A SC é igualmente preocupante no município de 
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Seus 
indicadores epidemiológicos e operacionais não apre-
sentam sinais de redução compatíveis com as metas do 
MS, motivo da realização deste estudo cujo objetivo foi 
descrever as características epidemiológicas maternas, 
bem como dos casos notificados de sífilis congênita no 
município, no período de 2004 a 2007.

Metodologia

Tratou-se de estudo descritivo do tipo seccional, 
realizado no Município do Natal-RN, o qual possui 
170.298km2 de área geográfica e população estimada 
em 766.081 habitantes para o ano de 2004 (266.759 
de mulheres em idade fértil), e em 774.230 habitantes 
(278.624 mil de mulheres em idade fértil) para 2007.10

A população de estudo constituiu-se de todos os 
casos de sífilis congênita notificados e investigados – in-
cluindo abortos e natimortos –, ocorridos em filhos de 
mães residentes em Natal no período de 2004 a 2007. 
Foram excluídos os casos não residentes no município, 
duplicidades de notificação, casos não investigados e 
aqueles que não atenderam ao critério de SC adotado.

Em sua forma congênita, a sífilis no 
Brasil constitui um evento sentinela de 
alta magnitude que todavia apresenta 
indicadores desfavoráveis em termos 
do seu controle, sendo necessária 
uma prioridade política para 
sua abordagem.  

Perfil epidemiológico da sífilis congênita
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A pesquisa foi realizada com dados obtidos do Sis-
tema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) do município do Natal referentes ao período 
de 2004 a 2007. A partir da vinculação dos dados dos 
dois bancos, comparou-se caso a caso e recuperaram-
se os registros incompletos ou ausentes, comuns aos 
dois bancos. Estes autores priorizaram os dados do 
Sinasc por considerarem este sistema mais fidedigno.

Para o cálculo da estimativa da taxa de incidência 
de SC, tomou-se por numerador o número de crianças 
menores de um ano, abortos e natimortos notificados 
pelo Sinan/SMS/Natal como residentes no Município 
do Natal com diagnóstico de SC; e por denominador, o 
número de nascidos vivos registrados pelo Sinasc/SMS/
Natal para o ano em questão, multiplicado por mil. 

Define-se como caso de sífilis congênita, ‘toda 
criança, aborto ou natimorto de mãe com evidência 
clínica de sífilis e/ou sorologia não treponêmica 
reagente para sífilis, com qualquer titulação, na 
ausência de teste confirmatório treponêmico rea-
lizado durante o pré-natal ou no momento do parto 
ou curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha 
recebido tratamento inadequado’.1 

Paralelamente à taxa média anual de incidência 
de SC, trabalhou-se com variáveis socioeconômicas, 
demográficas, de assistência à saúde e diagnósticas 
presentes nos registros do Sinan e do Sinasc.

Considerações éticas
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), 
conforme o processo nº 144/2009. 

Resultados 

Dos 531 casos de SC notificados para o período 
de interesse, foram excluídos 220, dos quais: 158 
não residiam em Natal; 55 eram casos de duplicida-
des; 4 não tinham sido investigados; e 3 casos não 
atendiam ao critério-definição de SC adotado. Como 
resultado final, 311 casos de sífilis congênita foram 
objeto do estudo. 

A taxa anual média de incidência de SC no perío-
do em estudo foi de 6 casos por mil nascidos vivos, 
variando de 5,3/1000 (2007) a 7,1/1000 (2006). 

Ocorreram sete casos de óbitos ou abortos por 
sífilis congênita em Natal: três em 2004 (um dos 

três foi aborto); um em 2005; dois em 2006 (um 
natimorto); e um em 2007. 

A faixa etária materna mais frequente foi de 20 a 30 
anos, com média de 24,8 anos (s = 6,2). A maioria 
possuía pelo menos sete anos de estudo (67,9%) e 
eram solteiras (82,6%), com nenhuma (25,4%) ou 
até duas gestações anteriores (42,4%) e não relata-
ram óbito fetal anterior 84,8% (Tabela 1).

Em relação à assistência ao pré-natal (Tabela 2), 
observa-se que 77,5% das mulheres realizaram pré-
natal mais frequentemente: quatro a seis consultas 
realizadas (média=2,6±1 consultas). Também se 
evidenciou um alto percentual de informações igno-
radas (superior a 10,0%) para as seguintes variáveis: 
diagnóstico de sífilis na gravidez (22,5%); tratamento 
das gestantes (16,4%); e tratamento dos parceiros 
(34,7%). A maioria (85,5%) teve suas crianças no hos-
pital e de parto vaginal (78,8%). Em apenas 34,7% das 
mães o diagnóstico de SC foi realizado durante a gravi-
dez; e somente 14 gestantes (4,5%) foram tratadas de 
forma adequada e 35 (11,3%) tiveram seus parceiros 
tratados – 21 com penicilina G benzatina 7.200.000UI 
e 14 com penicilina G benzatina 2.400.000UI.

Quanto ao diagnóstico da infecção materna (Tabela 
3), verificou-se, apesar do alto percentual de infor-
mação ignorada em relação à realização do primeiro 
e do segundo VDRL (29,3 e 35,3% respectivamente), 
que mais de 40% dessas mães não o fizeram, embora 
quase a totalidade dos casos (96,5%) tenha realizado 
VDRL no parto: 95,5% dos exames realizados foram 
reativos e 65,6% tiveram título igual ou maior que 1/8.

Quanto ao sexo dos casos (Tabela 4), predomina 
o masculino (54,7%). A maioria dos neonatos tinha 
peso igual ou maior que 2.500g (82%), com média 
de 2.997±631g, e idade gestacional de 37 ou mais 
semanas (88,5%); e mais de 80% eram assintomá-
ticos. E no que se refere ao diagnóstico de SC, o 
percentual de exames não realizados somado ao de 
informações ignoradas chega aos 32,8% para VDRL 
no sangue periférico, 93,2% para VDRL no liquor e 
65% para raio X de ossos longos. 

Discussão

Mesmo reconhecendo a limitação de utilizar fontes 
oficiais de dados secundários, especialmente no que 
se refere a prováveis sub-registros, subnotificações, 
erros de classificação e preenchimento, identificou-se 
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um número maior de casos notificados para o período 
(311) do que o número estimado (244), o que não 
isenta o presente estudo de possíveis problemas na 
qualidade da informação. Chama a atenção, também, o 
número de casos não investigados (31) e duplicidades 
(55), indicação da necessidade de vigilância epide-
miológica para melhorar a qualidade dos registros no 

Sinan. A alternativa de se utilizar os dados do Sinasc – 
sempre que possível – em lugar dos do Sinan deveu-se 
à garantia de maior fidedignidade, menor percentual 
de ignorados e maior aprofundamento nas análises das 
variáveis enfocadas pelo primeiro sistema. 

Encontrou-se uma taxa anual média de incidência 
de SC de 6,0 casos por mil nascidos vivos no período 

Perfil epidemiológico da sífilis congênita

Tabela 1  -  Distribuição das características maternas dos casos notificados de sífilis congênita no Município de 
Natal-RN. Brasil, 2004 a 2007

Características maternas N %

Idade

<15 3 1,0

15   20 58 18,6

20   30 184 59,2

30 e + 66 21,2

Escolaridade (anos)

Nenhuma 20 6,4

Até 7 211 67,9

8 e + 78 25,1

Ignorada 2 0,6

Estado civil

Solteira 257 82,6

Casada 22 7,1

Outros 12 3,9

Ignorada 20 6,4

Gestação anterior

Nenhuma 79 25,4

1 - 2 132 42,4

3 - 4 61 19,6

>4 28 9,1

Ignorada 11 3,5

Óbitos fetais

Nenhum 264 84,8

1 - 2 26 8,4

>3 8 2,6

Ignorada 13 4,2

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN.
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Tabela 2 -  Distribuição das características da assistência no pré-natal e ao parto dos casos de sífilis congênita 
no Município de Natal-RN. Brasil, 2004 a 2007 

Características da assistência pré-natal e ao parto N %

Realizou pré-natal

Sim 241 77,5

Não 55 17,7

Ignorado 15 4,8

Nº de consultas de pré-natal

Nenhuma 55 17,7

1 - 3 70 22,5

4 - 6 110 35,4

> 6 61 19,6

Ignorado 15 4,8

Local do parto

Hospital 266 85,5

Outros Estabelecimentos de Saúde 30 9,7

Domicílio 5 1,6

Ignorado 10 3,2

Tipo de parto

Vaginal 245 78,8

Cesariana 56 18,0

Ignorado 10 3,2

Diagnóstico de sífilis na gravidez

Sim 108 34,7

Não 133 42,8

Ignorado 70 22,5

Tratamento das gestantes

Adequado 14 4,5

Não adequado 227 73,0

Não realizado 19 6,1

Ignorado 51 16,4

Tratamento do(s) parceiros das gestantes

Sim 35 11,3

Não 168 54,0

Ignorado 108 34,7

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN.
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de 2004 a 2007, o que significa seis vezes a meta pre-
conizada pelo Ministério da Saúde, que é de registrar 
menos de um caso por cada mil nascidos vivos.1,5 

Estudo semelhante realizado no Estado do Espírito 
Santo, de 2000 a 2005, encontrou uma taxa média 
anual de incidência de SC de 5,6/1000 nascidos vi-
vos;5 porém, no hospital da rede SUS de Niterói-RJ, 
no período de janeiro de 2002 a outubro de 2004, 
encontrou-se uma incidência de 2,2%.11

Estudo realizado no município do Rio de Janeiro-
RJ demonstrou a importância da vigilância da sífilis 
na gravidez para a eliminação da sífilis congênita.12 
Seus autores concluíram que somente a qualificação 
das ações realizadas durante a assistência pré-natal 
permitiria a redução da transmissão vertical da doen-
ça.12 No município de Campo Grande, Estado do Mato 
Grosso do Sul, foram encontrados 23,4 casos por mil 
nascidos vivos no ano de 2006.13

Perfil epidemiológico da sífilis congênita

Tabela 3 -  Distribuição do diagnóstico da infecção materna dos  casos de sífilis congênita no Município de  
Natal-RN. Brasil, 2004 a 2007

Características do diagnóstico da infecção materna N %

Realização do primeiro VDRLa

Reativo 69 27,2

Não reativo 4 1,6

Não realizado 103 41,4

Ignorado 73 29,3

Realização do segundo VDRLa

Reativo 38 15,3

Não reativo 6 2,4

Não realizado 117 47,0

Ignorado 88 35,3

Realização do VDRL no parto

Reativo 297 95,5

Não reativo 3 1,0

Não realizado 2 0,6

Ignorado 9 2,9

Título VDRL no parto

<1/8 94 30,2

1/8   1/26 93 30,0

1/26   1/64 37 11,9

>1/64 71 22,8

Não realizado 5 1,6

Ignorado 11 3,5

a) Apenas o peíodo de 2004 a 2006 (249 casos).
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN.
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Tabela 4  -  Distribuição das características demográficas, assistencial e diagnósticas relativas aos casos 
notificados de sífilis congênita no Município de Natal-RN. Brasil, 2004 a 2007

Características dos 311 casos notificados de sífilis congênita N %

Sexo

Masculino 170 54,7

Feminino 139 44,7

Ignorado 2 0,6

Raça/cor

Parda 243 78,1

Branca 65 20,9

Preta 3 1,0

Peso ao nascer (gramas)

<2.500 54 17,4

≥2.500 255 82,0

Ignorado 2 0,6

Idade gestacional (semanas)

<37 33 10,6

≥37 275 88,5

Ignorado 3 0,9

Idade ao diagnóstico (dias) 

<2 280 90,0

2 - 28 28 9,1

≥28 3 0,9

Presença de sinais e sintomasa

Assintomático 211 84,8

Sintomático 10 4,0

Ignorado 28 11,2

Resultados de VDRL em sangue periférico

Reativo 159 51,1

Não reativo 50 16,1

Não realizado 52 16,7

Ignorado 50 16,1

Resultados de VDRL no liquor

Reativo 7 2,2

Não reativo 14 4,5

Não realizado 144 46,3

Ignorado 146 47,0

Radiografia de ossos longos  

Com alteração 6 1,9

Sem alteração 103 33,1

Não realizado 151 48,6

Ignorado 51 16,4

a) Apenas o período de 2004 a 2006 (249 casos)
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN.
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Perfil epidemiológico da sífilis congênita

Também na América Latina e Caribe, a sífilis 
impacta negativamente e são amplamente descritos 
os fatores que contribuem para a persistência da 
enfermidade na região,14 entre eles a epidemia de 
aids que coloca à prova a capacidade de resposta 
institucional dos governos às doenças sexualmente 
transmissíveis (as DST; aids é uma delas) em muitos 
países da região. 

As características de vulnerabilidade de mães com 
sífilis encontradas nesta pesquisa foram semelhantes 
às de mulheres abordadas em Porto Alegre-RS,15 no 
Rio de Janeiro7 e em estudo multicêntrico brasileiro:16 
mulheres de cor parda, com baixa escolaridade, a 
maioria delas entre 20 e 30 anos de idade, solteiras e 
em piores condições socioeconômicas. Característica  
semelhante também foram encontrada na Bolívia, onde 
o baixo nível de escolaridade dos pais, associado à 
presença de sífilis materna, mostrou maior risco de 
triplicação ou duplicação da infecção.17 

Sobre a atenção ao pré-natal no município do Natal, 
no Rio de Janeiro e no Brasil, o percentual de mães 
de casos de SC sem histórico de pré-natal é menor do 
que 20% das notificações.18 Ao contrário do que se 
encontra na literatura,19 a realização do pré-natal no 
município não assegurou o diagnóstico precoce de 
sífilis na gestante; não permitiu o tratamento adequado, 
que evitaria a transmissão vertical da doença.

A vigilância de agravos de transmissão vertical 
deve ser realizada no período em que a intervenção 
ainda é possível e a assistência pré-natal constitui o 
momento das medidas preventivas visando à redução 
da incidência da SC.1 O tratamento pode – e deve – ser 
realizado durante a gestação, e é adequado quando 
feito com a penicilina G benzatina na dosagem total e 
na quantidade de aplicação segundo o estadiamento 
da infecção, devendo incluir – também – o tratamento 
do parceiro.1,2 No presente estudo, apesar do alto 
percentual de informação ignorada (16,4%), destaca-
se o baixo percentual das gestantes com tratamento 
adequado no pré-natal (4,5%) e de gestantes cujos 
parceiros foram tratados (11,3%). Estudo realizado 
no Espírito Santo mostrou que entre 150 gestantes, 
apenas 5,33% tiveram o tratamento adequado no 
pré-natal, 16,7% das informações foram registradas 
como ignorado/branco e somente 22,7% dos parceiros 
realizaram o tratamento.5 Cabe destacar ainda pior 
situação, encontrada em estudo realizado em hospital 
da rede SUS de Niterói-RJ, no período de 2003 a 2004, 

quando o percentual de parceiros não tratados variou 
de 84,6 a 100,0%.11 

O diagnóstico precoce da infecção materna ainda é 
a melhor maneira de prevenir a SC,9 e os testes soroló-
gicos são as principais formas para seu diagnóstico.12 

Mesmo com percentual alto de ignorados, constatou-se 
que entre as gestantes de Natal cujos filhos nasceram 
com sífilis, somente 34,7% receberam diagnóstico 
durante a gravidez, com baixo percentual de realização 
do teste VDRL no primeiro e segundo períodos da 
gestação, o que contraria as recomendações do MS.1 

Tal achado evidencia a importância da tríade vigilância-
assistência-prevenção e reforça a tese da vigilância da 
sífilis para a solução desse problema, oportunizando 
o tempo hábil e reduzindo desfecho nefasto para o 
recém-nascido: óbito fetal ou sequelas graves. 

Situação similar foi observada na Bolívia onde, entre 
51 mulheres que receberam a solicitação de exame 
laboratorial, 37% não realizaram o teste; e entre as 
que o realizaram, 63% não retornaram ao serviço para 
receber o resultado.17 

No município estudado, os testes não treponêmicos 
são os mais usados na triagem sorológica da sífilis em 
gestante e da sífilis adquirida, dada sua alta sensibi-
lidade; e ademais, por serem titulados, permite-se o 
acompanhamento sistemático do tratamento.1 Apesar 
do alto percentual de informações ignoradas relativas 
à realização do 1º e do 2º VDRL, é expressiva a quan-
tidade de mães que tiveram o diagnóstico tardio, com 
a realização do VDRL no momento do parto (96,5%).

As altas taxas de incidência de SC no município em 
questão, como em outras localidades,16 nos autorizam 
a questionar a qualidade da assistência prestada. 

O MS salienta a importância do tratamento no 
pré-natal do(s) parceiro(s), nos casos de gestantes 
com sorologias reagentes;1 a medida recomendada é 
indispensável para que a gestante possa se considerar 
eficientemente tratada. A ausência de tratamento dos 
parceiros positivos traduz-se no risco de reinfecção 
das mulheres sob tratamento adequado.

Nos casos suspeitos de SC, a radiografia dos ossos 
longos pode oferecer auxílio diagnóstico. As alterações 
mais características são a osteocondrite, a periostite e 
a osteomielite, as quais, em alguns casos, podem ser 
as únicas alterações no recém-nato.1 A exemplo de 
outros estudos,20,21 também se verificou predomínio da 
ausência de informação sobre diagnóstico radiológico 
e do VDRL no liquor. 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):203-212, abr-jun 2011
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Os achados apresentados pelo presente estudo evi-
denciam que a sífilis congênita ainda se encontra fora 
de controle em Natal. As taxas médias de incidência 
ficaram acima do parâmetro nacional estabelecido e as 
características analisadas, sejam referentes aos casos 
ou às mães, apontam para uma baixa resolubilidade da 
rede de Atenção Básica com relação à saúde da mulher, 
especificamente da assistência pré-natal. A constatação do 
elevado percentual de neonatos infectados, apesar de suas 
mães terem relatado acompanhamento pré-natal, também 
indica a necessidade de revisão ou mesmo reformulação 
da assistência pré-natal, com ênfase na qualidade da 
assistência, para reduzir a transmissão vertical da doença.

Ressalta-se a importância da vigilância epidemio-
lógica da SC em nível da atenção básica, papel da 
Estratégia Saúde da Família, dos distritos sanitários 
e do nível central da Secretaria Municipal de Saúde, 
coletando dados e gerando informações de quali-
dade para a programação das ações municipais de 
controle, onde cada caso novo deve ser interpretado 
como uma falha no processo construído para sua 
eliminação. A ênfase da sífilis congênita enquanto 
problema de Saúde Pública, junto aos gestores e pro-
fissionais responsáveis pela assistência à saúde, é de 
fundamental importância na condução das decisões 
a serem tomadas.

Maria Tereza Costa Gomes de Holanda e colaboradores
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Resumo
Objetivo: o estudo analisa diferenciais intraurbanos da sífilis congênita (SC) no Recife-PE, entre 2004 e 2006, segundo fatores 

biológicos, socioeconômicos e assistenciais. Metodologia: com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), realizou-se estudo descritivo e ecológico em que foram classificados 
os bairros pela condição de vida e segundo proporções de nascidos vivos (NV) com baixo peso ao nascer (BPN) e da raça/cor 
negra, filhos de mães com idade inferior a 20 anos e escolaridade menor do que 4 anos de estudo, idade gestacional inferior a 37 
semanas e com até três consultas de pré-natal. Resultados: foram detectados 700 casos de SC (10,2/1.000 NV); após comparação 
dos coeficientes entre os três estratos de bairros, identificaram-se como fatores de risco a raça/cor preta e parda, a condição de 
vida, a idade materna inferior a 20 anos, a escolaridade materna menor do que 4 anos e número de consultas de pré-natal inferior 
a 4, e como consequência associada, o BPN. Conclusão: a SC apresentou distribuição desigual no espaço urbano, demandando 
estratégias diferenciadas de intervenção.

Palavras-chave: sífilis congênita; doenças transmissíveis; pré-natal; desigualdade em saúde.

Summary
Objective: this study analyzed intraurban differences in biological, socioeconomic and care factors related to inherited 

syphilis in the Municipality of Recife, State of Pernambuco, Brazil, between 2004 and 2006. Methodology: a descriptive 
ecological study based on data from the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) and the Newborn Information 
System (Sinasc); city districts were classified in relation to living conditions and to the proportion of live births characterized 
by low birth weight, black colored, children from mothers aged less than 20 years, schooling less than 4 years, gestational age 
less than 37 weeks, and mothers who had less than four prenatal consultations. Results: seven hundred cases of inherited 
syphilis were detected (10.2/1,000 live births); after comparing data from three district strata, the study identified as risk 
factors, black people or people with mixed color/race, living conditions, mothers aged less than 20 years, schooling less than 
4 years and prenatal consultations less than 4, along with the associated consequence of low birth weight. Conclusion: 
inherited syphilis presented uneven distribution in the urban space, thus requiring differential intervention strategies.

Key words: inherited syphilis; transmissible diseases; prenatal care; healthcare disparities.

doi: 10.5123/S1679-49742011000200010
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Introdução 

A despeito da disponibilidade de tecnologias efi-
cientes para diagnóstico e tratamento, a sífilis, doença 
de transmissão sexual, persiste no século XXI como 
problema mundial de Saúde Pública, acometendo 
dois milhões de gestantes ao ano e causando impacto 
negativo na saúde da mulher e de seu concepto.1 A 
forma congênita da doença, secundária à infecção 
intrauterina, associa-se a uma incidência de 40% de 
perdas gestacionais, com risco de abortamento, morte 
fetal e neonatal, além de outras complicações preco-
ces e tardias nos nascidos vivos, inclusive elevando a 
mortalidade infantil.1-3 

A ocorrência de sífilis congênita é reconhecida 
como um indicador sensível de avaliação da quali-
dade da assistência pré-natal, posto que evidencia 
deficiências de ordem tanto estrutural como técnica 
dos serviços de saúde.4-6 No Brasil, em 2006, 79% dos 
casos de sífilis congênita vincularam-se a mães que 
fizeram pré-natal, embora entre essas, apenas 55% 
receberam diagnóstico de sífilis na gravidez, e 66%, 
os respectivos parceiros não foram tratados.7

Embora o pré-natal tenha sido tradicionalmente 
avaliado pelo número de consultas e pela precocidade 
do início do acompanhamento, torna-se fundamental 
garantir uma boa qualidade do conteúdo do atendi-
mento, aspecto que tem sido negligenciado na rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS).4-6,8 

Com a adoção de uma assistência pré-natal de qua-
lidade, que pressupõe acesso ao cuidado, diagnóstico 
oportuno e tratamento adequado da gestante infectada9 
e seu(s) parceiro(s) sexual(is), a doença pode ser 
prevenida e, até mesmo, eliminada.1,2 Esse acesso ao 
pré-natal é social e economicamente determinado por 
fatores como renda, etnia, escolaridade e localização, 
o que contribui para a exclusão dessas ações de saúde 
de uma parcela significativa de gestantes.4,8,10-12

Por guardar estreita relação com as condições 
sociais e econômicas, a sífilis distribui-se de modo 
desigual no mundo, com maior prevalência no Sul e 
Sudeste Asiático e na África Subsaariana.1 Ainda que 
em alguns países desenvolvidos seja verificado registro 
de epidemias e reemergência da sífilis adquirida,5,12 
a forma congênita da doença é rara nesses lugares, 
situação diferente da dos países em desenvolvimento, 
onde o número de casos é elevado e crescente, em 
consequência da ausência ou da baixa cobertura de 
programas de prevenção.13-15

No Brasil, o controle da sífilis congênita ainda não 
foi alcançado. Em 2004, estudo multicêntrico realizado 
em parturientes detectou prevalência de 1,6%, com 
estimativa anual de 50 mil gestantes infectadas e 12 mil 
nascidos vivos com a doença.6 Nas macrorregiões, a 
magnitude oscilou entre 1,3% no Centro-oeste e 1,9% 
no Nordeste, revelando a heterogeneidade da distribui-
ção dos casos no país.6,16 Estudo sobre a mortalidade 
por sífilis mostrou que as regiões Norte e Nordeste 
apresentaram situações mais desfavoráveis.17 

Além desses diferenciais geográficos, o perfil de 
parturientes com sífilis, mesmo nos espaços intraur-
banos, é diferenciado e revela que essas mulheres 
são jovens, com baixa escolaridade e condição so-
cioeconômica, com estilos de vida mais vulneráveis e 
limitado acesso a atenção pré-natal adequada,3,14,18,19 
fortalecendo a concepção que defende a determinação 
socioeconômica da sífilis.16,18

No Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde 
o coeficiente de detecção da doença aumentou de 
7,9 (2001) para 11,3 casos por mil nascidos vivos 
(2006),20 a situação da sífilis congênita ainda não foi 
investigada segundo recortes do espaço urbano. A 
epidemiologia, ao estudar as desigualdades no pro-
cesso de adoecimento e morte nesses microespaços, 
pode revelar aspectos importantes para a prevenção 
e controle do agravo. Este estudo analisa a associação 
entre morbidade por sífilis congênita e indicadores 
biológicos, socioeconômicos e de assistência ao 
pré-natal em estratos intraurbanos do Recife-PE, no 
período entre 2004 e 2006.

Metodologia 

Dois desenhos, um descritivo e outro de natureza 
ecológica, ambos referentes ao período entre 2004 e 
2006, foram conduzidos no Recife-PE, localidade carac-

Com a adoção de uma assistência 
pré-natal de qualidade, que pressupõe 
acesso ao cuidado, diagnóstico 
oportuno e tratamento adequado da 
gestante infectada e seu(s) parceiro(s) 
sexual(is), a doença pode ser prevenida 
e, até mesmo, eliminada.  

Sífilis congênita no Recife-PE
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terizada por grandes desigualdades socioeconômicas.21 
Na primeira etapa, a unidade amostral foi o caso de 
sífilis congênita, e na segunda, essas unidades foram 
constituídas pelos 94 bairros, estes caracterizados pelos 
indicadores de morbidade e relativos às características 
da criança, da mãe e da assistência pré-natal. Conside-
rou-se como caso toda criança com idade menor que 
um ano, ou aborto ou natimorto de mães residentes no 
Recife, com diagnóstico confirmado de sífilis congênita 
de acordo com critérios do Ministério da Saúde.2

Os casos de sífilis congênita foram coletados na 
Secretaria de Saúde do Recife por meio do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e os re-
lativos aos nascidos vivos, pelo Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc), ambos coordenados em 
nível nacional pelo Ministério da Saúde. Na seleção 
das variáveis, considerou-se sua disponibilidade nos 
sistemas e grau de preenchimento. Foram coletadas 
informações sobre idade e escolaridade materna, peso 
ao nascer, raça/cor da criança (considerada proxy da 
raça/cor da mãe), idade gestacional e número de con-
sultas de pré-natal. As características maternas (idade 
e escolaridade) foram descritas em todos os casos, 
incluindo abortos, natimortos e nascidos vivos; já as 
variáveis relativas à criança e à assistência pré-natal fo-
ram utilizadas nos casos ocorridos em nascidos vivos. 

Todas as informações foram revisadas. Logo, as 
referentes aos casos em neonatos foram comparadas às 
procedentes do banco de dados de nascidos vivos, pela 
relação determinística entre o Sinan e o Sinasc. Esse 
processo visou recuperar dados ignorados e agregar 
novas variáveis; quando necessário, procedeu-se à cor-
reção por meio de visitas às maternidades e residências. 

Na fase descritiva, calcularam-se, para todas as 
variáveis, proporções e o coeficiente de detecção (CD) 
de sífilis congênita em cujo numerador incluiu-se o 
número de casos com menos de um ano de idade, e 
no denominador, o número de nascidos vivos de mães 
residentes no Recife, multiplicado por 1000. Na fase 
da análise ecológica, calcularam-se, para cada bairro, 
proporções de nascidos vivos com peso ao nascer 
menor do que 2.500 gramas (baixo peso ao nascer – 
BPN), com idade gestacional ao nascer inferior a 37 
semanas, da raça/cor preta e parda, e de filhos de mães 
com idade menor do que 20 anos (mães adolescentes), 
escolaridade menor que quatro anos de estudo ou que 
realizaram de nenhuma até três (inclusive) consultas 
de pré-natal durante essa gestação. Tomando-se o 

tercil como ponto de corte, os bairros com base nesses 
indicadores foram classificados, segundo a situação, 
em três estratos: I – Melhor; II – Regular; e III – Pior.

Para classificar os bairros segundo condição de 
vida, adotou-se o Índice de Condição de Vida (ICV),21 

construído a partir de informações sobre educação, 
renda e habitação disponibilizadas pelo Censo Demo-
gráfico de 2000. Os bairros também foram agrupados 
em três estratos segundo a magnitude do ICV. O estrato 
I, de melhor condição de vida, foi composto por 
23 bairros; o estrato II, de condição intermediária, 
por 33 bairros; e o terceiro, de baixa condição de 
vida, agregou 38 bairros. Calcularam-se as razões 
de coeficientes (RC) e a sobremorbidade absoluta 
e relativa, tomando-se como referência o estrato I, 
de melhor condição de vida. Para o ajuste de fatores 
de confusão, procedeu-se à análise estratificada dos 
indicadores pela situação de assistência pré-natal e de 
condição de vida. Os estratos I (melhor condição) e 
II (condição intermediária) passaram a formar um só 
agrupamento. Para possibilitar a visualização espacial 
desses indicadores e seus diferenciais no espaço ur-
bano, desenharam-se mapas temáticos. 

 Utilizou-se o χ2 de Pearson para testar a homoge-
neidade entre proporções e coeficientes e o χ2 de ten-
dência linear para avaliar a tendência dos coeficientes 
nos estratos, rejeitando-se a hipótese nula quando o 
erro α fosse menor do que 5%. 

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa (CEP) da Universidade de Pernambuco (UPE), 
sob o registro n° 131/08, em 5 de setembro de 2008.

Resultados 

De 2004 a 2006, entre residentes do Recife, foram 
detectados 700 casos de sífilis congênita em crianças 
menores de um ano de idade, sobre um total de 68.807 
nascidos vivos (NV). Dos casos menores de um ano, 
659 (94,14%) ocorreram em nascidos vivos e 41 
(5,86%) foram vinculados a abortos ou natimortos. 
O coeficiente médio de detecção para o município foi 
de 10,2 casos por mil nascidos vivos.

À exceção da idade materna, todas as variáveis 
estudadas mostraram-se associadas à sífilis congênita 
(p<0,0001). Constituíram fatores de risco para essa 
ocorrência a escolaridade materna menor que quatro 

Nara Gertrudes Diniz Oliveira Melo e colaboradores
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anos, o número de consultas de pré-natal menor que 
quatro e a criança ser da raça/cor preta e parda. 
Como consequências associadas, identificaram-se o 
peso ao nascer menor do que 2.500g e a idade gesta-
cional inferior a 37 semanas. Destaca-se, ainda, que 
o risco de sífilis congênita diminuiu com o aumento 
da escolaridade materna e do número de consultas de 
pré-natal (Tabela 1).

Verificou-se entre os estratos um gradiente no 
risco de ocorrência de sífilis congênita cujo aumento 
foi diretamente proporcional à piora dos indicadores 

socioeconômicos, de assistência pré-natal e biológicos, 
exceto prematuridade (p=0,4945). A representação 
dos indicadores em mapas temáticos evidenciou a 
heterogeneidade do risco de ocorrência de sífilis 
congênita no espaço urbano do município. A pior 
situação avaliada pelos indicadores socioeconômicos 
e de assistência pré-natal concentrou-se em áreas 
mais periféricas da cidade. Quando se recortam os 
estratos pelo baixo peso ao nascer, a situação mais 
desfavorável encontra-se na região noroeste e norte 
do município (Figura 1).

Tabela 1  -  Número e proporção de casos de sífilis congênita, nascidos vivos e coeficiente  de detecção (por 1000 
nascidos vivos) segundo características maternas, da criança e de assistência pré-natal no Município 
do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Característica
Casos Nascidos vivos Coeficiente de

detecção p
N % N %

 Maternaa      

Faixa etária (anos)     0,8547

<20 140   20,00 14.309 20,80   9,78  

20-29 385   55,00 37.249 54,14 10,34  

30 e + 175   25,00 17.242 25,06 10,15  

Escolaridade (anos)     <0,0001

<4 122   18,15   4.531 6,71 26,93  

4 a 7 387   57,59 22.984 34,03 16,84  

8 e + 163   24,26 40.026 59,26   4,07  

Criançab      

Peso ao nascer (g)     <0,0001

<2500 108  16,39   6.240 9,07 17,31  

2500 e + 551  83,61 62.539 90,93   8,81  

Idade gestacional (semanas)     <0,0001

<37  84   12,75   5.424 7,89 15,49  

37 e + 575   87,25 63.347 92,11   9,08  

Raça/cor     <0,0001

Preta e parda  571   86,78 43.351 63,76 13,17  

Branca   87   13,22 24.636 36,24   3,53  

Assistência pré-natalb      

Número de consultas      <0,0001

<4 170    26,11   8.185 12,03 20,77  

4 a 6 317   48,69 24.784 36,43 12,79  

7 e + 164   25,19 35.064 51,54   4,68  

a) n= 700 casos com idade menor que um ano
b) n= 659 casos neonatos com idade menor do que um ano
Nota: A soma do total em cada categoria varia devido à exclusão de casos e de nascidos vivos para os quais não havia informação disponível.

Sífilis congênita no Recife-PE
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Figura 1  -  Coeficiente de detecção (CD) de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos) em estratos de bairros 
definidos segundo indicadores biológicos, socioeconômicos e de assistência pré-natal no Município 
do Recife-PE. Brasil, 2004 a 2006

Nara Gertrudes Diniz Oliveira Melo e colaboradores

Baixo peso ao nascer

I.    Melhor CD - 9,51
II.   Regular CD - 9,58
III.  Pior CD - 11,77
p=0,0244a

Assistência pré-natal

I.    Melhor CD - 4,14
II.   Regular CD - 9,26
III.  Pior CD - 14,01
p<0,0001

Idade materna

I.    Melhor CD - 4,62
II.   Regular CD - 9,28
III.  Pior CD - 14,52
p<0,0001

Idade gestacional ao nascer

I.    Melhor CD - 11,62
II.   Regular CD - 9,36
III.  Pior CD - 10,67
p=0,1866

Condição de vida

I.    Melhor CD - 4,33
II.   Regular CD - 8,59
III.  Pior CD - 13,78
p<0,0001

Escolaridade materna

I.    Melhor CD - 4,63
II.   Regular CD - 9,93
III.  Pior CD - 13,30
p<0,0001

CD Recife - 10,17/1.000NV
x2 de tendência linear entre casos e não casos dos estratos de cada variável

Situação dos estratos

Melhor Regular Pior

N
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Quando se avaliou a sobremorbidade de sífilis 
congênita, observou-se excesso de casos no Recife 
e nos estratos de pior situação, definidos por todos 
os indicadores, exceto prematuridade. Os maiores 
excessos relativos de casos foram detectados em 

estratos com maior proporção de mães com menos 
de quatro consultas de pré-natal (70,49%) e com 
idade inferior a 20 anos (68,18%), e naqueles com 
precária condição de vida (68,59%), conforme 
mostra a Tabela 2.

Tabela 2  -  Sobremorbidade de sífilis congênita (excesso absoluto e relativo de casos) em estratos de bairros 
definidos segundo indicadores biológicos, socioeconômicos e de assistência pré-natal no Município 
do Recife. Brasil, 2004 a 2006 

Estratos de bairros segundo indicadores Casos 
observados

Casos 
esperados

Excesso absoluto 
de casos

Excesso relativo 
de casos (%)

Indicadores biológicos     

Proporção NVa de baixo peso ao nascer (%)     
             I (<8,64) 204 204 – –
             II (8,64-9,65) 264 262  2   0,75
             III (>9,65) 232 187 45 19,24
             Recife   700 653 47   6,57

Proporção de NVa com idade gestacional <37 sem (%)     
             I   (<7,30) 222 222 – –
             II  (7,30-8,69) 367 455 – –
             III (>8,69) 111 121 – –
             Recife 700 798 – –

Proporção NVa raça/cor preta e parda (%)     
             I (<57,83)   80  80 – –
             II (57,83-70,71) 228 125 103 45,33
             III (>70,71) 392 137 255 65,03
             Recife 700 342 358 51,11

 Indicadores socioeconômicos     

Índice de condição de vidab     
             I (elevado)   53  53 – –
             II (intermediário) 217 109 108 49,65
             III (baixo) 430 135 295 68,59
             Recife 700 297 403 57,47

Proporção NVa com idade materna <20 anos (%)     
             I (<18,18)   71   71 – –
             II (18,18-22,92) 258 128 130 50,24
             III (>22,92) 371 118 253 68,18
             Recife 700 317 383 54,59

Proporção NVa com escolaridade materna <4 anos (%)     
             I (<4,92)   64  64 – –
             II (4,92-7,17) 277 129 148 53,43
             III (>7,17) 359 125 234 65,18
             Recife 700 318 382 54,54

 Indicador de assistência pré-natal     

Proporção NVa de mães com menos de 4 consultas (%)     
             I (<9,24)   54   54 – –
             II (9,24-13,02) 261 117 144 55,35
             III (>13,02) 385 114 271 70,49
             Recife 700 285 415 59,28

a) Indicador sintético (Guimarães, 2003)
b)  Indicador sintético (Guimarães, 2003)
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No nível ecológico, todas as variáveis estudadas 
– exceto prematuridade – mostraram-se associadas 
à ocorrência de sífilis congênita, mesmo após ajuste 
com a condição de vida e com a assistência pré-
natal. Comparando-se os estratos de pior com os de 
melhor situação, verificou-se que, após ajuste pela 
assistência pré-natal com menos de quatro consultas, 
os indicadores com maior força de associação com 
essa ocorrência foram: idade materna inferior a 20 
anos (RC=2,16; IC

95%
: 1,91-2,45); e raça/cor preta e 

parda (RC=2,07; IC
95%

: 1,82-2,37). Quando ajustada 
pela condição de vida, a maior associação encontrada 

foi com a assistência pré-natal com menos de quatro 
consultas (RC=2,29; IC

95%
: 2,00-2,64), seguida pela 

idade materna menor do que 20 anos (RC=2,15; IC95%: 
1,90-2,45) e raça/cor preta e parda (RC=2,06; IC95%: 
1,79-2,36) (Tabela 3). 

Discussão 

Os resultados mostraram associação entre de-
tecção de sífilis congênita e indicadores biológicos, 
socioeconômicos e de assistência pré-natal, eviden-
ciando a diversidade de fatores que determinam sua 

Tabela 3  -  Razão de coeficientes de sífilis congênita bruta e ajustada por consultas de pré-natal e condições 
de vida em estratos de bairros definidos segundo indicadores biológicos e socioeconômicos no 
Município do Recife. Brasil, 2004 a 2006

Estratos de bairros 
segundo indicadores

RC bruta 
IC

95%

p RC ajustadaa 
IC

95%

p RC ajustadab 
IC

95%

p

Indicadores biológicos       

Proporção (%) NVc de baixo peso ao nascer  

              I  + II (<8,64) 1,00  1,00  1,00  

              III (≥8,64) 1,31  (1,13-1,52) 0,0003 1,21   (1,08-1,34) 0,0006 1,24   (1,12-1,38) 0,0005

Proporção (%) de NVc  idade gestacional <37sem

              I + II (<7,30) 1,00  1,00  1,00  

              III (≥7,30) 0,91  (0,78-1,05) 0,2027 0,96  (0,86-1,07) 0,4604 0,96  (0,87-1,07) 0,4945

Proporção (%) NVc  Raça/cor preta e parda

              I + II (<57,83) 1,00  1,00  1,00  

              III (≥57,83) 2,20  (1,85-2,60) <0,0001 2,07  (1,82-2,37) <0,0001 2,06  (1,79-2,36) <0,0001

Indicadores socioeconômicos       

Índice de condição de vida 

              I + II  (elevado + intermediário) 1,00  1,00  – –

              III (baixo) 1,31  (1,03-1,67) 0,0246 1,26  ( 1,07-1,50) 0,0071 – –

Proporção (%) NVc  idade materna <20 anos

              I + II  (<18,18) 1,00  1,00  1,00  

              III (≥18,18) 2,33  (1,97-2,76) <0,0001 2,16  (1,91-2,45) <0,0001 2,15  (1,90-2,45) <0,0001

Proporção (%) escolaridade materna < 4 anos 

             I + II (<4,92) 1,00  1,00  1,00  

             III (≥4,92) 1,77  (1,49-2,12) <0,0001 1,63  (1,44-1,85) <0,0001 1,61  (1,42-2,64) <0,0001

Indicador de assistência pré-natal 

Proporção (%) de mães com menos de 4 consultas

             I + II (<13,02) 1,00  – – 1,00  

             III (≥13,02) 2,38  (2,00-2,84) <0,0001 – – 2,29  (2,00-2,64) <0,0001

a) RC: razão de coeficiente para consultas pré-natal
b) RC: razão de coeficiente para condição de vida
c) NV: nascido vivo
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transmissão vertical, não se restringindo aos aspectos 
relacionados às características individuais (maternas 
e da criança) e da atenção pré-natal mas também 
voltados às características da organização do espaço 
e da condição de vida.

Embora o sub-registro e a subnotificação da doença 
sejam uma realidade no país,6,22 a elevada magnitude 
do coeficiente de detecção de sífilis congênita encon-
trado no Recife distancia-se da meta de eliminação 
desse agravo (0,5 caso/1.000 NV) e contrasta com a 
alta cobertura de pré-natal (quatro e mais consultas) 
observada no município (87,0%),20 indicando possí-
veis falhas na assistência à gestante. 

O valor do coeficiente observado no Recife é supe-
rior à média do Brasil (2,0/1.000 NV), da Região Nor-
deste (2,5/1.000 NV) em 20067 e de algumas capitais 
brasileiras, como Salvador (1,4/1.000 NV) em 2002.23 

As características maternas dos casos são semelhan-
tes ao perfil encontrado em outros grandes centros 
urbanos brasileiros, como nas capitais Rio de Janeiro-
RJ3 e Porto Alegre-RS.18 Trata-se de mulheres pobres, 
pouco escolarizadas e expostas a uma assistência pré-
natal inadequada. Cabe ressaltar não só o alto risco 
de sífilis congênita em mães que realizaram menos de 
quatro consultas de pré-natal, como também a pro-
porção de casos em mães com mais de sete consultas. 
Esse comportamento, também encontrado em outros 
estudos, expõe fragilidades na assistência pré-natal 
relativas ao acesso e à oportunidade do diagnóstico e 
do tratamento adequado da gestante infectada e seu(s) 
parceiro(s) sexual(is).24,25

A associação encontrada entre maior risco de detec-
ção de sífilis congênita e alguns desfechos da gravidez, 
como prematuridade e baixo peso ao nascer, consi-
derados mediadores do elevado risco de mortalidade 
perinatal, também é observada em outros estudos.3,5,14 
Esses desfechos podem ser considerados não como 
fatores de risco e sim como condições marcadoras 
para identificação pelos serviços de saúde de puérpe-
ras com sorologia positiva para sífilis.19

A distribuição espacial dos indicadores evidencia 
um padrão de agregação que possibilita visualizar no 
município áreas heterogêneas, nas quais as ações para 
controle desse agravo podem ser planejadas em conso-
nância com as necessidades e prioridades, guardando 
coerência com as diretrizes do SUS.

Na análise da raça/cor, os resultados retratam 
diferencial marcante, como a maior incidência da 

doença em recém-nascidos da raça/cor preta e parda. 
Este achado é reflexo de fatores sociais, mais do que 
biológicos,18 e revela-se como condição preditora da 
não realização de testes de rastreamento no pré-natal.26 
As mulheres negras têm menores chances de acesso ao 
pré-natal adequado12 e, portanto, menos oportunidade 
para detecção e tratamento da sífilis durante a gravidez.

Os achados deste estudo confirmam a influência da 
condição de vida na determinação da sífilis congênita, 
mostrando maior ocorrência desse agravo no segmen-
to mais empobrecido da população.16,18,19 Vários estu-
dos têm demonstrado a relação entre fatores sociais e 
atenção pré-natal de qualidade, ao verificarem que as 
mães com baixa renda são as que tem menos acesso 
a esse atendimento durante a gestação. Além disso, 
tiveram menor número de consultas e o iniciaram 
mais tardiamente.8,10,27 Ressalta-se o rastreamento 
para sífilis com maior idade gestacional e em menor 
número de VDRL,8 que se configuram como obstáculos 
à prevenção da transmissão vertical da sífilis.11

Outra condição a destacar é o maior risco de sífilis 
congênita em estratos de bairros com maior proporção 
de nascidos vivos de mães adolescentes, as quais ge-
ralmente pertencem a famílias de menor renda e sem 
companheiro estável e, portanto, são mais vulneráveis a 
complicações na gestação e menor acesso à assistência 
pré-natal adequada. Esses fatores têm desempenhado 
papel preponderante na morbimortalidade perinatal e 
neonatal, incluindo a sífilis, o que requer uma atenção 
especial dos planejadores em saúde.3,5,10,26,28

A associação da sífilis congênita com a escolaridade 
materna também tem sido observada em outras capi-
tais brasileiras, onde se destaca a baixa escolaridade 
materna como um dos principais fatores relacionados 
a esse agravo.3,18,29 A reconhecida associação dessa 
condição com a pobreza é um dos determinantes 
no acesso das gestantes a uma assistência pré-natal 
inadequada,11 o que contribui para a persistência 
da transmissão vertical da sífilis nesse segmento da 
população. 

O coeficiente de detecção de sífilis congênita 
mostrou-se um indicador sensível para revelar dife-
renças na acessibilidade da assistência pré-natal,4 fato 
consistente com a literatura, a qual aponta a ausência 
ou o baixo número de consultas de pré-natal como 
um fator de risco independente para a transmissão 
vertical da sífilis.14,18 A ausência de consultas torna-se 
um agravante, haja vista sua associação a um risco 
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cerca de 20 vezes maior para esse agravo.3 Todavia, o 
uso inadequado dos serviços de saúde reflete não só 
as desigualdades sociais mas, sobretudo, o despreparo 
da rede básica de saúde para captação e adesão dessas 
gestantes no pré-natal.25

A sobremorbidade para sífilis congênita, observada 
nos estratos e no Recife, revela o excesso de casos 
que poderia ter sido evitado em cada estrato se sua 
morbidade fosse igual ao estrato de melhor situação. 
A evitabilidade dos casos de sífilis congênita por me-
didas de atenção à saúde remete, obrigatoriamente, 
à presunção desse agravo como um evento sentinela.

O perfil da sífilis congênita no Recife mostrou um 
elevado risco de ocorrência da doença, caracterizado 

por condições desfavoráveis e de exclusão social para 
a mãe e seu concepto. No espaço urbano, o coeficiente 
de detecção de sífilis congênita apresentou marcantes 
diferenciais, ocultados pelos indicadores médios do 
Recife, e associou-se a fatores biológicos, socioeco-
nômicos e à assistência pré-natal, demandando tecno-
logias adequadas e estratégias diferenciadas para seu 
controle em áreas e grupos mais vulneráveis. 

Os achados aqui apresentados remetem, também, 
à necessidade de se rever a atenção pré-natal ofertada 
no município. Estes autores enfatizam a questão da 
acessibilidade aos serviços de saúde e à qualidade 
dos cuidados prestados à gestante, recomendando 
o enfoque de risco com atenção diferenciada para 
grupos mais vulneráveis (discriminação positiva), fun-
damental à consecução das ações de saúde incluídas 
nos protocolos para eliminação da doença.25

 A abordagem da sífilis congênita como agravo 
evitável pela ação dos serviços de saúde, sob o olhar 
dos diferenciais intraurbanos, não deve ser apenas 
uma estratégia a ser adotada como regra e sim uma 
questão ética, que implica uma “morbimortalidade 
consentida”, o que se contrapõe aos princípios cons-
titucionais de universalidade, integralidade e equidade 
do Sistema Único de Saúde.
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Resumo
Objetivo: descrever o processo endêmico-epidêmico da meningite viral no Recife-PE entre 1998 e 2008, segundo características da 

pessoa, tempo e lugar. Metodologia: estudo ecológico de tendência temporal, com identificação de epidemia por meio do diagrama 
de controle e comparação das características da doença entre os períodos endêmico e epidêmico. Resultados: rregistraram-se 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 4.754 casos e a taxa de incidência (TI) anual variou entre 13,86 e 
86,41 por 100 mil habitantes/ano; não houve sazonalidade, mas ocorreram duas epidemias, a primeira em 2002, com 551 casos 
(37,66/100 mil), e a segunda em 2007, com 1.755 casos (111,92/100 mil); a ocorrência de cefaleia, febre e vômitos foi frequente 
e estiveram sob maior risco crianças e pessoas do sexo masculino; nos momentos endêmicos, a TI foi maior em menores de um 
ano, embora nas epidemias tenha se mostrado mais elevada, entre cinco e nove anos. Conclusão: a meningite viral apresentou 
padrão diferenciado nos períodos endêmico e epidêmico.

Palavras-chave: meningite viral; epidemia; doenças infecciosas; vigilância epidemiológica.

Summary
Objective: to describe the endemic-epidemic process of viral meningitis in the Municipality of Recife, State of Pernambu-

co, Brazil, between 1998 and 2008, according to the characteristics of the individual, time and location. Methodology: this 
ecological study on time trends identified epidemics through control diagrams and comparisons of the disease characteristics 
between endemic and epidemic periods. Results: 4,754 cases were recorded in the Information System for Notifiable Diseases 
(Sinan) and the annual incidence rate ranged from 13.86 to 86.41 per 100,000 population/year; there was no seasonality, 
although two epidemics occurred; the first, in 2002, produced 551 cases (37.66/100,000) and the second, in 2007, produced 
1,755 cases (111.92/100,000); occurrences of headache, fever and vomiting were frequent, and children and males were at 
greater risk; during endemic periods, the incidence rate was highest among children under one year of age; in epidemic pe-
riods, the rate was highest among those between five and nine years of age. Conclusion: viral meningitis presented distinct 
patterns in endemic and epidemic periods.

Key words: viral meningitis; epidemic; infectious diseases; epidemiological surveillance.
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Introdução

A meningite viral (MV) constitui uma síndrome 
clínica cujos casos se distribuem de modo universal, 
com frequência mais elevada, no verão e outono, nos 
países de clima temperado,1-5 e, durante todo o ano, nos 
países de clima tropical e subtropical.2 A doença atinge 
todas as faixas etárias, embora as crianças sejam mais 
susceptíveis, e geralmente evolui clinicamente de forma 
aguda e benigna.1-7 Não obstante, a doença desperta 
grande atenção não só dos médicos, pela necessidade 
de diagnóstico diferencial com as formas bacterianas, 
como também dos familiares do caso, pois a associação 
das meningites ao risco elevado de transmissão e morte 
compõe a representação social da doença.1,4 

Muitos tipos de vírus causam essa forma de menin-
gite. A proporção de casos segundo a espécie do agente 
vem mudando nos últimos 20 anos, em consequência 
de diversos fatores como, por exemplo, aprimora-
mento de ações de prevenção, mutações nos agentes, 
susceptibilidade e modo de vida dos hospedeiros.1,2,4,5 
Atualmente, os enterovírus, transmitidos pelas vias 
fecal-oral e respiratória, são os principais agentes 
etiológicos da meningite viral, tanto nos casos isolados 
como nos surtos.1-3,5,7,8

Geralmente, essa doença ocorre de forma endêmi-
ca, embora, em todo o mundo, haja registro de epi-
demias.3-5,7-12 No Brasil, entre 2001 e 2008, a etiologia 
viral foi responsável por cerca de 44% dos casos de 
todas as meningites notificadas ao Sinan.13 Além de ser 
de notificação compulsória, a doença tem apresentado 
elevada magnitude e comportamento persistente nas 
últimas décadas, demandando o desenvolvimento de 
novas tecnologias de prevenção e controle e estratégias 
de intervenção,14 razão pela qual o Ministério da Saúde 
elaborou e implantou, em 2005, o ‘Protocolo para 
Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica 
das Meningites Virais’.15

Os estudos sobre meningite viral no Brasil concen-
traram-se nos aspectos etiológicos e identificaram os 

enterovírus como responsáveis pelos surtos da doença 
nos Estados do Rio de Janeiro (1978),16 Paraná (1998, 
2000 e 2001),7 São Paulo (1998 e 2004),17,18 Rio Gran-
de do Sul (2003),7,19 Bahia20 e Pernambuco (2002 e 
2007).7,21-23 Esses agentes também se vincularam aos 
casos atendidos em hospitais nos períodos endêmicos, 
segundo pesquisas realizadas em Salvador-BA,24 Belém-
PA6 e outros municípios do país.7 Porém, pesquisas 
de base populacional sobre tendência temporal e 
características da doença nos períodos endêmico e 
epidêmico são escassas. 

A adoção de medidas adequadas e em tempo opor-
tuno para prevenção e controle das doenças transmis-
síveis implica conhecimento sobre seu comportamento 
em diversos recortes temporais. No Recife, capital de 
Pernambuco, desde a década de 1990, a meningite vi-
ral vem apresentando elevada magnitude, com registro 
de epidemias em 2002 e 2007,21-23 embora nenhuma 
investigação sistematizada tenha sido realizada sobre 
o fato. O objetivo deste estudo é descrever o processo 
endêmico-epidêmico da meningite viral no Recife-PE, 
entre 1998 e 2008, segundo características da pessoa, 
tempo e lugar.

Metodologia 

Conduzido em duas etapas, o estudo ecológico de 
tendência temporal aborda o período entre 1998 e 
2008, no Município do Recife, Estado de Pernambuco, 
Brasil. Os dados sobre mês de ocorrência do caso, 
idade, sexo, bairro de residência, presença de cefaleia, 
febre, vômito, rigidez de nuca e convulsão, necessi-
dade de hospitalização e tipo de vírus isolado foram 
coletados na Secretaria de Saúde do Recife, por meio 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan). As estimativas populacionais foram obtidas da 
contagem populacional de 199625 e do Censo 2000.26

 Para definição de caso, adotou-se o critério do 
Ministério da Saúde. Foram incluídos no estudo 
aqueles com quadro clínico sugestivo de meningite 
cujo líquido céfalo-raquidiano apresentou aumento 
discreto dos leucócitos (5 a 500/mm3), dosagens de 
glicose normal e de proteína discretamente elevada 
e/ou contato com caso confirmado de meningite viral 
e/ou caso confirmado mediante identificação viral 
ou pesquisa de anticorpos virais.27 As inconsistências 
foram corrigidas e eliminadas as duplicidades e casos 
não enquadrados nesse critério. 

Atualmente, os enterovírus, 
transmitidos pelas vias fecal-oral e 
respiratória, são os principais agentes 
etiológicos da meningite viral, tanto 
nos casos isolados, quanto nos surtos.
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Descreveu-se a tendência temporal e, para identifi-
car os períodos epidêmicos, construiu-se o diagrama 
de controle com base na distribuição normal, cuja 
adequação foi avaliada pelo Teste de Normalidade de 
Anderson Darling.28 Excluídos os valores discrepantes, 
calcularam-se a média e o desvio-padrão mensais das 
taxas de incidência (TI). Definiu-se taxa de incidência 
a razão entre casos novos notificados e a população 
de residentes no Município no mesmo período. O 
resultado do somatório entre a média e 1,96 de 
desvio-padrão constituiu o limite máximo esperado 
do nível de endemicidade. Considerou-se epidemia a 
ultrapassagem persistente com posterior retorno das 
TI mensal aos níveis endêmicos.

Na segunda etapa, compararam-se as razões das 
TI e das proporções entre os períodos epidêmico e 
endêmico, considerando-se o primeiro como referên-
cia. Cada momento epidêmico foi confrontado com o 
período endêmico – de igual tamanho em meses – do 
ano anterior. A significância estatística foi avaliada pelo 
χ2 de Pearson e a probabilidade máxima de erro para 
rejeição da hipótese nula foi de 5%.

Considerações éticas
O presente artigo foi aprovado no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambu-
co, com registro CEP/UPE 121/08 e registro CAEE 
0114.0.097.00-08.

Resultados 

Entre 1998 e 2008, foram detectados, no Recife, 
4.754 casos de meningite viral com média anual de 
432 e mediana de 301 casos. A taxa de incidência (TI) 
anual variou entre 13,86 (2001) e 86,41 casos (2007) 
por 100 mil habitantes/ano, com os valores médio e 
mediano, respectivamente, de 27,93 e 21,83 casos 
por 100 mil habitantes. A doença apresentou padrão 
endêmico, com ocorrência elevada de casos em todos 
os meses do ano. Não se observou, entretanto, variação 
sazonal, tendência crescente ou decrescente, exceto 
em dois momentos epidêmicos (Figura 1).

A primeira epidemia iniciou-se, bruscamente, em 
maio de 2002, quando a TI atingiu 7,38 por 100 mil 
habitantes, correspondendo a um aumento de 414% 

Figura 1  -  Taxas de incidência mensal de meningite viral (por 100 mil habitantes) no Município do Recife-PE. 
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em relação ao mês anterior, de abril desse ano. Esse 
foi o pico máximo da epidemia, aproximadamente 
duas e seis vezes maior do que, respectivamente, o 
limite máximo esperado e a média mensal das TI. Em 
seguida, os valores só retornaram a níveis endêmicos 
em setembro. Em dezembro de 2002 e em janeiro de 
2003, contudo, o limite máximo esperado foi nova-
mente ultrapassado. Essa epidemia foi causada pelo 
Echovirus 30, durou oito meses e produziu um total 
de 551 casos, o que corresponde a uma TI de 37,66 
por 100 mil habitantes (Figura 2). 

Ao contrário da primeira, não se detectou o agente 
etiológico da segunda epidemia, iniciada em agosto de 
2007, com aumento progressivo dos casos e pico má-
ximo em novembro, quando a magnitude da TI (26,02 
por 100 mil habitantes) foi, aproximadamente, quatro 
vezes maior do que o limite máximo esperado e 16 
vezes maior do que a média. Desde então, verificou-se 
declínio gradual da curva até junho de 2008, quando os 
valores retornaram a níveis endêmicos. Essa segunda 
epidemia durou dez meses e produziu 1.755 casos, o 
que corresponde a uma TI de 111,92 casos por 100 
mil habitantes (Figura 2). 

Em todos os períodos analisados, as crianças até 
nove anos de idade e as pessoas do sexo masculino 
estiveram sob maior risco. Quando se detalhou a faixa 
etária, verificou-se que, nos momentos endêmicos, os 
menores de um ano apresentaram maior risco, seguidos 
pelas crianças nas faixas entre cinco e nove anos (maio 
de 2001 e janeiro de 2002) e entre um e quatro anos 
(agosto de 2006 e maio de 2007). Já nas epidemias, 
as TI mais elevadas foram observadas em crianças de 
cinco a nove anos e, em seguida, no grupo etário de um 
a quatro anos (Tabela 1). 

O risco de adoecimento na primeira epidemia 
(maio/2002-janeiro/2003) foi, aproximadamente, 
quatro vezes maior do que no período endêmico corres-
pondente (maio/2001-janeiro/2002) (p<0,0001). Na 
segunda epidemia (agosto/2007-maio/2008), esse ris-
co foi sete vezes maior em relação ao período endêmico 
(agosto/2006-maio/2007) (p<0,0001) (Tabela 1). 

Na primeira epidemia, verificou-se maior incre-
mento das taxas de incidência no sexo masculino e 
nas faixas etárias entre um e quatro e entre cinco e 
nove anos (p<0,0001). Quando se analisou a segunda 
epidemia, esse incremento foi maior no sexo feminino 
e nas faixas etárias entre cinco e nove e entre dez e 19 
anos (p<0,0001) (Tabela 1).

Os sinais e sintomas mais frequentes, em ambos os 
períodos, foram cefaleia, febre e vômitos. A proporção 
de casos com cefaleia e vômito foi maior na primeira 
epidemia, em relação ao período endêmico (p<0,0001 
e p=0,0027). Na segunda epidemia, verificou-se dife-
rença apenas na proporção de casos com cefaleia, em 
comparação com o período endêmico correspondente 
(p<0,0001). 

A proporção de casos com rigidez de nuca e 
convulsão, sinais cuja presença levanta a suspeita de 
meningite, foi semelhante nos momentos endêmicos 
e epidêmicos (p>0,05). No primeiro caso, oscilou, 
respectivamente, entre 43,76 e 59,06%, e no segundo, 
entre 4,72 e 1,16%.

A necessidade de hospitalização dos casos foi maior 
no período endêmico (agosto/2006-maio/2007) do 
que na segunda epidemia (agosto/2007-maio/2008) 
(p<0,0001), embora não se tenha verificado diferença 
na comparação entre a primeira epidemia e o momen-
to endêmico correspondente (p=0,5401) (Tabela 2).

Em relação à distribuição espacial dos casos, 
observa-se, nos quatro momentos analisados, a ocor-
rência da doença em todas as regiões da cidade, com 
maior proporção de bairros atingidos e com maior 
número de casos durante as epidemias; especialmente 
na segunda epidemia, quando foram registrados 20 e 
mais casos em 30 bairros. Em quatro desses bairros, 
ocorreram entre 81 e 106 casos. Nos dois momentos 
endêmicos, o número máximo de casos registrados 
em um bairro não chegou a 20 (Figura 3).

Discussão 

O estudo evidencia tendência temporal da menin-
gite viral mais ou menos constante em uma cidade do 
Nordeste do Brasil, caracterizando padrão endêmico 
com permanência de risco elevado em todos os meses 
do ano, além da ocorrência de epidemias. 

Como consequência do impacto das elevadas 
coberturas da vacina contra o sarampo, a rubéola e – 
principalmente – a caxumba, a meningite causada por 
esses vírus vem apresentando tendência decrescente 
nos países desenvolvidos.1,2,4 O mesmo comportamen-
to é observado nas formas cuja etiologia é atribuída 
aos enterovírus, principal causa da meningite viral 
na Coreia (1987 a 2003)3 e na Dinamarca (1977 a 
2001).4 O controle é resultado do desenvolvimento 
econômico e melhora das condições de saneamento 
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Figura 2  -  Diagrama de controle das taxas de incidência mensal de meningite viral (por 100 mil habitantes) no 
Município do Recife-PE. Brasil, 1998 a 2008
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básico e Saúde Pública.3,4 Em países cujo clima é 
temperado, verifica-se sazonalidade da doença.1-5

No Brasil, os enterovírus também são os principais 
responsáveis pela meningite viral.6,7,16-19,21,24 A situação 
observada no Recife se diferencia daquela identifica-
da na Coreia3 e na Dinamarca,4 onde a doença vem 
declinando. É possível que as condições de vida de 
sua população e o clima interfiram na persistência da 
doença, com elevada frequência de casos. O Recife é 
uma grande metrópole, com densidade demográfica 
de 6,4 mil habitantes/km2, clima tropical e problemas 
socioeconômicos como o de possuir apenas 43% de 
seus domicílios ligados à rede geral de esgotamento 
sanitário e conviver com a intermitência no abaste-
cimento de água.26 

Apesar da persistência da meningite viral ao longo 
dos anos, com elevadas taxas de incidência no Recife, 

o padrão endêmico da doença na cidade, quanto à 
distribuição desse risco pelas faixas etárias, é seme-
lhante ao de outros lugares, como o da meningite 
por enterovírus na Dinamarca e das enteroviroses 
nos EUA entre 1970 e 2005. O grupo de maior risco 
é representado pelos menores de um ano de idade, 
seguidos das crianças de um a quatro e de cinco a 
nove anos.2,4,5 

A frequência dos casos por faixa etária depende 
da exposição aos enterovírus ao longo do tempo e da 
susceptibilidade e imunidade adquiridas. As crianças 
são mais susceptíveis no primeiro ano de vida, quando 
possuem apenas os anticorpos maternos adquiridos 
passivamente, o que faz delas o grupo de maior risco. 
Quando elas começam a frequentar creches e esco-
las, apesar de já terem adquirido imunidade contra 
alguns sorotipos de enterovírus, aumenta a exposição 

Tabela 1  -  Comparação entre taxas de incidência (TI) de meningite viral (por 100 mil habitantes) segundo faixa 
etária e sexo, nos períodos epidêmicos e endêmicos, no Município do Recife-PE. 

 Brasil, maio/2001 a maio/2008 

 Variáveis 
Período epidêmico 1

(maio/02 a janeiro/03)
Período endêmico 1

(maio/01 a janeiro/02) Razão de TI 
Epi/End 1 p

N TI N TI

 Total 551 37,66 133 9,22 4,09 <0,0001

Faixa etária (anos)

  <1 28 115,44 17 71,07 1,62 0,1109

   1 - 4 169 174,03 31 32,37 5,38 <0,0001

   5 - 9 223 178,63 47 38,17 4,68 <0,0001

   10 - 19 90 31,45 24 8,51 3,95  0,0003

   20 e + 41 4,41 14 1,53 2,89 <,0001

  Sexo

   Masculino 323 47,47 76 11,33 4,19 <0,0001

   Feminino 228 29,14 57 7,39 3,94 <0,0001

 Variáveis 
 

Período epidêmico 2
(agosto/07 a maio/08)

Período endêmico 2
(agosto/06 a maio/07) Razão de TI 

Epi/End 2 p
N TI N TI

 Total 1.755 111,92 226 14,61 7,66 <0,0001

Faixa etária (anos)

   <1 79 303,86 22 85,80 3,54 <0,0001

   1 - 4 459 440,97 71 69,16 6,38 <0,0001

   5 - 9 734 548,53 65 49,25 11,14 <0,0001

   10 - 19 378 123,24 37 12,23 10,08 <0,0001

   20 e + 105 10,53 31 3,15 3,34 <0,0001

  Sexo

   Masculino 997 136,72 137 19,05 7,18 <0,0001

   Feminino 758 90,36 89 10,76 8,39 <0,0001

Meningite viral no Recife-PE

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):223-232, abr-jun 2011



229 

Tabela 2  -  Comparação entre proporções de casos de meningite viral segundo presença de  sinais e sintomas 
e necessidade de hospitalização nos períodos epidêmicos e endêmicos, no Município do Recife-PE.
Brasil, maio/2001 a maio/2008

Quadro clínico
Período epidêmico 1                  

(maio/02 a janeiro/03)
Período endêmico 1                

(maio/01 a janeiro/02) Razão de % 
Epi/End 1 p

Na % Na % 

Sinais e sintomas

      Cefaleia 521 91,17 131 84,30 1,17 <0,0001

      Febre 522 89,46 130 92,31 0,97 0,3332

      Vômito 518 86,29 131 75,57 1,14 0,0027

      Rigidez de nuca 492 57,93 127 59,06 0,98 0,8184

      Convulsão 449 4,01 127 4,72 0,85 0,7219

      Hospitalização 527 59,96 133 36,84 0,95 0,5401

Quadro clínico
Período epidêmico 2                             

(agosto/07 a maio/08) 
Período endêmico 2             

(agosto/06 a maio/07) Razão de % 
Epi/End 1 p

Na % Na % 

Sinais e sintomas

      Cefaleia 1.739 91,32 221 82,81 1,10 <0,0001

      Febre 1.739 88,84 221 89,59 0,99 0,7384

      Vômito 1.739 84,36 222 81,53 1,03 0,2789

      Rigidez de nuca 1.730 43,76 219 49,32 0,89 0,1189

      Convulsão 1.725 1,16 219 2,28 0,51 0,1646

      Hospitalização 1.738 25,83 222 59,01 0,44 <0,0001

a) Excluídos os ignorados      

a outros deles, razão porque as crianças de um a nove 
anos de idade passam a constituir o segundo grupo de 
maior risco.3,4 Esses fatores devem  estar a influenciar 
o comportamento da doença também no Recife.

O comportamento epidêmico não é só observado 
no Recife, senão também em outras cidades brasilei-
ras7,16-20 e países do mundo,3,5,8-12 incluindo os mais 
desenvolvidos. As duas epidemias detectadas foram 
diferentes, tanto no que se refere à magnitude quanto 
no delineamento das curvas. Enquanto na primeira 
o pico epidêmico foi duas vezes maior que o limite 
máximo esperado, na segunda esse pico foi quatro 
vezes maior que o limiar epidêmico.

A primeira epidemia foi causada pelo Echovírus 
30, frequentemente responsável por casos isolados e 
epidemias em várias partes do mundo,3,5,8-12 inclusive 
no Brasil.6,7,17 A segunda epidemia, cujo agente causal 
não foi identificado, apresentou maior número de ca-
sos que a anterior e risco de adoecimento 7,66 vezes 
maior do que no período endêmico correspondente. 
Nas duas epidemias, os casos ocorreram em todas as 
regiões da cidade, com maior quantidade de bairros 

atingidos e maior frequência de casos por bairro, 
em relação aos períodos endêmicos. Na segunda 
epidemia, esse comportamento foi mais expressivo: 
por exemplo, detectaram-se 80 e mais casos em 30 
bairros; e mais de 100 casos em apenas um deles.

As explicações para o surgimento das epidemias 
ainda são incipientes. Estudos sobre sorotipos de 
enterovírus revelaram que alguns deles circulam 
em determinada área geográfica ao longo dos anos, 
vinculando-se, portanto, ao comportamento endêmico 
da doença. A entrada de um novo sorotipo ou mudan-
ça genética naquele que se encontrava em circulação, 
a depender do estado de susceptibilidade/imunidade 
da população, pode favorecer a ocorrência de uma 
epidemia.5,8-11 O perfil dos casos de meningite viral 
durante a epidemia depende da exposição ao vírus e 
do estado de imunidade de cada grupo populacional, 
que varia segundo o momento e o lugar.

Nas epidemias, ocorre alteração do padrão habi-
tual da doença. No caso do Recife, embora tenha-se 
confirmado que o sexo masculino seja o de maior 
risco, revela-se uma mudança de faixa etária mais 

Ana Antunes Fonseca Lima e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(2):223-232, abr-jun 2011



230

Figura 3  -  Número de casos de meningite viral por bairro nos períodos endêmicos e epidêmicos no Município do 
Recife-PE. Brasil, maio de 2001 a maio de 2008
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atingida nas duas epidemias, quando as crianças de 
cinco a nove anos passam a ocupar o primeiro lugar. 
A maioria dos relatos de epidemias aponta o sexo 
masculino3,11,12,16 e as crianças3,7,10,16,18-20 como os gru-
pos de maior risco, embora se perceba variação nas 
faixas etárias dessas crianças. O perfil das epidemias 
do Recife foi semelhante ao verificado nas mesmas 
circunstâncias em Salvador-BA (2007),20 Horizontina-
RS (2003)7 e Rio de Janeiro-RJ (1978);16 porém, 
diferenciou-se das epidemias causadas pelo Echovírus 
30 na Coreia (1997)3 e em Idaho, nos Estados Unidos 
da América (2003),10 onde os menores de um ano e 
os de 15 e mais anos, respectivamente, apresentaram 
a maior proporção de casos.

Não obstante a faixa etária e o sexo de maior risco 
sejam os mesmos nas duas epidemias do Recife, a ra-
zão dos coeficientes de detecção revelou outro aspecto 
importante que as diferencia. Enquanto na primeira as 
crianças de um a quatro anos de idade e as pessoas 
de sexo masculino tiveram maior risco de adoecer em 
relação ao período endêmico, na segunda epidemia fo-
ram as crianças de cinco a nove anos, os adolescentes 
e as pessoas de sexo feminino que se destacaram como 
os grupos com maior aumento de risco. É provável que 
essas diferenças sejam influenciadas pelo estado de 
susceptibilidade e imunidade de cada grupo.

Quanto à sintomatologia, a maior frequência 
de casos com cefaleia, febre e vômitos também foi 
descrita em outros estudos, na maioria dos quais a 
febre foi o principal sinal da doença;7,16,18,19 exceto em 
Salvador,20 cuja manifestação clínica mais frequente 
foi a cefaleia, padrão semelhante ao encontrado nas 
duas epidemias do Recife.

 Destaca-se que a pequena proporção de casos com 
convulsão e a magnitude não muito significativa dos 
casos com rigidez de nuca, encontradas pelo presente 
estudo, questionam a noção bastante estabelecida na 
população – e, por vezes, entre os profissionais de 
saúde – de que só se deve pensar no diagnóstico de 
meningite quando um desses sinais estiver presente.  

A proporção de hospitalização de casos na segunda 
epidemia foi menor do que no período endêmico. Essa 
diferença, possivelmente, atribui-se a fatores como 
maior sensibilidade da vigilância, maior dificuldade 
de hospitalização dado o grande número de casos 
atendidos simultaneamente, e/ou menor patogenici-
dade do vírus vinculado à epidemia. 

Este primeiro estudo exploratório descreve o 
processo endêmico-epidêmico da meningite viral no 
Recife. Revelou-se manutenção de padrão endêmico, 
com elevada frequência de casos, só interrompido pela 
ocorrência de duas epidemias diferenciadas não só en-
tre si como também dos momentos endêmicos, quando 
se avaliaram atributos relativos a pessoa e lugar. 

Em síntese, constata-se que a doença se configura 
como um importante problema de Saúde Pública, 
especialmente em crianças, embora não se deva 
desconsiderar a magnitude registrada em outras fai-
xas etárias, como por exemplo, os adolescentes. Os 
resultados encontrados podem subsidiar a vigilância 
epidemiológica da doença, alertando para a possibi-
lidade de ocorrência de epidemias e para a necessi-
dade de sua detecção precoce, embora, para que se 
implementem ações adequadas em tempo oportuno, 
ainda sejam necessários avanços, principalmente na 
identificação viral.
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Resumo
Objetivo: descrever o atendimento antirrábico humano pós-exposição em 511 indivíduos agredidos por animais potencialmente 

transmissores da raiva, em Salgueiro-PE, no ano de 2007. Metodologia: as variáveis estudadas foram obtidas dos registros do 
atendimento antirrábico humano, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, analisadas pelo programa Epi Info 6.4. 
Resultados: o grupo mais atingido foi o adulto do sexo masculino residente na zona urbana; cães e gatos foram responsáveis por 
88,2% das agressões, estando sadios no momento da agressão (98,7%), provocando ferimentos profundos, únicos nas mãos/pés 
e membros inferiores; predominou a conduta de observação e vacinação; das pessoas analisadas, 85,7% procuraram atendimento 
médico em até cinco dias da agressão. Conclusão: a elevada indicação de tratamento antirrábico para pacientes que tiveram con-
tato com os animais sadio e observável aponta para três importantes fatores: a elevada indicação de tratamento antirrábico para 
pacientes que tiveram contato com os animais sadios, observável, aponta para três importantes fatores – o desconhecimento da 
norma técnica, baixa vigilância dos animais agressores ou desconhecimento da situação epidemiológica da área

Palavras-chave: raiva; profilaxia; vírus da raiva; vigilância epidemiologia.

Summary
Objective: to describe human rabies postexposure prophylaxis for 511 people attacked by animals that could potentially 

carry rabies in the Municipality of Salgueiro, State of Pernambuco, in 2007. Methodology: variables were obtained from 
human rabies prevention procedures data from the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) and were analyzed 
using Epi Info Program 6.4. Results: tthe most affected group was male adults living in the urban area; dogs and cats were 
responsible for 88.2% of attacks, and 98.7% of those were healthy during the attack; wounds were deep and were caused by a 
single bite in hands/feet or in lower limb; the main medical conduct was observation and vaccination; 85.7% of all analyzed 
people looked for medical help up to five days after the attack. Conclusion: the high indication for anti-rabies treatment to 
patients who had contact with healthy and observed animals suggests lack of knowledge of technical procedures, inappropriate 
animal surveillance or lack of knowledge of local epidemiological data.

Key words: rabies; prophylaxis; rabies virus; epidemiological surveillance.
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Introdução

A raiva humana é uma enfermidade infecciosa viral 
aguda, passível de ser controlada e  mesmo eliminada 
em meios urbanos, mediante a ação de instrumentos 
de vigilância, controle e prevenção, tanto em relação 
ao homem como ao animal transmissor.1-3

Apesar de ser conhecida desde a Antiguidade, 
continua a ser um problema de Saúde Pública, devido 
aos anos potencias de vida perdidos e à severidade de 
100% de letalidade.1-4 

Poucos países conseguiram livrar-se da doença. 
Outros mantêm seu ciclo urbano sob controle sobre 
casos esporádicos de transmissão por animais silves-
tres.1,2,5 No Brasil, a raiva ainda faz vítimas humanas, 
anualmente.   

Até 2003, cão e gato eram as espécies de maior 
relevância epidemiológica para a transmissão do vírus 
rábico na área urbana. Desde então, tem-se observado 
uma redução significativa dos casos de raiva urbana 
transmitida por essas espécies. Em 2004 e 2005, em 
decorrência de surtos da doença na região amazônica, 
a transmissão por morcego teve incremento a ponto 
de se tornar o principal transmissor da infecção ao 
homem no país,6 igualando-se aos Estados Unidos da 
América, onde a maioria dos casos estão relacionados 
à exposição aos morcegos.7

A criação do Programa Nacional de Profilaxia da 
Raiva (PNPR) na década de 1970 e descentralização 
de suas ações para Estados e municípios entre os anos 
de 1980 e 1990 tem possibilitado a manutenção do 
controle sobre a circulação do vírus por meio de ações 
locais: tratamento profilático antirrábico humano 
adequado e acessível; esclarecimento à comunidade; 
vacinação em massa de cães e gatos (campanhas na-
cionais); apreensão de animais errantes; controle de 
focos; e caracterização de área de risco.8,9

Apesar da existência de um protocolo específico de 
tratamento para a raiva humana no país, denominado 
‘Protocolo de Recife’, o qual tem como objetivo reduzir 
a mortalidade pela doença,10 considerando-se que um 
único caso de raiva representa falência do sistema 
local, a prevenção direcionada à profilaxia da raiva 
humana, sempre que houver suspeita de exposição ao 
vírus rábico, constitui a principal medida de controle.2,8

A profilaxia da raiva humana é feita por imunobioló-
gicos específicos e sua realização deve estar garantida 
permanentemente, nos serviços de saúde, para que o 

esquema vacinal recomendado seja rigorosamente 
cumprido.2,7,11

No Brasil, as vacinas de culturas celulares substi-
tuíram a utilização de vacinas produzidas em tecidos 
nervosos de animais. As vacinas de cultivo celular 
são de alta imunogenicidade e baixa reatogenicidade, 
apresentando reações adversas locais e sistêmicas 
brandas. Embora existam relatos de ocorrência de 
reações neurológicas graves, elas são de incidência 
muito baixa, da ordem de 1:150.000 a 1:500.000 
doses aplicadas.7 

Salgueiro é um dos mais importantes municípios 
de Pernambuco. Localiza-se a 518km da capital per-
nambucana, Recife-PE, e responde pela sede da VII 
Regional de Saúde do Estado. Desde 1974, o município 
não apresenta registro de casos de raiva humana: o 
último caso, registrado em um cão, data de 1999. 

Apesar da razoável manutenção do sistema de 
vigilância urbana para raiva animal, no ano de 2007 
foram registrados cinco casos de raiva bovina com 
confirmação laboratorial no município, alem de um 
caso de raiva canina com variante 2, este típico de 
amostra de vírus de rua, no município de Belém do 
São Francisco, limítrofe a Salgueiro-PE. Essas ocor-
rências demonstram circulação de vírus urbano e 
rural na região.

Entre os eventos de notificação, a profilaxia antir-
rábica humana é o de maior ocorrência no Município 
nos últimos anos.  

Ao se perceber a importância e necessidade de se 
ampliar e aprofundar o conhecimento acerca da epi-
demiologia na profilaxia da raiva no município, este 
estudo objetivou descrever o atendimento antirrábico 
humano pós-exposição em residentes de Salgueiro, 
no ano de 2007.

Metodologia 

Salgueiro está localizado na mesorregião do Sertão 
Pernambucano, Nordeste brasileiro, e dista 518km do 
Recife. Possui uma área de 1.734km2 e uma população 
de 55.281 habitantes, o que representa uma densidade 
demográfica de 31,9 habitantes/km². 

O serviço de profilaxia da raiva humana encontra-
se descentralizado em 13 unidades de saúde, 12 das 
quais são unidades básicas que realizam notificações 
e vacinação e uma é unidade hospitalar, que notifica, 
administra soro e vacinas e encaminha à unidade bá-
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sica mais próxima, para acompanhamento e aplicação 
das demais doses. O fluxo inverso ocorre a partir das 
unidades básicas, que notificam o caso e realizam 
a primeira dose de vacina, antes de encaminhar o 
indivíduo à unidade hospitalar para administração do 
soro, após indicação médica.

 As notificações oriundas das unidades de saúde 
que já tenham sido completadas são recolhidas se-
manalmente pelo setor de epidemiologia, para serem 
digitadas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan).

Com base no banco de dados de Atendimento 
Antirrábico Humano, integrante do Sinan municipal, 
realizou-se um estudo descritivo do tipo transversal em 
uma população de 511 indivíduos residentes, agredi-
dos por animais potencialmente transmissores da raiva 
e atendidos pelas unidades de saúde do Município no 
período de janeiro a dezembro de 2007. 

As variáveis selecionadas para o estudo foram 
categorizadas em: sociodemográficas; características 
do ferimento; características do animal agressor; e 
conduta profilática adotada pós-exposição. 

O tempo ‘exposição/tratamento’ foi definido como o 
período – em dias – decorrido entre o dia da exposição 
e o dia do início do tratamento.

O esquema profilático de pós-exposição é indicado 
para pessoas que estiveram expostas ao risco de infec-
ção pelo vírus rábico. A depender do tipo de exposi-
ção, tal esquema realiza condutas que vão da simples 
lavagem do local da agressão, com água e sabão (não 
tratar), até o tratamento completo, com soro e vacina. 

São incluídos como casos para o esquema de pós-
exposição: 1) indivíduos primo-vacinados; 2) indiví-
duos que tiveram esquema vacinal de re-exposição 
incompleto; e (3) os que realizaram esquema de pré-
exposição sem comprovação sorológica ou titulação 
inferior a 0,5 UI/ml.

Para o estudo, foram considerados casos para o 
esquema profilático de pós-exposição: 1) pessoas 
agredidas residentes no município de Salgueiro; 2) 
primo-vacinados; 3) aqueles com esquema de reexpo-
sição incompleta; e outros 4) que não informaram mas 
realizaram esquema de pós-exposição. Estes autores 
adotaram como critério de exclusão os residentes em 
outros municípios e os casos de duplicidade.

A incidência de atendimento antirrábico humano 
para os grupos populacionais e para o sexo foi calcu-
lado da seguinte forma:

Incidência de atendimento antirrábico por grupo 
populacional = nº de pessoas atendidas na faixa etá-
ria / população estimada para o ano na mesma faixa 
etária X 1.000.

Incidência de atendimento antirrábico por sexo = 
nº de pessoas atendidas por sexo / população estimada 
para o ano no mesmo sexo X 1.000.

Para a população estimada na mesma faixa etária, 
ano e sexo, foi consultada a base de dados de 2007 da 
fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os dados foram analisados pelos softwares Tabwin 
3.2 e Epi Info 6.4. 

Considerações éticas
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE), sob 
o registro nº 0121.0.097.000-08.

Resultados

Das 1.055 notificações pelo Sinan em Salgueiro, 
para todos os agravos incluídos no sistema de infor-
mações no período de janeiro a dezembro de 2007, 
531 (50,3%) foram relacionados ao atendimento an-
tirrábico humano, o que representa, para o município, 
um coeficiente de 96,1 casos de indicação de conduta 
profilática antirrábica por 10 mil habitantes. 

Não obstante, foram incluídas pelo critério de caso 
para o estudo 511 pessoas, das quais 97,7% (499) 
eram primo-vacinados, 0,8% (04) que apresentaram 
esquema de re-exposição incompleto após 90 dias 
e 1,5% (08) que não informaram mas realizaram 
esquema de pós-exposição.

Dos 511 atendimentos antirrábicos realizados, 
457 (89,4%) foram de pessoas que se submeteram 
ao tratamento com imunobiológicos (vacina; soro).

Considerando-se que um único 
caso de raiva representa falência 
do sistema local, a prevenção 
direcionada à profilaxia da raiva 
humana, sempre que houver 
suspeita de exposição ao vírus 
rábico, constitui a principal 
medida de controle.  
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A distribuição dos casos de atendimentos antirrá-
bico ocorridos em Salgueiro segundo o mês de notifi-
cação revelou que, no período de janeiro a dezembro 
de 2007, 16,4% dos casos foram notificados apenas 
no mês de outubro (Figura 1).

O segmento mais atingido foi o adulto: 47,9% das 
agressões, frequência quatro vezes superior à do 
grupo dos idosos (Tabela 1), embora tenha sido este, 
dos idosos, o grupo populacional de maior risco, 
com 11,4/1000 habitantes, seguido das crianças, com 
10,6/1000 habitantes. Quanto ao sexo, dos 511 pacientes 
atendidos, 279 eram do sexo masculino (54,6%).

 Quando analisada a exposição por grupos popula-
cionais e sexo, observou-se que nos grupos de crian-
ças, adolescentes e adultos, o sexo masculino foi mais 
atingido. Já entre os idosos, não houve predominância 
entre os sexos (Figura 2). 

Em relação à escolaridade, verificou-se que 60,7% 
das agressões ocorreram em pessoas com ensino fun-
damental, seguidas de crianças fora de faixa escolar 
(21,2%) (Tabela 1).

 Quanto à zona de residência, constatou-se que 
69,1% das agressões aconteceram na zona urbana 
(Tabela 1).                                                                                                                                          

Quanto ao tipo de agressão (Tabela 2), a mordedura 
apresentou maior frequência, com 376 casos (68,1%), 

seguida por arranhadura em 113 casos (20,5%). Essas 
duas formas de exposição, quando somadas, passam a 
representar 88,6% das agressões. A Figura 3 apresenta 
a combinação das proporções da região anatômica das 
lesões com a faixa etária dos indivíduos. 

Quanto à apresentação, localização anatômica e 
profundidade do ferimento, 59,9% dos casos atendidos 
apresentaram ferimento único, frequência 1,8 vezes 
maior à da ocorrência de ferimento múltiplo. Mãos 
e pés foram os locais mais frequentemente afetado 
(33,2%), seguidos das lesões nos membros inferiores 
(33,0%) e superiores (22,3%). Ferimento profundo 
(242 ocorrências) apresentou frequência de 59,0%, 
1,6 vezes maior quando comparada à dos ferimentos 
superficiais (155 ocorrências): 37,8% (Tabela 2).

Os cães representaram 61,6% das espécies agres-
soras, seguidos pelos felinos (26,6%) e por herbívo-
ros domésticos (9,4%). No momento da agressão, 
74,4% dos animais agressores foram referidos como 
sadios, dos quais 98,7% eram cães e gatos. Porém, 
99,2% dos animais passiveis de observação tiveram 
como condição final do animal a opção ‘ignorado’ 
(Tabela 3).

A Tabela 4 revela as características relacionadas à 
busca de atendimento e condutas adotadas no segui-
mento do caso. Verificou-se que o intervalo de tempo 

Figura 1  -  Distribuição percentual de atendimento antirrábico humano pós-exposição segundo o mês de 
ocorrência da agressão no Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. Brasil, 2007
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Figura 2  -  Distribuição dos atendimentos antirrábicos humanos de acordo com sexo e grupos populacionais no 
Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. Brasil, 2007
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decorrido entre o momento da agressão e a procura 
pelo atendimento antirrábico esteve, em 85,7% dos 
casos atendidos, entre zero e cinco dias; e em 8,0% 
dos casos atendidos, após dez dias, dos quais 19,5% 
(8) só procuraram atendimento após 30 dias.

Das condutas indicadas no atendimento antirrábico 
humano (Tabela 4), 67,3% foram do tipo observação + 
vacina, seguida por soro + vacina com 16,2%. Apenas 
10,6% dos casos foram dispensados de tratamento ou 
permaneceram sob observação. 

Houve interrupção de tratamento em 13 casos 
(2,5%); e em 33 (6,5%), não havia informação dis-
ponível. Aqueles com relato de interrupção deram-se 
por indicação da unidade de saúde.  

Quanto a infiltração de soro no(s) local(ais) do(s) 
ferimento(s) dos casos elegíveis para esse procedi-
mento (83), o procedimento foi realizado em apenas 
dois casos (2,4%) (Tabela 4).

Discussão

A incidência de atendimento antirrábico humano 
em residentes foi de aproximadamente uma pessoa 
atendida em cada 108 habitantes, maior que a encon-
trada em vários contextos e épocas.9,12-14

Alguns estudos referem os meses de agosto e se-
tembro como os de maior ocorrência de agressões.15,18 
Esse resultado mostrou que o mês de maior ocorrência 
de agressões foi outubro. Esse achado pode ser jus-
tificado por serem os meses de setembro e outubro 
programados para realização de campanhas nacionais 
de vacinação antirábica animal, o que proporciona o 
aumento de maior demanda aos serviços de saúde 
em casos de agressão; além de corroborar com a 
suposição de importante subnotificação dos casos em 
outros meses, reforçando, desse modo, a importância 
da divulgação.

Nesta pesquisa, o resultado encontrado para grupos 
etários diverge da literatura: a grande maioria dos 
estudos encontrou os menores de quinze anos como 
os mais expostos à agressão.16,17 

Em relação ao sexo, alguns autores relatam que 
a diferença entre casos masculinos e femininos é 
pequena. Nosso achado de maior frequência no sexo 
masculino é concordante com outros estudos.3,12,16,18 

O resultado observado para distribuição propor-
cional por grupos etários e sexo foi semelhante ao 
encontrado por outros autores.12,18 Ele sugere que 
crianças do sexo masculino estão mais expostas que 
as do sexo feminino pelas próprias brincadeiras típicas 
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Tabela 1  -  Distribuição dos casos de atendimento antirrábico humano segundo características 
sociodemográficas registrados em residentes no Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 
Brasil, 2007

       

Características Nº % Populaçãod   Incidência/1000a

 Grupos populacionais 

 Crianças (0-9) 115    22,5  10.848               10,6               

 Adolescentes (10-19) 92 18,0 10.878 8,5

 Adultos (20-59) 245 47,9 28.376 8,6

 Idosos  (60 e +) 59 11,6 5.179 11,4

 Sexo 

 Masculino 279 54,6 26.795                              10,5

 Feminino 232 45,4 28.486 8,1

 Raça/corb

 Branca 111 24,5 – –

 Preta 56 12,4 – –

 Amarela 32 7,1 – –

 Parda 248 54,7 – –

 Indígena 6 1,3 – –

 Escolaridadeb,c

 Analfabeta 32 8,3 –  –

 1º grau menor 81 20,9 – –

 1º grau maior 154 39,8 – –

 2º grau 9 2,3 – –

 3º grau / nível superior 29 7,5 – –

 Não se aplica 82 21,2 – –

 Zona de residência 

 Urbana 353 69,1 – –

 Rural 158 20,9 – –

a) Incidência calculada por 1000
b) Excluídos os ignorados
c) Formação  não disponível para a variável  
d) População estimada pelo IBGE para 2007
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Tabela 2  -  Distribuição dos casos de atendimento antirrábico humano segundo características do ferimento em 
residentes no Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. Brasil, 2007 

Características do ferimento Nº %

Tipo de exposiçãoa

Arranhadura 113 20,5

Lambedura 25 4,5

Mordedura 376 68,1

Outro 38 6,9

Totalb 552 100,0

Apresentaçãoc

Único 302 59,9

Múltiplo 163 32,4

Sem ferimento 39 7,7

Totalb 504 100,0

Localizaçãod

Mucosa 5 0,9

Cabeça/pescoço 24 4,1

Mãos/pés 193 33,2

Tronco 38 6,5

Membros superiores 130 22,3

Membros inferiores 192 33,0

Totalb 582 100,0

Profundidade

Profundo 242 59,0

Superficial 155 37,8

Dilacerante 13 3,2

Totalb 524 100,0

a) Ignorado
b) Os totais superam o total de indivíduos analisados devido a mesma pessoa sofrer mais de um tipo de exposição
c) Excluídos os ignorados e não preenchidos
d) Excluída desconhecida
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Figura 3  -  Distribuição percentual da localização anatômica das lesões combinadas por grupo etário das 
pessoas agredidas no Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. Brasil, 2007
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Tabela 3  -  Distribuição dos casos de atendimento antirrábico humano segundo características das espécies e 
condição inicial e final dos animais agressores de residentes no Município de Salgueiro, Estado de 
Pernambuco. Brasil, 2007

Característica do animal Nº %

Espécie 

Canina 315 61,6

Felina 136 26,6

Quiróptera 1 0,2

Primata 3 0,6

Raposa 3 0,6

Herbívoro doméstico 48 9,4

Outro 5 1,0

Condição inicial do animal 

Sadio 380 74,4

Suspeito 75 14,6

Raivoso 26 5,1

Morto/Desaparecido 28 5,5

Não preenchido 2 0,4

Condição final do animala

Negativo para raiva (Clínica) 2 0,5

Negativo para raiva (Laboratorial) 2 0,5

Ignorado 396 98,0

Não preenchido 4 1,0

Total 404 100,0

a) Aplicável apenas para cães e gatos
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Tabela 4  -  Distribuição das condutas adotadas segundo características do atendimento às pessoas agredidas no 
Município de Salgueiro, Estado de Pernambuco. Brasil, 2007

Seguimento Nº %

Tempo agressão a busca de tratamento (dias)

<1 132 25,8

1 a 5 306 59,9

6 a 10 32 6,3

>10 41 8,0

Total 511 100

Conduta

Dispensa de tratamento 29 5,7

Observação do animala 25 4,9

Observação + Vacinaa 344 67,3

Vacina 30 5,9

Soro + Vacina 83 16,2

Total 511 100,0

Interrupção de tratamento

Sim 13 2,5

Não 465 91,0

Não preenchido 33 6,5

Total 511 100,0

Motivo

Indicação da unidade de saúde 13 100,0

Abandono 0 0,0

Transferência 0 0,0

Total 13 100,0

Eventos adversos à vacina

Sim 0 0,0

Não 477 93,3

Ignorado 5 1,0

Não preenchido 29 5,7

Total 511 100,0

Eventos adversos ao soro

Sim 0 0,0

Não 83 100,0

Ignorado 0 0,0

Total 83 100,0

Infiltração de soro na(s) lesão(ões)

Sim 2 2,4

Não 66 79,5

Ignorado/em branco 15 18,1

Total 83 100,0

a) Aplicável apenas para cães e gatos  
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de menino, como segurar, conter, apartar brigas do 
animal e aproximar-se dele enquanto se alimenta etc. 
Idosos de ambos os sexos, por ficarem mais tempo no 
domicilio, estão expostos a agressões pelos mesmos 
motivos que as crianças. 

O grau de escolaridade é bem descrito na literatura 
como indicador de nível socioeconômico. Alguns 
estudos citam que fatores socioeconômicos parecem 
influenciar o risco de ocorrência de agressão por 
animais, observando que, quanto menor é a situação 
de desenvolvimento local, maior é a promiscuidade 
observada na relação homem-animal e menores são 
os cuidados sanitários tomados.5,12 Este estudo mos-
trou que pessoas com nível de escolaridade no ensino 
fundamental (5ª a 8ª série) foram as mais acometidas, 
contrariando e levando a supor que tenham havido 
subnotificações para as classes menos favorecidas e 
analfabetas. 

A mordedura foi o tipo de agressão mais freqüente 
verificado por este estudo, corroborando resultados de 
outras pesquisas.3,8,18 Acredita-se que a mordedura seja 
o principal tipo de exposição e a conscientização de 
que ela representa grande risco de infecção pelo vírus 
rábico pode induzir parte da população a não procurar 
o serviço de saúde por considerar – erroneamente – 
outros tipos de exposição como “menos graves”.16

A pesquisa revelou que as regiões anatômicas do 
corpo mais frequentemente afetadas foram mãos/pés, 
membros inferiores e membros superiores. Resultados 
semelhantes foram descritos por outros estudos.3,12,18 
Um deles entretanto, realizado em Osasco-SP, revelou 
maior frequência de agressão em membros superiores 
e na região da cabeça.16 As regiões anatômicas afetadas 
no referido estudo podem ser justificadas por estarem 
mais ao alcance dos animais e serem utilizadas no 
momento de defesa aos ataques.3,12,18

Na análise das relações existentes entre a idade 
dos indivíduos agredidos e a região anatômica das 
lesões, percebeu-se que no grupo com idade inferior 
ou igual a nove anos, membros inferiores foram 
a principal sede de lesões, seguida de mãos/pés e 
membros superiores. Já nos indivíduos com idade 
superior a nove anos, foram mais acometidos mãos/
pés, seguidos dos membros inferiores. Este resulta-
do difere do encontrado em região da Grande São 
Paulo,16 onde o grupo com idade menor ou igual a 
nove anos foi o mais envolvido, com maior sede de 
lesão na cabeça. 

O achado de maior frequência para ferimento único 
ratifica os estudos e os resultados apresentados em 
outros relatos.3,18 Quanto à profundidade, a maior 
frequência de ferimento profundo aproxima-se dos 
resultados descritos por Mundim,12 porém difere dos 
resultados de outros estudos.3,8,18

O predomínio de caninos, felinos e herbívoros 
domésticos como espécies agressoras ratifica os 
achados de outras pesquisas para as espécies caninas 
e felinas; contudo, difere desses mesmos estudos para 
herbívoros domésticos.3,16,18 Essa diferença para herbí-
voros domésticos pode ser atribuída ao fato de aqueles 
trabalhos terem sidos realizados em grandes centros 
urbanos. É importante destacar que no presente estu-
do, mesmo não apresentando as maiores prevalências, 
a ocorrência de agressão por herbívoros domésticos 
e animais silvestres não diminui sua importância na 
transmissão da raiva.

A avaliação clínica do animal observável é muito 
importante para determinar a conduta profilática 
visando evitar a aplicação desnecessária de imunobi-
lógicos, os quais oferecem risco ao indivíduo, apesar 
de a vacina de cultivo celular, utilizada nos esquemas 
vacinais atuais, ser menos reatogênica que a vacina 
Fuenzalida e Palacios.19 

Esse estudo mostrou que, no momento da agressão, 
a maioria dos animais encontrava-se sadia; porém, a 
informação sobre a condição final do animal observá-
vel era ignorada na quase totalidade dos casos, levando 
a supor deficiência na comunicação com o usuário, 
na busca ativa; ou mesmo no registro desnecessário, 
ainda que conhecida a condição final. Situação esta 
também evidenciada por outros estudos.3,8,16,18 

A rapidez com que as pessoas agredidas procuram 
o serviço de profilaxia da raiva no dia da agressão 
e em até cinco dias, constitui um bom indicador de 
conscientização da comunidade local sob o risco de 
contrair a doença.16 Os resultados  obtidos mostraram 
que, embora a grande maioria das pessoas agredidas 
procurem os serviços precocemente, ainda há uma 
alta proporção de pessoas em busca de atendimento 
tardio. Nesses casos dependendo da presença do vírus 
na saliva do animal agressor e do estado vacinal do 
hospedeiro exposto, pode-se constatar um grande 
risco de infecção pelo vírus rábico. 

O pequeno número de dispensas de tratamentos, 
tendo em vista o grande número de animais sadios, 
reflete falha na avaliação clínica dos animais agressores 
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observáveis visando a reduzir a frequência da indicação 
de vacinações em seres humanos. Falha que mostra 
falta de integração entre as Vigilâncias (Epidemiológica 
e Ambiental) com a Atenção Básica e a Assistência.  

De acordo com a Norma Técnica do Ministério da 
Saúde para a conduta profilática antirrábica humana, 
a forma como ocorreu a agressão (se o animal agre-
diu espontaneamente ou não) e, o local da agressão 
(na residência ou via pública) também são muito 
importantes na definição das condutas profiláticas an-
tirrábica humana a ser prescrita.12 No entanto, apesar 
da importância referida, essas variáveis não constam 
na ficha de investigação do atendimento antirrábico 
humano do Sinam. 

Este estudo pretende contribuir para o programa de 
controle da raiva em Salgueiro. Mais além, na medida 
em que apresenta as características dos casos, dos 
animais agressores e das condutas profiláticas ado-
tadas, enfatiza a necessidade de melhoria na atenção 
às pessoas agredidas, da implementação de ações de 
vigilância e de educação em saúde da população, para 
que a raiva humana seja definitivamente eliminada no 
Brasil, além de propor estudos avaliativos da conduta 
profilática adotada.

Em localidades como o município de Salgueiro, 
onde o perfil epidemiológico apresenta ausência de 
casos notificados de raiva animal no ciclo urbano há 
mais de uma década, e de casos humanos há mais de 
três décadas, a observação dos animais (cães e gatos) 
agressores é indispensável , uma vez que pode reduzir 
sobremaneira a prescrição desnecessária de vacinas 
antirábicas humana e o desperdício de recursos pú-
blicos. São necessárias, isso sim, capacitações contí-
nuas com os profissionais envolvidos no atendimento 
antirrábico humano.

Em relação à ficha de atendimento, os dados refe-
rentes à condição final do animal, deve-se incluir um 

campo onde se possa registrar a última data do período 
de observação previsto pela unidade que acompanha e 
encerra o atendimento. Também é mister acrescentar 
na ficha o local da agressão (na residência ou na na 
pública). É bom lembrar que esse local pode auxiliar 
os gestores de centro de zoonoses na tomada de deci-
são quanto ao controle das populações canina e felina, 
não só para o controle da raiva animal como também 
para outras zoonoses.

Os resultados encontrados alertam para a neces-
sidade de redução da prescrição nos atendimentos 
antirrábicos humanos pós-exposição em Salgueiro, 
em virtude do grande número de cães e gatos pas-
síveis de observação e por apresentar coeficiente de 
atendimento por 10 mil habitantes, quase três vezes 
superior ao parâmetro de análise dos atendimentos 
antirrábicos humanos da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde. 

Apesar da razoável manutenção do sistema de 
controle da raiva urbana e de um perfil epidemioló-
gico favorável à ausência de casos de raiva no ciclo 
urbano, deve-se manter a vigilância ativa permanente, 
para detecção de quaisquer alterações no perfil do 
agravo. É notório que a raiva silvestre se apresenta 
como um novo desafio para a vigilância desse agravo 
no Brasil, principalmente devido aos morcegos não 
hematófagos e seu adentramento nas residências em 
áreas urbanas.
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Resumo
Objetivo: analisar o uso de agrotóxicos em assentamentos de reforma agrária. Metodologia: estudo descritivo transversal de 

caracterização do uso de agrotóxicos e registro da ocorrência de sinais e sintomas autorreferidos, relacionados à exposição a esses 
produtos, mediante entrevista com os agricultores. Resultados: observou-se predominância da policultura temporária com cultivo 
de feijão e milho; foi relatada a utilização de seis agrotóxicos, geralmente no período chuvoso e de plantio das culturas temporá-
rias; quase todos os usuários adquiriram os produtos em casa agropecuária ou na cooperativa dos assentamentos; o descarte das 
embalagens vencidas ou vazias foi considerado inadequado; sete agricultores relataram intoxicações, referindo vertigens/tonturas, 
mal-estar generalizado e alergia na pele/coceira. Conclusão: os achados do estudo apontam para a necessidade de reavaliação 
das políticas públicas voltadas aos assentamentos, ressaltando-se a fragilidade do acompanhamento técnico e da fiscalização, além 
do não-cumprimento da legislação que controla a comercialização dos agrotóxicos.

Palavras-chave: agrotóxicos; assentamentos; exposição; saúde.

Summary
Objective: to analyze the use of pesticides in agrarian reform settlements. Methodology: a descriptive cross-sectional 

study of characterization of the use of pesticides, and register of self-referred signs and symptoms related to exposure to 
these products, through interviews with agricultural workers. Results: predominance of mixed temporary farming was 
observed, with cultivation of beans and corn; the utilization of six pesticides was related, usually in the rainy season and 
during the planting of temporary crops; almost all users bought the products at an agricultural store or at the settlements’ 
cooperatives; disposal of empty containers was considered as inappropriate; seven farmers reported poisoning, with vertigo 
/ dizziness, general malaise and skin allergy / itching. Conclusion: the study findings highlight the need for reassessment of 
public policies for the settlements, emphasizing the fragility of the technical monitoring and surveillance and, in addition, 
the non-compliance with the legislation that controls pesticides sales.

Key words: pesticides; settlements; exposure; health.
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Introdução

Os agrotóxicos são, reconhecidamente, produtos 
químicos potencialmente perigosos para a Saúde 
Pública quando mal empregados. Utilizados em larga 
escala por vários setores produtivos e, com maior 
intensidade, pelo setor agropecuário, podem provocar 
danos à saúde e ao meio ambiente.1-3 

Desenvolvidos para terem ação biocida, os agrotó-
xicos são potencialmente danosos para todos os seres 
vivos susceptíveis. Seus principais impactos colocam 
em risco recursos naturais essenciais à manutenção 
da vida no planeta, como a água, a fertilidade natural 
do solo e a biodiversidade.4 

Uma série de estudos científicos tem demonstrado 
que a utilização intensiva e inadequada de agrotóxi-
cos resulta em efeitos nocivos à saúde humana e aos 
ecossistemas naturais.4-9

A partir do final da década de 1980, sucessivos 
governos à frente do Estado do Ceará investiram na 
expansão dos Polos de Desenvolvimento,10 atraindo 
empresas de agronegócio. O maior desses projetos é 
o Pólo de Desenvolvimento Integrado Baixo Jaguari-
be, situado em área que concentra mais de 50% da 
agricultura irrigada do Estado.11 Uma característica 
comum aos produtores rurais da região é a utilização 
intensiva de agrotóxicos, seja nas grandes empresas 
agrícolas, seja na agricultura familiar.12

A relevância dessa questão orientou a estratégia do 
presente estudo, que visa avaliar aspectos da utilização 
dos agrotóxicos em assentamentos de reforma agrária 
situados na região, cujas atividades agrícolas estão 
centradas na produção de alimentos e que, até recen-
temente, se caracterizavam pelo desenvolvimento de 
sistemas agrícolas com pouca ou nenhuma aplicação 
desses produtos. A essas características somou-se a 
necessidade de se estabelecer a relação entre o uso 
de agrotóxicos na agricultura familiar praticada nos 
assentamentos e a degradação ambiental, visando 
conhecer os impactos negativos ao meio ambiente e à 
qualidade de vida das comunidades locais.

Metodologia

Foi realizado um estudo descritivo transversal, 
para caracterização do uso de agrotóxicos e registro 
da ocorrência de sinais e sintomas autorreferidos, 
relacionados à exposição a esses produtos em dois 

assentamentos de reforma agrária situados em Russas-
CE, município integrante do Pólo de Desenvolvimento 
do Baixo Jaguaribe. 

O município de Russas possui seis projetos de as-
sentamentos de reforma agrária, sob a coordenação 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A 
atividade econômica básica desenvolvida pelas famílias 
assentadas é a agricultura, com culturas de subsistên-
cia (feijão, milho e mandioca) e plantio de frutíferas, 
além da criação de pequenos animais. 

O processo de seleção dos assentamentos Mundo 
Novo (mais antigo e estruturado, criado em 1996) e 
Bernardo Marins II (mais recente, criado em 2005) 
deu-se com base em critérios relacionados à densi-
dade populacional (assentamentos de maior e menor 
número de famílias assentadas), à existência de uma 
pequena produção de informações sobre eles no In-
cra,13 o que enriqueceu e auxiliou o desenvolvimento 
desse trabalho, e ao fato desses dois assentamentos 
estarem habituados a receber pesquisadores univer-
sitários e técnicos da Universidade Federal do Ceará, 
daí ter sido mais fácil obter permissão das lideranças 
locais – no caso, o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) – no desenvolvimento dos trabalhos de 
campo previstos para este estudo.

O assentamento Mundo Novo, localizado a 48km da 
sede do município de Russas, conta com uma área total 
de 4.226,28 hectares e, atualmente, com 73 famílias 
assentadas, correspondendo a um total aproximado 
de 365 pessoas. O assentamento Bernardo Marin II 
tem área de 240 hectares e se localiza a 15km da 
sede municipal; conta, atualmente, com 33 famílias 
assentadas e um total aproximado de 145 pessoas.

Para este estudo, definiu-se como elegíveis todas 
as famílias que ocupassem um domicílio nos dois as-
sentamentos selecionados e que tivessem pelo menos 
um(a) agricultor(a). A família, além de ser base na 
vida econômica da comunidade, é, também, a uni-

Uma série de estudos científicos 
tem demonstrado que a utilização 
intensiva e inadequada de 
agrotóxicos resulta em efeitos 
nocivos à saúde humana e aos 
ecossistemas naturais.  
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dade predominante no cultivo da terra, uma vez que 
todas possuem área individual para plantar, além de 
participarem do cultivo no coletivo do assentamento. 

Nos assentamentos selecionados existiam 106 
domicílios ocupados, 33 no Bernardo Marin II e 73 
no Mundo Novo. Por ocasião da pesquisa in loco, 
observou-se que, em 84 desses domicílios, residia pelo 
menos um agricultor. Dois domicílios foram encon-
trados fechados e ocorreu uma recusa no Bernardo 
Marin II. A população de estudo ficou assim constituí-
da: 81 agricultores, 25 entrevistados no assentamento 
Bernardo Marin II e 56 no Mundo Novo.

Por meio de visitas domiciliares, todas as famílias 
dos assentamentos foram entrevistadas. Para responder 
ao questionário, selecionou-se o(a) trabalhador(a) 
agrícola que informou ser o principal responsável pela 
renda familiar. Para as entrevistas, realizadas nos meses 
de abril e maio de 2008, aplicou-se um questionário 
semi-estruturado, formulado especialmente para o 
estudo, cujas questões foram elaboradas com base 
em outros questionários já aplicados e disponíveis na 
literatura.12,14

O questionário utilizado continha questões agrupa-
das em três blocos. O primeiro bloco, relacionado às 
características sociodemográficas dos trabalhadores 
agrícolas, abrangeu: idade (em anos completos); sexo; 
escolaridade (em anos concluídos); renda familiar; 
número de pessoas na família; tempo de trabalho na 
agricultura; e se já havia trabalhado em outra atividade. 
O segundo bloco buscava informações relacionadas ao 
uso de agrotóxicos na área de estudo e à ocorrência de 
sinais e sintomas autorreferidos relacionados à expo-
sição a esses produtos. Foram considerados também 
os seguintes aspectos: tipo de atividade desenvolvida; 
principais culturas; agrotóxicos utilizados; local de 
compra dos agrotóxicos; orientação quanto ao uso; 
utilização de receituário agronômico; armazenamen-
to e destino das embalagens de agrotóxicos; e uso 
de equipamentos de proteção individual.  O último 
agrupamento de perguntas do questionário referiu-
se aos aspectos de qualidade dos recursos hídricos 
peridomiciliares dos assentamentos: fontes hídricas 
de abastecimento de água e suas características; tra-
tamento dado à água de beber; e destino dos esgotos 
e do lixo domiciliar. 

Informações complementares sobre os agrotóxicos 
utilizados na região foram obtidas junto ao órgão 
estadual de meio ambiente.

Com base nas informações coletadas, foram re-
alizadas análises descritivas das principais variáveis 
avaliadas para caracterizar o uso de agrotóxicos e suas 
repercussões nos assentamentos.

Considerações éticas
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (Parecer n° 
170/07 CAAE: 3556.0.000.031-07). Todos os indiví-
duos da pesquisa autorizaram sua participação no 
estudo mediante Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e as entrevistas foram numeradas com 
o intuito de preservar o nome do entrevistado. Os 
objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada foram 
discutidos com os representantes dos movimentos 
sociais atuantes nos assentamentos.   

Resultados

Verificou-se que 56,6% dos entrevistados eram do 
sexo masculino e 44,4% do sexo feminino, totalizando 
81 pessoas. Destas, 92,6% situavam-se na faixa etária 
entre 20 e 59 anos. Quanto ao nível de escolaridade 
dos assentados entrevistados, 62,9% estudaram até 
a 4ª série do ensino fundamental e 19,8% são anal-
fabetos. Em ambos os assentamentos, mais de 90% 
dos entrevistados relataram renda familiar de até um 
salário mínimo e 77,8% nunca trabalharam em outra 
atividade além da agricultura (Tabela 1). Em relação ao 
sistema de cultivo e às espécies cultivadas, constatou-se 
predominância do sistema de policultura temporária. 
Verificou-se que 100% dos agricultores entrevistados 
nos dois assentamentos cultivavam feijão e milho.

Do total de agricultores entrevistados nos dois 
assentamentos pesquisados, 30 referiram usar algum 
tipo de agrotóxico em seus sistemas agrícolas, sendo 
19 do Bernardo Marin II. Relataram também que o 
consumo de agrotóxicos é regulado pela incidência de 
pragas, geralmente no período chuvoso, e de plantio 
das culturas temporárias (janeiro a maio). 

Foi relatada a utilização de seis produtos químicos 
empregados no combate às pragas na agropecuária. 
Observou-se que os produtos químicos Parationa-
metílica (Folisuper 600 BR) e Monocrotofós (Azo-
drin 400), aplicados em lavouras de feijão e milho, 
representaram os tipos de agrotóxico mais referidos 
(22 dos 30 usuários), seguidos de um produto de uso 
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veterinário, Cypermethrin (Barrage), e Sulfona Fluo-
ralifática (Pikapau S). Outro agroquímico utilizado, 
o Ciclodienoclorado (Thiodan), foi mencionado por 
um único entrevistado, ocupante do assentamento 
Bernardo Marin II (Tabela 2).

Quanto ao local de compra dos agrotóxicos, quase to-
dos os usuários entrevistados (27) relataram adquirir os 
produtos em casa agropecuária da região ou na coope-
rativa dos assentamentos e 21 relataram receber algum 
tipo de orientação do técnico agrícola ou do vendedor. 
Quanto à armazenagem desses produtos, 16 usuários 
entrevistados o faziam dentro das próprias moradias, 
11 o colocavam fora da residência, junto com outros 
materiais, e três depositavam-nos a céu aberto. Entre as 
práticas de descarte de embalagem, 24 enterravam ou 

queimavam em áreas afastadas de suas residências ou 
em formigueiros dentro dos lotes (Tabela 2).

No que se refere aos equipamentos de proteção 
individual (EPI) para o manuseio e aplicação de 
agrotóxicos, 15 agricultores relataram nunca os 
utilizar. Os equipamentos de proteção mais referidos 
por aqueles que os utilizavam foram botas e chapéus 
(Tabela 2). 

Sete agricultores relataram já terem se intoxicado 
por agrotóxicos. Todos eram do sexo masculino, dos 
quais seis viviam no assentamento Bernardo Marin II. 
Os agrotóxicos utilizados na ocasião da intoxicação 
foram a Parationa-metílica (Folisuper 600 BR), em 
culturas de feijão e milho, e o Monocrotofós (Azodrin 
400) em culturas de melancia e algodão. No Mundo 

Tabela 1  -  Características sociodemográficas dos 81 agricultores entrevistados, segundo assentamentos de 
residência no Município de Russas, Estado do Ceará. Brasil, 2008

Variáveis
Assentamento Bernardo 

Marin II n=25
Assentamento Mundo 

Novo n=56
Total
n=81

N % N % N %
Sexo

Masculino 16 64,0 29 51,8 45 55,6
Feminino 9 36,0 27 48,2 36 44,4

Faixa etária (anos)a

20 - 29 5 20,0 15 26,8 20 24,7
30 - 39 10 40,0 5 8,9 15 18,5
40 - 49 1 4,0 17 30,4 18 22,2
50 - 59 9 36,0 13 23,2 22 27,2
60 e + 0 0,0 6 10,7 6 7,4

Escolaridade
Analfabeto 7 28,0 9 16,1 16 19,8
Até 4ª série 13 52,0 38 67,8 51 63
5ª série ou mais 5 20,0 9 16,1 14 17,2

Renda familiara

Menor que 1 salário 11 44,0 41 73,3 52 64,2
1 salário 12 48,0 11 19,6 23 28,4
2 ou mais salários 2 8,0 4 7,1 6 7,4

N° de pessoas na família
1 - 3 12 48,0 16 28,6 28 34,6
4 ou 5 8 32,0 23 41,1 31 38,3
6 ou + 5 20,0 17 30,3 22 27,1

Tempo de trabalho na agricultura (anos)
Até 15 5 20,0 14 25,0 19 23,4
16 - 30 12 48,0 13 23,2 25 30,9
31 ou + 8 32,0 29 51,8 37 45,7

Já trabalhou em outra atividade
Sim 7 28,0 11 19,6 18 22,2
Não 18 72,0 45 80,4 63 77,8

a) Diferença estatística significativa (p≤0,05) pelo Teste Exato de Fischer
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Tabela 2  -  Características do uso de agrotóxicos entre os 30 agricultores usuários, segundo assentamentos de 
residência no Município de Russas, Estado do Ceará. Brasil, 2008

Variáveis Assentamento Bernardo 
Marin II (n=19)

Assentamento Mundo 
Novo (n=11)

Total 
(n=30)

Controle de pragas com agrotóxicos
Sim 19 11 30

Agrotóxicos utilizados
Monocrotofós (Azodrin) 8 0 8
Parationa-metálica (Folisuper) 11 3 14
Sulfona fluoralifática (Pikapau) 6 0 6
Cypermethrin (Barrage) 9 0 9
Malation (Formicidol) 3 2 5
Endosulfan (Thiodan) 1 0 1

Local de compra dos agrotóxicos
Casa agropecuária 15 5 20
Cooperativa 2 5 7
Representante do produto 0 1 1
Não compra, consegue com o vizinho 2 0 2

Pessoa(s) que orientam qual agrotóxico deve ser usado
Representante do agrotóxico 0 1 1
Vendedor da loja de insumos agrícolas 3 3 6
Outros agricultores 4 3 7
Técnico /agrônomo 11 4 15

Utiliza receituário agronômico
Sim 10 0 10
Não 9 11 20

Local de armazenamento dos agrotóxicos
Dentro da casa (porão, armário, quartinho) 13 3 16
Local específico fora da casa 3 2 5
Fora da casa, junto com outros produtos 2 4 6
A céu aberto 1 2 3

Uso de equipamento de proteção
Sim 3 4 7
Nunca 10 5 15
Algumas vezes 4 1 5

Equipamentos de proteção utilizados
Lenço 4 2 6
Chapéu 4 5 9
Calça e blusa 4 3 7
Botas 4 5 9
Luvas 4 2 6
Máscara 4 1 5
Óculos 1 0 1

Relata de intoxicação por agrotóxicos
Sim 6 1 7
Não 13 10 23

Sintomas auto-referidos pelos agricultores
Vertigens/tonturas 2 0 2
Mal-estar generalizado 2 1 3
Alergia na pele/coceira 6 1 7
Dores de cabeça 4 1 5
Câimbras 1 0 1
Fraqueza ou cansaço 1 0 1
Falta de apetite 3 0 3

Descarte de  embalagens de agrotóxicos vencidas e vazias
Descarta a céu aberto 2 0 2
Enterra 8 2 10
Queima 6 8 14
Reutiliza 1 0 1
Outro destino 1 0 1
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Novo, apenas um agricultor afirmou já ter se intoxicado, 
embora relatasse que isso teria acontecido em trabalho 
fora do assentamento, por aplicação de Monocrotofós 
(Azodrin 400) em algodão (Tabela 2). Os sinais e sinto-
mas autorreferidos pelos agricultores ao se intoxicarem 
foram vertigens/tonturas, mal-estar generalizado, alergia 
na pele/coceira, dores de cabeça, cãibras, fraqueza ou 
cansaço, falta de apetite. Segundo os relatos, nenhum 
dos agricultores procurou atendimento em serviço de 
saúde por ocasião dos episódios referidos.

Apesar de o foco do artigo estar no uso de agro-
tóxicos na região estudada, incluiu-se duas vertentes 
sanitárias na abordagem, o tratamento de água de 
consumo e o descarte de lixo, representando a aten-
ção destes autores com aspectos mínimos relativos à 
qualidade de vida. 

Quanto ao tratamento dado à água de abastecimento 
consumida para beber, 23 entrevistados do assenta-
mento Bernardo Marin II realizavam algum tipo de 
tratamento (92%), e no Assentamento Mundo Novo, 
54 (96,4%) o faziam. O principal tratamento adotado 
foi a filtração, seguida de desinfecção com hipoclo-
rito (Tabela 3). Porém, percebeu-se uma lacuna no 
descarte de esgoto, pois 78 dos 81 domicílios dos 
assentamentos possuíam fossa (a maioria rudimentar) 
para dispor os efluentes sanitários. As águas residuá-
rias provenientes da lavagem de roupas, de louças e 
de banhos eram lançadas diretamente no solo (a céu 
aberto) (Tabela 3).

Em relação ao lixo, 76 entrevistados informaram 
que o queimavam ou enterravam. O conjunto dessas 
práticas respondeu por mais de 90% da destinação fi-

Tabela 3  -  Características sanitárias peridomiciliares segundo assentamentos no Município de Russas, Estado 
do Ceará. Brasil, 2008

Variáveis Assentamento Bernardo 
Marin II (n=25)

Assentamento Mundo 
Novo (N=56)

Total (N=81)

Fontes hídricas de abastecimento

Poço 17 35 52

Açude/lagoa 24 55 79

Sistema público 2 0 2

Canal de irrigação 10 0 10

Caminhão-pipa 22 10 32

Cisterna de Lâmina 2 36 38

Água de abastecimento

Mau cheiro 7 11 18

Gosto ruim 1 6 7

Alteração na cor 9 6 15

Presença de resíduos 7 7 14

Alta salinidade 24 0 24

Tratamento dado à água de beber

Somente filtração 2 0 2

Filtração e desinfecção com hipoclorito 17 45 62

Somente desinfecção com hipoclorito 4 7 11

Destino dos esgotos

Solo/plantação 1 2 3

Solo/fossa 24 54 78

Destino do lixo domiciliar

Queima 13 35 48

Enterra 6 8 14

Queima/enterra 3 11 14

Descarta a céu aberto 0 2 2

Outros destinos 3 0 3
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nal dos resíduos sólidos produzidos nos assentamentos 
(Tabela 3). Esse achado corrobora o que havia sido 
informado em relação às embalagens dos agrotóxicos 
(Tabela 2). 

Discussão

As características sociodemográficas dos entrevis-
tados nas duas comunidades estudadas não diferiram 
quanto ao sexo, escolaridade, número de pessoas 
na família e tempo de trabalho na agricultura. Não 
obstante, faixa etária e renda familiar apresentaram 
características diferentes entre os dois assentamentos: 
entre os agricultores do Mundo Novo, observou-se a 
participação de uma geração mais idosa e com menor 
renda. 

Alguns estudos realizados com agricultores usu-
ários de agrotóxicos de outras localidades do Brasil 
evidenciaram características sociodemográficas 
semelhantes às observadas em Russas. Por exemplo, 
no município de Magé, Rio de Janeiro, a avaliação dos 
efeitos da intoxicação em agricultores expostos aos 
agrotóxicos evidenciou uma relação entre baixo nível 
educacional dos agricultores e contaminação pelos 
agrotóxicos.15 Características sociodemográficas do 
trabalho rural foram analisadas nos municípios de 
Antônio Prado e Ipê, região serrana do Rio Grande do 
Sul, onde predominam pequenas propriedades com 
culturas diversificadas e estrutura familiar de produção 
agrícola, sendo verificada uma escolaridade média de 
4,8 anos.16 Estudos desenvolvidos em região rural de 
Nova Friburgo-RJ, município situado na microbacia do 
Córrego São Lourenço e caracterizado por agricultura 
familiar, demonstraram que os determinantes socio-
econômicos contribuíram para a contaminação por 
agrotóxicos em um grupo de agricultores expostos a 
mais de 100 produtos (adultos e crianças).17,18

Observou-se um número maior de usuários de 
agrotóxicos e de intoxicados entre agricultores entre-
vistados no assentamento Bernardo Marin II. Esse fato 
pode estar relacionado ao nível de organização ainda 
não consolidado nesse assentamento, com predomi-
nância da produção individual, na qual os agrotóxicos 
são utilizados em áreas próximas a residências e sem 
orientações técnicas adequadas para as formulações 
aplicadas, o que se reflete, também, na não observância 
do uso de equipamentos de proteção individual. 

Alguns estudos demonstraram associação positiva 

entre o uso de agrotóxicos e efeitos nocivos à saúde 
humana. No município de Cachoeiras de Macacu-RJ, 
Castro & Confalonieri18 investigaram as práticas de 
uso dos agrotóxicos e os impactos à saúde e ao meio 
ambiente e concluíram que 22,5% dos agricultores 
por eles entrevistados já haviam se intoxicado por 
agrotóxicos. O mesmo foi observado em regiões hor-
tifrutigranjeira, floricultura, canavieira e cafeeira de 
Minas Gerais:4 os autores desse trabalho demonstraram 
a existência de correlação entre as atividades exercidas 
pelos trabalhadores e possíveis efeitos à saúde pela 
exposição aos agrotóxicos.

Os sinais e sintomas autorreferidos pelos agriculto-
res entrevistados que mencionaram terem se intoxica-
do são, em parte, similares aos verificados por outros 
autores em estudos sobre utilização de agrotóxicos, 
como os observados na região da microbacia de São 
Lourenço, em Nova Friburgo-RJ,9 onde 72,5% dos 
agricultores queixaram-se de cefaleia, fadiga, vertigem, 
náuseas, vômitos, lacrimejamento, sudorese, derma-
tite, cãibras, secreção nasal e agitação/irritabilidade. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS),19 os organofosforados são os agrotóxicos  
responsáveis pelo maior número de intoxicações e 
mortes no Brasil. Neste estudo, eles foram citados por 
seis dos sete usuários dos assentamentos que relataram 
já terem se intoxicado. 

Os agrotóxicos mais mencionados pelos entrevis-
tados foram os organofosforados Parationa-metálica 
(Folisuper 600 BR) e Monocrotofós (Azodrin 400), 
aplicados, principalmente, em lavouras de feijão e 
milho. Esses produtos possuem toxicidade humana 
situada, respectivamente, nas classes toxicológicas I 
(extremamente tóxica)20 e II (altamente tóxica).20 

O Monocrotofós (Azodrin 400) teve seu cadastro 
ambiental cancelado em 2008. Estudo realizado em 
assentamento de reforma agrária localizado no Norte 
Fluminense também identificou a Parationa-metálica 
(Folisuper 600 BR) como um dos principais produtos 
químicos utilizados pelos agricultores.21 

Merece destaque, ademais, o Endosulfan (Ciclodie-
no Thiodan EC). Embora mencionado por um único 
entrevistado, esse produto é classificado como classe 
toxicológica II, altamente tóxico.20 O Cypermethrin 
(Barrage) possui toxicidade humana mediana (Classe 
III),20 é de uso veterinário e não se enquadra como 
agrotóxico, sendo cadastrado somente no setor Saúde, 
para uso domissanitário. 
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Os agricultores relataram o uso de Sulfona Fluora-
lifática (Pikapau S), para exterminar formigas, e do 
piretróide Malation (Formicidol), de uso domiciliar. 
Ambos esses produtos pertencem à classe toxicológica 
IV (pouca ou muito pouca toxicidade humana)20 e não 
são cadastrados no órgão ambiental.  

Todos os entrevistados que relataram utilização de 
agrotóxicos empregavam o controle fitossanitário pelo 
uso de inseticidas. Geralmente, esses produtos são 
indicados no combate a pragas no cultivo de frutas. 
Seu uso nos assentamentos, em culturas de feijão e 
milho, possivelmente se explica pela expansão do 
agronegócio da fruticultura na região, fato que, segun-
do Elias & Pequeno,10 induz os pequenos agricultores 
a aderirem aos chamados “pacotes tecnológicos”, 
com a utilização intensiva de agroquímicos. Apesar 
da obrigatoriedade do receituário agronômico para 
compra de agrotóxicos, prescrito por profissionais 
legalmente habilitados e prevista no artigo 13 da Lei 
Brasileira de Agrotóxicos,20 todos os entrevistados do 
Mundo Novo e quase a metade do Bernardo Marin II 
declararam desconhecer a exigência legal que regula 
a comercialização desses produtos.  

Para a prática da pulverização manual de agrotó-
xicos, o equipamento de proteção individual conside-
rado ideal é o macacão impermeável, acompanhado 
de botas e luvas de borracha e de máscara com filtros 
especiais para exposição a produtos químicos.22 To-
davia, verificou-se que muitos agricultores dos assen-
tamentos estudados não utilizavam equipamentos de 
proteção, o armazenamento dos agrotóxicos ocorria 
nas próprias dependências das moradias e o descarte 
das embalagens vazias e vencidas não obedecia às nor-
mas da legislação em vigor, que prevê sua devolução 
ao fornecedor/fabricante. 

Observou-se, neste estudo, que as ações ocorreram 
desarticuladas de uma conduta norteada pelas nor-
mas regulamentadoras existentes, a exemplo do uso 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) e do 
armazenamento e descarte final das embalagens.23 O 
fato denota a necessidade de fiscalização/supervisão, 
e do desenvolvimento de trabalhos educativos visando 
à ampliação da consciência crítica dos atores sociais 
envolvidos com o trabalho de campo. São necessárias e 
imprescindíveis ações conjuntas entre os setores gover-
namentais e os grupos representativos dos assentados 
que lidam diretamente com os agrotóxicos, para que 
as normas vigentes sejam efetivamente incorporadas.

Questões similares foram observadas em outro 
estudo,8 que pesquisou a utilização de agrotóxicos em 
tomates produzidos em Camocim de São Félix, Estado 
de Pernambuco, e constatou a prática de deixar as em-
balagens vazias ou restos de produtos espalhados pelo 
campo, enterradas no próprio lote ou armazenadas 
para posterior queima. A opção inadequada de inci-
nerar e/ou enterrar está diretamente relacionada à não 
realização de coleta de resíduos sólidos pelo serviço 
público municipal. As águas de chuva e de irrigação 
podem levar à contaminação ambiental generalizada, 
ao espalharem esses resíduos abandonados.

Convém ressaltar que os assentamentos estudados 
não possuíam sistemas públicos de distribuição de água, 
nem instalações sanitárias em rede. A água utilizada pro-
cedia, principalmente, de poços tubulares. A maioria dos 
domicílios possuía fossa rudimentar para disposição dos 
efluentes sanitários e as águas residuárias provenientes 
da lavagem de roupas, de louças e de banhos eram 
lançadas diretamente no solo (a céu aberto).

A ausência de saneamento básico e de acesso aos 
serviços de saúde resulta das limitações das políticas 
públicas nesses setores. Segundo outros estudos,17 ao 
se realizar uma avaliação integrada do impacto do 
uso de agrotóxicos sobre a saúde humana em uma 
comunidade agrícola de Nova Friburgo-RJ, identificou-
se, como um dos fatores responsáveis pelos níveis de 
contaminação encontrados, a inexistência de políticas 
públicas mais efetivas.

Trabalho mais recente, de estudo comparativo de 
três populações – assentamento e acampamento do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e 
famílias de bóias-frias em Unaí-MG –, apontou falta 
tanto de domicílios com água encanada como de 
acesso qualificado aos serviços de saúde, desvantagens 
associadas às limitações das políticas públicas de sa-
neamento e de saúde, ainda não superadas.24 

Os resultados da investigação comprovaram a 
relevância do presente estudo. Eles possibilitam 
identificar alguns impactos negativos da utilização 
desses produtos em atividades de comunidades que, 
até recentemente, se caracterizavam pelo desenvolvi-
mento de sistemas agrícolas centrados na produção 
de alimentos com pouca ou nenhuma aplicação de 
agrotóxicos. A consciência crítica difere entres os su-
jeitos, frente aos possíveis riscos do impacto causado 
pelo uso do agrotóxico, tanto para o meio ambiente 
como para a saúde do homem. 
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Verificou-se, nos depoimentos dos entrevistados, 
que as questões a envolver o uso dos agrotóxicos no 
campo são abrangentes, de difícil abordagem, princi-
palmente quando os participantes são convidados a 
expressar seus pensamentos e concepções.  

Embora não tenham sido pesquisados resíduos de 
agroquímicos, a principal contribuição deste trabalho 
consiste na comprovação da utilização de agrotóxicos 
em comunidades que se caracterizavam pela não 
adoção desses insumos. Ressalta-se a importância de 
políticas públicas, especialmente nas áreas da Saúde 
e do Saneamento, voltadas a essas populações que se 
caracterizam por grande vulnerabilidade aos riscos do 
uso de agrotóxicos. 

Essa vulnerabilidade deve-se a diversos fatores, os 
quais são passíveis de ações de saúde, tanto na área 
de promoção como de vigilância. A baixa escolarida-
de dos assentados, que dificulta o entendimento das 
informações técnicas e a utilização de equipamentos 
de proteção individual durante a aplicação, caracteriza 
uma população despreparada para a manipulação 
dessas substâncias. O acesso precário a bens, serviços 
e infraestrutura de saneamento também contribui para 
esse quadro.

Em geral, nessas pequenas comunidades, a agricul-
tura é um ciclo familiar. Todos participam do cultivo, 
adubagem, combate às pragas e colheita e, portanto, 
expõem-se diretamente aos agroquímicos utilizados. 
A fragilidade das políticas de fiscalização e acompa-
nhamento técnico e o não cumprimento da legislação 
que controla a comercialização dos agrotóxicos 

propiciam o acesso indiscriminado a esses produtos 
e a possibilidade de contaminação, com prejuízos à 
saúde e ao meio ambiente, aspectos também passíveis 
de intervenção local. 

Os dados levantados por estes autores, quanto à 
vigilância ambiental em saúde e ao uso de agrotóxicos, 
sugerem que as instituições de saúde e seus profissio-
nais não se encontram preparados para lidar com a 
questão. Nas respostas dos entrevistados, constatou-se 
uma consciência relativa sobre a importância dos agro-
tóxicos para a saúde e o meio ambiente. Na prática, 
entretanto, evidencia-se uma contradição nas exigên-
cias estabelecidas por Lei, todavia não regularmente 
seguidas. Isso parece demonstrar que a operacionali-
zação das atividades de vigilância ambiental perpassa 
questões ideológicas individuais. É necessária uma 
reflexão crítica dessa realidade, para modificar o que 
não se concebe por uma determinação legal. 

As evidências encontradas sugerem a necessidade 
de reavaliar as atuais políticas públicas de desenvolvi-
mento agrícola quanto a seu enfoque e instrumentos, 
bem como a implementação de estratégias de pre-
venção, intervenção e controle por parte dos serviços 
locais de vigilância ambiental, de forma a propiciar me-
lhoras na qualidade de vida do trabalhador rural e da 
população geral, evitando a contaminação ambiental. 

Espera-se que os achados deste estudo incentivem 
a realização de novas investigações sobre o uso de 
agrotóxicos e estimulem a adoção de práticas susten-
táveis e o desenvolvimento de ações intersetoriais de 
médio e longo prazo.
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Resumo
Objetivo: caracterizar as dificuldades encontradas para mudanças de práticas alimentares de pessoas com diabetes mellitus 

tipo 2 atendidas em consultório de nutrição de um ambulatório de alta complexidade. Metodologia: a amostra foi composta 
por pessoas com diabetes mellitus tipo 2 atendidas no ambulatório de nutrição do Sistema Único de Saúde em Teresina, 
Piauí, pelo método da pesquisa qualitativa, mediante entrevista semiestruturada. Resultados: foi possível compreender as 
práticas alimentares em sua multidimensionalidade; essas valorações, quando não consideradas pelos profissionais, dificultam 
a relação com as pessoas, que não aderem satisfatoriamente ao plano dietoterápico; valores culturais e afetivos e limitações 
econômicas também interferem na adesão ao tratamento. Conclusão: o estudo detectou o uso frequente da medicina popular 
na tentativa de cura ou melhora da doença; o conhecimento de aspectos subjetivos da realidade, com foco regionalizado, 
pode contribuir para a vigilância em saúde ao oferecer subsídios para intervenções nutricionais eficazes. 

Palavras-chave: diabetes mellitus; vigilância em Saúde Pública; educação em saúde. 

Summary
Objective: to characterize the difficulties encountered in changing the eating habits of people with type 2 diabetes 

mellitus treated at an outpatient nutrition clinic of high complexity. Methodology: : the sample consisted of people with 
type 2 diabetes mellitus attending the outpatient nutrition clinic of the Unified Health System (SUS) in the Municipality 
of Teresina, State of Piauí, Brazil; the authors adopted the method of qualitative assessment, through semi-structured 
interviews. Results: it was possible to understand the eating practices in its multidimensionality; these valuations, 
while not considered by the professionals, complicate the relationship with people who do not adhere satisfactorily to 
diet therapy plan; cultural and emotional values, and economic limitations, also interfere with treatment adherence. 
Conclusion: the study found a frequent use of traditional medicine in an attempt to cure or improvement. The 
knowledge of subjective aspects of reality with regionalized focus may contribute to health surveillance, offering support 
for effective nutritional interventions.

Key words: diabetes mellitus; ; vigilance in public health; education in health.
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Introdução

Importantes transformações marcaram o perfil 
epidemiológico do Brasil nas últimas décadas. De um 
quadro caracterizado por altas taxas de morbidade e 
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, 
transitou-se, em um período de tempo relativamente 
curto, para um predomínio das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), provocando alterações na ma-
neira de adoecer e morrer da população.1,2 No Brasil 
como um todo, essa transição epidemiológica não foi 
homogênea, o que se pode explicar pelas diferenças 
regionais quanto à situação socioeconômica, acesso a 
serviços de saúde, diversidade cultural, velocidade de 
urbanização, acesso e uso de informações, e mudanças 
de estilo de vida.2,3

A complexidade etiológica das DCNT implica estas 
não estarem condicionadas pelos aspectos sociais, cul-
turais, políticos e ambientais, e, de forma mais direta, 
por fatores de risco comportamentais e atitudinais, 
os quais se imbricam de forma sinérgica, como no 
tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação 
inadequada, dislipidemias, baixo consumo de frutas 
e verduras, consumo elevado de colesterol e gordura 
saturada e sedentarismo.4-6  

Estudo multicêntrico realizado em nove capitais bra-
sileiras, entre 1986 e 1988, demonstrou uma prevalência 
de diabetes mellitus de 7,6% na população de 30 a 69 
anos de idade.7 Dados mais recentes, como os de um 
estudo realizado em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
apontaram uma prevalência de 12,1% em população da 
mesma faixa etária.8 A Sociedade Brasileira de Diabetes 
estima que no Brasil, em 2005, existiam em torno de 
oito milhões de indivíduos com DM.5

O aumento do sobrepeso e a obesidade, associado 
aos estilos de vida e ao envelhecimento populacional, 
são os principais fatores a explicar o crescimento da 
prevalência de diabetes tipo 2.9,10 A orientação nutri-

cional e o estabelecimento de dieta para o controle 
metabólico de pacientes com diabetes mellitus, e sua 
associação a mudanças no estilo de vida – incluindo 
a atividade física, – são considerados fundamentais. 

No plano alimentar, deve-se levar em consideração 
os hábitos alimentares dos indivíduos, suas condições 
socioeconômicas e o acesso aos alimentos. Porém, as 
mudanças esperadas não são fáceis de serem realiza-
das, pois envolvem valores arraigados na cultura, nas 
tradições regionais e no espaço social-alimentar do 
homem.11 Diversos autores chamam a atenção para o 
fato de que a alimentação não se limita a um ato que 
satisfaz necessidades biológicas: mais do que isso, 
ela representa valores sociais e culturais, envoltos em 
aspectos simbólicos que materializam a tradição na 
forma de ritos e tabus.12,13 A visão antropológica da 
alimentação também se faz necessária quando o tema 
é abordado pela Saúde Pública. Esse diálogo tem pro-
porcionado vários enfoques, como os da antropologia 
e da alimentação, que enriquece a compreensão da 
forma como aspectos sociais e culturais relacionados 
a hábitos alimentares condicionam o comportamento 
dos indivíduos de determinada sociedade.12-14

O objetivo deste estudo foi caracterizar as dificulda-
des encontradas para a mudança de práticas alimenta-
res de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 atendidas 
no consultório de nutrição de um ambulatório de alta 
complexidade. Seus autores esperam que ele possa 
contribuir para a adoção de práticas de vigilância em 
saúde e ações de educação e comunicação em saúde 
pelos serviços.

Metodologia

Realizou-se um estudo descritivo em um consultório 
de nutrição de um ambulatório de alta complexidade, 
por meio de uma abordagem qualitativa, com o pro-
pósito de investigar a experiência das pessoas em sua 
vida cotidiana, buscando compreender questões da 
sua própria realidade, incluindo fatos, fenômenos e 
situações que, a rigor, não se pode quantificar.15

O cenário de investigação foi o Hospital Getúlio Var-
gas, da rede estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), 
um hospital de ensino de nível terciário e referência 
regional localizado no município de Teresina, capital 
do Estado do Piauí. Seu ambulatório recebe grande 
afluxo de pessoas dos bairros periféricos, de cidades 
do interior do Estado e de Estados vizinhos.

A orientação nutricional e o 
estabelecimento de dieta para o 
controle metabólico de pacientes 
com diabetes mellitus, associados a 
mudanças no estilo de vida – incluindo 
a atividade física – são considerados 
fundamentais.
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Os sujeitos do estudo foram pessoas com diag-
nóstico de diabetes mellitus tipo 2, referidos para 
atendimento no ambulatório. Esses indivíduos foram 
encaminhados ao profissional de nutrição (res-
ponsável pela pesquisa) por médicos ou outro(s) 
profissional(is) do mesmo hospital, bem como de 
outros serviços. Os critérios de inclusão referiam-se 
a pessoas com diabetes tipo 2, entre 18 e 60 anos de 
idade, residentes em Teresina-PI. Foram excluídas 
pessoas de grupos vulneráveis – população carcerária, 
indígenas, pessoas com transtornos psiquiátricos – e 
gestantes ou nutrizes com diabetes gestacional.

O instrumento de coleta de dados constituiu-se de 
um roteiro para entrevista semiestruturada, aplicado 
após previa autorização dos sujeitos pesquisados. O 
número de pessoas entrevistadas foi de 20 pacientes, 
encerrando-se a coleta com esse número ao se cons-
tatar saturação do discurso. A pesquisa foi realizada 
no período de maio a junho de 2008.

Realizadas as entrevistas, seus resultados foram 
examinados com a referência teórica da análise de 
conteúdo, metodologia proposta por Bardin.16 Em 
seguida, esses conteúdos analíticos foram discutidos 
tendo como referências a literatura pesquisada e a 
experiência e vivência no atendimento em consultório. 
Por último, os mesmos conteúdos, após a discussão 
crítica, foram classificados em categorias temáticas, 
segundo diferentes dimensões do objeto de estudo, 
existentes a priori , previsíveis portanto, corresponden-
tes a algumas hipóteses contidas no roteiro de entre-
vista: ‘relação com o profissional e a prescrição 
da dieta’; ‘prática alimentar dos entrevistados’; 
‘não aceitação da doença’; ‘limitações econô-
micas’ e ‘valor afetivo da alimentação’. Mais uma 
categoria – ‘uso da medicina popular’ – surgiu 
espontaneamente, na fala dos entrevistados

Considerações éticas
As entrevistas foram realizadas em consonância com 

os ditames éticos da pesquisa em seres humanos. Cada 
pessoa foi informada sobre os objetivos da pesquisa 
e sua forma de participação, das gravações em áudio, 
da proteção do anonimato e resguardo do sigilo, bem 
como de sua opção de desistência do estudo a qualquer 
momento e sem prejuízo pessoal. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz/
RJ (Protocolo CEP/ENSP nº 188/07). 

Resultados 

O grupo estudado foi composto de 20 pessoas, 18 
do sexo feminino. A idade variou entre 30 e 59 anos. 
Quanto à ocupação, 11 eram servidores públicos, 
quatro aposentados e os demais: lavrador, doméstica 
e comerciante. Apenas um entrevistado referiu não 
ter qualquer renda, enquanto 16 recebiam mensal-
mente até três salários mínimos; e os demais, acima 
desse valor. Em relação à escolaridade, 14 referiram 
ter ensino fundamental; e os demais, ensino médio 
completo. Todos residiam em bairros da periferia 
de Teresina. Metade dos entrevistados referiu ter 
hipertensão arterial e 11 faziam uso de medicação 
hipoglicemiante.

Relação com o 
profissional e a prescrição da dieta
A prescrição de dietas para pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2 é um aliado importante no controle 
clínico-metabólico desse agravo, sendo conduta roti-
neira do profissional de nutrição.              

Assimetria da relação com o profissional 
de saúde – a formação do profissional de saúde 
é essencialmente tecnicista, com quase nenhuma 
referência aos aspectos culturais que, em algumas 
situações, podem ser decisivos, capazes de enviesar 
a compreensão do profissional e gerar problemas 
na troca de saberes com os diabéticos. Essas pes-
soas vêem na figura do profissional o detentor do 
saber e nele depositam toda a confiança para o seu 
tratamento. 

 No estudo, foi observada uma postura autoritária, 
por sua vez reproduzida pela família, podendo gerar 
sentimentos contraditórios de culpa, medo e raiva. 
Existem também profissionais que parecem adotar 
uma postura compreensiva e dialógica com seus 
clientes. As seguintes falas denotam essas situações:

[...] O médico me falou que eu podia comer 
qualquer fruta, qualquer alimento, mas que fosse 
só um pedaço, um pouco [...] eu tenho medo de 
comer manga mais eu como. Só que não satisfaz 
só com uma né? (AS)

Porque não vou dizer que aqui acolá eu não saio 
da dieta. Aí o dotô brigou muito comigo, e a mi-
nha filha estava comigo, Ave Maria! Fui pra casa 
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calada e ela (a filha) só era jogando na minha 
cara. Fiquei com tanta raiva! (VM)

Conhecimento da dieta e demais orienta-
ções e reconhecimento de sua importância 
– nos discursos dos sujeitos, observou-se que há 
conhecimentos sobre o plano alimentar e um reco-
nhecimento da importância dessa prescrição feita pelo 
profissional de nutrição, bem como das recomenda-
ções feitas pelos outros profissionais de saúde. Nesse 
sentido, são elucidativas as seguintes falas:

 A médica da família, ela falou que a gente pode 
comer de tudo e de tudo nada [...] é um pouqui-
nho de cada [...] mas a alimentação, o controle 
é do próprio diabético que faz. Eu acho que em 
primeiro lugar a gente tem que fazer a dieta. Eu 
tenho que comer controladamente. (FA)

Eu como muita verdura no feijão, como muita 
salada. Minha alimentação melhorou com minha 
dotora nutricionista. (FJN)

Não seguimento estrito da dieta prescrita 
– uma alimentação equilibrada é reconhecida, pelos 
entrevistados, como necessária para uma vida saudável 
e não apenas para o diabetes. Apesar disso, todos os 
entrevistados seguem a prescrição dietética de forma 
parcial. Alguns a seguem de forma estrita, apenas até a 
glicemia se aproximar do nível normal, quando então 
abandonam a prescrição, retornando a ela quando os 
sintomas reaparecem. Outros seguem a dieta de forma 
contínua, embora não em sua totalidade: 

O negócio é muito ruim mais a gente tem que ten-
tar. Tenho que fazer... pelo menos a metade. (V)

É muito importante o papel da dieta na minha 
saúde e na saúde de qualquer pessoa. Seguir 
direitinho a dieta, o certo é esse. Só que é muito 
difícil isso aí, pelo menos prá mim é. (TR)

É porque eu não obedeço como eu devia obedecer, 
quando eu estou sentindo qualquer problema aí 
eu obedeço, faço tudo direitinho e controlo, mas 
quando eu estou bem aí eu torno voltar tudo a 
estaca zero, como de tudo. (TM)
 

Prática alimentar dos entrevistados
As falas dos sujeitos demonstram claramente que 

outras dimensões têm forte influência no seu cotidiano.

As práticas tradicionais predominam so-
bre as prescrições dietoterápicas – as práticas 
alimentares tradicionais foram construídas a partir de 
diferentes dimensões e diferentes culturas, e condicio-
nadas por um cardápio relativamente escasso em que, 
quase sempre, estão ausentes as verduras e as frutas. 
Nesse caso, a escassez foi historicamente compensada 
pela culinária variada, os mesmos alimentos sendo 
preparados de formas diversas. A dietoterapia, mesmo 
introduzindo outros alimentos, é considerada monó-
tona e pouco apetitosa. O diabetes e seu tratamento 
causam um forte impacto nos hábitos rotineiros dos 
entrevistados. Aspectos familiares, culturais e afetivos 
se entrelaçam nesse contexto. Observou-se nas falas:

Eu como mão de vaca, panelada, lasanha, às 
vezes, se eu comer em excesso eu sinto assim, 
meio tonta [...] sei que coisas gordurosas nada 
disso eu posso comer  [...] Na minha casa varia 
muito, cada dia uma comida diferente, eu como 
cozido, maria isabel, tudo isso eu faço e como 
[...] aos finais de semana tem as filhas que vêm 
a todas as refeições comigo. (TM)
 
É doutora se eu for dizer pra senhora a senhora 
até me reclama. Porque eu gosto de feijão com 
farinha [...] Mas a farinha me faz mal, acho que 
faz mal para todo mundo que é diabético [...] por-
que eu fui criada na roça, isso é de família. (FI)

A influência da mídia depende do poder 
aquisitivo – a propaganda de alimentos pode in-
terferir na compra e no consumo da população. Nas 
falas dos entrevistados observamos que apesar de 
terem acesso à televisão, a mídia tem pouca influencia 
no consumo de alimentos industrializados. Por outro 
lado, a veiculação de informações relacionadas à dieta 
poderia reforçar o plano dietoterápico do profissional. 
Os conceitos diet e light não são conhecidos de todos:

(Diet e light) Já vi. Não me interessa pelo seguinte: 
é coisa cara pra gente comprar... O dinheiro não 
dá. (A)
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Propaganda não. [...] Só o que a nutricionista 
fala ou as pessoas fala.[...] Mas é do mesmo 
jeito que ela fala na televisão. Eu acho até que a 
senhora já falou na televisão. (FI)
O que me interessa é o que o médico me diz e o 
mais eu vejo nos livros, revista também. (MLL)

Não sei a diferença entre os dois (diet e light). (LM)

Não-aceitação da doença
A não aceitação da doença foi observada nas falas 

de algumas pessoas entrevistadas, em que, associada 
a essa rejeição, segue-se a não adesão completa à 
dieta, embora todos reconheçam sua importância no 
tratamento do diabetes. Em algumas falas, essa rejeição 
à doença parece ser uma não aceitação do tratamento, 
seja medicamentoso ou dietético. Contudo, pelo menos 
um dos entrevistados tinha uma compreensão pecu-
liar – que lhe fora explicada por um profissional –, o 
que o fazia aceitar o diabetes com alguma serenidade. 
Outros aceitam a doença com resignação. As seguintes 
falas nos permitem refletir:

Tem dia que acho enjoativo, tem dia que estou 
revoltada mesmo com a doença, porque eu nunca 
me acostumei com ela, eu sou revoltada, quando 
eu começo a fazer exames eu já começo me re-
voltar [...] porque eu ainda não me acostumei, 
foi uma coisa que não encaixou, quando eu 
pego o remédio eu só falto é morrer de chorar, 
revoltada com aquele tanto de remédio que eu 
tenho que engolir. (FA)

No dia que vim pro médico que cheguei lá mos-
trando o exame, foi uma confusão, até chorei de 
ódio [...] fiquei cheia de ódio [...] a senhora fica 
com raiva da gente porque a gente só quer seu 
bem (filhas) vai-te a porra, eu vou logo é morrer 
amanhã. (VM)

Respeito ela, é uma doença que se a gente não 
respeitar ela, ela não respeita ninguém não, ela 
tortura a gente demais, ela mutila [...] diabete 
é perigosa. (MCS)

O médico falou que diabete não é uma doença, 
é um problema de saúde: se eu me cuidar eu sou 
normal para trabalhar e conviver. (DL)

Limitações econômicas
“Seguir o pé da letra não tem condição!” – 

observou-se nas falas de alguns dos entrevistados que 
o poder aquisitivo é um componente decisivo para 
aquisição de alimentos, citado como uma justificativa 
limitante da compra e da frequência de consumo de 
determinado tipo de alimento.  Além disso, "comida 
mesmo" parece incluir apenas os alimentos que fazem 
parte do cardápio tradicional:

Gosto de comer comida mesmo. Eu gosto de 
comer carne de porco, à vontade, bode, ah sim... 
frango eu já abusei, como mas não gosto mais. 
Fruta, assim... se eu pudesse, eu me arreiava em 
cima das frutas, pois é. A gente não tem condição 
de tá se alimentando assim, né? (AS)

Eu não tenho condições de fazer a dieta. Os mo-
tivos são os seguintes: porque essa renda só sai 
de mim, né? [...] Prá mim é, porque se eu tivesse 
condições eu seguia a dieta toda direitinho. 
Comprava meus alimentos, tudo. Hoje não sei o 
que é uma fruta. (AS)

O valor afetivo da alimentação
Os hábitos alimentares, desde a infância, tradicio-

nalmente são adquiridos e construídos no seio familiar, 
todos à mesa nas horas de refeições. Esse também é 
o momento do fortalecimento dos laços afetivos, um 
genuíno ritual social e familiar. Atualmente, famílias 
se reúnem apenas aos finais de semana ou nas datas 
comemorativas.

Alguns entrevistados referem-se a doces como 
se tivessem um gostinho de infância, e ainda outros 
lembram com saudade o sabor de iguarias agora 
interditadas:

No dia do aniversario que a gente quer ver toda a 
família junta, né? Aí a gente faz tanta comida... 
Aí eu como mesmo de tudo, de tudo um pouco. 
Depois eu faço exames de tudo: figo, rim, bofe, 
coração, eu faço tanto exame. (MCS)

O problema é que eu gosto muito é de doce... 
Gostava. Bombom, chocolate, doce de leite, doce 
de coco, rapadura... essas coisa a gente foi criada, 
naquele tempo que a gente comia mesmo essas 
coisas. De primeiro eu gostava de fazer doce de 
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leite e de mamão, agora doce nenhum porque eu 
não posso comer, então não posso nem ver. (MGN)

Aos finais de semana tem as filhas que vêm a 
todas as refeições comigo. (TM)
Às vezes eu sinto saudade de um picadinho com 
maxixe e abóbora. (DC)
                               
Medicina popular
“Sou da Casca do Pau!” – nas falas dos entre-

vistados, observou-se que a tradição está fortemente 
presente na forma como lidam com o diabetes. O uso 
da medicina popular não foi perguntado diretamente; 
no entanto, todos fizeram referência a essa prática. 
Remédios caseiros, chás e outras preparações são 
bastante discutidos e trocados no seu meio social. 
Há uma forte credibilidade e o uso parece ser mais 
ou menos indiscriminado: 

Se disser "é prá isso" eu tomo... Outro dia me 
indicaram não sei o quê do olho do gato. (VM)  

Alguns – como o chá da pata de vaca – são refe-
ridos na maioria das falas.

Um único entrevistado, embora referindo conheci-
mento de chás e outros preparos, deles não faz uso, 
porque tem medo: 

Vi um paciente morrer com chá. (MLL)   

Sabe-se que o uso de chás e simpatias envolve 
sentimentos de fé e autocuidado e, nesse caso, mes-
mo que não tenham um efeito farmacológico sobre o 
diabetes, não se pode duvidar de uma possível eficácia 
simbólica:

Berinjela, maracujá, casca do maracujá, bota 
pra secar, pisa e faz a farinha. Usa como farinha 
em cima da comida, né? E outras coisas mais 
que ensinam. Água dentro da sapucaia, chá 
de folha de limão com alfazema. Eu faço por 
época. (AM)
                                                                 
Às vezes eu passei pela hidroginástica e as colegas 
me dão nome de chá. Agora tô tomando um que 
ela me deu, não sei o que do olho do gato [..] essa 
minha colega disse que a dela tava lá em cima, 
tomou e desceu. (VM)

Falar a verdade, eu sou da casca do pau. Eu faço 
garrafada lá em casa. Boto a casca de molho e 
tomo. Aí tomei muita pata de vaca, que me en-
sinaram que era bom, né? Aí eu vou no mercado 
e compro umas cascas de pau que diz que serve 
prá isso, serve pra aquilo, pra aquilo outro. Eu 
mesmo pego e misturo tudo. Fico tomando um 
pouquinho todo dia [...] se disser é prá isso, eu 
tomo. (MCS)

Discussão

A análise compreensiva permitiu identificar, na fala 
dos entrevistados, diversos sentidos na sua percepção 
da alimentação, correlacionados ao contexto em que 
vivem, sua cultura, seu cotidiano e suas condições de 
vida. A experiência com a própria enfermidade é fonte 
de conhecimento sobre o diabetes e, da mesma forma, 
do reconhecimento dos benefícios trazidos pela terapia 
e demais recomendações profissionais. Ainda assim, 
fatores de ordem extremamente complexos dificultam 
o seguimento estrito da terapêutica.

 Acresce que parte dos profissionais – não todos 
– desconhece aquela complexidade, lidando com o 
diabetes de forma meramente biológica e tecnicista. Esse 
desconhecimento leva a uma postura autoritária e não 
dialógica com as pessoas afetadas pelo diabetes, uma 
incompreensão das dificuldades reais que, por sua vez, 
não contribui para a adesão ao tratamento na medida em 
que não estabelece um vínculo de confiança na relação 
com aquelas pessoas. Convém ressaltar que essa postura 
autoritária, da qual resulta uma relação de assimetria com 
a clientela, também é um fato cultural, nesse caso gerado 
a partir da formação essencialmente tecnicista desses 
profissionais. Ainda assim, há sinais de mudança, como 
detectado em algumas falas; particularmente em uma, 
que relata uma compreensão interessante, ressignificada 
a partir da explicação de um profissional: que o diabetes 
não seria uma doença mas um problema de saúde que, 
bem controlado, não limitava o trabalhar e conviver.

A Política Nacional de Humanização da Saúde 
(PNH), do Ministério da Saúde, tem como diretriz a 
construção de relações solidárias e comprometidas 
entre os profissionais e sua clientela, destacando os 
aspectos subjetivos além da valorização dos diferentes 
sujeitos. Dessa forma, mais que uma atitude respeitosa 
e cidadã, espera-se também maior efetividade das 
prescrições técnicas.17
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Mesmo a ausência de vínculo solidário não im-
pede que as pessoas apreendam ou ressignifiquem 
o que lhes é dito pelos profissionais: parece não ser 
por desinformação que as pessoas acompanhadas 
por especialistas apresentem aquelas dificuldades. 
Nas falas dos entrevistados, a fome que sentem com 
a dieta é uma dessas dificuldades, bem como o fato 
de muitos não gostarem de verduras, por exemplo. 
Alguns tomam apenas a medicação, sem seguir a 
dieta. A maioria faz dieta parcial (comer de tudo um 
pouco) ou intermitente (quando sentem as alterações 
clínicas ou constatam a glicemia alterada). Assim, 
pode-se concluir que a orientação meramente técnica 
parece não ser suficiente para a mudança dos hábitos, 
sendo necessário um diálogo que compreenda todo 
o contexto que envolve esses hábitos. Em estudo re-
alizado por Guimarães e Takayanagui com pacientes 
inseridos no Programa de Assistência ao Diabético de 
uma unidade básica de Ribeirão Preto-SP, verificou-se 
que, das prescrições médicas recebidas, apenas 17,2% 
abrangiam as recomendações da Sociedade Brasileira 
de Diabetes.18

Raynaut19 discute a busca de novas abordagens 
nas praticas dos profissionais de saúde, apontando 
que sua atuação deve ser direcionada a indivíduos e 
coletividades, no sentido de curar e educar, admitindo 
que as pessoas vivem em redes sociais e assumem 
comportamentos próprios dessas redes. A mudança 
configura-se como um desafio que passa pela abor-
dagem da antropologia da saúde e exige um olhar 
interdisciplinar.

A construção das práticas alimentares, que se 
diferencia em cada grupo, está inserida na cultura, 
ocupando posição central no aprendizado social.20 
Nessa direção, as práticas alimentares devem ser 
compreendidas desde a amamentação, introdução de 
alimentos complementares e até adoção da alimenta-
ção familiar.21 

Embora seja inequívoca a influência da mídia nas 
práticas alimentares, no grupo entrevistado, esse 
aspecto se mostrou com pouca ou quase nenhuma 
relevância, pelo baixo poder aquisitivo e de acesso 
aos bens apregoados. A presença de uma forte cultura 
alimentar também parece oferecer resistência a esses 
pregões. 

Na categoria ‘Não aceitação da doença’, a análise 
das entrevistas revelou, quase sempre, um sentimento 
de forte medo das conseqüências do diabetes, associa-

do a conflitos de várias ordens e expressos, geralmente, 
na recusa ou impossibilidade de seguir de forma estrita 
as recomendações dietéticas, atividades físicas e mes-
mo a prescrição dos medicamentos. Esse sentimento 
é reforçado pela divulgação do conhecimento sobre 
o diabetes, oficial ou midiático, que geralmente apela 
para as conseqüências dramáticas da doença, no in-
tuito de reforçar a adesão ao tratamento. 

Seguindo essa linha investigativa, na análise 
comparativa dos dados, detectou-se outra ordem de 
conflito, de nível conceitual, não explicitada nas falas 
mas passível de detecção metodológica: o diabetes, 
tecnicamente considerado como uma doença grave, 
também poderia ser visto – conforme a fala de um dos 
entrevistados, aqui destacada – como um problema 
de saúde a ser controlado, não se apresentando 
necessariamente como uma doença.

Abolindo-se o apelo aos sentimentos negativos, 
acredita-se que a educação e a comunicação em saúde 
teriam maior efetividade. Em um estudo realizado em 
colônia de fim de semana para diabéticos,22 a abor-
dagem psicológica e multidisciplinar nessa população 
pode melhorar o controle metabólico e prevenir com-
plicações, especialmente as agudas, como transtornos 
depressivos e ansiedade, e melhorar a qualidade de 
vida dessas pessoas. O mesmo estudo aponta que a 
educação em diabetes, incluindo dinâmicas de grupo 
associadas a lazer e cultura, é fundamental para uma 
maior efetividade do tratamento.

No Brasil, a crítica à educação em saúde tradicio-
nal tem sido intensa nos últimos anos.17 As práticas 
educativas dos profissionais deveriam estar abertas 
à possibilidade de trabalhar com as representações 
que as pessoas constroem sobre seus problemas de 
saúde, incorporando elementos que façam sentido no 
contexto geral.

Na categoria ‘Limitações econômicas’, o poder 
aquisitivo surge como um fator limitante da compra e 
frequência de consumo de determinados alimentos. Em 
algumas falas, isso aparece como justificativa forte para 
a não adesão à dieta prescrita. Aqui, destacamos dois 
aspectos importantes: primeiro, o poder aquisitivo deve 
ser levado em consideração ao se prescrever um plano 
alimentar; segundo, a importância do diálogo na edu-
cação nutricional, principalmente pelo profissional de 
nutrição. Esse modo interativo de conduzir a orientação 
dietética e a educação nutricional, seja referenciado ao 
poder aquisitivo das pessoas ou a outros fatores inter-
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venientes, como hábitos e cultura, está em consonância 
com o pensamento de alguns autores.12,21

Com a categoria ‘O valor afetivo da alimenta-
ção’, pretendia-se denotar a comensalidade como 
um fator de fortalecimento dos laços afetivos, pois o 
convívio é a imagem da vida em comum (com vive-
re).23 A relação de laços afetivos aparece na fala dos 
entrevistados, já na divisão das tarefas domésticas 
e até na escolha, compra e preparo dos alimentos, 
configurando papéis sociais no seio familiar. Esses 
papéis podem ser mais ou menos bem definidos 
(tradição); ou – o que é mais comum – indefinidos, 
misturados, alternados, de acordo com as estratégias 
de sobrevivência das famílias. Neste caso, configuram-
se novos papéis sociais, refletidos na comensalidade.24 
Também foi possível detectar outro aspecto, de ordem 
menos coletiva e mais subjetiva: o alimento associado 
a recordações, talvez vivências passadas. A saudade 
foi referida como um sentimento associado a alguns 
alimentos atualmente proibidos. Novamente, um sig-
nificado da alimentação surge com forte simbolismo 
e pode-se afirmar que ele deva ser constituinte da 
própria identidade dos indivíduos. 

Outra categoria destacada na fala dos entrevistados 
foi a prática arraigada da ‘Medicina popular’. Todos 
fizeram referência ao uso de algum tipo de chá ou 
preparo caseiro com o objetivo de curar ou melhorar 
o diabetes. O respeito à tradição e os rituais de auto-
cuidado se entrelaçam nessas práticas. Outro aspecto 
que se destaca nas entrevistas é a forma dinâmica como 
esses usos, advindos de um tempo longo, se atualizam 
e se tornam presentes no cotidiano das pessoas. 

O estudo possibilitou entender as dificuldades 
que as pessoas com diabetes têm para aderir à dieta 
prescrita e às recomendações nutricionais, conhecer 
a dimensão valorativa das praticas alimentares e 
descrever as percepções e ressignificações do grupo 
pesquisado. 

A vigilância das doenças crônicas não transmissíveis 
deve privilegiar as realidades locais, sua dimensão e 
heterogeneidade social, econômica e cultural no país. 
Essa diversidade condiciona tanto o perfil epidemio-
lógico de doenças e agravos como a forma de trata-
mento individual ou controle coletivo. A abordagem 
qualitativa de dados relativos à saúde complementa 
as análises quantitativas. Ela também é importante na 
maior aproximação com as realidades locais e, dessa 
forma, pode trazer subsídios que contribuam para 
maior efetividade das ações de promoção e educação 
em saúde, privilegiando características peculiares de 
cada região.
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Normas para publicação

Introdução
A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-

cação trimestral de caráter técnico-científico destinada 
aos profissionais dos serviços de saúde e editada pela 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemio-
logia em Serviços, da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (CGDEP/SVS/MS). Sua principal 
missão é difundir o conhecimento epidemiológico vi-
sando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), metodologias, e estudos 
aplicáveis às ações de vigilância, prevenção e controle. 
Nela, também são divulgadas portarias, regimentos e 
resoluções do Ministério da Saúde, bem como normas 
técnicas relativas aos programas de prevenção e assis-
tência, controle de doenças e vetores.  

A política editorial da publicação está pautada nos 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos 
a Periódicos Biomédicos” do International Commit-
tee of Medical Journal Editors – ICMJE (http://www.
icmje.org/). 

Modalidades de trabalhos
O Corpo Editorial da revista acolhe manuscritos 

nas seguintes modalidades: 1) Artigos originais nas 
diversas linhas temáticas, como por exemplo: análise 
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 Coletiva – 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 pou-
co explorados (limite: 15 laudas) –; 4) Relatórios de 
reuniões ou oficinas de trabalho sobre temas de Saúde 
Coletiva, suas conclusões e recomendações (limite: 
25 laudas); 5) Artigos de opinião – comentários su-
cintos sobre temas específicos –; 6) Notas prévias; e 
7) Republicação de textos relevantes para os serviços 
de saúde, originalmente editados por outras fontes de 
divulgação técnico-científica.

Apresentação dos trabalhos 
O trabalho apresentado deve ser acompanhado de 

uma carta dirigida à Editoria da revista e do Termo de 
Transferência de Direitos Autorais. Os autores são os 
responsáveis pela veracidade e ineditismo do trabalho. 

A carta de encaminhamento deve expressar: 1) que o 
manuscrito ou trabalho semelhante não foi publica-
do, parcial ou integralmente, tampouco submetido à 
publicação em outros periódicos; 2) os conflitos de 
interesse dos autores com a pesquisa relatada ou a sua 
inexistência; e 3) que todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica e aprovação da 
versão final. A carta deve ser assinada por todos os 
autores, sem exceção.

Transferência 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 
autorização expressa destes editores. 

Deve ser enviado, junto com a carta de encami-
nhamento, o “Termo de cessão de direitos autorais” 
assinado 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. 

Formato de um trabalho para publicação
O trabalho deve ser digitado em português, espaço 

duplo, fonte Times New Roman 12, no formato RTF 
(Rich Text Format), impresso em folha-padrão A4 
com margens de 3cm e remetida a cópia impressa e 
gravação magnética (CD-Rom, disquete) exclusiva-
mente por correios. Tabelas, quadros, organogramas 
e fluxogramas apenas são aceitos se elaborados pelo 
Microsoft Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, foto-
grafias, somente se elaborados nos formatos EPS, BMP 
ou TIFF, no modo CMYK, em uma única cor – preto, 
em suas várias tonalidades. Todas as páginas devem 
ser numeradas, inclusive as das tabelas e figuras. Não 
são aceitas notas de texto de pé de página. Tabelas e 
figuras devem vir em arquivos separados. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deve conter: 

Página de rosto - compõe-se de: 1) título do artigo 
– em português e inglês; 2) título resumido para refe-
rência no cabeçalho das páginas; 3) nome completo 
dos autores e da instituição a que pertencem com o 
endereço completo, números de fax e de telefones para 
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contato; 4) E-mail do autor principal para contato; 
5) Créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se 
pertinente. 

Resumo - parágrafo de 150 palavras, estruturado 
com as seguintes seções: 1) objetivo; 2) metodologia; 
3) resultados;  e 4) conclusão do estudo. 

Para pesquisas clínicas, é obrigatória a apresenta-
ção do número de identificação em um dos registros de 
ensaios clínicos validados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo ICMJE (http://www.icmje.org/). 

Imediatamente ao Resumo, devem ser listados 
três a cinco descritores, escolhidos 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/Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS)], 
ou três a cinco palavras-chave escolhidas a partir de 
dados do resumo. 

 Summary - versão em inglês do Resumo, que 
também deve ser acompanhado dos descritores ou 
palavras-chave em inglês (key words). 

Relatório completo – Introdução, Metodologia, 
Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências, 
nesta ordem, seguidos das tabelas e figuras em ordem 
sequencial. Todos esses itens são obrigatórios para os 
artigos originais (detalhes na seção seguinte); as de-
mais modalidades de artigos podem dispor desse ou de 
outro formato, à escolha do autor, sempre pautado na 
racionalidade, objetividade, clareza e inteligibilidade 
do relatório. 

O relatório completo de um artigo original deve 
respeitar a seguinte sequência estrutural:

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo, nesta ordem.

Metodologia
Descrição da metodologia, com os procedimentos 

analíticos adotados. 
Pesquisas clínicas devem apresentar número de 

identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela OMS e pelo ICMJE (http://www.icmje.
org/). 

Considerações éticas - desde que pertinentes, 
devem ser destacadas como último parágrafo da Me-
todologia, fazendo menção às comissões de ética em 
pesquisa que aprovaram o projeto. 

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo con-

siderar tabelas e figuras, desde que auto-explicativas 
(ver o item tabelas e figuras).

Discussão
Comentários sobre os resultados, suas implicações 

e limitações. Discussão do estudo com outras publica-
ções de relevância para o tema  e no último parágrafo 
da seção, as conclusões. 

Agradecimentos
Após a secção da discussão e no fim do relato do 

estudo; devem-se limitar ao mínimo indispensável.

Referências
Para a citação das referências, no texto, deve-se 

utilizar o sistema numérico. Os números serão grafa-
dos em sobrescrito (sem parênteses), imediatamente 
após a passagem do texto em que é feita a citação e 
separados entre si por vírgulas. Em caso de números 
sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 
enumerando a primeira referência e a última do in-
tervalo da citação (Ex.: 7,10-16). Após a Discussão ou 
Agradecimentos, as referências serão listadas segundo 
a ordem de citação no texto. 

Em cada referência, deve-se listar até os seis pri-
meiros autores, seguidos da expressão et al para os 
demais. Os títulos de periódicos, livros e editoras de-
vem constar por extenso. As citações são limitadas a 30, 
preferencialmente. Para artigos de revisão sistemática 
e meta-análise, não há limite de citações. 

O formato das referências deve seguir os “Re-
quisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 
Periódicos Biomédicos” do ICMJE (http://www.icmje.
org/) com adaptações definidas pelos editores, 
conforme os exemplos abaixo: 

Anais de congresso
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ações integradas na análise da situação e controle do 
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Tabelas e figuras
As tabelas e as figuras (são considerados como 

“figuras”: quadros, gráficos, mapas, fotografias, 
desenhos, fluxogramas, organogramas) devem ser 
enviadas, em arquivos separados, por ordem de ci-
tação no texto. 

O título deve ser conciso, evitando o uso de abre-
viaturas ou siglas; estas, quando indispensáveis, serão 
traduzidas em legendas ao pé da própria tabela ou 
figura. 

Tabelas, quadros, organogramas e fluxogramas 
apenas serão aceitos se elaborados pelo Microsoft 
Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, fotografias, 
somente se elaborados nos formatos EPS, BMP ou TIFF, 
no modo CMYK, em uma única cor – preto, em suas 
várias tonalidades. 

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

escritos com maiúsculas (Ex: DOU; USP; OIT). Em sua 
primeira aparição no texto, acrônimos desconhecidos 
serão escritos por extenso, acompanhados da sigla en-
tre parênteses. Siglas e abreviaturas compostas apenas 
por consoantes serão escritas em letras maiúsculas. 
Siglas com quatro letras ou mais serão escritas em 
maiúsculas se cada uma delas for pronunciada sepa-
radamente (Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro 
letras ou mais e que formarem uma palavra (siglema), 
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, 
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recomenda-se a correspondente tradução em por-
tuguês, 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 
corresponda à sigla. (Ex: Unesco = Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 
MRPII = Manufacturing Resource Planning). Algumas 
siglas, popularizadas 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. (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 submetidos são analisados por re-

visores (revisão por pares) e publicados desde que 
aprovados pelo Comitê Editorial e Editoria Executiva. 
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