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A política editorial como instrumento de fortalecimento das ações de
Vigilância em Saúde do Sistema Único de Saúde

Editorial

doi: 10.5123/S1679-49742012000100001

A política editorial da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), em consonância com as diretrizes 
da política editorial do Ministério da Saúde(MS), sustenta-se em três publicações principais, de 
características editorias próprias: a Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do Sistema 

Único de Saúde do Brasil; o livro Saúde Brasil: uma análise da situação de saúde do Brasil; e o 
Boletim Epidemiológico. Embora sejam três publicações com formatos e propósitos distintos, elas se 
complementam para oferecer informações, análises epidemiológicas e evidências, especialmente aos 
profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde – SUS –, para o processo de aprimoramento das 
ações e serviços de vigilância em saúde no país. 

A Epidemiologia e Serviços de Saúde, editada desde 1992 em continuidade ao Informe Epidemio-
lógico do SUS, completará 20 anos de existência em 2012. Caracteriza-se como uma revista científica 
do SUS e, em seu processo editorial, recebe,  em fluxo contínuo, artigos que são submetidos à revisão 
por pares e à aprovação de seu Comitê Editorial. Com periodicidade trimestral, são publicados artigos 
originais, revisões sistemáticas e notas de pesquisas preferencialmente, além de outros formatos descri-
tos nas Instruções aos autores, recentemente revisadas e publicadas neste número. Sua indexação 
na biblioteca eletrônica Scielo constitui a principal meta ser alcançada no ano em que comemora duas 
décadas de existência. Sua missão é a difusão, entre os profissionais de saúde e gestores do SUS, do 
conhecimento científico epidemiológico e das melhores evidências disponíveis aplicáveis às ações de 
vigilância, controle e prevenção das doenças e agravos de interesse da Saúde Pública.  

O Saúde Brasil, publicação anual da SVS desde 2004, tem por objetivo descrever e analisar a situação 
de saúde do Brasil, destacando como nascem, adoecem e morrem os brasileiros. O livro reúne reflexões 
sobre os êxitos e os desafios atuais no campo da Vigilância em Saúde a partir do olhar institucional da 
SVS/MS. Destinada, em especial, aos gestores do SUS, profissionais de saúde, conselheiros de saúde e 
jornalistas interessados no setor, essa publicação seriada tem importante potencial como instrumento 
de monitoramento, avaliação e análise da situação e das tendências da saúde em nosso país. Seu mérito 
encontra-se não apenas em seu produto final senão também em seu processo de elaboração, que provoca 
e valoriza a capacidade analítica nas equipes técnicas envolvidas, fomenta o uso dos sistemas nacionais 
de informação em saúde e o aprimoramento dos processos de gestão baseada em evidências.

Completando a tríade de publicações, o recente relançamento do Boletim Epidemiológico vem suprir 
uma lacuna para a divulgação de informação técnica de interesse dos que praticam a epidemiologia 
aplicada aos serviços de saúde, com edições regulares, de periodicidade mensal, e com a publicação 
de números temáticos, a exemplo do número especial sobre a tuberculose, já disponível na página 
eletrônica da SVS/MS. No Boletim, o leitor encontrará, além de outros conteúdos, análises da situação 
e das tendências das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos mais importantes; divulgação 
de relatos de investigação de surtos e de normas técnicas sobre procedimentos de vigilância e ações de 
prevenção e controle de doenças. A responsabilidade editorial do Boletim é institucional da SVS/MS. 
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A publicação periódica da Epidemiologia e Serviços de Saúde, a manutenção da edição do Saúde 
Brasil e o relançamento do Boletim Epidemiológico constituem importantes instrumentos da divulga-
ção regular de informações, análises e estudos epidemiológicos que podem contribuir para a reflexão, 
aprimoramento e fortalecimento de práticas, ações e serviços de Vigilância em Saúde no país. 

Jarbas Barbosa
Editor Geral
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Evolution of prevalence of diabetes and associated hypertension in Brazil: analysis of 
National Household Sample Survey, 1998, 2003 and 2008

Artigo 
originAl Evolução da prevalência do diabetes e deste associado 

à hipertensão arterial no Brasil: análise da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e 2008

Endereço para correspondência:  
Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício BNDES, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70076-900
E-mail: lucia.santana@ipea.gov.br

Lúcia Rolim Santana de Freitas
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Presidência da República, Brasília-DF, Brasil

Leila Posenato Garcia
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Presidência da República, Brasília-DF, Brasil

Resumo
Objetivo: estimar a prevalência do diabetes e deste associado à hipertensão para os estados brasileiros e o Distrito Federal, em 

2008, e descrever sua evolução temporal segundo variáveis sociodemográficas e sua distribuição no Brasil e grandes regiões, em 
1998, 2003 e 2008. Métodos: foi realizado estudo transversal com microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
nos anos selecionados; foram calculados os coeficientes de prevalência brutos e padronizados por sexo e faixa etária, para toda a 
população e para subgrupos das variáveis sociodemográficas estudadas. Resultados: no Brasil, o coeficiente de prevalência padro-
nizado de diabetes elevou-se de 2,9% em 1998 para 4,3% em 2008, enquanto para o diabetes associado à hipertensão, elevou-se 
de 1,7% para 2,8% no mesmo período. As regiões Centro-Oeste e Nordeste registraram aumento mais acentuado dos coeficientes, 
embora, em 2008, os coeficientes mais elevados tenham sido registrados nas regiões Sudeste e Sul. Conclusão: a prevalência de 
diabetes e hipertensão associada está crescendo rapidamente no Brasil.

Palavras-chave: diabetes Mellitus; hipertensão; epidemiologia; prevalência; estudos transversais. 

Abstract
Objective: to estimate the prevalence of diabetes, and associated hypertension for Brazilian states and Federal District, 

in 2008, and describe its temporal trends according to sociodemographic variables and its distribution in Brazil and re-
gions, in 1998, 2003 and 2008. Methods: cross-sectional study with microdata from the National Household Sample Survey 
in the selected years; crude and age-and-sex standardized prevalence rates were calculated for the entire population and 
for subgroups of the sociodemographic variables. Results: in Brazil, the standardized prevalence rate of diabetes increased 
from 2.9% in 1998 to 4.3% in 2008; for diabetes associated to hypertension, this ratio rose from 1.7% to 2.8% over the same 
period. These increases were statistically significant for Brazil, as well as for all rates and categories of the studied variables. 
Conclusion: the prevalence of diabetes and associated hypertersion is growing rapidly in Brazil.

Key words: diabetes Mellitus; hypertension; epidemiology; prevalence; cross-sectional studies.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):7-19, jan-mar 2012

doi: 10.5123/S1679-49742012000100002



8

Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
perfil sanitário mundial está se alterando rapidamente, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Os 
conhecimentos sobre a natureza das doenças crôni-
cas não transmissíveis (DCNT), sua ocorrência, seus 
fatores de risco e populações sob risco também estão 
em transformação.1 

A OMS reforça a importância do reconhecimento 
do caráter pandêmico das DCNT e a necessidade da 
tomada de ações imediatas para combatê-las, uma vez 
que essas doenças são as principais causas de mortes 
no mundo. Além disso, têm gerado elevado número 
de mortes prematuras, perda de qualidade de vida 
com alto grau de limitação nas atividades de trabalho 
e de lazer, impactos econômicos para as famílias, 
comunidades e a sociedade em geral, com aumento 
das iniquidades e da pobreza.2 

Em 2008, dos 57 milhões de óbitos ocorridos no 
mundo, 36 milhões, ou 63,0%, podem ser atribuídos 
às DCNT, principalmente as doenças do aparelho 
circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória 
crônica.3 Aproximadamente 80,0% dos óbitos por 
DCNT ocorrem em países de renda baixa ou média, 
onde 29,0% desses registros são de pessoas com 
menos de 60 anos, enquanto nos países de alta renda, 
apenas 13,0% são óbitos precoces.4,2 

No Brasil, as DCNT também representam problema 
de saúde de grande magnitude. Em 2007, 72,0% dos 
óbitos no país foram decorrentes dessas doenças, 
com destaque para doenças do aparelho circulatório 
(31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e do-
ença respiratória crônica (5,8%). As DCNT atingem 
indivíduos de todas as camadas socioeconômicas 
mas, principalmente, aqueles pertencentes a grupos 
vulneráveis, como os idosos e aqueles de baixa esco-
laridade e renda.2,5 

A OMS estima que o número total de pessoas com 
diabetes no mundo elevar-se-á, de 171 milhões em 

2000 para 366 milhões em 2030; apenas no Brasil, 
de 4,5 milhões para 11,3 milhões, no mesmo período, 
tornando-se o oitavo país no mundo com o maior 
número de pessoas com diabetes.6 Entre as complica-
ções do diabetes, as doenças cardiovasculares e renais 
estão entre as mais custosas, em termos de sofrimento 
humano como de gastos para os sistemas de saúde.7 

Estudos epidemiológicos indicam que diabetes e 
hipertensão são condições comumente associadas. A 
prevalência de hipertensão é de, aproximadamente, 
o dobro entre os diabéticos, em comparação com os 
não diabéticos. Ademais, a hipertensão afeta 40,0% ou 
mais dos indivíduos diabéticos.7-9

As doenças cardiovasculares são as principais cau-
sas de mortalidade em pessoas com diabetes. Estudo 
de coorte realizado com 49.582 sujeitos na Finlândia, 
revelou que hipertensão e diabetes foram independen-
temente associados com um risco aumentado de inci-
dência e mortalidade por acidente vascular cerebral 
(AVC), e que o risco mais elevado para esses desfechos 
foi encontrado entre os indivíduos que apresentavam 
hipertensão e diabetes.8

Atualmente, doenças crônicas como o diabetes e 
a hipertensão arterial sistêmica representam um im-
portante problema de Saúde Pública para o Brasil. O 
levantamento de dados e análise sobre essas doenças 
são de fundamental importância. 

Os objetivos do presente artigo são a) estimar as 
prevalências do diabetes e dessa morbidade associada 
à hipertensão arterial sistêmica, para os estados bra-
sileiros e o Distrito Federal, em 2008, e b) descrever 
sua evolução temporal segundo variáveis sociodemo-
gráficas e sua distribuição no Brasil e grandes regiões, 
em 1998, 2003 e 2008.

Métodos

Foi realizado estudo transversal, a partir dos mi-
crodados das Pesquisas Nacionais por Amostra de 
Domicílios (PNAD), realizadas pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1998, 
2003 e 2008 e que incluíram suplementos especiais 
sobre saúde. As análises foram restritas à população 
adulta (com idade igual ou superior a 18 anos).

A PNAD conta com uma amostra probabilística de 
domicílios. A amostragem é feita em múltiplos estágios, 
tendo os municípios como unidades primárias, os 
setores censitários como unidades secundárias e os 

Atualmente, doenças crônicas como 
o diabetes e a hipertensão arterial 
sistêmica representam um importante 
problema de Saúde Pública 
para o Brasil.  

Prevalência de diabetes e hipertensão associada no Brasil

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):7-19, jan-mar 2012
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domicílios como unidades terciárias. O questionário 
é aplicado a todos os moradores dos domicílios 
pesquisados. A metodologia da PNAD prevê o uso de 
respondentes substitutos. Detalhes adicionais sobre a 
amostra da PNAD constam em publicações do IBGE.10

Os suplementos de saúde das PNAD contam com 
questões sobre a presença de doenças crônicas. 
Para cada doença, foi perguntado se algum médico 
ou profissional de saúde já havia diagnosticado e 
informado o entrevistado sobre a doença crônica em 
questão. Assim, a informação sobre doenças crônicas 
derivada das PNAD é autorreferida pelos entrevistados 
e vinculada à realização de diagnóstico por profissional 
da saúde.11 É importante salientar que o suplemento 
sobre saúde aplicado em 1998 foi repetido em 2003 
e 2008, com algumas alterações e inclusões; porém, 
manteve aspectos essenciais da investigação de modo 
a permitir a comparabilidade dos resultados desses 
três anos.

Os desfechos estudados foram a ocorrência do 
diabetes isolado e desta mesma doença associada à 
hipertensão (diabetes+hipertensão). Neste último 
caso, o desfecho foi determinado pela presença de 
ambas as doenças no mesmo indivíduo. 

As variáveis independentes analisadas foram: renda 
domiciliar per capita (em quintos); nível de educação 
formal, medido em anos de estudo; idade da pessoa; 
sexo; adesão a plano de saúde; e área de localização 
do domicílio (urbana ou rural). A variável ‘idade’ foi 
agrupada em sete categorias: 18 a 29 anos; 30 a 39 
anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; 70 
a 79 anos; e 80 anos e mais. O número de anos de 
estudo foi agrupado de zero a oito, nove a 11 e 12 ou 
mais anos. A renda domiciliar per capita foi calculada 
segundo definições do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea),12 excluindo-se os domicílios coletivos 
e criando domicílios “fictícios” para empregados 
domésticos, pensionistas e parentes dos empregados 
domésticos. A população foi dividida em cinco grupos 
(quintos de renda), de acordo com os valores da renda 
domiciliar per capita. 

Foram calculados os coeficientes de prevalência bru-
tos e padronizados de diabetes e diabetes+hipertensão 
para toda a população, para subgrupos de cada variável 
independente e para o Brasil e as grandes regiões, nos 
anos 1998, 2003 e 2008. Coeficientes brutos de preva-
lência dos mesmos desfechos foram calculados para os 
estados brasileiros e o Distrito Federal, no ano 2008. 

Os coeficientes de prevalência padronizados foram 
calculados para considerar o efeito das mudanças nas 
estruturas etárias e de sexo da população ao longo do 
tempo, sobre as frequências dos desfechos. A padroni-
zação dos coeficientes de prevalência foi realizada pelo 
método direto, tendo como referência a população 
brasileira do Censo realizado pelo IBGE no ano 2000. 
As faixas etárias definidas para a padronização dos 
coeficientes foram: 18 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 
49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; 70 a 79 anos; e 
80 anos e mais. 

Também foram calculados os intervalos de confian-
ça de 99% (IC

99%
) para os coeficientes. A significância 

estatística das diferenças foi analisada por meio desses 
intervalos, no nível de 1%.

As análises foram realizadas pelo software Stata 
versão 10, tomando em conta o desenho amostral 
da PNAD; ou seja, foi especificado o peso da pessoa, 
os estratos e as unidades primárias de amostragem, 
todas estas variáveis disponibilizadas pelo IBGE. Os 
gráficos foram elaborados pelo Microsoft Office Excel 
versão 2010.

O presente estudo foi realizado com dados obtidos 
a partir de fontes secundárias (PNAD). As bases de 
dados disponibilizadas pelo IBGE não permitem a 
identificação dos sujeitos da pesquisa, garantindo seu 
anonimato. O presente estudo está em conformidade 
com as normas vigentes de regulação das pesquisas 
com seres humanos no Brasil.

Resultados

Foram pesquisadas 217.709, 254.870 e 271.677 
pessoas com 18 anos ou mais de idade, nas PNAD de 
1998, 2003 e 2008, respectivamente. 

A Figura 1 mostra os coeficientes de prevalência 
de diabetes, segundo sexo e faixa etária, no Brasil e 
regiões, em 2008. No Brasil e em todas as regiões, 
em 2008, a prevalência de diabetes entre mulheres foi 
maior em comparação com os homens, com maior 
diferença entre os sexos na região Norte, a partir dos 
60 anos. A região Sul apresentou prevalência mais 
elevada entre as mulheres de 70 a 79 anos, em torno 
de 21,5%. No entanto, entre os homens da mesma 
faixa etária, a maior prevalência foi registrada na 
região Centro-Oeste, em torno de 17,3%. Em ambos 
os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais 
comum entre indivíduos com idade mais avançada, 
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alcançando menos de 1,0% dos indivíduos entre 18 
e 29 anos e mais de 10,0% dos indivíduos com 60 
anos de idade e mais.

A Figura 2 mostra os coeficientes de prevalência de 
diabetes+hipertensão, segundo sexo e faixa etária no 
Brasil e regiões, em 2008. 

Em ambos os sexos, a prevalência de diabetes+ 
hipertensão referida cresce conforme aumenta a faixa 
etária. Novamente, se observa maior prevalência entre 
as mulheres. A maior prevalência foi observada na 
região Sul, em torno de 17,5% entre as mulheres de 
70 a 79 anos, seguida pelas regiões Sudeste e Centro-
Oeste. As menores prevalências, nesta faixa etária, 

foram observadas na região Nordeste, em torno de 
11,8% entre as mulheres. Entretanto, a região Norte 
registrou menor prevalência entre os homens, em 
torno de 5,2%. 

A Figura 3 mostra os coeficientes brutos de pre-
valência de diabetes e diabetes+hipertensão para o 
Brasil, regiões e estados brasileiros, no ano de 2008.

Em 2008, o coeficiente bruto de prevalência de 
diabetes foi 5,0% na população brasileira. A região 
Sudeste apresentou o coeficiente mais elevado (5,8%), 
seguida pela região Sul (5,3%) e Centro-Oeste (4,6%). 
A região Norte apresentou o menor coeficiente (3,7%). 
Entre as UF, o coeficiente mais elevado foi registrado 

Figura 1  -  Coeficientes de prevalência (%) de diabetes segundo sexo e faixa etária –Brasil e grandes regiões – 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Brasil, 2008
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em São Paulo (6,3%) e o menor coeficiente foi regis-
trado em Roraima (2,8%).

Para o Brasil, o coeficiente bruto de prevalên-
cia de diabetes+hipertensão foi 3,3%, em 2008. 
A região Sudeste apresentou o coeficiente bruto 
mais elevado (3,9%), seguida pela região Sul 
(3,6%). O menor coeficiente bruto de prevalência 
foi registrado na região Norte (2,2%). Entre as UF, 
o coeficiente mais elevado foi registrado em São 
Paulo (4,1%) e o menor coeficiente foi registrado 
no Amazonas (1,5%).

Os coeficientes padronizados de prevalência de 
diabetes e diabetes+hipertensão, segundo variáveis 

sociodemográficas, nos anos 1998, 2003 e 2008, estão 
apresentados na Tabela 1. 

No Brasil, no período 1998-2008, o coeficiente 
de prevalência padronizado de diabetes elevou-se de 
2,9% (IC

99%
: 2,8-3,1) para 4,3% (IC

99%
: 4,2-4,5), sendo 

esse aumento estatisticamente significativo. Também 
foram registrados aumentos estatisticamente signi-
ficativos dos coeficientes de prevalência de diabetes 
padronizados para todas as categorias das variáveis 
estudadas (sexo, idade, escolaridade, renda, adesão 
a plano de saúde e área de localização do domicílio). 
O coeficiente de prevalência padronizado de diabetes 
foi maior entre as mulheres (3,6% em 1998; e 4,9% 

Figura 2  -  Coeficientes de prevalência (%) de diabetes+hipertensão, segundo sexo e faixa etária –Brasil e 
grandes regiões – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Brasil, 2008
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em 2008) em comparação com os homens (2,3% em 
1998; e 3,8% em 2008), bem como entre os indivíduos 
com até oito anos de estudo (3,1% em 1998; e 4,7% em 
2008) em relação aos que possuem 12 ou mais anos 
(2,4% em 1998; e 3,8% em 2008). Quanto à adesão a 
plano de saúde, não houve diferença estatisticamente 
significativa dos coeficientes entre os indivíduos que 
possuem plano de saúde em relação àqueles que não 
possuem. Todas as regiões apresentaram aumento es-
tatisticamente significativo do coeficiente padronizado 
de diabetes. A região Centro-Oeste apresentou aumento 
mais acentuado do coeficiente padronizado, de 2,2%, 
em 1998, para 3,9%, em 2008.

Para diabetes+hipertensão, no mesmo período, 
o coeficiente de prevalência padronizado elevou-se 
de 1,7% (IC

99%
: 1,6-1,8) para 2,8% (IC

99%
: 2,7-2,9). 

Da mesma maneira como observado para o dia-
betes, o coeficiente de prevalência padronizado de 
diabetes+hipertensão foi maior entre as mulheres 
(2,3% em 1998 e 3,5% em 2008) em comparação 
com os homens (1,1% em 1998 e 2,2% em 2008). 
Foi observada maior prevalência na área urbana 
em relação à área rural. Em 2008, a prevalência foi 
de 3,0% (IC

99%
: 2,7-3,3) na área urbana e de 2,1% 

(IC
99%

: 2,0-2,3) na área rural. Nota-se, também, que 

os indivíduos com até oito anos de escolaridade fo-
ram os que mais referiram o diagnóstico médico de 
diabetes+hipertensão. Todas as regiões apresentaram 
aumento estatisticamente significativo do coeficiente 
padronizado de diabetes+hipertensão, destacando-
se as regiões Centro-Oeste e Nordeste pelo aumento 
mais acentuado do coeficiente padronizado, de 1,3% 
em 1998 para 2,4% em 2008, em ambas as regiões.

Quanto à renda, a prevalência do diabetes foi pou-
co superior no último quinto, em comparação com 
o primeiro, nos anos de 1998 e 2003. Em 2008, os 
coeficientes padronizados de prevalência de diabetes 
no primeiro e último quintos de rendimento foram, 
respectivamente, de 3,9% (IC

99%
: 3,6-4,2) e 4,3% 

(IC
99%

: 4,0-4,7), sem diferença estatisticamente signi-
ficativa. Para diabetes+hipertensão, também não foi 
observada diferença estatisticamente significativa entre 
essas prevalências. De maneira geral, observou-se 
aumento das prevalências padronizadas de diabetes e 
diabetes+hipertensão em ambos os quintos extremos 
de renda domiciliar per capita. Contudo, o primeiro 
quinto de renda registrou aumento mais acentuado dos 
coeficientes padronizados, de modo que houve redu-
ção das desigualdades nas prevalências padronizadas 
dessas morbidades entre os quintos extremos de renda. 

Figura 3  -  Coeficientes brutos de prevalência (%) de diabetes e diabetes+hipertensão para o Brasil, grandes 
regiões e Unidades da Federação – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Brasil, 2008
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Figura 4  -  Coeficientes de prevalência (%) de diabetes e diabetes+hipertensão segundo sexo e faixa etária – 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Brasil, 1998, 2003 e 2008
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A Figura 4 mostra os coeficientes de prevalência de 
diabetes e diabetes+hipertensão segundo sexo e faixa 
etária no Brasil, em 1998, 2003 e 2008. 

No período 1998-2008, o coeficiente de prevalência 
de diabetes elevou-se significativamente a partir da 
faixa etária de 40 a 49 anos, sendo maior na faixa 
etária de 70 a 79 anos, para ambos os sexos. Entre os 
homens, na faixa etária de 40 a 49 anos, essa preva-
lência elevou-se de 2,6% em 1998 para 3,8% em 2008. 

Por sua vez, o coeficiente de prevalência de 
diabetes+hipertensão elevou-se significativamente a 
partir da faixa etária de 50 a 59 anos, sendo sua maior 
prevalência na faixa etária de 70 a 79 anos, para ambos 
os sexos. Entre os homens, na faixa etária de 50 a 59 
anos, essa prevalência elevou-se de 2,7%, em 1998, 
para 5,1%, em 2008. 

Discussão

No presente estudo, analisou-se a evolução tem-
poral e a distribuição geográfica da prevalência do 
diabetes e da hipertensão associada, co-morbidades 
frequentemente encontradas. No período 1998-2008, 

observou-se aumento das prevalências dessas doenças 
segundo as variáveis sociodemográficas analisadas, 
para o Brasil como um todo, suas grandes regiões e 
unidades da Federação. 

Shaw e colaboradores13 estimaram a prevalência 
padronizada por sexo e idade de diabetes, tendo como 
referência a população mundial de 2010, e obtiveram 
projeções para 2030 em diversos países do mundo, 
entre eles o Brasil. De acordo com essas estimativas, 
entre 2010 e 2030, haverá um aumento de 69,0% no 
número de adultos, na faixa etária de 20-79 anos, com 
diabetes nos países em desenvolvimento; e um aumento 
de 20,0% nos países desenvolvidos. Em 2010, a pre-
valência estimada de diabetes, padronizada por sexo e 
idade e tendo como referência a população mundial, 
foi de 6,4% no Brasil. Essa prevalência foi menor do 
que aquela estimada para os Estados Unidos da Amé-
rica (10,3%), o Canadá (9,2%) e o México (10,8%); 
contudo, foi superior à estimada para o Japão (5,0%), 
a Argentina (5,7%) e o Chile (5,7%).

Comparando-se as prevalências de diabetes obtidas 
a partir dos microdados da PNAD 2008 para os estados 
brasileiros com aquelas calculadas pelo inquérito 
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Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico),14 reali-
zado pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras 
e no Distrito Federal, em 2008, os valores não são 
muito diferentes. O coeficiente mais elevado obtido a 
partir dos dados da PNAD 2008 foi registrado em São 
Paulo (6,3%); e o menor coeficiente, em Roraima 
(2,8%). Em 2008, o Vigitel mostrou que a frequência 
de adultos que referiram diagnóstico médico prévio 
de diabetes variou entre 2,4%, em Palmas, e 6,7% em 
Natal e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a frequência 
foi de 6,5%.14 No ano 2009, o Vigitel mostrou que a 
frequência de adultos que referiram diagnóstico médi-
co prévio de diabetes variou entre 3,6% em Boa Vista 
e 6,9% em São Paulo.15 Esse resultado foi consistente 
com os achados deste estudo, apesar de as amostras 
terem abrangência diferente. Enquanto a PNAD tem 
amostra com representatividade nacional e é realizada 
por meio de inquérito domiciliar, o Vigitel tem amostra 
restrita às capitais dos estados e Distrito Federal e sua 
coleta de dados é realizada por inquérito telefônico.

O aumento da prevalência de doenças crônicas 
referidas pelos entrevistados pode ser reflexo da 
ampliação do acesso aos serviços de saúde, do enve-
lhecimento da população, bem como das mudanças 
nos estilos de vida.16 No presente estudo, o qual con-
siderou indivíduos de 18 anos ou mais, o coeficiente 
de prevalência padronizado de diabetes foi de 2,9% 
em 1998 e de 4,3% em 2008; e o coeficiente bruto, 
de 3,1% em 1998 e de 5,0% em 2008. A padronização 
permite controlar ou isolar o efeito de determinadas 
características que estejam a afetar a comparação, 
por medidas-síntese, dos níveis de uma variável entre 
populações com estruturas diferentes.17 Sendo sexo 
e idade fatores associados à ocorrência das doenças 
crônicas estudadas, a padronização dos coeficientes 
de prevalência por essas variáveis é fundamental para 
permitir a comparação temporal desses coeficientes.

Embora outros estudos14,18-20 tenham investigado 
as prevalências de diabetes no Brasil poucos foram 
realizados sobre prevalências do diabetes associado à 
hipertensão arterial sistêmica (diabetes+hipertensão) 
realizados. No trabalho ora apresentado, para o perí-
odo 1998-2008, observou-se aumento do coeficiente 
de prevalência padronizado de diabetes+hipertensão 
de 1,7% para 2,8%. Em 2008, os coeficientes de 
prevalência mais elevados foram registrados nas re-
giões Sudeste (3,9%) e Sul (3,6%), enquanto a Norte 

registrou o menor (2,2%). O acesso ao diagnóstico 
pode contribuir para explicar essas diferenças regio-
nais, pois o acesso aos serviços de saúde é menor nas 
regiões Norte e Nordeste do país.21 

O aumento verificado para hipertensão e diabetes 
pode ser decorrente da ampliação do acesso aos ser-
viços de saúde e, portanto, aos diagnósticos clínicos e 
laboratoriais, mas pode também ter sido influenciado 
pelo aumento da obesidade e pelos baixos níveis de 
atividade física da população que vêm sendo detectados 
no país.22,23 O aumento da prevalência de diabetes e 
hipertensão também tem sido relatado em outros 
estudos brasileiros.18,24

Estudo transversal de base populacional investigou 
a prevalência de diabetes auto-referido em idosos, em 
diferentes áreas do estado de São Paulo, segundo ca-
racterísticas demográficas, socioeconômicas e de estilo 
de vida. Foi registrada prevalência significativamente 
mais elevada de hipertensão entre os diabéticos, em 
comparação com não diabéticos, consonante com 
pesquisas clínicas comprobatórias da relação entre tais 
enfermidades. Como a hipertensão está associada a um 
maior grau de resistência à insulina e os medicamentos 
anti-hipertensivos podem agravar esse quadro, o hiper-
tenso torna-se mais suscetível a desenvolver diabetes.20 

No presente estudo, observou-se que a prevalência 
de diabetes e diabetes+hipertensão aumentou sig-
nificativamente, de acordo com a idade. O aumento 
intenso da presença de doenças crônicas com a idade 
é consistente com a literatura25,26 e também de forte 
interesse para os serviços de saúde, visto que o enve-
lhecimento da população é concorrente com o cresci-
mento da prevalência e do impacto social das doenças 
crônicas.24 Veras e Parahyba27 utilizaram microdados 
das PNAD de 1998 e 2003 para analisar as condições 
gerais de saúde da população idosa brasileira. O fato 
marcante em relação às doenças crônicas é que elas 
crescem de forma muito importante, com o passar 
dos anos: em 2003, entre as pessoas de zero a 14 
anos, foi reportada prevalência de doenças crônicas 
de 9,3%, enquanto entre os idosos, essa prevalência 
atingiu 75,5%. 

Os coeficientes padronizados de prevalência de 
diabetes e diabetes+hipertensão foram maiores entre 
as mulheres, o que é consistente com os relatos da 
literatura.19,28,29 Além das características biológicas, 
a maior percepção da mulher quanto aos sintomas e 
sinais físicos das doenças e do conhecimento adquirido 
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no desempenho do papel de cuidadora da família,24 
bem como a realização de mais exames diagnósticos 
por esse grupo, podem contribuir com essa maior 
prevalência. 

Também foram consistentes com relatos da litera-
tura os achados de que as prevalências das doenças 
crônicas estudadas foram mais elevadas entre resi-
dentes de domicílios localizados em zona urbana, em 
relação à zona rural.19,30

As limitações deste estudo estão relacionadas, 
principalmente, a aspectos metodológicos da PNAD, 
sendo possível que as prevalências apresentadas 
estejam subestimadas, consequência da imprecisão 
da informação, uma vez que o indivíduo somente 
reconhece a doença após o diagnóstico de um profis-
sional da saúde. 

É importante ressaltar que todos os dados analisa-
dos são provenientes de informações referidas pelos 
entrevistados, e diversos autores já discutiram a valida-
de da informação referida sobre doenças crônicas.31,32 
A doença pesquisada, a presença de co-morbidades e 
as características sociais e demográficas do responden-
te podem afetar a qualidade dessa informação.19 Para 
doenças que provocam maior grau de incapacidade, 
observou-se maior concordância entre informações 
de inquérito e de registros médicos. Doenças impor-
tantes e bem definidas, como diabetes e hipertensão, 
também tendem a ser adequadamente informadas.33,34 
O reconhecimento da doença pelo indivíduo depende 
do grau de percepção de sinais e sintomas, o que se 
relaciona com o uso social do corpo e depende de 
inúmeras características do indivíduo, além do acesso 
e qualidade dos serviços de saúde.19 

Outra limitação deste estudo é que, sendo de corte 
transversal, não permite inferências quanto à relação 
de causalidade, uma vez que as informações sobre ex-
posição e desfecho são coletadas no mesmo momento. 
Contudo, o estudo da associação entre os desfechos 
estudados e o nível de escolaridade, pode ser válido, 
uma vez que esse nível permanece normalmente estável 
durante a vida, não sendo afetado pela ocorrência de 
doença e incapacidade na idade adulta, como sucede 
com a variável ‘renda’.24,35

Uma fonte potencial de erro relaciona-se ao uso 
de outro respondente para a entrevista. Diversos tra-
balhos discutem essa característica da PNAD.19,36-38 No 
presente estudo, não se investigou se a utilização de 
respondentes secundários influenciou nos resultados. 

Porém, trata-se de doenças crônicas que geralmente 
necessitam de medicação, e o respondente residente 
no mesmo domicílio, provavelmente, sabe dar a in-
formação correta. 

Até 2003, a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio não cobria a zona rural da região Norte (exceto 
o Tocantins). Foi apenas em 2004 que a PNAD passou 
a cobrir toda a zona rural brasileira. Essa modificação 
no plano amostral pode afetar a comparabilidade 
temporal de diversos indicadores,39 calculados a partir 
dos dados das PNAD.

Uma limitação importante na análise dos dados de 
inquéritos populacionais transversais, como a PNAD, 
é a possibilidade de ocorrência de viés de prevalência 
ou sobrevivência, uma vez que é esperado que os in-
divíduos com pior nível socioeconômico apresentem 
menor sobrevida. Isso pode resultar em problemas de 
seleção, pois as pessoas doentes e com menor renda 
tendem a ser sub-representadas pelos sobreviventes.38 

Também é possível que a magnitude das diferenças 
observadas entre as prevalências de doenças entre 
grupos socioeconômicos esteja subestimada, em 
decorrência do menor acesso a serviços médicos e 
diagnósticos para indivíduos de menor escolaridade e 
renda. Estes indivíduos podem, com maior frequência, 
desconhecer o fato de apresentarem certas doenças. 
As disparidades sociais estimadas entre os estratos 
sociais seriam, assim, menores que as verdadeiras,19,40 
o que pode explicar o achado do presente estudo, 
de maior prevalência do diabetes entre pessoas com 
renda mais elevada. 

No presente estudo, possivelmente em consequên-
cia do menor acesso da população de menor renda 
aos serviços de saúde, e de outros fatores mencionados 
anteriormente, as prevalências das morbidades estu-
dadas foram mais elevadas no último quinto de renda 
domiciliar per capita, em comparação com o primeiro 
quinto. Gradientes de morbidade desfavoráveis à 
população de pior nível socioeconômico têm sido am-
plamente constatados. Todavia, estudos têm registrado 
a possibilidade de redução ou de desaparecimento 
dessas diferenças pela ação adequada das políticas e 
do sistema de saúde.24,41 Apesar de, no presente estudo, 
ter sido constatada redução das desigualdades nas 
prevalências do diabetes e diabetes+hipertensão entre 
os quintos extremos de renda, essa redução se deu às 
custas do aumento das prevalências em todos os es-
tratos de renda, especialmente nos menos favorecidos. 
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A redução das desigualdades pode ser decorrente do 
papel equitativo do SUS, conforme sugerido por outros 
trabalhos.41,42 A redução das desigualdades sociais na 
prevalência de doenças crônicas depende do aumento 
da cobertura e da qualidade dos serviços públicos de 
saúde, de modo a possibilitar melhorias no diagnóstico 
e tratamento dessas doenças.24 Outro achado deste 
estudo a corroborar o papel equitativo do SUS é a 
ausência de diferenças estatisticamente significativas 
na prevalência das doenças crônicas estudadas, entre 
usuários e não usuários de planos de saúde. Assim, 
pode-se supor que a parcela da população que possui 
plano de saúde não teve maior acesso a diagnóstico do 
que a parcela restante, dependente do SUS.

Rapidamente, as DCNT estão se tornando priori-
dade em Saúde Pública no Brasil e políticas para sua 
prevenção e controle têm sido implementadas.5 Entre 
as doenças crônicas, o diabetes e a hipertensão são 
relevantes causas de morbidade e mortalidade, prin-
cipalmente quando associadas.8 É importante salientar 

que, para o enfrentamento dessas doenças, é mister 
o envolvimento de diversos setores e da sociedade.

Neste contexto, merece destaque a iniciativa do 
‘Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis’, que define e prioriza as ações e os 
investimentos necessários à preparação do Brasil para 
enfrentar e deter as DCNT, na década compreendida 
entre 2011 e 2022.2 O contínuo monitoramento das 
prevalências de doenças crônicas, particularmente 
do diabetes e da hipertensão, é fundamental para o 
planejamento das ações de saúde com ênfase nessas 
doenças. 
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Resumo
Objetivo: descrever perfil das vítimas de violências/acidentes atendidas em serviços de urgência/emergência do Sistema Único 

de Saúde durante 2009. Métodos: estudo transversal com vítimas de violências/acidentes atendidas em 74 serviços de urgência/
emergência no Distrito Federal e 23 capitais. Utilizou-se amostragem por conglomerados em único estágio. Os dados foram cole-
tados em turnos de 12 horas, selecionados aleatoriamente, durante 30 dias consecutivos. Resultados: 89,9% dos atendimentos 
foram por acidentes. Os homens representaram 64,2 e 71,1% dentre as vítimas de acidentes e violências, respectivamente. 22,9% 
das vítimas atendidas por acidentes pertenciam a faixa etária de 20 a 29 anos, os adultos de 20 a 29 anos representaram 34,8% dos 
atendimentos devido a violências. Conclusão: maiores proporções de atendimentos de vítimas de acidentes e violências foram: 
indivíduos do sexo masculino, com baixa escolaridade, raça/cor da pele parda, situações relacionadas ao consumo de álcool e 
como locais de ocorrência a residência e a via pública.

Palavras-chave: inquéritos epidemiológicos; vigilância; violência; acidentes; estudos transversais. 

Abstract
Objective: to describe the profile of injuries victims treated at emergency department of Brazil's Unified National Health 

System in 2009. Methods: a cross-sectional study was conducted. The sample included 74 emergency departments located in 
Distrito Federal and 23 Brazilian capitals, selected by one-stage cluster sampling. The data were collected during 30 consecutive 
days in an alternated 12-hour shift. Results: 89,9% of the cases were resulting from accidents. Among the victims of violence 
and accidents attended the selected services, men accounted for 64,2% in accidents and 71,1% in violence situations. 22.9% of 
the victims attended due to accidents in the age group 20-29 years, adults 20 to 29 years accounted for 34.8% of visits because 
violence. Conclusion: the largest proportions of visits were for victims of accidents and violence: males with low education, 
race / skin color brown, situations related to alcohol consumption and with the sites of occurrence residence and the street.

Key words: health surveys; epidemiologic surveillance; violence; accidents; cross-sectional studies.
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Introdução

O número crescente de vítimas de violências 
e acidentes demonstra o impacto desses agravos 
como problema de relevância em Saúde Pública. 
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para o período de 2002-2020 indicam aumento na 
mortalidade por causas externas, especificamente em 
decorrência de acidentes de trânsito e violências.1 No 
mundo, os acidentes de trânsito provocam, por ano, 
cerca de 1,3 milhões de óbitos e 20 a 30 milhões de 
pessoas vivem com sequelas decorrentes desse tipo 
de agravo.2 

Em relação à mortalidade relacionada às violên-
cias, a estimativa da OMS para o ano 2000 foi de 
1,6 milhões de óbitos no mundo, com uma taxa de 
mortalidade de 28,8 óbitos por 100 mil habitantes.3 
No Brasil, as causas externas são a terceira causa de 
óbito, correspondendo à primeira causa na população 
de 1 a 39 anos de idade. Segundo dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), em 2008, 
ocorreram 133.644 óbitos por causas externas. En-
tre esses óbitos, as mais altas taxas de mortalidade 
foram decorrentes de violências (agressões e lesões 
autoprovocadas), 30 óbitos por 100 mil habitantes; e 
por acidentes de transporte terrestre, 19,8 óbitos por 
100 mil habitantes.4 

No ano de 2009, foram registradas no Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 
(SIH/SUS) 884.665 internações referentes às causas 
externas, com um custo total de aproximadamente 
860 milhões de reais. A primeira posição entre as 
internações por causas externas é ocupada por lesões 
acidentais, que incluem quedas, queimaduras e afoga-
mentos, entre outros.5 

Os acidentes de transporte terrestre e as causas 
externas sem classificação específica ocuparam a 
segunda e terceira colocações na lista de internações 
por causas externas em 2009, com 134.317 e 81.038 
respectivamente. As taxas de internação por causas 
externas variam de 25 por 100 mil habitantes para 
as violências (agressões e lesões autoprovocadas) 
a 279 mil internações por 100 mil habitantes para 
as demais causas externas de lesões acidentais, no 
mesmo ano.5 

O custo do tratamento das vítimas das violências e 
acidentes atendidas pelo sistema público de saúde no 
Brasil foi estimado em 2,2 bilhões de reais para o ano 

de 2004.6 Esses custos são, de fato, muito maiores se 
considerados os prejuízos econômicos decorrentes da 
ausência no trabalho, da perda de produtividade e de 
impactos sociais e psicológicos de difícil mensuração.7 

Os dados sobre mortalidade refletem parte da 
magnitude das violências e acidentes que acometem 
a população brasileira e as informações sobre in-
ternações do SIH/SUS são registradas somente nos 
hospitais vinculados ao SUS. É de extrema relevância 
a identificação de grupos mais vulneráveis e fatores de 
risco para as violências e acidentes, para sua prevenção 
e controle.8 As violências e os acidentes apresentam 
complexidade e abrangência na população, uma di-
versidade de agravos e de fatores de risco a demandar 
ações específicas de prevenção.7 

Para conhecer a magnitude das violências e aci-
dentes no país e identificar os fatores associados a 
esses agravos, foi desenvolvido, em 2006, o Sistema 
de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).9 O VIVA 
é formado por dois componentes: a) VIVA Contínuo, 
que se refere à vigilância das violências doméstica, 
sexual e/ou outras violências; e b) VIVA Inquérito, 
vigilância-sentinela em serviços de urgência e emer-
gência.10 

A abordagem por inquérito pode ser percebida 
como um subsistema de inteligência epidemiológica.8 

O VIVA Inquérito busca agregar novos conhecimentos 
sobre as violências e os acidentes, possibilitando o 
conhecimento mais aprofundado do problema e o 
planejamento adequado de medidas de prevenção e 
controle; além da obtenção de informações especí-
ficas sobre a vítima, provável autor(a) da violência, 
circunstâncias e local de ocorrência, não coletadas 
pelo SIH/SUS e SIM.11 

A estratégia do VIVA Inquérito é fundamental, 
sobretudo para o conhecimento da magnitude das 
violências. Esse componente do sistema permite 
a visibilidade do problema, pois a emergência se 
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configura, para a maioria das vítimas, na porta de 
entrada do sistema de saúde.12 O objetivo deste estudo 
foi descrever o perfil das vítimas de violências e aci-
dentes atendidas em serviços-sentinela de urgência e 
emergência do SUS, participantes do VIVA Inquérito, 
durante o ano de 2009. 

Métodos

Foi realizado um estudo transversal em 74 serviços 
de urgência e emergência localizados no Distrito 
Federal e 23 capitais. A seleção dos serviços foi 
realizada a partir de critérios de referência para 
atendimento de causas externas bem como sua im-
portância local na área de urgência e emergência, 
número de atendimentos realizados, complexidade 
e resolutividade do serviço, considerando a consulta 
ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), aos registros do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS 
–, além da percepção da equipe técnica de cada 
Secretaria de estado da Saúde.

Os serviços selecionados integram a Rede de Ser-
viços Sentinela de Vigilância de Violências e Acidentes 
– Rede VIVA –, implantada em 2006, que haviam 
participado dos inquéritos previamente.10 Os estados 
do Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Rio Grande 
do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) foram incluídos no 
inquérito realizado em 2009, contemplando todas as 
unidades da Federação. Entretanto, questões locais 
de aspectos técnico-operacionais e de gestão não 
possibilitaram a inclusão de três capitais: Cuiabá-MT, 
Manaus-AM e São Paulo-SP. 

A população-alvo deste estudo foi constituída das 
vítimas de violências e acidentes atendidas nos serviços 
de urgência e emergência selecionados. Os parâmetros 
considerados para o cálculo amostral foi o coeficiente 
de variação inferior a 30,0% e um erro-padrão menor 
que três.13 O tamanho da amostra foi de, no mínimo, 
1.500 atendimentos decorrentes desses agravos em 
cada uma das capitais e no Distrito Federal. 

Após a seleção das unidades de atendimento, foram 
sorteados dois turnos de 12 horas, durante 30 dias 
consecutivos, entre os meses de setembro e novembro 
de 2009, em cada serviço selecionado. O número de 
turnos a ser sorteado em cada serviço foi resultante da 
razão entre o tamanho amostral mínino de atendimen-
tos devidos a violências e acidentes (2009) e a média 

de atendimentos decorrentes desses agravos realizados 
no mesmo serviço, nos anos anteriores. 

Utilizou-se a amostragem por conglomerados em 
um único estágio, constituindo o turno como unidade 
primária de amostragem. Todos os atendimentos por 
violências e acidentes realizados no turno sorteado fo-
ram incluídos na amostra. Os turnos foram numerados 
de 1 a 60 e logo sorteados sistematicamente, de acordo 
com o número de turnos de cada município. Os dados 
foram coletados por meio de formulário padronizado, 
elaborado pela equipe técnica da Coordenação-Geral 
de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
(CGDANT) com a colaboração de outras áreas técnicas 
e pesquisadores do Ministério da Saúde e instituições 
que trabalham a temática de causas externas. 

As entrevistas foram realizadas por acadêmicos dos 
cursos de enfermagem e medicina e por profissionais 
de saúde previamente treinados. Para o estudo, foram 
considerados os seguintes agrupamentos do Capítulo 
XX – Causas Externas de Morbidade e Mortalidade, 
da Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID-
10):14 causas acidentais – acidentes de transporte 
(V01-V99), quedas (W00-W19), queimaduras (W85-
W99, X10-X19) e demais eventos acidentais, como 
cortes com objetos perfurocortantes, queda de objetos 
sobre pessoa, envenenamento acidental, sufocação, 
afogamento, entre outros. Os eventos violentos foram 
classificados em lesões autoprovocadas voluntaria-
mente/tentativa de suicídio (X60-X84), agressões 
(X85-Y09), maus tratos (Y05-Y07) e intervenção 
legal (Y35).

Os softwares utilizados para processamento dos 
dados foram o Epi Info 3.5.1, Link Plus versão 2.0 
(para remoção das duplicidades) e Stata versão 10.0 
no módulo survey, para análise dos dados de acordo 
com o plano amostral.

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, 
de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Na-
cional de Saúde.15 Foram garantidos aos entrevistados, 
bem como aos serviços onde a pesquisa foi realizada, o 
anonimato, a privacidade e a liberdade para desistir de 
participar do estudo a qualquer momento. A coleta de 
dados faz parte de um sistema de vigilância nacional e, 
portanto, bastou a obtenção do consentimento verbal 
da vítima ou do responsável, não obstante a exigência 
de autorização dos serviços de saúde selecionados.

Silvânia Suely Caribé de Araújo Andrade e colaboradores
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Resultados

Foram identificados 39.665 atendimentos nos 74 
serviços de urgência e emergência de 23 capitais e 
do Distrito Federal. Desses atendimentos, 35.646 
(89,9%) foram decorrentes de acidentes e 4.019 
(10,1%) devidos à violência. A maior parte das vítimas 
atendidas era do sexo masculino, tanto nos acidentes 
(64,2%) quanto nas violências (71,1%). Do total de 
atendimentos por acidentes, o maior percentual por 
faixa etária coube à de 20-29 anos (22,9%), seguida 
das crianças de 0 a 9 anos (18,6%) (Tabela 1). 

Em relação às violências, os adultos jovens – 20 
a 29 anos (34,8%), e os adultos – 30 a 39 anos 
(20,6%) – representaram as maiores proporções 
dos atendimentos por essa causa. Idosos acima de 
60 anos e crianças menores de 9 anos apresentaram 
maior proporção de atendimentos por acidentes 
(18,6 e 7,4%, respectivamente) do que por violências 
(6,1 e 2,5%). As maiores proporções observadas 
de atendimento, tanto para acidentes quanto para 
violências, corresponderam a indivíduos de raça/
cor da pele parda (48,0 e 51,4%) e branca (34,6 e 
26,2%) (Tabela 1). 

Do total de vítimas atendidas em razão de acidentes, 
28,6% referiram 9 a 11 anos de escolaridade, seguidas 
daquelas com 0 a 4 (28,3%) e 5 a 8 (25,3%) anos 
de estudo. Nas causas violentas, 30,2% das vítimas 
possuíam 5 a 8 anos de estudo, seguidas daquelas 
com 9 a 11 (27,7%) e 0 a 4 (23,8%) anos de estudo. 
As vítimas por acidentes e violências que possuíam 12 
ou mais anos estudo representaram 5,5 e 4,5% dos 
atendimentos, respectivamente. 

Os meios de locomoção mais frequentemente uti-
lizados pelos pacientes atendidos em decorrência de 
acidentes, para chegarem ao hospital, foram o veículo 
particular (48,8%) e o transporte coletivo (19,1%). 
A unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a am-
bulância foram utilizadas, respectivamente, por 10,0 
e 10,5% das vítimas de acidentes. 

As vítimas de violência utilizaram, em maiores 
proporções, o veículo particular (37,5%), o SAMU 
e a ambulância (ambas com 14,0%) como meio de 
locomoção para chegar ao hospital. Entre as vítimas 
de violência, a utilização de viatura policial foi mais 
frequente (10,1%), em comparação com as vítimas 
de acidentes (Tabela 1).

A suspeita de consumo de bebida alcoólica pelo 
paciente foi registrada em 6,7% e em 31,3% dos 
atendimentos por acidentes e violências, respecti-
vamente. Tal consumo foi declarado por 8,1% dos 
entrevistados atendidos por acidentes e por 35,7% 
das vítimas de violências. Entre as mulheres aten-
didas devido a acidentes, a suspeita de consumo 
de álcool foi observada em 2,7% delas, enquanto o 
relato foi realizado por 3,7%. Entre os atendimentos 
por violências no sexo feminino, 18,0% relataram 
e em 21,1% foi identificado consumo suspeito de 
bebida alcoólica. Tanto a suspeita quanto o relato de 
consumo de bebida alcoólica foram maiores entre 
os homens, nos casos de acidentes (8,9 e 10,6%, 
respectivamente) e nas situações de violência (36,7 
e 41,6%, respectivamente). 

A proporção de ocorrências de acidentes no perí-
odo diurno foi maior, demonstrando aumento a partir 
das seis horas e atingindo um pico às 12h; e queda 
posterior, com um novo incremento por volta das 14h 
e um novo pico próximo das 18h. Entre as vítimas, 
a maior proporção de violências ocorreu durante a 
noite e madrugada (Figura 1). Os maiores percentuais 
de atendimentos, tanto para as violências quanto para 
os acidentes, foram observados aos finais de semana; 
salienta-se que as proporções de atendimentos por 
violências foram maiores que as por acidentes, nos 
fins de semana. Durante a semana propriamente, a 
partir de terça-feira, a frequência de atendimentos 
por acidentes superou a daqueles ocasionados pela 
violência. 

As capitais com maior percentual de atendimentos 
por violências e acidentes nos quais as vítimas não 
residiam nos municípios de atendimento, foram: 
Vitória-ES (65,0%); Recife-PE (45,0%); Natal-RN 
(45,0%); e Aracaju-SE (42,0%). As capitais onde 
houve menor proporção de atendimentos de vítimas 
residentes fora do município foram: Porto Velho-RO 
(6,0%); Campo Grande-MS (7,0%); e Rio de Janeiro-
RJ (8,0%) (Figura 2). 

Com relação aos tipos de acidentes (n=35.646 
atendimentos), as quedas foram o evento acidental pre-
dominante (37,0%), seguidas dos acidentes de trans-
porte (26,0%), ferimentos por objeto perfurocortante 
(7,0%), choque contra objetos/pessoa (7,0%), entorse 
(5,0%), corpo estranho (5,0%), queda de objetos 
sobre pessoa (4,0%), acidentes com animais (3,0%) 
e queimaduras (2,0%). Os demais tipos de acidentes 
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Tabela 1  -  Proporção dos atendimentos por violências e acidentes, segundo características das vítimas em 
serviços sentinelas de urgência e emergência em 23 capitais e Distrito Federal. Brasil, setembro a 
novembro, 2009

Características
Acidentes 

(n=35.646)
Violências 
(n=4.019)

n % n %
Sexo

Masculino 23.082 64,2 2.915 71,1
Feminino 12.515 35,7 1.098 28,7
Sem informação 49 0,1 6 0,2

Faixa etária (anos)
0-9 6.909 18,6 231 6,1
10-19 6.441 18,0 766 18,7
10-14 3.301 9,1 188 4,5
15-19 3.140 8,9 578 14,1
20-29 8.306 22,9 1.426 34,8
30-39 5.465 15,4 838 20,6
40-49 3.724 10,6 430 11,1
50-59 2.223 6,8 192 5,3
60 e + 2.460 7,4 95 2,5
Sem informação 118 0,3 41 1,0

Raça/cor da pele
Branca 11.366 34,6 908 26,2
Preta 4.643 13,5 714 17,8
Amarela 790 2,2 90 2,3
Parda 18.262 48,0 2.210 51,4
Indígena 170 0,4 22 0,5
Sem informação 415 1,2 75 1,9

Escolaridade (anos de estudo)
0-4 10.226 28,3 1.018 23,8
5-8 8.810 25,3 1.211 30,2
9-11 10.090 28,6 1.102 27,7
12 e + 1.996 5,5 163 4,5
Não se aplicaa 3.100 8,2 110 2,8
Sem informação 1.424 4,0 415 11,1

Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital
A pé 1.343 4,1 206 5,6
Veículo particular 17.954 48,8 1.515 37,5
Viatura policial 287 0,8 361 10,1
SAMUb 3.951 10,0 643 14,0
Ambulância 4.126 10,5 630 14,0
Resgate 1.303 4,1 135 3,9
Coletivo 5.769 19,1 411 12,0
Outro 376 1,0 36 0,8
Sem informação 537 1,6 82 2,0

Suspeita de uso de bebida alcoólicac 2.460 6,7 1.288 31,3
Declaração de uso de bebida alcoólicad 2.976 8,1 1.446 35,7
Local de ocorrência

Residência 13.483 37,7 1.316 33,7
Via pública 12.825 35,5 1.679 41,4
Outros 9.517 26,7 1.001 24,9

a) Quando a vítima era pessoa com idade inferior a seis anos ou portadora de deficiência mental grave.

b) Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

c) Percepção do entrevistador acerca dos indícios de uso de bebida alcoólica pela pessoa atendida.

d) Unidade de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).
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(sufocação, afogamento, envenenamentos, acidentes 
com arma de fogo, e aqueles não-especificados) cor-
responderam a 4,0% dos atendimentos (Figura 3). 
Do total de atendimentos por violências (n=4.019), 
houve predomínio dos atendimentos decorrentes de 
agressões/maus-tratos (89,5%), lesão autoprovocada 

(9,1%) e – uma menor frequência de – intervenção 
por agente legal público (1,4%).

O local de ocorrência do evento mais comumente 
relatado pelos pacientes atendidos por acidentes foi a 
residência (37,7%), seguido da via pública (35,5%). 
Nos casos de violência, a ordem foi inversa: a via públi-

Figura 1  -  Distribuição proporcional de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de 
urgência e emergência, segundo hora de ocorrência, em 23 capitais e Distrito Federal. Brasil, 2009
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Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Figura 2  - Proporção (%) de atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinelas de urgência e 
emergência cujas vítimas residiam fora do município de atendimento em 23 capitais e Distrito 
Federal. Brasil, 2009
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ca foi o local mais referido pelas pessoas atendidas nos 
serviços selecionados (41,4%) e a residência ocupou 
segunda posição (33,7%) (Tabela 1). A maioria das 
vítimas de violências (89,5%) sofreu agressão/maus 
tratos, nas proporções de 91,8% para os homens e 
84,0% para as mulheres.

Discussão

O perfil epidemiológico das vítimas de violências e 
acidentes identificadas pelo VIVA Inquérito 2009 de-
monstrou maior proporção dos acidentes em relação 
às violências e os homens foram mais frequentemente 
atendidos em decorrência dos agravos referidos, em 
comparação com as mulheres. A morbidade diferen-
ciada entre homens e mulheres pode ser explicada por 
comportamentos específicos de gênero, dependentes 
de fatores culturais e sociais.16

A faixa etária predominante nos atendimentos por 
violências e acidentes foi a de adultos jovens. O nível 
de escolaridade mais frequente foi de 9 a 11 anos de 
estudo para os pacientes atendidos devido a acidentes, 
e de 5 a 8 anos de estudo para vítimas de violências. O 
inquérito VIVA realizado em 2006 também demonstrou 
proporções maiores de violências e acidentes entre 

os homens e adultos jovens; e quanto à escolaridade, 
os mais atendidos contavam até 11 anos de estudo.17 

Entre os atendimentos por violências e acidentes, a 
raça/cor da pele parda foi a mais referida. Comparando-
se com dados sobre mortalidade e raça/cor da pele, 
para os pardos e negros, as causas externas apresentam 
maior impacto na mortalidade do que para os indiví-
duos brancos, representando a causa básica de óbito 
mais importante nos dois primeiros grupos; porém, os 
óbitos podem estar relacionados, de fato, às condições 
socioeconômicas subjacentes e não à cor da pele.18 

O veículo particular e o transporte coletivo foram os 
meios de locomoção mais utilizados para se chegar aos 
serviços de urgência e emergência, nos atendimentos 
devidos a acidentes, enquanto as vítimas de violência uti-
lizaram o veículo particular, o SAMU e a ambulância para 
serem atendido. Segundo o VIVA Inquérito 2006, em 
serviços de urgência e emergência, o veículo particular, 
as ambulâncias e o SAMU foram os meios de transporte 
mais relatados pelos pacientes de causas externas.19 

De acordo com um estudo realizado pelo Centro 
Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde, 
da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Claves/Fiocruz) 
em parceria com instituições de pesquisa locais em 
cinco capitais (Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Manaus-

Silvânia Suely Caribé de Araújo Andrade e colaboradores

Figura 3  - Proporção (%) de atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência, segundo tipo de 
acidentea, em 23 capitais e Distrito Federal. Brasil, 2009
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AM, Curitiba-PR e Brasília-DF), a implantação do SAMU 
representa melhoria no atendimento da população nas 
situações de acidentes e violências, apesar da neces-
sidade de melhorias na implementação do serviço.20 

No presente estudo, observou-se que a suspeita e 
o relato de uso de álcool foi predominante entre os 
homens. Uma pesquisa desenvolvida no município de 
São Paulo-SP, entre agosto de 1998 a agosto de 1999, 
descreveu uma prevalência de alcoolemia de 28,9% 
em vítimas de causas externas, com maior proporção 
entre as vítimas de agressões, no sexo masculino e na 
faixa etária de 25 a 44 anos de idade.21 

Neste inquérito, foi identificado maior percentual 
de suspeita ou relato de uso de álcool nos atendi-
mentos resultantes de situações de violências cujas 
vítimas eram do sexo masculino. Estudo realizado em 
hospital-escola de São José do Rio Preto-SP, no período 
de 2002 a 2008, verificou que a maioria dos traumas 
faciais era em homens adultos jovens, resultantes de 
violência e associados ao uso de álcool.22 Esses dados 
fundamentam ainda mais a associação entre consumo 
de bebidas alcoólicas e ocorrência de lesões decor-
rentes de causas externas. 

Mudanças nas funções neuroquímicas e nas fun-
ções cognitivas de indivíduos que ingerem bebidas 
alcoólicas podem originar comportamentos violentos 
em ambos os sexos: para as mulheres, é maior a 
prevalência de lesões autoprovocadas, enquanto os 
homens apresentam maior frequência de comporta-
mentos agressivos com outros.23 O consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas, provavelmente, faz parte do 
comportamento masculino, de modo que programas 
de redução do alcoolismo devem considerar aspectos 
culturais e comportamentais para que sejam realmente 
efetivos.15

Quanto ao horário de atendimento das vítimas por 
causas externas, estudo realizado em dois hospitais 
de referência para o atendimento de emergências no 
estado do Rio de Janeiro apresentou maior número 
de atendimentos para causas externas no período 
diurno; exceto nos finais de semana, quando o período 
noturno foi o mais procurado, principalmente para 
atendimento das vítimas de acidentes e agressões.12

O presente estudo identificou em sete capitais 
(Florianópolis-SC, João Pessoa-PB, Goiânia-GO, 
Aracaju-SE, Natal-RN, Recife-PE e Vitória-ES), em 
grande parte dos atendimentos, o fato de o município 
de atendimento das vítimas de violências e acidentes 

diferir do município de residência, o que pode indicar 
a centralização dos serviços de referência em algumas 
localidades e, também, a falta de estrutura no interior 
dos estados, provocando o deslocamento dos usuários 
para receberem assistência de urgência e emergência 
nas capitais. Estudo realizado no Rio Grande do Sul 
evidenciou que aproximadamente 48,0% dos indivídu-
os atendidos pelo serviço avaliado eram procedentes 
de outros municípios.24

Dados indicam que a evolução nas primeiras 24 
horas, em aproximadamente 77,0% dos atendimen-
tos por acidentes e 67,0% daqueles decorrentes de 
violência nas urgências e emergências, é para alta 
hospitalar,25 evidenciando lesões sem maior gravidade, 
que poderiam ter resolubilidade local. 

As quedas e os acidentes de transporte foram 
os eventos acidentais de maior frequência entre os 
atendimentos estudados no VIVA Inquérito 2009, e os 
principais locais de ocorrência para as violências e os 
acidentes foram a residência e a via pública. No VIVA 
Inquérito 2006, as quedas também foram o evento mais 
frequente entre os atendimentos devidos a acidentes, 
nos serviços de urgência e emergência seleciona-
dos.17 Estudo transversal realizado em três hospitais 
de grande porte do estado de São Paulo revelou que 
as quedas ocuparam a segunda posição em número 
de ocorrências, de um total de 35.107 atendimentos 
decorrentes de causas externas.11 

A residência e os espaços públicos foram os am-
bientes que apresentaram maior número de eventos 
acidentais e violentos.11,19,25 Questões relacionadas 
a arquitetura e cuidados na disposição de objetos e 
tapetes nas residências, bem como investimentos na 
adequação e manutenção dos espaços públicos, podem 
contribuir para minimizar a ocorrência de quedas e 
prevenir esses agravos. 

O tipo de violência mais frequente foi a agressão/
maus-tratos, independentemente do sexo. Um estudo 
realizado em 2007, no Município de Lajes-SC, mostrou 
que entre casais, a prevalência de violência contra 
mulheres foi de 79,0% para agressão verbal, 14,9% 
para agressão física menor e 9,3% para agressão 
física grave.26 Há sobremortalidade masculina para a 
maioria das causas de óbito, com ênfase nas causas 
externas, particularmente as causas violentas. No Bra-
sil, os adolescentes e adultos jovens do sexo masculino 
representaram as maiores proporções de internações 
decorrentes de lesão por agressões.16 
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Reconhece-se uma limitação deste estudo na baixa 
validade externa, dada a inclusão apenas de serviços 
selecionados do SUS (não incluiu atendimentos fora do 
SUS, tampouco vítimas que não procuraram por aten-
dimento). Logo, os resultados representam apenas a 
amostra estudada, mas os procedimentos padronizados 
de coleta de dados, bem como o treinamento dos entre-
vistadores garantem boa validade interna. Entretanto, a 
seleção amostral obedeceu critérios como referência 
do serviço para atendimento às causas externas e 
importância local na área de urgência e emergência, 
número de atendimentos realizados, complexidade e 
resolubilidade do serviço. Este artigo apresenta infor-
mações relevantes sobre as violências e os acidentes que 
podem ser identificadas e compartilhadas por serviços 
de atendimento às vítimas de causas externas. 

As violências e os acidentes são reconhecidos 
como problema de Saúde Pública e contribuem para 
um perfil epidemiológico de morbimortalidade mais 
complexo, comparado com aquele perfil em que as 
doenças infecciosas eram predominante no país e no 
mundo.27 A Política Nacional de Redução da Morbi-

mortalidade por Acidentes e Violências,28 implantada 
em 2001, é reflexo de um esforço no enfrentamento 
dos determinantes e condicionantes das violências 
e acidentes de modo intersetorial, para garantir a 
atenção integral, promover a saúde e a cultura de paz.

O VIVA é uma ferramenta essencial de vigilância para 
tomada de decisão e ação em Saúde Pública. O sistema 
possibilita conhecimentos mais detalhados sobre a 
magnitude e os fatores associados a esses eventos, a 
atuação imediata e preventivamente para sua detecção 
e cuidado, principalmente nos grupos mais vulnerá-
veis.10 As maiores proporções de atendimentos foram 
para vítimas de acidentes e violências, de modo geral, 
com o seguinte perfil: indivíduos do sexo masculino, 
de baixa escolaridade, raça/cor da pele parda, em 
situações relacionadas ao consumo de álcool e tendo 
como locais de ocorrência a residência e a via pública.
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Resumo
Objetivo: descrever o perfil das vítimas de acidentes de transporte (AT) atendidas em serviços públicos de emergência em 23 capitais 

brasileiras e no Distrito Federal, em 2009. Métodos: utilizaram-se os dados sobre AT obtidos no inquérito sobre atendimentos de emer-
gência por causas externas em serviços públicos de saúde (Inquérito VIVA 2009). Resultados: entre 35.646 atendimentos de emergência 
por acidentes, identificaram-se 9.934 (27,9%) atendimentos por AT nos 74 serviços de emergência participantes; predominaram vítimas 
do sexo masculino (71,6%), jovens de 20 a 29 anos de idade (35,0%) e pardos (52,4%); cerca de 27,0% dos AT estavam relacionados 
ao trabalho; houve suspeita/declaração de consumo de bebida alcoólica antes do evento em 17,2% dos atendimentos; a maioria dos aten-
dimentos referia-se a acidentes envolvendo motocicleta (50,9%) e bicicleta (18,4%). Conclusão: considerando a magnitude das lesões 
do trânsito nos serviços de emergência, torna-se necessário avançar em medidas direcionadas à redução dos acidentes de transporte. 

Palavras-chave: acidentes de trânsito; serviços médicos de emergência; causas externas; epidemiologia. 

Abstract
Objective: the study aims to describe the estimates of land traffic accident (TA) events seen in emergency services at the 

Federal District and 23 Brazilian State capitals in 2009. Methods: data on TA were used, obtained from survey on emergency 
medical care for external causes in public health services (VIVA Survey 2009). Results: among 35,646 emergency visits for 
unintentional injuries, 9,934 (27.9%) visits were identified as TA, in 74 emergency services included in the survey; there were 
a greater number of male victims (71.6%), young  from 20 to 29 years of age (35.0%) and mulattos (52.4%); about 27.0% of 
the TA was work related; there was suspicion/report of alcohol consumption before the event in 17.2% of the visits; most of the 
visits referred to accidents involving motorcycles (50.9%) and bicycles (18.4%). Conclusion: considering the magnitude of 
the traffic injuries in emergency services, it becomes necessary to advance in measures directed to reducing traffic accidents.

Key words: traffic accidents; emergency medical care; external causes; epidemiology.
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Introdução

As lesões e mortes no trânsito configuram-se como 
um grande problema de Saúde Pública, sendo uma das 
principais causas de mortalidade entre jovens com 
menos de 35 anos de idade, principalmente do sexo 
masculino.1,2 A Organização Mundial da Saúde (OMS)1 
estima que ocorram mais de um milhão de óbitos por 
acidentes de transporte (AT) a cada ano, em todo o 
mundo. Além de óbitos, esses acidentes resultam em 
grande número de feridos e portadores de sequelas 
permanentes. 

O impacto dessas ocorrências sobre a saúde da 
população tem contribuído para a diminuição da 
qualidade e da expectativa de vida entre adolescentes 
e jovens, além de repercutir no aumento dos custos 
sociais com cuidados em saúde, previdência, absen-
teísmo ao trabalho e escola, além dos gastos com 
infraestrutura, manutenção de rodovias, vias públicas 
e de veículos.2 

Esses eventos apresentam custos elevados, que cor-
respondem a cerca de 1,0% do produto interno bruto 
(PIB) em países de baixa renda e a 2,0% do PIB em 
países de alta renda.3 Estudo realizado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),4 entre os anos 
2001 e 2003, quantificou os custos dos AT em áreas 
urbanas e concluiu  que as  perdas anuais em áreas de 
aglomerados urbanos chegam a 5,3 bilhões de reais/
ano e de aproximadamente 22 bilhões de reais em 
rodovias brasileiras.

Cerca de 62,0% das vítimas fatais de AT são proce-
dentes de dez países, elencados na seguinte ordem de 
magnitude: Índia; China; Estados Unidos da América; 
Rússia; Brasil; Irã; México; Indonésia; África do Sul; e 
Egito. Esses países são responsáveis por 56,0% da po-
pulação mundial e o Brasil, entre eles, ocupa o quinto 
lugar no que concerne às taxas de mortalidade por 
essas causas. A OMS incentiva os governantes dessas 
nações a executarem uma ação global em relação à 
prevenção dos AT.1,3

A expressão ‘acidentes de transporte’ tem sido 
questionada em diversos estudos, pela etimologia da 
palavra ‘acidentes’ indicar algo imprevisível. Ao con-
trário, em muitos desses casos, trata-se de ocorrências 
previsíveis, especialmente quando envolvem fatores 
como uso do álcool e velocidade em excesso, entre 
outros. Observa-se que a maioria desses eventos é 
evitável, sendo necessário estabelecer ações afirmativas 
no sentido de sua redução.1,5,6

No Brasil, em 2008, foram registrados 36.666 óbi-
tos relacionados ao trânsito (taxa de mortalidade=19,3 
óbitos por 100 mil habitantes). Predominaram, em 
nosso país, vítimas do sexo masculino e jovens de 20 
a 29 anos de idade; pedestres, motociclistas e ciclistas 
são considerados vítimas mais vulneráveis.7,8  

A ocorrência de lesões e mortes no trânsito associa-
se a diversos fatores de risco, como por exemplo: 
causas estruturais (conservação das estradas e das vias 
urbanas); aumento da frota de veículos, especialmente 
das motocicletas; uso do álcool associado à direção 
veicular; não uso de equipamentos de segurança, como 
cintos de segurança dianteiros e traseiros, capacetes, 
dispositivo de retenção para crianças e outros equipa-
mentos de segurança veicular.9,10 Das vítimas fatais de 
AT, estima-se que de um quarto à metade relaciona-se 
com o uso abusivo do álcool, embora essas frações 
variem conforme a metodologia adotada.11

A magnitude das ocorrências indica o quão é impor-
tante o monitoramento das tendências dos AT no país, 
tomando como fonte as bases de dados atualmente 
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde: Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 
(SIH/SUS) e Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (VIVA).8 

O VIVA possui um componente específico, destinado 
à realização de inquérito de base hospitalar nos servi-
ços de urgência e emergência. Os três inquéritos VIVA 
já realizados – 2006, 2007 e 2009 – representaram 
um grande avanço no sentido de obter informações 
oportunas sobre essas ocorrências. Os sistemas de 
informações em saúde mais tradicionais apontam os 
casos mais graves que evoluíram para internação (SIH/
SUS) ou para óbito (SIM), enquanto o VIVA abrange 
todas as ocorrências que necessitaram de atendimento 
de saúde, incluindo eventos de menor gravidade.12

O objetivo deste artigo é descrever o perfil das 
vítimas de AT atendidas em serviços públicos de emer-

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que ocorram mais de um 
milhão de óbitos por acidentes de 
transporte (AT) a cada ano, 
em todo o mundo.
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gência em 23 capitais brasileiras e no Distrito Federal, 
onde foi realizado o Inquérito VIVA 2009.

Métodos

Trata-se de estudo transversal, cujos dados foram 
coletados no período de 30 dias consecutivos entre 
setembro e novembro de 2009 – a depender da 
variação na data de início da pesquisa em cada uma 
das diferentes cidades –, em serviços habilitados para 
o atendimento de urgência e emergência às causas 
externas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. 

A pesquisa incluiu os atendimentos realizados em 
74 serviços de urgência e emergência situados no 
Distrito Federal e nas capitais de Estado. Entre os mu-
nicípios selecionados, três não conseguiram executar 
o inquérito devido a questões locais relacionadas a 
aspectos técnico-operacionais e de gestão: Cuiabá-MT; 
Manaus-AM; e São Paulo-SP.13

A população de estudo do Inquérito VIVA 2009 
foi composta pelas vítimas de violências e acidentes 
(causas externas) que procuraram atendimento nos 
serviços de urgência e emergência de referência nas 
capitais e no Distrito Federal. Na seleção dos estabe-
lecimentos que compuseram a amostra, utilizaram-se 
os registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) para identificar os estabelecimentos 
habilitados no atendimento de urgência e emergên-
cia, logo classificados quanto à demanda: segundo o 
número de atendimentos no SIH/SUS; e em edições 
anteriores do Inquérito VIVA, para os serviços parti-
cipantes da pesquisa nos anos de 2006 e 2007. Após 
selecionar os estabelecimentos que atendiam a esses 
critérios, procedeu-se sua validação junto aos gestores 
de cada município. 

Para a definição do tamanho da amostra do Inqué-
rito VIVA 2009, considerou-se o critério de precisão 
para as estimativas de prevalências fixadas para o 
estudo. Assumido um coeficiente de variação (CV) 
inferior a 30,0% e um erro-padrão (EP) menor que 
3 pontos percentuais, o tamanho da amostra foi de, 
no mínimo, 1.500 atendimentos por causas externas 
em cada uma  das capitais.  

O procedimento de sorteio utilizado foi a amos-
tragem por conglomerado em único estágio, sendo o 
turno a unidade primária de amostragem (UPA). Todos 
os atendimentos por causas externas (violências e aci-
dentes) do turno sorteado foram incluídos na amostra. 

Para efeito de sorteio de turnos, considerou-se o 
período de coleta de 30 dias dividido em dois tur-
nos, totalizando 60 turnos: 30 diurnos (7h00min às 
18h59min); e 30 noturnos (19h00min às 6h59min). 
O número de turnos a ser sorteado em cada estabele-
cimento foi obtido pela razão entre o tamanho mínimo 
da amostra de atendimentos por causas externas e a 
média de atendimentos por causas externas realizados 
no mesmo estabelecimento, em anos anteriores. Para 
garantir o tamanho mínimo da amostra nas capitais, 
foram sorteados dois turnos reservas.

Previamente à coleta de dados, foram realizados 
treinamentos para os técnicos das secretarias de estado 
e municipais de saúde envolvidas, ministrados pela 
equipe da Coordenação de Vigilância de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (CGDANT/SVS/MS), 
visando à padronização de procedimentos. Durante 
esses treinamentos, foi disponibilizado o ‘Manual do 
Entrevistador’ com: informações sobre a pesquisa; 
atribuições do coordenador local, supervisor e entre-
vistador; orientações gerais para iniciar a entrevista; 
e instruções para o preenchimento do formulário.13 

As entrevistas foram realizadas por acadêmicos dos 
cursos de Enfermagem e Medicina e por profissionais 
de saúde previamente treinados, sob a supervisão de 
técnicos das secretarias de saúde. A cada paciente 
admitido no setor de emergência em decorrência 
de causas externas (violências e acidentes), os en-
trevistadores iniciavam a abordagem da vítima – ou 
do acompanhante (quando o paciente era menor ou 
encontrava-se impossibilitado de responder), para 
solicitar autorização e iniciar a entrevista.13

Os dados foram digitados no programa Epi Info 
3.5.1, no Setor de Vigilância Epidemiológica de cada 
município participante da pesquisa, e transferidos 
para o Ministério da Saúde via e-mail. Cada arquivo 
recebido foi conferido pela equipe técnica do Ministé-
rio da Saúde quanto à consistência e duplicidade dos 
dados, via programa Link Plus versão 2.0. As análises 
foram processadas pelo programa STATA versão 10.0, 
do qual se utilizou o módulo “svy”, adequado à obten-
ção de estimativas dos parâmetros populacionais não 
viciadas quando os dados são provenientes de planos 
de amostragem complexos. 

Trata-se de estudo descritivo, são apresentadas 
estimativas pontuais e o erro-padrão – EP – como 
medida de variabilidade. Quando o coeficiente de 
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variação (CV) foi maior do que 30,0%, considerou-se 
baixo grau de confiabilidade das estimativas. 

Na presente análise, manteve-se a metodologia 
utilizada para o Inquérito VIVA 2009. Porém, foram 
incluídos somente os registros sobre atendimentos 
por acidente de transporte. Foram selecionadas as 
seguintes variáveis: sexo; faixa etária; raça/cor; meios 
de locomoção mais utilizados para chegar ao serviço 
de urgência; presença de algum tipo de deficiência 
(física, mental, visual, auditiva, outras deficiências/
síndromes); evento relacionado ao trabalho; de-
claração/suspeita de consumo de bebida alcoólica; 
local de ocorrência; evolução na emergência; tipo 
de lesão; encaminhamentos; turno de ocorrência; e 
tipo de vítima.

O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), atendendo às recomenda-
ções da Resolução no 196/1996. Como os dado serão 
utilizados para fins de vigilância epidemiológica, a assi-
natura do ‘Termo de consentimento livre e esclarecido’ 
foi substituída por consentimento verbal, obtido pelo 
paciente ou por seu responsável. Foi garantido total 
anonimato e privacidade aos pacientes, profissionais 
e gestores dos serviços onde a pesquisa foi realizada, 
assim como a liberdade em desistir de participar da 
entrevista a qualquer momento, sem prejuízo de qual-
quer natureza para si próprio ou terceiros. 

Resultados

Foram registrados 39.665 atendimentos de emer-
gência por causas externas no Inquérito VIVA 2009, 
dos quais 35.646 (89,9%) foram devidos a causas 
acidentais e 4.019 (10,1%) classificados como eventos 
resultantes de violência. Os acidentes de transporte 
(9.934; 27,9%) corresponderam à segunda maior 
causa de atendimentos de emergência decorrentes 
de acidentes. 

Do total de atendimentos por acidentes de 
transporte – AT –, 7.110 (71,6%) ocorreram entre 
homens. A maior proporção dos atendimentos foi 
entre adolescentes e adultos jovens. As faixas etárias 
mais acometidas no sexo masculino foram de 20-29 
(37,0%), 30-39 (20,2%) e 10-19 anos (15,2%). No 
sexo feminino, a maior proporção de atendimentos 
incluiu pessoas de 20 a 29 anos (29,6%), seguidas 
das de 10 a 19 (18,4%) e de 30 a 39 anos (18,1%). 
Quanto à raça/cor da pele, os pardos predominaram, 

tanto entre os homens (54,1%) quanto entre as mu-
lheres (47,9%). Sobre a escolaridade, a maior parte 
das vítimas atendidas tinha de 5 a 8 (24,6%) ou de 9 a 
11 (38,2%) anos de estudo. A presença de algum tipo 
de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras 
deficiências/síndromes) foi relatada em 2,2% de todos 
os atendimentos por AT (Tabela 1).

Os meios de locomoção mais utilizados para chegar 
ao serviço de emergência foram o veículo particular 
(36,4%), seguido por ambulâncias/unidades de res-
gate/unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), as quais totalizaram, em conjunto, 
50,4% dos atendimentos. Foram mais frequentes os 
atendimentos em que a vítima apresentava contusão/
corte/laceração (43,7%) e fratura (17,7%), bem como 
lesões localizadas nos membros inferiores (28,8%). 
A maioria das vítimas recebeu alta (66,7%) após o 
atendimento de emergência inicial (primeiras 24 ho-
ras), enquanto 16,2% delas foram encaminhadas para 
internação hospitalar e 9,2% para atendimento ambu-
latorial; 4,1% foram transferidas para outro serviço. 
Houve registro de óbito em 0,4% dos atendimentos. A 
evolução foi desconhecida em 2,1% dos atendimentos; 
e para 1,3% dos atendimentos, registrou-se evasão das 
vítimas. As maiores proporções de atendimento foram 
observadas nos turnos da noite (34,4%) e da tarde 
(32,9%) (Tabela 2).

Sobre as características relativas ao evento que 
originou o atendimento, verificou-se que 27,3% dos 
AT estavam relacionados ao trabalho da vítima, com 
maior proporção entre homens (30,4%) que mulheres 
(19,2%). O evento foi considerado acidental em 90,2% 
dos atendimentos. A suspeita/declaração de consumo 
de bebida alcoólica foi registrada em 17,2% dos 
atendimentos, sendo maior entre os homens (20,3%) 
(Tabela 3). 

Entre os atendimentos devidos a AT envolvendo 
condutores de automóvel ou motocicleta, a suspeita 
de consumo de bebida alcoólica variou de 5,8% no 
Rio de Janeiro-RJ a 28,6% em Teresina-PI. Para estes 
mesmos atendimentos, a proporção de declaração 
de uso de bebida alcoólica pela vítima foi superior à 
proporção de suspeita da ingestão de álcool na maioria 
das capitais, exceto Rio de Janeiro-RJ, Macapá-AP, Rio 
Branco-AC e Boa Vista-RR (Figura 1).

Os acidentes ocorreram com maior frequência na 
via pública (93,0%), apresentando distribuição seme-
lhante entre homens (92,9%) e mulheres (93,4%). 
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O tipo de vítima mais frequente foram os condutores 
(62,3%) e os passageiros (24,4%). No sexo masculino, 
predominaram os condutores (74,3%), enquanto no 
sexo feminino predominaram as vítimas na condição 
de passageiras (49,8%). A motocicleta (50,9%) foi o 
meio de locomoção utilizado pela maioria das vítimas 
de AT atendidas nos serviços selecionados, variando de 
39,3% entre as mulheres a 55,3% entre os homens. A 
bicicleta (18,4%) foi o segundo meio de locomoção 
mais frequente entre os atendimentos registrados. A 
outra parte contra a qual as vítimas de AT se chocaram 
ou se envolveram durante o acidente foram automóvel 
(48,1%), motocicleta (19,2%) e objeto fixo (10,6%) 
(Tabela 3).

Entre as vítimas ocupantes de automóvel, 43,2% 
referiram o uso de cinto de segurança no momento 
do acidente, variando de 35,8% entre as mulheres a 

48,6% entre os homens. O uso de capacete entre os 
motociclistas envolvidos em AT foi relatado em 65,4% 
dos atendimentos, variando de 63,1% entre as mulhe-
res a 66,0% entre os homens. O uso de cadeiras para 
crianças e de coletes refletores foi relatado em 1,8 e 
1,9% dos atendimentos, respectivamente (Tabela 4).

Discussão

Na terceira edição do Inquérito VIVA, realizado em 
serviços públicos de urgência e emergência do Distrito 
Federal e de 23 capitais brasileiras em 2009, os aci-
dentes de transporte – AT – ocuparam a segunda po-
sição entre os eventos não intencionais, ultrapassados 
somente pelas quedas. Os dados apresentados revelam 
que, no conjunto das vítimas atendidas pelos serviços 
selecionados, houve maior frequência de pessoas do 

Tabela 1  -  Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência, 
segundo características da vítima, em 23 capitais e no Distrito Federal. Brasil, 2009

Características
Masculino
(n=7.110)

Feminino 
(n=2.824)

TOTAL
(n=9.934)

n % EP n % EP n % EP

Faixa etária (em anos)

0-9 476 6,8 0,3 316 10,5 0,6 792 7,8 0,3
10-19 1.076 15,2 0,8 531 18,4 0,8 1.607 16,1 0,4
10-14 345 4,9 0,3 161 5,6 0,5 506 5,1 0,3
15-19 731 10,3 0,4 370 12,8 0,7 1.101 11,0 0,4
20-29 2.668 37,0 0,6 882 29,6 1,0 3.550 35,0 0,6
30-39 1.431 20,2 0,5 509 18,1 0,9 1.940 19,6 0,5
40-49 796 11,1 0,4 291 10,7 0,7 1.087 11,0 0,3
50-59 369 5,3 0,3 148 6,2 0,6 517 5,5 0,3
60 e + 260 3,9 0,3 142 6,2 0,6 402 4,6 0,3
Sem informação 34 0,5 – 5 0,3 – 39 0,4 –

Raça/Cor

Branca 1.917 29,4 0,7 955 36,7 1,1 2.872 31,5 0,6
Preta 858 12,1 0,5 299 10,8 0,7 1.157 11,7 0,4
Parda 4.041 54,1 0,8 1.443 47,9 1,1 5.484 52,4 0,7
Amarela/Indígena 193 2,8 0,3 90 2,9 0,4 283 2,8 0,2
Sem informação 101 1,6 – 37 1,6 – 138 1,6 –

Escolaridade (em anos)

0-4 1.475 20,4 0,6 543 19,5 0,9 2.018 20,1 0,5
5-8 1.796 25,4 0,6 628 22,5 1,0 2.424 24,6 0,5
9-11 2.723 38,2 0,7 1.092 38,4 1,1 3.815 38,2 0,6
12 e + 474 6,4 0,3 304 10,2 0,6 778 7,5 0,3
Não se aplica 194 2,8 – 132 4,3 – 326 3,2 –
Sem informação 448 6,8 – 125 5,1 – 573 6,3 –

Possui algum tipo de deficiência

Sim 148 2,2 0,2 52 2,1 0,3 200 2,2 0,2

EP = erro-padrão

Deborah Carvalho Malta e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):31-42, jan-mar 2012



36

sexo masculino, destacando-se a faixa etária entre 20 
e 29 anos. Esses dados são compatíveis com aqueles 
identificados no SIM, no SIH/SUS e na Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (PNAD).8,14,15 Em 2008, 
a PNAD entrevistou 391.868 pessoas, em 150.591 
unidades domiciliares distribuídas entre todas as 
unidades da Federação. Na ocasião, pela primeira vez, 

inseriu-se, no Inquérito, o tema de lesões no trânsito 
e observou-se que 2,5% da população já haviam sido 
vítimas desses eventos no ano anterior à pesquisa: ou 
seja, cerca de 4,8 milhões de pessoas/ano, com maior 
acometimento da população masculina e jovem.14,15

Quanto ao tipo de vítima, as diferentes fontes apon-
tam diferenças em função da metodologia de coleta 

Tabela 2  -  Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência, 
segundo características do atendimento, em 23 capitais e no Distrito Federal. Brasil, 2009

Características
Masculino 
(n=7.110)

Feminino 
(n=2.824)

TOTAL
(n=9.934)

n % EP n % EP n % EP
Meio de locomoção utilizado para chegar ao hospital

Veículo particular 2.677 36,5 0,8 1.071 36,2 1,1 3.748 36,4 0,7
Viatura 80 1,2 0,2 25 1,0 0,3 105 1,1 0,1
SAMU/Ambulância/Resgate 3.635 50,9 0,9 1.418 49,1 1,3 5.053 50,4 0,8
A pé/Coletivo 569 9,4 0,5 258 11,7 0,9 827 10,1 0,5
Outro 68 0,9 0,1 23 0,8 0,2 91 0,9 0,1
Sem informação 81 1,1 – 29 1,1 – 110 1,1 –

Natureza da lesão corporal
Sem lesão física 229 2,8 0,2 139 4,6 0,5 368 3,3 0,2
Contusão/Corte/Laceração 3.180 43,3 0,8 1.283 44,9 1,1 4.463 43,7 0,8
Entorse/Luxação 954 13,6 0,5 486 17,4 0,8 1.440 14,7 0,5
Fratura 1.325 19,0 0,7 394 14,3 0,9 1.719 17,7 0,6
Traumatismo crânio-endefálico 362 6,2 0,5 113 4,7 0,5 475 5,8 0,4
Politraumatismo 603 9,3 0,5 210 7,9 0,7 813 8,9 0,4
Outras 365 4,3 0,3 163 4,5 0,4 528 4,3 0,2
Sem informação 92 1,6 – 36 – – 128 1,7 –

Parte do corpo atingida
Cabeça/Face/Pescoço 1.343 19,3 0,6 484 17,6 0,8 1.827 18,8 0,5
Coluna/Medula 88 1,3 0,2 38 1,3 0,2 126 1,3 0,1
Tórax/Dorso-abdômen/Quadril/Genitais/Ânus 549 8,5 0,5 261 10,7 0,8 810 9,1 0,4
Membros superiores 1.593 22,1 0,6 492 17,1 0,8 2.085 20,7 0,5
Membros inferiores 2.070 28,0 0,6 919 30,8 1,0 2.989 28,8 0,6
Múltiplos orgãos/Regiões 1.257 17,9 0,6 511 18,1 1,0 1.768 17,9 0,6
Não se aplica 171 2,2 – 109 3,9 – 280 2,7 –
Sem informação 39 0,8 – 10 0,5 – 49 0,7 –

Evolução na emergência (primeiras 24 horas)
Alta 4.729 65,2 0,9 1.996 70,7 1,3 6.725 66,7 0,9
Encaminhamento ambulatorial 661 9,2 0,7 270 9,2 1,0 931 9,2 0,7
Internação hospitalar 1.156 17,3 0,9 363 13,2 1,1 1.519 16,2 0,8
Encaminhamento para outro serviço 321 4,3 0,3 116 3,5 0,4 437 4,1 0,3
Evasão/Fuga 71 1,2 0,2 26 1,4 0,3 97 1,3 0,1
Óbito 27 0,5 0,1 4 0,1 a 0,1 31 0,4 0,1
Sem informação 145 2,3 – 49 1,9 – 194 2,1 –

Período de atendimento
Manhã 1.709 24,6 0,9 659 23,8 1,2 2.368 24,4 0,8
Tarde 2.192 32,3 1,4 901 34,6 1,6 3.093 32,9 1,3
Noite 2.431 34,2 1,4 1.036 35,0 1,7 3.467 34,4 1,4
Madrugada 778 11,7 1,0 228 8,9 1,0 1.006 10,9 0,9

EP = erro-padrão
a) Estimativa com baixo grau de confiabilidade
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dos dados. A PNAD, que pesquisou diretamente – 
junto à população – essas ocorrências, mostrou que 
as vítimas são, em sua maioria, condutores de auto-
móveis (53,0%), seguidos de motociclistas (33,0%), 
condutores de bicicletas (6,8%) e pedestres (5,8%). 
Além da variedade metodológica, esses levantamen-
tos sinalizam para as possíveis diferenças no acesso 
aos serviços de saúde entre as vítimas ocupantes de 
automóveis, comparativamente aos acidentados ocu-

pantes de motocicleta, bicicleta e pedestres. O SIM, 
que notifica os óbitos – portanto, as ocorrências de 
maior gravidade e letalidade –, apontou, em 2008, 
o predomínio dos pedestres (23,9%), seguidos por 
condutores de motocicleta (23,4%) e de automóveis 
(21,5%); os condutores de bicicletas representaram 
4,2%, e os de ônibus, apenas 0,5% das mortes.8,16 Os 
dados do Inquérito VIVA diferem de ambos, aproxi-
mando-se mais dos dados da PNAD: predominaram 

Tabela 3  -  Atendimentos por acidentes de transporte em serviços sentinelas de urgência e emergência, 
segundo características do acidente, em 23 capitais e no Distrito Federal. Brasil, 2009

Características
Masculino 
(n=7.110)

Feminino 
(n=2.824)

TOTAL
(n=9.934)

n % EP n % EP n % EP

Evento relacionado ao trabalho
Sim a 2.082 30,4 1,0 509 19,2 1,0 2.591 27,3 0,8

Evento considerado acidental
Sim 6.384 90,1 0,5 2.559 90,3 0,7 8.943 90,2 0,4

Declaração ou suspeita b de uso de álcool
Sim a 1.492 20,3 0,9 256 9,2 0,7 1.748 17,2 0,7

Local de ocorrência
Via pública 6.582 92,9 0,3 2.634 93,4 0,6 9.216 93,0 0,3
Outros 451 6,0 0,3 169 5,8 0,5 620 5,9 0,3
Sem informação 77 1,2 – 21 0,8 – 98 1,1 –

Tipo de vítima
Pedestre 658 10,7 0,4 459 18,2 0,9 1.117 12,8 0,4
Condutor 5.311 74,3 0,6 978 31,3 1,0 6.289 62,3 0,6
Passageiro 1.028 14,7 0,5 1.330 49,8 1,2 2.358 24,4 0,6
Outro 14 0,2 0,1 8 0,5 c 0,2 22 0,3 0,1
Sem informação 21 0,2 – 8 0,3 – 29 0,2 –

Meio de locomoção da vítima
A pé 676 10,8 0,4 459 18,0 0,9 1.135 12,8 0,4
Automóvel 654 9,5 0,5 413 15,5 0,9 1.067 11,2 0,5
Motocicleta 4.066 55,3 0,7 1.210 39,3 1,1 5.276 50,9 0,7
Bicicleta 1.387 19,4 0,6 481 15,6 0,8 1.868 18,4 0,5
Coletivo 105 2,8 0,3 190 1,5 0,2 295 2,4 0,2
Outros 15 0,1 0,0 3 0,1 c 0,0 18 0,1 0,0
Sem informação – – – – – – – – –

Outra parte envolvida
Automóvel 2.390 48,2 0,9 921 48,0 1,4 3.311 48,1 0,8
Motocicleta 951 18,9 0,7 409 19,8 1,0 1.360 19,2 0,6
Coletivo 198 4,4 0,4 101 6,1 0,8 299 4,9 0,4
Bicicleta 193 3,5 0,3 104 5,1 0,6 297 3,9 0,3
Objeto fixo 550 10,8 0,6 207 10,3 0,9 757 10,6 0,5
Animal 235 4,1 0,3 63 2,6 0,4 298 3,7 0,3
Outra 373 7,6 0,5 142 6,8 0,7 515 7,3 0,5
Sem informação 135 2,5 – 32 1,4 – 167 2,2 –

EP = erro padrão

a) p<0,01 (qui-quadrado)

b) Percepção do entrevistador

c) Estimativa com baixo grau de confiabilidade
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Tabela 4  -  Uso de equipamentos de segurança entre atendimentos por acidentes de transporte em serviços 
sentinelas de urgência e emergência, em 23 capitais e no Distrito Federal. Brasil, 2009

Características
Masculino Feminino TOTAL 

n % EP n % EP n % EP
Equipamentos de segurança

Cinto
Sim 337 48,6 2,7 180 35,8 2,9 517 43,2 2,2
Não 288 42,6 2,8 258 55,5 2,9 546 48,0 2,3
Sem informação 52 8,8 1,4 35 8,7 1,6 87 8,8 1,2

Capacete
Sim 3.057 66,0 1,1 892 63,1 1,8 3.949 65,4 1,1
Não 1.492 31,2 1,1 477 35,5 1,8 1.969 32,1 1,1
Sem informação 109 2,8 0,3 19 1,5 0,4 128 2,5 0,3

Cadeira para transporte de crianças
Sim 3 1,0 a 0,6 6 3,0 a 1,3 9 1,8 a 0,7
Não 348 82,9 3,1 231 81,6 3,3 579 82,4 2,8
Sem informação 51 16,1 3,0 28 15,5 3,0 79 15,8 2,7

Colete refletor
Sim 55 2,2 0,3 7 0,7 a 0,3 62 1,9 0,3
Não 2.840 92,6 0,8 870 96,2 0,8 3.710 93,4 0,7
Sem informação 119 5,2 0,8 25 3,2 0,7 144 4,8 0,6

EP = erro-padrão

a) Estimativa com baixo grau de confiabilidade

Figura 1  -  Distribuição proporcional de atendimentos por acidente de transporte em serviços sentinelas de 
urgência e emergência, segundo suspeita e declaração de uso de bebida alcoólica entre vítimas 
(condutores de automóvel ou motocicleta), em 23 capitais e no Distrito Federal. Brasil, 2009
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os condutores (62,3%), seguidos por passageiros 
(24,4%). Entre os condutores, destaca-se que as 
motocicletas (50,9%) foram o meio de locomoção 
utilizado pela maioria das vítimas de AT, seguido por 
ocorrências entre condutores de bicicletas (18,4%). 
O Inquérito VIVA coleta dados na porta de entrada dos 
serviços de saúde: ou seja, ele se refere aos eventos 
que demandaram assistência médica, destacando-se 

os condutores de motocicleta, o que coincide com 
a PNAD. O VIVA evidencia, igualmente, o papel dos 
condutores de bicicleta, estes de menor expressão 
em inquéritos populacionais (PNAD) e nos dados de 
mortalidade (SIM).14,16

A importância dos eventos no trânsito envolvendo 
motociclistas tem crescido no país. A PNAD aponta 
para a magnitude dessas ocorrências nas macror-
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regiões Norte e Nordeste, onde os condutores e 
passageiros de motocicletas já ocupam o primeiro 
lugar entre as vítimas do trânsito.14,15 Essa tendência 
já se revelava há alguns anos, por meio dos dados de 
mortalidade (SIM) e de morbidade hospitalar (SIH/
SUS).8,16 Há mais de dez anos, estudos realizados em 
serviços de urgência vêm observando o incremento 
das ocorrências de lesões e mortes por acidentes 
envolvendo motocicleta.17

A elevada distribuição das vítimas de AT em países 
da África, Ásia e América Latina mostra maior acometi-
mento dos grupos de baixa renda.18 A variável raça/cor 
(proxy de renda) mostra predominância dos pardos, 
grupo populacional de menor escolaridade e renda no 
Brasil. A ocorrência de óbitos envolvendo automóveis 
é mais relacionada à população de maior renda, e 
os atropelamentos e acidentes com motocicletas, à 
população de baixa renda.13 

Merece destaque a grande parcela de eventos rela-
cionados ao trabalho. Os acidentes de trabalho mais 
frequentes são os relacionados ao trajeto,19 o que se 
confirma nos dados do Inquérito VIVA 2009.

O uso de equipamentos de segurança foi pouco 
referido no inquérito. As menores frequências cor-
respondem à cadeira para transporte de crianças 
(1,8%) e ao colete refletor (1,9%), ao passo que o 
cinto de segurança (43,2%) e o capacete (65,4%) 
foram os equipamentos de segurança mais citados. O 
uso das cadeirinhas e coletes refletores, que atende a 
Legislação recente,20 todavia é uma medida de segu-
rança de baixa adesão. O uso do cinto de segurança 
é uma medida eficaz na redução de lesões graves em 
decorrência dos eventos do trânsito.1 A PNAD mostrou 
que o uso do cinto de segurança no banco da frente 
está mais incorporado à rotina do brasileiro, com 
proporção de uso de 73,2% contra somente 37,4% 
entre os passageiros do banco de trás.14,15 Os dados 
do Inquérito VIVA 2009 mostram frequência de uso 
de cinto de segurança em torno de 43,0%, sem dis-
tinguir entre cinto de banco traseiro ou dianteiro. 
Não há muitas pesquisas sobre a adesão ao capacete 
entre motociclistas. A Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PeNSE)21 mostrou que, entre adolescentes 
que usam motocicletas, o não uso do capacete foi 
citado por 35,0% deles, frequência semelhante à 
encontrada no Inquérito VIVA 2009.

Com relação ao horário de atendimento das víti-
mas dos AT, observaram-se dois períodos de pico, 

um pela tarde e outro à noite. Estudo anterior,22 
com base nos dados do Inquérito VIVA, mostrou o 
mesmo perfil, e estudos realizados na região Sul do 
Brasil evidenciaram maior proporção de AT nesses 
mesmos períodos.23-25

Em todo o mundo, estima-se entre um quarto e 
metade das vítimas fatais de AT relacionadas com o uso 
abusivo do álcool.11 Nos Estados Unidos da América, 
no ano de 2004, 39,0% das mortes por AT estavam 
relacionadas ao consumo de álcool.26 Na cidade de 
São Paulo-SP,27 cerca de 29,0% das vítimas de trau-
mas atendidas em salas de emergência apresentavam 
alcoolemia positiva e em Brasília-DF,28 42,0% das 
vítimas fatais de acidentes de transporte estavam com 
alcoolemia elevada.  

O uso de álcool ou drogas – somado à inexperi-
ência, busca de emoções, prazer em experimentar 
sensações de risco e impulsividade – está associado 
aos comportamentos de adolescentes e adultos jo-
vens, o que pode contribuir para a maior incidência 
de AT nesse grupo.29,30 O etanol é uma substância 
hidrossolúvel prontamente absorvida pelo estômago 
e intestino e, distribuído por todos os tecidos, leva 
rapidamente a alterações neurológicas, atingindo os 
reflexos e provocando pior desempenho na condução 
veicular.25,29 Em 2006 e 2007, o Inquérito VIVA apontou 
que cerca de 16,8% dos AT estavam relacionados ao 
uso do álcool,30 proporção semelhante aos resultados 
obtidos em 2009.

Os membros inferiores foram a região do corpo 
das vítimas mais afetada, coincidindo com resultados 
do Inquérito VIVA em 2006 e 2007.31 O destino do 
paciente após o atendimento de emergência e a fre-
quência do conjunto de lesões mais graves (fraturas, 
traumatismo crânio-encefálico e politraumatismos) 
podem ser empregados como proxy da gravidade da 
lesão.32 Os resultados do presente estudo permitem 
estimar uma menor  proporção de casos graves, haja 
vista a baixa proporção de atendimento inicial de 
emergência cujo desfecho foi o óbito (0,4%), baixa 
proporção de internação (16,2%) e grande maioria 
de alta (66,7%). Dessa forma, as unidades de urgência 
atendem, na grande maioria, ocorrências de média e 
baixa gravidade.13 

O atual estudo tem como limite o fato de os da-
dos terem sido coletados em unidades de urgência 
e emergência, selecionadas intencionalmente, que 
atendem ao setor público de saúde, em 23 capitais 
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do país e no Distrito Federal. Embora eles corres-
pondam aos serviços de referência em urgência 
para a maioria da população das capitais brasileiras, 
não contemplam a parcela de usuários atendida no 
setor privado. Não se dispõe de dados precisos para 
estimar o percentual de cobertura das unidades 
públicas de urgência e emergência nas capitais 
mas, se tomarmos como parâmetro a proporção 
de internações hospitalares no SUS, essa cobertura 
atinge cerca de 70,0% da população.33 Outro ponto 
que limita a descrição desse tipo de atendimento em 
nossas capitais encontra-se no fato de três delas não 
terem realizado o Inquérito.

Os AT constituem importante problema de Saúde 
Pública no Brasil, o que motivou o desenvolvimento 
de diversas iniciativas de regulamentação, como a 
implantação do Código de Trânsito Brasileiro,2 que 
resultou em diminuição nas taxas de mortalidade no 
trânsito no país, e da Lei Seca, também responsável 
pela redução de cerca de 2.300 óbitos no trânsito.25 

No escopo das ações do Ministério da Saúde, citam-
se as seguintes iniciativas: a) Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Vio-
lências (2001), promovendo a articulação de ações 
e responsabilidades entre as diversas áreas e setores 
do Ministério da Saúde; b) campanhas educativas; c) 
financiamento de projetos de prevenção de lesões e 
mortes e promoção da cultura da paz no trânsito; d) 
criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU); e) publicação da Política Nacional de Promo-
ção à Saúde; f) organização do Sistema de Vigilância 
de Violências e Acidentes (VIVA).34 Essas iniciativas, 
executadas de maneira integrada e concomitante, 
são fundamentais para a efetividade da atenção às 
vítimas de lesões de trânsito e das ações de prevenção 
e promoção. 

O Inquérito VIVA 2009 incorpora novos olhares 
sobre a ocorrência dos acidentes e violências no país. 
A obtenção de dados na porta de urgência agrega 
ocorrências não captadas pelas bases de dados sobre 
internação (SIH/SUS) e mortalidade (SIM), ambas 
abrangendo eventos de maior gravidade. Este estudo 
contribui para ampliar o conhecimento da realidade 
epidemiológica de alguns aspectos relacionados às 
lesões e mortes no trânsito e consequências advin-

das de sua ocorrência, tornando-se uma importante 
ferramenta para as políticas de promoção da saúde e 
prevenção desses eventos, visando à redução de sua 
morbimortalidade.1,13  

Aponta-se a importância dos acidentes envolvendo 
motocicletas que, nos achados deste estudo, foram res-
ponsáveis pela maioria dos atendimentos decorrentes 
de AT nos serviços de emergências selecionados. Nos 
últimos anos, a tendência de mortalidade decorrente 
de acidentes com motociclistas apresenta, em várias 
partes do mundo, forte crescimento, possivelmente 
porque as motocicletas apresentam custo mais baixo 
e consumo mais econômico comparativamente aos veí-
culos de quatro rodas. Torna-se necessário avançar nas 
medidas regulatórias para a redução desses acidentes, 
como a fiscalização do uso de equipamentos de segu-
rança obrigatórios (capacete, colete refletor), cursos 
de capacitação, avaliação de medidas como faixas 
exclusivas para o tráfego dos motociclistas em vias de 
maior risco, envolvimento de empregadores e clientes 
dos serviços nas questões de segurança, entre outros.35 
Destacam-se, também, os acidentes com bicicleta, que 
correspondem a um quinto das ocorrências no atual 
estudo e não são claramente detectados nas demais 
bases de dados. Além disso, percebe-se a importante 
relação entre álcool e AT.     

O estudo mostra, ainda, a necessidade de avançar 
em medidas educativas e legislativas visando à redu-
ção do número de eventos relacionados ao trânsito. 
É importante a manutenção e ampliação de medidas 
como a fiscalização, além de medidas de comunica-
ção e educação de forma continuada e sistemática, 
articulada e integrada com outros setores governa-
mentais e não governamentais. Torna-se um desafio 
para gestores públicos e sociedade civil a indução de 
mudanças nos hábitos e comportamentos, de modo a 
implementar políticas públicas promotoras de saúde e 
paz no trânsito, associadas à promoção de ambientes 
seguros dentro da perspectiva da mobilidade humana 
e da qualidade de vida.15
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Resumo
Objetivo: descrever e analisar os óbitos por causas externas entre menores de 24 anos de idade na capital do Estado de Mato 

Grosso, Brasil. Métodos: foi realizado estudo transversal, considerando os óbitos cujo local de residência e ocorrência foi o 
Município de Cuiabá-MT, em 2009; as fontes de dados foram a Declaração de Óbito e processos de investigação conduzidos pela 
Vigilância de Óbitos do município. Resultados: de 131 óbitos estudados, 61,1% foram por agressão, 16,8% por acidentes de 
transporte e 13,0% por outros acidentes; o coeficiente de mortalidade por causas externas foi mais expressivo entre homens de 
20-24 anos de idade (252 óbitos por 100 mil habitantes); após a investigação, para 11,5% dos óbito, houve mudança na causa da 
morte, e quase metade delas passaram de causa ‘ignorada’ para ‘intencional’. Conclusão: os óbitos por causas externas foram 
decorrentes, principalmente, de violências; evidenciou-se a importância da Vigilância de Óbitos para a melhoria da informação 
sobre a intencionalidade das causas de óbito. 

Palavras-chave: causas externas; pré-escolar; adolescente; adulto jovem; mortalidade; epidemiologia descritiva. 

Abstract
Objective: describe and analyze deaths by external causes under 24 years old, in the capital of the State of Mato Grosso, 

Brazil. Methods: transversal study, considering the victims residence and the local of their death in the Municipality of 
Cuiabá-MT, in 2009; data source were Death Declaration, and investigation processes conducted by the Death Surveillance 
of the Municipality. Results: from 131 deaths studied, 61.1% were caused by aggression, 16.8% by transport accident and 
13.0% by other accidents; the mortality coefficient by external causes was more expressive in male aged 20-24 years old (252 
deaths per 100 thousand inhabitants); after the event investigation, 11.5% of causes of deaths had changed, and almost a 
half of them changed from ‘ignored’ to ‘intentional’ cause. Conclusion: the most part of the studied deaths were caused by 
violence; it was evidenced the importance of the Death Surveillance to improve the quality of information about the inten-
tionality of the death cause.

Key words: external causes; preschool; teenager, young adult; mortality; descriptive epidemiology.
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Introdução

As causas externas – acidentes e violências – são, 
atualmente, um dos maiores problemas de Saúde Pú-
blica, atingindo praticamente todas as faixas etárias, 
com maior expressão nas mais jovens.1,2

A Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão 
(CID-10)3 – subdivide as causas externas em causas 
acidentais (que incluem os acidentes de transporte, 
de trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos 
e outros tipos de acidentes), causas intencionais 
relacionadas às agressões e lesões autoprovocadas, e 
eventos cuja intenção é indeterminada.

A população infanto-juvenil (zero a 24 anos) é 
muito susceptível às causas externas devido à ima-
turidade e curiosidade da criança e ao espírito de 
aventura, excesso de coragem, além do uso de álcool 
e drogas por parte dos adolescentes e jovens.4,5 Outro 
fator que pode favorecer essa susceptibilidade é o 
processo desestruturado de urbanização e aumento da 
desigualdade social, que contribuem para a violência 
urbana e a exclusão da população de baixa renda.6,7

No Brasil, em 2008, as causas externas foram a 
primeira causa de morte – em números de óbitos – na 
faixa etária de zero a 24 anos, ̀ a exceção dos menores 
de um ano.8 Esse panorama se repete no Centro-Oeste 
do país. O Estado de Mato Grosso é o segundo estado 
dessa macrorregião com maior número de mortes por 
causas externas. Na capital matogrossense, Cuiabá-MT, 
o quadro também é semelhante ao do Brasil, onde 
27,0% dos óbitos por causas externas ocorreram na 
idade infanto-juvenil (zero a 24 anos).9-10

As características dos óbitos por causas externas 
podem variar conforme a idade da vítima, sexo, 
cor ou raça e outros fatores.4 Conhecer o perfil e as 
circunstâncias em que ocorrem os óbitos por causas 
externas pode fornecer subsídios para o planejamento 
de estratégias de prevenção e ações mais especificas, 

para reduzir os óbitos e as sequelas dos acidentes e 
violências.

Este estudo teve como objetivo descrever e analisar 
os óbitos por causas externas entre vítimas de zero a 
24 anos de idade, em Cuiabá-MT, no ano de 2009.

Métodos

Foi realizado estudo transversal. A população do 
estudo foi composta por crianças, adolescentes e jo-
vens (zero a 24 anos de idade) residentes no município 
de Cuiabá-MT, que foram a óbito por causa externa 
(acidente ou violência) no período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2009.

Os dados de mortalidade foram obtidos por meio 
da inspeção manual da Declaração de Óbito (DO), 
cujos critérios de seleção foram: idade de zero a 24 
anos; ser residente em Cuiabá-MT, onde o óbito tenha 
ocorrido em 2009; e causa básica do óbito como causa 
externa [V01 a Y84 (códigos da CID-10)]. A inspeção 
das DO foi realizada no período de novembro de 2009 
a janeiro de 2010. Os dados das DO foram transferidos 
para um formulário previamente elaborado e testado.

Foram estudadas as seguintes variáveis: subgrupos 
de causa externa (acidentes e violências), faixa etária 
(menor de um ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 
10 a 14 anos, de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos de 
idade), sexo (masculino ou feminino), cor ou raça 
(branca ou negra), região de residência da vítima 
(norte, sul, leste, oeste), local do óbito (hospital, outro 
estabelecimento de saúde, via pública, no domicilio ou 
em outros lugares) e mês de sua ocorrência.

Foi verificado se houve ou não mudança no tipo de 
causa externa, após investigação. A análise foi possível 
uma vez que o processo de investigação se encontrava 
anexado à DO. Para os menores de um ano de idade, 
foram estudados o número de filhos, a idade e a es-
colaridade da mãe.

Os dados foram processados pelo programa Epi Info 
3.5.1;12 e a análise, por meio de frequências absolutas 
e relativas (%). Foi utilizado o teste do qui-quadrado, 
para verificar a significância estatística de associações 
bivariadas. Foram consideradas estatisticamente signifi-
cativas as associações em que o valor de p foi <0,05. Foi 
calculada a razão de sexos, como a divisão do número 
de óbitos entre homens pelo número de óbitos entre 
mulheres. Também foram calculados o coeficiente de 
mortalidade por causas externas e a mortalidade pro-

Perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas em crianças, adolescentes e jovens em Cuiabá-MT

As causas externas – acidentes e 
violências – são, atualmente, um dos 
maiores problemas de Saúde Pública, 
atingindo praticamente todas as 
faixas etárias, com maior expressão 
nas mais jovens.
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porcional em relação às outras causas, nos diferentes 
grupos etários, utilizando-se como denominador os 
óbitos na mesma faixa etária e ano de ocorrência.12

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio 
Muller, da Universidade Federal de Mato Grosso, 
sob o Protocolo no 929/CEP-HUJM/2010. A coleta 
de dados foi autorizada pela Vigilância de Óbitos em 
Cuiabá-MT.

Resultados

Foram estudados 131 óbitos por causas externas na 
faixa etária de 0 a 24 anos, ocorridos em Cuiabá-MT no 
ano de 2009, sendo 117 do sexo masculino (89,3%) 
e 14 do sexo feminino (10,7%).

Em relação à faixa etária das vítimas 3,1% tinham me-
nos de 1 ano, 2,3% de 1 a 4 anos, 1,5% entre 5 e 9 anos, 
3,1% entre 10 e 14, 37,4% estavam entre 15 a 19 anos e 
52,7% se encontravam na faixa de 20 a 24 anos de idade.

Do total dos óbitos estudados, chamou a atenção o 
percentual de mortes por agressão (61,1%), seguindo-
se os acidentes de transporte terrestre (16,8%) e 
outros acidentes (13,0%) (Tabela 1). Entre os óbitos 
por agressão, sobressaíram as mortes por arma de fogo 
(81,2%). As mortes de motociclistas destacaram-se 
entre os óbitos por acidente de transporte terrestre 
(40,9%), assim como os afogamentos (58,8%) entre 
outros acidentes. Apesar da pouca frequência, as mor-
tes autoprovocadas preocupam, principalmente pelo 
mecanismo em que se deram: 85,7% por enforcamento 
e 14,3% por exposição a medicamentos. Há que se 
destacar a presença de intervenção legal (1,5%) e de 
mortes de cuja causa não foi possível determinar a 
intencionalidade (2,3%).

Calculando-se a razão dos sexos (Tabela 1), na qual 
está expresso o número de homens para cada mulher, 
chamaram a atenção os óbitos por armas (12,0) e por 
afogamento (9,0).

Calculando-se o coeficiente de mortalidade por 
causas externas em Cuiabá-MT no ano de 2009, com 
base na população da mesma faixa etária (0-24) e 
ano, observou-se semelhança no coeficiente entre o 
sexo masculino e o feminino até a faixa etária dos 5-9 
anos. Contudo, a partir dos 10 anos de idade, as taxas 
do sexo masculino aumentaram expressivamente, com 
destaque para o grupo de 20 a 24 anos: 252 óbitos por 
100 mil habitantes (Figura 1).

Entre as vítimas fatais de causas externas do sexo 
masculino, os acidentes foram mais expressivos nos 
mais jovens, a exemplo dos menores de 4 anos: 100,0% 
acidentais. Já a violência foi mais expressiva a partir 
dos 10 anos, elevando-se a cada faixa etária. No sexo 
feminino, as causas acidentais predominaram também 
nas faixas etárias mais jovens, com exceção de 1 a 4 
anos. No sexo masculino, foram identificadas algumas 
DO com o item referente ao ‘tipo de evento’ em branco 
(Figura 2).

Ao se associar o tipo de causa externa com a cor 
da pele das vítimas, observou-se que a causa violenta 
predomina tanto na raça branca (52,0%) quanto na 
negra (69,8%). Pode-se identificar que, entre os indi-
víduos de cor branca, 44,0% foram vítimas de acidente 
e 4,0% de intervenção legal. Para os de cor negra, os 
acidentes foram responsáveis por 26,4% dos óbitos, a 
intervenção legal por 0,9%, 1,9% dos óbitos tiveram o 
tipo de evento ‘ignorado’ e em 0,9%, esse item se en-
contrava em branco. O valor de p não permitiu afirmar 
se há associação estatisticamente significativa entre as 
variáveis ‘raça’ e ‘tipo de causa externa’ (p=0,696).

Distribuindo-se os óbitos por causas externas 
segundo a região de residência das vítimas, 34,1% 
residiam na região sul, 29,5% na região leste, 18,6% 
na região norte e 17,8% na região oeste do município 
(Figura 3). Entre as vítimas, 39,7% foram a óbito no 
hospital (serviços de pronto-atendimento), 29,8% 
na via pública, 17,6% em outros lugares, 12,2% no 
domicilio e 0,8% em outro estabelecimento de saúde.

Analisando-se a região de residência da vítima e o 
local do óbito percebeu-se que, entre as vítimas que 
residiam na região norte, grande parte dos óbitos 
(35,7%) ocorreu no hospital, seguido da via pública 
(25,0%), do domicilio (16,7%) e de outros estabele-
cimentos (20,8%). Entre as vítimas que residiam na 
região leste, 55,3% delas foram a óbito no hospital, 
26,3% em via pública, 10,5% em outros estabelecimen-
tos, 5,3% no domicilio e 2,6% em outro estabelecimen-
to de saúde. Na região oeste, 39,1% das vítimas foram 
a óbito no hospital, 30,4% em via pública, 17,4% no 
domicilio e 13,0% em outros estabelecimentos. Entre 
as vítimas da região sul, 34,1% dos óbitos ocorreu em 
via pública, 27,3% no hospital, 25,0% em outros esta-
belecimentos e 13,6% no domicilio. Considerando-se 
o valor de p=0,419, parece não haver associação es-
tatisticamente significativa entre a região de residência 
da vítima e o local do óbito.

Karla Fonseca de Matos e Christine Baccarat de Godoy Martins
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Tabela 1  -  Distribuição dos óbitos por causas externas na faixa etária de 0 a 24 anos, segundo tipo detalhado de 
acidente ou violência por subgrupos de causas da CID-10a, no Município de Cuiabá, 

 Estado de Mato Grosso. Brasil, 2009

Tipo de Acidente/Violência Nº % Razão de sexob

Acidentes de Transporte Terrestre

Pedestre 2 9,1 1,0

Ciclista 2 9,1 −c

Motociclista 9 40,9 −c

Ocupante de automóvel 7 31,8 2,5

Outros acidentes de transporte terrestre 2 9,1 −c

Sub-total 22 16,8 6,3

Outros acidentes

Quedas 2 11,8 −c

Afogamento e submersão 10 58,8 9,0

Outros riscos acidentais à respiração 4 23,5 1,0

Exposição a forças mecânicas inanimadas 1 5,9 0,0

Sub-total 17 13,0 3,2

Lesões autoprovocadas intencionalmente

Por enforcamento, estrangulamento e sufocação 6 85,7 −c

Por exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas 1 14,3 0,0

Sub-total 7 5,3 6,0

Agressão

Por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada 65 81,2 12,0

Por meio de objeto cortante ou penetrante 5 6,3 −c

Por meio de objeto contundente 3 3,8 −c

Por meio de disparo de arma de fogo de mão 2 2,6 1,0

Por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação 1 1,2 −c

Por meio de força corporal 1 1,2 −c

Por outros meios especificados 1 1,2 −c

Por meios não especificados 1 1,2 −c

Outras síndromes de maus tratos 1 1,2 −c

Sub-total 80 61,1 12,3

Eventos cuja intenção é indeterminada 3 2,3 −c

Intervenções legais e operações de guerra 2 1,5 −c

TOTAL 131 100,0 8,3

Fonte: Declaração de Óbito

a) CID-10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão

b) Razão de sexo: no de casos masculinos/no de casos femininos

c) Não foi calculada a razão de sexos porque houve casos apenas no sexo masculino
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Figura 1  -  Coeficiente de mortalidade (por 100 mil habitantes) por causas externas na faixa etária de 0 a 24 
anos, segundo sexo, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2009
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Distribuindo-se os óbitos de 0 a 24 anos segundo 
os subgrupos (tipos) de causas externas e a região 
de residência, percebeu-se que, entre as vítimas re-
sidentes na região norte, a maioria dos óbitos foi por 
violência (66,7%), seguindo-se acidentes (29,2%) 
e intervenção legal (4,2%). Na região sul, grande 
parte dos óbitos foi devida à violência (65,9%); e 
34,1%, por acidentes. Na região leste, 65,8% dos 
óbitos foram devidos à violência, 28,9% foram por 
acidentes, 2,6% por intervenção legal e 2,6% estavam 
com essa informação em branco. Na região oeste, 
65,2% das vítimas foram a óbito por evento violento, 
26,1% por acidentes e para 8,7%, o tipo do evento 
foi registrado como ‘ignorado’. O valor de p não 
permitiu afirmar se há uma associação positiva entre 
as variáveis (p=0,277).

Em relação ao mês de ocorrência dos óbitos, a 
violência foi responsável pela grande maioria deles, 
independentemente do mês analisado – expressão 
acima de 40,0%, de modo geral. Aqui também, o 
valor de p não permitiu concluir associação entre 
o mês de ocorrência e o tipo de causa externa 
(p=0,3001).

Calculando-se a mortalidade proporcional por 
causas externas em relação a outras causas de óbito, 
na mesma faixa etária e ano, observou-se que essa 
proporção foi maior e progressiva a partir dos 15 anos 

de idade, com pouco mais de 15,0% na faixa etária de 
1 a 4 anos (Figura 4).

Distribuindo-se os óbitos por causas externas em 
menores de 1 ano, segundo a faixa etária da mãe das 
vítimas, a grande maioria das mães foi identificada 
entre os 25 e os 29 anos (75,0%), e 25,0% na faixa 
etária dos 20 aos 24 anos.

Ao distribuir os óbitos por causas externas em me-
nores de 1 ano, segundo o número de filhos nascidos 
vivos das mães das vítimas, foi possivel identificar que 
grande parte delas (50,0%) tinha 3 filhos, 25,0% 2 
filhos e 25,0% nenhum filho.

Ainda em relaçào à vítimas menores de 1 ano, 
segundo a escolaridade da mãe, percebeu-se uma 
distribuição uniforme, de 25,0% em cada uma das 
seguintes categorias: 1 a 3 anos de estudos; 4 a 7; 8 a 
11; e 12 ou mais anos de estudo.

Em 11,5% dos óbitos, observou-se mudança no tipo 
de causa após a investigação do evento pela Vigilância 
de Óbitos. Chama a atenção o fato de haver mudança 
de intencionalidade após a investigação, principalmente 
quando passa de causa ‘acidental’ para ‘intencional’ 
(6,7%). A maioria dos casos (46,7%) mudou de ‘ig-
norado’ para ‘intencional’; 26,7% mudaram de ‘outra’ 
(intervenção legal) para ‘acidental’; 6,7% passaram de 
‘intencional’ para ‘acidental’; 6,7% mudaram de ‘ignora-
do’ para ‘acidental’; e 6,7%, de ‘ignorado’ para ‘outros’.
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Discussão

O perfil verificado coincide com vários outros 
estudos em que os óbitos por causas externas, na 
população infanto-juvenil, são decorrentes principal-

mente de agressão por arma de fogo (entre as causas 
intencionais) e acidentes de transporte terrestre 
(entre as causas acidentais).13,14 Um dos fatores que 
podem estar influenciando nos óbitos por arma de 
fogo, possivelmente, é o envolvimento dos adoles-
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Figura 2  -  Distribuição dos óbitos por causas externas na faixa etária de 0 a 24 anos, segundo sexo e tipo de 
evento, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2009

Perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas em crianças, adolescentes e jovens em Cuiabá-MT

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):43-53, jan-mar 2012



49 

Figura 3  -  Distribuição dos óbitos por causas externas na faixa etária de 0 a 24 anos, segundo região de 
residência, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2009
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centes e jovens em atividades ilegais como o tráfico 
e uso de drogas ilícitas e o acesso facilitado a armas. 
Já nas causas acidentais, o uso abusivo do álcool e o 
desrespeito às leis de trânsito são apontados como 
fatores diretamente relacionados aos acidentes de 
transporte.15,16

A problemática do envolvimento dos jovens com o 
uso e tráfico de drogas, e consequentes mortes, vem 
sendo discutida por muitos autores,4,17 os quais apon-
tam como primordial a tomada de medidas urgentes, 
entre elas oferta de oportunidades de trabalho para 
os jovens, fortalecimento e aprimoramento do vínculo 
entre pais e filhos e uma perspectiva positiva para o 
futuro de crianças e jovens.

Quanto às mortes por acidente de transporte 
terrestre, estudiosos18 ressaltam que elas poderiam 
ser evitadas com o aumento na fiscalização das leis 
de trânsito, principalmente sobre dirigir alcoolizado.

O maior risco de morrer por causas externas no 
sexo masculino também foi verificado em outras casu-
ísticas. O Relatório de Desenvolvimento Juvenil19 retrata 
as mortes no Brasil, de 2001 a 2005, onde praticamen-
te 90,0% dos óbitos juvenis foram por causas violentas 
e entre homens. Estudo20 que analisou a mortalidade 
por causas externas em três cidades da América La-
tina – Córdoba, na Argentina; Campinas-SP, Brasil; e 
Medellín, na Colômbia –, entre 1982 e 2005, também 
verificou maior mortalidade por causas externas no 
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Figura 4  -  Mortalidade proporcional por causas externas na faixa etária de 0 a 24 anos, no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. Brasil, 2009

sexo masculino. a maior vulnerabilidade dos homens 
em relação a esses agravos pode ser explicada, em 
grande parte, por um processo cultural que se inicia 
na infância, quando aos meninos é oferecida maior 
liberdade, enquanto para as meninas, há uma maior 
vigilância.16 Na adolescência e na vida adulta, a maior 
exposição masculina a agressões e o maior envolvi-
mento em acidentes de transporte podem significar um 
contribuição a mais para o fato de os homens serem 
as principais vítimas desses eventos.21

Quanto ao fato da intencionalidade modificar-se 
conforme a idade, com predomínio dos acidentes 
entre as menores idades e da violência entre as maio-
res, há que se considerar que as crianças estão mais 
expostas aos acidentes por sua própria imaturidade, 
curiosidade, intenso crescimento e desenvolvimento, 
resultando em maior proporção de causa acidental, 
principalmente no ambiente doméstico.4,5 Já entre os 
adolescentes e jovens, estes estão mais vulneráveis 
à violência em decorrência da marginalidade e da 
exposição a drogas, entre outros eventos negati-
vos.22,23 Contudo, chama a atenção que este estudo 
tenha encontrado um caso fatal de violência na faixa 
etária de 1 a 4 anos (agressão por arma de fogo), 
mostrando que a violência também vitimiza crianças 

e despertando a sociedade para a necessidade de 
prevenção e medidas de vigilância sobre essa popu-
lação mais suscetível.

Apesar de, na presente investigação, não ter sido 
encontrada associação estatisticamente significativa 
entre o tipo de causa externa e a cor ou raça das víti-
mas, estudos mostram que indivíduos de cor ou raça 
negra são mais vulneráveis às causas externas, prin-
cipalmente a violência. Entretanto, autores afirmam 
que a cor ou raça em si não é considerada um fator 
de risco mas a inserção social adversa de um grupo 
racial, esta sim, constitui uma característica de vulnera-
bilidade.8,24-25 Estudos têm apontado que a violência se 
relaciona com o processo desorganizado e excludente 
de urbanização, o aumento da pobreza e da miséria 
urbana, o narcotráfico, o acesso e disponibilidade de 
armas entre a população, entre outros fatores.6,7 Na 
presente investigação, o fato de a cor ou raça branca 
estar mais propicia ao óbito por acidentes talvez se 
explique pelo maior acesso aos veículos automotivos 
e ao lazer em piscinas e rios.26

Quanto à região de residência, a falta de dados – 
número da população da faixa etária segundo a divisão 
adotada por este estudo – não permitiu calcular o 
coeficiente de mortalidade específico, que estimaria o 
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risco de morrer em cada região. Assim, não é possível 
afirmar em qual região o risco de morrer por causas 
externas é maior. Destaca-se a importância de dados 
que auxiliem nesses cálculos, para auxiliar nos estudos 
e na formulação de projetos e ações específicos para 
cada região.

Em relação ao local do óbito, o fato de a maioria 
ocorrer no hospital (serviços de pronto-atendimento) 
suscita duas hipóteses: a primeira, de que o socorro 
tem sido acessível, na maioria das vezes; e a segunda 
hipótese, da gravidade dos eventos em que a vítima, 
necessitada de atendimento de urgência ou mesmo de 
emergência, é encaminhada a um serviço terciário. 
Torna-se evidente a necessidade de se trabalhar a 
prevenção primária, em que a prevenção se antecipa 
ao evento, para tentar reduzir o número de óbitos por 
causas externas, seus custos financeiros e emocionais 
resultantes.4,5

Quanto à sazonalidade, o resultado encontrado 
sobre a repetição continuada do evento sem um mês 
específico de maior frequência, somado à maior pro-
porção de violência em todos os meses, demonstra a 
necessidade de medidas preventivas e de atendimento 
urgentes não apenas para evitar sua ocorrência como 
também suas consequências, principalmente do óbito 
em uma população cujas mortes prematuras são con-
sideradas pelos autores como uma significativa perda 
de anos potenciais de vida na população.4

Quanto à mortalidade proporcional por causas 
externas diante das demais causas, pesquisa realizada 
no Estado do Ceará27 mostrou que, no ano 2000, 56,6% 
dos adolescentes morreram por causas externas. Já em 
Fortaleza-CE, essa proporção era maior (63,8%). Cor-
roborando com esses achados, outro estudo mostrou 
que, no Brasil, no ano de 2006, 70,7% dos óbitos de 
adolescentes foram decorrentes de causas externas.28 
No entanto, a presente investigação revelou proporções 
ainda maiores.

Considerando-se que as causas externas são causas 
previsíveis e preveníveis, é inaceitável que, atualmente, 
os jovens venham a perder suas vidas por essas causas. 
A etiologia das mortes por causas externas é multifa-
torial, tem raízes biológicas, psicológicas, sociais e 
ambientais e deve ser enfrentada, concomitantemente, 
por vários seguimentos da sociedade.14

Nos menores de um ano de idade, as causas ex-
ternas apresentam características especiais, bastante 
relacionadas com o cuidador da criança, muitas 

vezes a própria mãe. Alguns dados são interessantes 
para entender a mortalidade por causas externas 
em menores de um ano. Por exemplo, a idade da 
mãe: quanto mais nova, maior sua inexperiência 
e risco da mortalidade por causa externa para o 
filho.2 O número de filhos, por sua vez, determina o 
maior número de crianças a serem supervisionadas 
e, consequentemente, o maior risco de acidente ou 
violência decorrente do déficit ou dificuldade nessa 
supervisão.2 O grau de instrução da mãe de crianças 
menores de um ano também pode ser considerado 
um fator de risco para mortalidade por causas ex-
ternas: sua baixa instrução pode contribuir para o 
desconhecimento dos cuidados que viriam a reduzir 
o risco de acidentes com seus filhos.29 Nessa casu-
ística, encontrou-se a mesma proporção para cada 
ano de estudo. Tendo em vista que, entre os óbitos 
menores de 1 ano de idade, a maioria das mães era 
adulta jovem e seu grau de instrução apresentava uma 
distribuição homogênea, há que se refletir sobre a 
real influência desses fatores nas mortes por causas 
externas, principalmente pelo número reduzido de 
mortes de menores de 1 ano encontradas aqui.

Quanto ao preenchimento da Declaração de 
Óbito (DO), autores28 relatam que no Brasil, cultu-
ralmente, alguns dados da DO são desvalorizados, 
seus campos não são preenchidos ou não consti-
tuem dados fidedignos. O preenchimento correto 
da DO auxilia no conhecimento real da situação da 
mortalidade – especialmente da mortalidade por 
causas externas, cujos óbitos são preveníveis – e, 
consequentemente, no planejamento de ações de 
promoção e prevenção.28

No presente estudo, houve vários casos em que o 
evento relatado na DO não permitia que o óbito tivesse 
ocorrido como acidente de trabalho; contudo, o item 
foi marcado como ‘ignorado’.

Em relação à intencionalidade do evento, foi 
possível perceber que em aproximadamente 12,0% 
dos casos, houve mudança na intencionalidade após 
a investigação da Vigilância de Óbitos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cuiabá-MT, demonstrando 
que, algumas vezes, o preenchimento da DO não é 
fidedigno. Esta investigação chama a atenção, princi-
palmente, para essas mudanças no registro da causa 
de morte na DO, de ‘acidental’ para ‘intencional’. Essa 
modificação, possivelmente, revela o mascaramento 
inicial da violência. Não obstante todas as falhas no 
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preenchimento da DO, ao longo da última década, têm 
ocorrido melhoras no preenchimento do documento, 
perceptíveis na redução do número de causas cuja 
intenção é indeterminada.28

O perfil epidemiológico das mortes por causas 
externas em Cuiabá-MT é semelhante ao do Brasil: 
a maioria dos óbitos resulta de agressão, em que 
prevalece a arma de fogo e são mais acometidos os 
indivíduos do sexo masculino, de cor ou raça negra 
e na fase juvenil.

As causas externas constituem um problema mul-
tifatorial. É necessário que haja uma combinação de 
medidas preventivas desses eventos, incluindo leis, 
esforços educativos, produtos de segurança, acesso 
a melhores condições socioeconômicas, além de 
avanços no atendimento ao trauma para minimizar as 
sequelas e aumentar a sobrevida das vítimas.

Também é necessário trabalhar a prevenção das 
causas externas para evitar mortes precoces, reduzindo 
o impacto econômico dos gastos com internações e 
das perdas de vida produtiva, além das consequências 
emocionais e psicológicas para as famílias que perdem 
seus entes queridos, sobretudo crianças, adolescentes 
e jovens.

Referências

1. Bueno ALM, Lopes MJA. Morbidade por causas 
externas em uma região do Município de Porto 
Alegre/RS. Ciência, Cuidado e Saúde. 2008;

 7(3):279-287.

2. Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder 
AA, Jarawan E, et al. World report on child injury 
prevention. Geneva: World Health Organization; 2008. 
p. 145-156.

3. Organização Mundial da Saúde. Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10). 8ª ed. São Paulo: 
EDUSP; 2000.

4. Phebo L, Moura ATMS. Violência urbana: um desafio 
para o pediatra. Jornal de Pediatria. 2005;815 
Supl:S189-196.

5. Martins CBG, Andrade SM. Causas externas entre 
menores de 15 anos em cidade do sul do Brasil: 
atendimentos em pronto-socorro, internações 
e óbitos. Revista Brasileira de Epidemiologia. 
2005;8(2):194-204.

6. Souza ER, Mello-Jorge MHP. Impacto da violência 
na infância e adolescência brasileiras: magnitude da 
morbimortalidade. In: Lima CA. Violência faz mal à 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 

 p. 23-28. 

7. Assis SG, Deslandes SF, Santos NC. Violência na 
adolescência: sementes e frutos de uma sociedade 
desigual. In: Souza RE, Minayo MCS. Impacto da 
violência na saúde dos brasileiros. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2005. p. 79-115.

8. Ministério da Saúde. Tecnologia da Informação a 
Serviço do SUS (DATASUS) 2008. Mortalidade por 
causas externas. Brasília: Ministério da Saúde; 2008 
[Internet] [acessado em 27 abr. 2011]. Disponível 
em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/
cnv/obt10uf.def.

9. Ministério da Saúde. Tecnologia da Informação a Serviço 
do SUS (Datasus). Mortalidade Geral – 2008: Óbitos por 
causas externas - Brasil [Internet] [acessado em 27 abr. 
2011]. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/
tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def.

Perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas em crianças, adolescentes e jovens em Cuiabá-MT

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):43-53, jan-mar 2012

A qualidade das informações sobre a mortalidade 
por causas externas também deve ser melhorada, com 
o preenchimento correto da Declaração de Óbito. 
A disponibilidade de dados mais fidedignos e um 
melhor conhecimento do perfil epidemiológico das 
causas externas deve fundamentar ações específicas 
para a redução dessas mortes, além de otimizar o 
trabalho da Vigilância de Óbitos no município de 
Cuiabá-MT.
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Resumo
Objetivo: apresentar a metodologia e resultados da implantação da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças e agravos 

não transmissíveis (DANT) em município de pequeno porte, Anchieta, no estado do Espírito Santo, Brasil, em 2010. Métodos: estudo 
transversal de base populacional com realização de exames bioquímicos, aferição da pressão arterial, avaliação antropométrica e ele-
trocardiograma da população-alvo. Resultados: aproximadamente 25,0% dos entrevistados relataram consumo regular de refrigerante, 
45,2%, carne com gordura, e 22,5%, abuso de bebida alcoólica; 14,1% referiram ser inativos, 16,2%, fumantes, 52,1% apresentaram 
excesso de peso auto-referido, e 16,9%, obesidade; sobre fatores de proteção, 5,0% da população referiu consumir frutas e hortaliças 
conforme recomendado, e 3,6%, atividade física no lazer; a prevalência de uso de cinto de segurança no banco da frente foi de 74,0%, 
e 83,5% dos motociclistas referiram utilizar capacete; entre os indivíduos que realizaram exames, 49,2% apresentaram hipercoleste-
rolemia, 46,0%, lesão renal, 19,0%, alteração em eletrocardiograma e 5,8%, diabetes. Conclusão: a metodologia utilizada permitiu 
conhecer a prevalência dos fatores de risco e proteção para DANT em município de pequeno porte; ações de promoção da saúde, 
vigilância, prevenção e atenção estão sendo elaboradas com base nos resultados encontrados. 

Palavras-chave: fatores de risco; sistemas de informação; doença crônica; sistema de vigilância de fator de risco comporta-
mental; vigilância epidemiológica; adulto; violência. 

Abstract
Objective: to present the methodology and results of the implementation of surveillance for risk and protective factors for 

non-communicable diseases (NCD) and injuries in a small city, Anchieta, in the State of Espírito Santo, Brazil, in 2010. Me-
thods: a population-based cross sectional study with blood sample collection, blood pressure, anthropometric measurements 
and electrocardiogram of the target-population. Results: approximately 25.0% adults interviewed reported drinking soft drinks 
regularly, 45.2%, eat meat with visible fat, and 22.5%, harmful use of alcohol; 14.1% reported physical inactivity, 16.2%, tobac-
co smoking, 52.1%, self-reported overweight, and 16.9%, obesity; among protective factors, 5.0% reported fruit and vegetable 
intake as recommended, and 3.6%, leisure time physical activity; prevalence of seat belt use in front seat was 74.0%; helmet use 
was reported by 83.5% of motorcyclists; among individuals who performed blood tests, 49.2% had hypercholesterolemia, 46.0% 
presented some stage of chronic kidney disease, 19.0%, cardiovascular dysfunction according to electrocardiogram, and 5.8%, 
diabetes. Conclusion: the methodology allowed to know the risk and protective factors for NCD in a small city of Brazil; actions 
on health promotion, surveillance, prevention and health care are being developed, based on the results of this study.

Key words: risk factors; information systems; chronic disease; behavioral risk factor surveillance system; epidemiological 
surveillance; adult; violence.
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Introdução

No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) e as causas externas foram as principais 
causas de morte em 2009, correspondendo a 85,0% 
do total de óbitos.1 Nesse cenário, o país tem como 
desafio encontrar mecanismos para o enfrentamento 
das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), 
caracterizados pela complexa relação entre a saúde 
e seus determinantes. Essas doenças e agravos são 
considerados a principal causa de morte prematura, 
apresentando forte impacto na qualidade de vida 
dos indivíduos afetados. Além disso, as DANT geram 
grandes e subestimados efeitos econômicos adversos 
para as famílias, comunidades e sociedade em geral.

O Ministério da Saúde iniciou a vigilância de do-
enças crônicas não transmissíveis em 2003, sendo a 
prevenção de violências e acidentes integrada à área 
de vigilância de doenças crônicas em 2004.2 O prin-
cipal objetivo do Ministério é implantar a vigilância 
de DANT em todas as esferas do Sistema Único de 
Saúde – SUS – e para tanto, desde aquele mesmo ano, 
realiza o monitoramento dos fatores de risco e pro-
teção para DANT por meio de inquéritos periódicos, 
além da análise da morbimortalidade dessas doenças 
e agravos na população brasileira. Entre os inquéritos 
para monitoramento de fatores de risco e proteção 
realizados, destacam-se os inquéritos domiciliares, 
com proposta de realização a cada cinco anos. O pri-
meiro inquérito domiciliar sobre comportamento de 
risco e morbidade referida de doenças e agravos não 
transmissíveis foi realizado ainda em 2003,3 data que 
coincide com a segunda edição do suplemento Saú-
de, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) realizada pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE); o último panorama 
da Saúde no Brasil pela PNAD/IBGE refere-se ao ano 
de 2008 e foi publicado em 2010.4 Além disso, a vi-
gilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico (Vigitel)5 é realizada 
anualmente, desde 2006. Como as estimativas desses 
inquéritos são restritas às capitais3,5 ou macrorregiões 
brasileiras,4 são escassos os trabalhos existentes sobre 
a vigilância de fatores de risco e proteção para DANT 
em municípios de pequeno porte – com população 
inferior a 50 mil habitantes –, que correspondem 
a 89,0% do total de nossos municípios, onde vivem 
34,0% da população brasileira.

Para o enfrentamento dessas doenças e agravos, é 
fundamental que o setor Saúde não trabalhe isolada-
mente. São inúmeros os exemplos de estratégias de-
senvolvidas por países que enfrentaram positivamente o 
problema das doenças crônicas nos níveis local, regional 
e nacional, com articulação intersetorial, como CINDI 
(Countrywide Integrated Noncommunicable Disease 
Intervention) na Europa e no Canadá, MEGA-COUNTRY 
em países com mais de 100 milhões de habitantes, 
MONICA (Monitoring trends and determinants for 
cardiovascular disease) na Europa e CARMEN (Con-
junto de Acciones para Reducción Multifactorial de 
Enfermedades No Transmisibles) nas Américas.6

O presente artigo apresenta a metodologia e os 
resultados de uma experiência na implantação da 
vigilância de fatores de risco e proteção para DANT em 
município de pequeno porte no Brasil. Este trabalho 
foi realizado graças à parceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de Anchieta-ES, a Secretaria 
de Estado da Saúde do Espírito Santo, o Ministério 
da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde – OPAS-OMS.

Métodos

A metodologia utilizada para a implantação da 
vigilância do município foi baseada nas publicações 
‘A construção da vigilância e prevenção das doenças 
crônicas não transmissíveis no contexto do Sistema 
Único de Saúde’7 e ‘STEPwise approach for surveillan-
ce of non-communicable disease’,8 que preconizam 
a realização de diagnóstico da situação de saúde no 
nível local via coleta de dados sobre fatores de risco 
e proteção, utilizando questionário padronizado e 
mensuração de medidas antropométricas e bioquí-
micas. Foram consideradas, também, as diretrizes do 
‘Conjunto de Ações para Redução Multifatorial das 
Enfermidades não Transmissíveis – Rede CARMEN’, 
iniciativa da OPAS-OMS.9 O estudo foi realizado no 
período de maio de 2010 a fevereiro de 2011.

No Brasil, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e as causas 
externas foram as principais causas 
de morte em 2009, correspondendo a 
85,0% do total de óbitos.
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O Município de Anchieta-ES, localizado no litoral sul 
do Estado do Espírito Santo e a 71km da capital Vitória-
ES, apresenta área de 420km2, correspondente a 0,9% 
da superfície do estado. De acordo com os dados do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 
7.368 famílias e 24.737 pessoas estavam cadastradas 
no município em dezembro de 2009, 17.507 (71,0%) 
delas residentes na área urbana e 18.393 (74,0%) 
adultas – com idade superior a 18 anos. O município 
possui 100,0% de cobertura pela Estratégia Saúde da 
Família (ESF), com nove equipes atuantes, tanto na 
zona rural como na zona urbana. O fluxograma de 
logística de campo é apresentado na Figura 1.

Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-
se um intervalo de confiança de 95% (IC

95%
), erro 

relativo de 3,0% e prevalência esperada de 50,0% para 
os principais fatores de risco na população de adultos 
(≥18 anos) do município (n=18.393). O tamanho mí-
nimo de amostra esperado foi de 1.009 adultos. Foram 
acrescentados 30,0% (n=303) sobre esse número, 
haja vista a desatualização de cadastro, resultando em 
uma amostra de 1.312 adultos. Foram utilizados, para 
fins de sorteio, os dados do SIAB adquiridos no próprio 
município em abril de 2010, procedimento adotado 
em razão da elevada cobertura da ESF.

Por existir uma listagem nominal dos moradores do 
município, o procedimento de sorteio adotado foi o de 
amostra sistemática estratificada (implicitamente) por 
área e microárea de abrangência da ESF, sexo e idade, 
sendo a população de estudo composta por morado-
res com idade superior a 18 anos. Foram excluídos 
do estudo os indivíduos sorteados que apresentaram 
alguma incapacidade para responder ao questionário, 
além das gestantes.

Foram realizadas pelo menos cinco tentativas de 
entrevistas em dias e horários diferentes. Nos casos 
em que não foi possível localizar um adulto sorteado, 
ele foi classificado como perda.

Os questionários foram aplicados pelos agentes 
comunitários da saúde (ACS) e agentes de endemias do 
município, no período de julho a novembro de 2010, 
respeitando, quando possível, as áreas e microáreas 
de atuação dos ACS. Todos os entrevistadores foram 
previamente treinados. Utilizou-se, como instrumento 
de coleta de dados, um questionário padronizado, 
com blocos de questões adaptadas do Vigitel 20105 e 
da PNAD 2008.4

Antes de dar início às entrevistas com a população-
alvo do estudo, realizou-se um estudo-piloto com 120 
indivíduos residentes no município, para adequar a 

Figura 1  - Fluxograma de coleta de dados e realização dos exames complementares no Município de Anchieta, 
Estado do Espírito Santo. Brasil, 2010

Entrevista domiciliar
(ACSa, agentes de endemias, auxiliar administrativo)

Identificação do endereço
Orientação e marcação dos exames

Realização dos exames na unidade de saúde mais
 próxima à residência do entrevistado

Avaliação antropométrica e aferição da pressão arterial

Vigilância em Saúde
(SMSb -Anchieta)

Envio por email diariamente

Envio quinzenal

Análise diária

Envio diário

Envio diário

Digitação
Análise dos dados

Exames bioquímicos

Laboratório Municipal

Eletrocardiograma

Cardiologia de Anchieta

Estratégia Saúde da Família de Anchieta
(Devolução dos resultados e acompanhamento)

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e SMSb - Anchieta
(Análise dos dados)

a) ACS: Agente comunitário de saúde
b) SMS: Secretaria Municipal de Saúde
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linguagem do questionário e a logística dos exames 
bioquímicos e da avaliação antropométrica nas uni-
dades de saúde de Anchieta-ES.

Os indivíduos que responderam ao questionário 
foram encaminhados às unidades básicas de saúde de 
sua microárea de residência, para realização dos exa-
mes bioquímicos, avaliação antropométrica, aferição 
da pressão arterial e eletrocardiograma.

A definição dos indicadores de fatores de risco e 
proteção avaliados encontra-se no Figura 2.

A aferição de peso, altura e circunferência da 
cintura e da pressão arterial foram encarregadas a 
um técnico de enfermagem da SMS de Anchieta-ES, 
previamente treinado. No sentido de reduzir possível 
viés de aferição, todas as medidas antropométricas 
foram feitas por esse único profissional.

Indicador Definição

Atividade fiísica

 Atividade física no tempo livre 

Número de indivíduos que praticam atividade física no tempo livre - prática de 
atividade de intensidade leve ou moderada (caminhada, caminhada em esteira, 
musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais e luta, 
bicicleta, voleibol ou outra) por pelo menos 30 minutos diários em cinco ou 
mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa (corrida, corrida em 
esteira, ginástica aeróbica, futebol, basquetebol ou tênis) por pelo menos 20 
minutos diários em três ou mais dias da semana/
Número de indivíduos que responderam à questão

  Inativos

Número de indivíduos que não praticaram qualquer atividade física no tempo 
livre nos últimos três meses, que não realizaram esforços físicos intensos no 
trabalho, que não se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta e que não 
foram responsáveis pela limpeza pesada de suas casas/
Número de indivíduos que responderam à questão

Consumo alimentar 

Consumo de frutas e hortaliças recomendado
Número de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e 
hortaliças, em cinco ou mais dias da semana/
Número de indivíduos que responderam à questão

Consumo de carne com gordura visível
Número de indivíduos que consomem carne vermelha sem remoção da gordura 
visível ou frango com pele/
Número de indivíduos que responderam à questão

Consumo regular de refrigerante
Número de indivíduos que consomem refrigerantes ou suco artificial cinco ou 
mais dias por semana/
Número de indivíduos que responderam à questão

Tabagismo 

Fumantes
Número de indivíduos que fumam, independente da intensidade e duração do 
hábito de fumar/
Número de indivíduos que responderam à questão

Ex-fumantes
Número de indivíduos que referiram ter parado de fumar há pelo menos seis 
meses/
Número de indivíduos que responderam à questão

Consumo de bebida alcoólica 

Consumo abusivo de bebida alcoólica

Número de indivíduos que consumiram quatro ou mais doses (mulher) e cinco ou 
mais doses (homem) em uma mesma ocasião nos últimos 30 dias, considerando 
como dose de bebida alcoólica uma dose de bebida destilada, uma lata de cerveja 
ou uma taça de vinho/
Número de indivíduos que responderam à questão

Dirigir após consumo abusivo de bebida alcoólica
Número de indivíduos que referiram dirigir após consumir bebida alcoólica 
abusivamente/
Número de indivíduos que responderam à questão

Estado nutricional 

Excesso de peso Número de indivíduos com IMCa ≥25 kg/m2/
Número de indivíduos que responderam a questão

Obesidade Número de indivíduos com IMCa ≥30 kg/m2/
Número de indivíduos que responderam à questão

Morbidade referida 

Hipertensão arterial sistêmica
Número de indivíduos que referiram diagnóstico médico de hipertensão 
arterial/ 
Número de indivíduos que responderam à questão

continua
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O peso e a altura foram aferidos utilizando-se 
balança digital portátil, com precisão de 100g e esta-
diômetro portátil, respectivamente, com o indivíduo 
descalço e vestido com roupas leves,10 para posterior 
cálculo do índice de massa corporal (IMC): razão 
entre o peso (em quilogramas) e o quadrado da altura 
(em metros). A classificação do estado nutricional foi 
realizada de acordo com o IMC.11 Também foi medida 

a circunferência abdominal, com utilização de fita 
graduada em 0,1cm.10 O ponto de corte para risco 
aumentado de complicações metabólicas da medida 
da circunferência abdominal foi ≥94cm para homens 
e ≥80cm para mulheres.12

A pressão arterial foi aferida na unidade de saúde, 
utilizando-se aparelho digital automático da marca 
OMRON®, com manguito adequado para a circunfe-

Indicador Definição

Morbidade referida

Diabetes Número de indivíduos que referiram diagnóstico médico de diabetes/
Número de indivíduos que responderam à questão

Dislipidemia Número de indivíduos que referiram diagnóstico médico de dislipidemias/ 
Número de indivíduos que responderam à questão

Doenças respiratórias crônicas
Número de indivíduos que referiram diagnóstico médico de asma, enfisema ou 
bronquite crônica/
Número de indivíduos que responderam à questão

Prevenção e detecção precoce de câncer 

Mamografia nos últimos dois anos
Número de mulheres com idade entre 50 a 69 anos que realizaram mamografia 
nos últimos dois anos/
Número de mulheres com idade entre 50 a 69 anos que responderam à questão

Exame de Papanicolau nos últimos três anos
Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos que realizaram exame de 
Papanicolau nos últimos três anos/
Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos que responderam à questão

Exame preventivo de próstata nos últimos dois anos
Número de homens com idade entre 45 e 75 anos que referiram ter realizado 
exame preventivo de próstata nos últimos dois anos/
Número de homens com idade entre 45 e 75 anos que responderam à questão

Proteção contra radiação ultravioleta
Número de indivíduos que referiram ter utilizado algum tipo de proteção contra 
radiação ultravioleta/
Número de indivíduos que responderam à questão

Violência 

Algum tipo de violência no último ano
Número de indivíduos que referiram ter sofrido algum tipo de violência no 
último ano/
Número de indivíduos que responderam à questão

Acidente de trânsito 

Acidente de trânsito nos últimos 12 meses
Número de indivíduos que referiram ter sofrido algum acidente de trânsito no 
último ano /
Número de indivíduos que responderam à questão

Uso de cinto de segurança

Banco da frente

Número de indivíduos que referiram utilizar cinto de segurança quando anda de 
carro, táxi, caminhonete ou van como passageiro no banco da frente/
Número de indivíduos entrevistados que andam de carro, táxi, caminhonete ou 
van

Banco de trás

Número de indivíduos que referiram utilizar cinto de segurança quando anda de 
carro, táxi, caminhonete ou van como passageiro no banco de trás/
Número de indivíduos entrevistados que andam de carro, táxi, caminhonete ou 
van

Uso de capacete ao andar de moto 

Motorista 
Número de indivíduos que referiram utilizar capacete quando anda de moto 
como motorista/
Número de indivíduos entrevistados que andam de moto

Passageiro
Número de indivíduos que referiram utilizar capacete quando anda de moto 
como passageiro/
Número de indivíduos entrevistados que andam de moto

Figura 2  -  Definição dos fatores de risco e proteção para doenças e agravos não transmissíveis avaliados no 
Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo. Brasil, 2010
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rência do braço, no cumprimento das especificações 
técnicas e atendendo à classificação da pressão arterial 
da V Diretriz Brasileira para Hipertensão Arterial da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia.13 Para o cálculo 
da prevalência de hipertensão arterial aferida, foram 
incluídos os adultos com pressão arterial elevada ou 
que referiram uso de anti-hipertensivo.

A coleta de sangue foi realizada pela equipe do 
laboratório de análises clínicas da SMS de Anchieta-
ES, habilitada para essa função. Os indivíduos foram 
instruídos a manter jejum de 10 a 12 horas, não 
realizar atividades físicas e abster-se de álcool no dia 
anterior à coleta. Foram realizados exames de glicemia, 
colesterol total e frações, triglicerídios e creatinina 
pelo laboratório da SMS.

Os pontos de corte para os parâmetros bioquími-
cos foram: 200mg/dL para colesterol total; 40mg/dL 
para HDL-c; 130mg/dL para LDL-c; 200mg/dL para 
triglicerídios;14 e 90mL/min/1,73m2 de clearance de 
creatinina.15 O clearance de creatinina foi calculado 
de acordo com o a equação de Cockcroft-Gault, reco-
mendada pelo Ministério da Saúde.15 Para o cálculo da 
prevalência de diabetes, foram incluídos os indivíduos 
com níveis de glicemia em jejum superiores a 126mg/
dL16 ou que referiram uso de hipoglicemiante oral ou 
insulina.

O risco cardiovascular foi calculado segundo o 
escore de Framingham, considerando sexo, idade, 
LDL-c, HDL-c, pressão arterial aferida, diabetes referi-
da e tabagismo.15 O risco global de desenvolver evento 

cardiovascular (ECV), como infarto do miocárdio ou 
morte por causa cardiovascular nos próximos dez 
anos, foi classificado como ‘baixo’ nos casos em que o 
risco foi inferior a 10,0%, ‘moderado’ se o risco ficou 
entre 10,0 e 20,0%, e ‘alto’ se o risco foi superior a 
20,0%.15

Para avaliação da função cardiovascular dos in-
divíduos incluídos no estudo, foi realizado registro 
eletrocardiográfico de superfície em repouso, com 
eletrocardiográfo da marca Micromed®, modelo 
Wincardio®, de 12 derivações simultâneas. Os exames 
foram realizados com paciente em posição supina;17 e 
os registros eletrocardiográficos seguiram as diretrizes 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e 
emissão de laudos eletrocardiográficos.18

O eletrocardiograma foi realizado após a entrevista, 
na unidade de saúde mais próxima ao domicílio do 
adulto sorteado (Figura 1). Os resultados de todos 
os exames foram entregues aos indivíduos partici-
pantes; aqueles que apresentaram alguma alteração 
foram encaminhados à unidade básica de saúde de 
sua microárea de atuação da ESF, para avaliação e 
acompanhamento.

Foram estimadas as prevalências e respectivos 
intervalos de confiança – IC

95%
 –, com estratificação 

por sexo e local de residência. As distribuições das 
variáveis ‘sexo’, ‘idade’ e ‘local de residência’ da 
amostra foram ajustadas para a população pelo método 
de ponderação por célula, para construção dos pesos 
de pós-estratificação. No total, foram construídas 24 

Figura 3  -  Processo de seleção amostral da população do estudo no Município de Anchieta, Estado do Espírito 
Santo. Brasil, 2010

1.312 indivíduos sorteados

234 (18,0%) não elegíveis 1.078 (82,0%) elegíveis

106 (45,0%) 
mudaram de 

endereço

869 (80,0%) 
entrevistas 
realizadas

98 (42,0%) 
sorteados com 

endereços 
inexistentes

14 (6,0%) 
incapazes de 
responder o 
questionário

576 (66,0%) 
realizaram 

eletrocardiograma

595 (68,0%) 
realizaram exames 

bioquímicos

563 (65,0%) 
realizaram exames 

antropométricos

3 (5,0%) 
gestantes

125 (12,0%) 
perdas

4 (2,0%) 
óbitos

84 (8,0%) 
recusas
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células: homens e mulheres nas faixas etárias de 18 
a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 ou mais 
anos, residentes nas zonas rural e urbana. O cálculo 
do peso atribuído a cada célula foi o resultado da 
divisão da frequência relativa da população segundo 
sexo, faixa etária e local de residência (Censo 2010) 
pela porcentagem da amostra nas mesmas categorias 
de sexo, faixa etária e local de residência.

Foram utilizados modelos de regressão logística 
simples, para comparação da prevalência dos fatores 
de risco e proteção por sexo e local de residência. Para 
a entrada dos dados, foi utilizado o aplicativo Epi Info 
versão 3.5.1; e para as análises, o aplicativo STATA11 
(Stata Corp., College Station, USA).

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo 
assinaram um ‘Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido’. O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Ministério 
da Saúde, sob o Parecer no 577/2010.

Resultados

Dos 1.312 indivíduos sorteados, 1.078 foram ele-
gíveis para o estudo; destes, 869 (81,0%) indivíduos 
foram entrevistados e 125 (12%) classificados como 
perda (Figura 3).

Entre os participantes, 54,9% eram do sexo femini-
no, 42,5% se encontravam na faixa etária de 25 a 44 
anos e 50,8% estudaram até o Ensino Fundamental. 
Mais da metade da população afirmou ter uma renda 
familiar mensal de até dois salários mínimos (56,7%), 
residir na zona urbana (75,9%), ser da raça/cor ne-
gra (60,3%) e exercer alguma atividade remunerada 
(59,2%) (Tabela 1).

A prevalência dos fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas na população estudada é apresentada 
na Tabela 2, estratificada por sexo e local de residência. 
Entre os fatores de risco avaliados, aproximadamente 
14,0% dos entrevistados referiram ser inativos: uma 
prevalência 1,8 vezes maior entre os homens do que 
entre as mulheres; e 1,6 vezes maior nos residentes 
urbanos, comparados aos da zona rural.

Entre os indicadores de consumo alimentar, 
verificou-se uma prevalência de consumo de carne 
com gordura visível de 45,0%, sendo a prevalência 
no sexo masculino, aproximadamente, duas vezes 
maior do que no sexo feminino. Cerca de um quarto 
da população adulta do município referiu consumo 

de refrigerante cinco ou mais dias à semana, uma 
prevalência igualmente maior no sexo masculino e 
em residentes urbanos.

Com relação ao tabagismo, 16,2% dos adultos 
referiram ser fumantes, sendo essa prevalência duas 
vezes maior entre os homens do que entre as mulheres. 
Cerca de um quarto da população adulta de Anchieta-
ES referiu ser ex-fumante, sendo essa prevalência 1,6 
vezes maior nos homens do que nas mulheres.

Para os indicadores de consumo de bebida alcoóli-
ca, foi marcante a diferença entre os sexos: os homens 
apresentaram consumo abusivo de bebida alcoólica 
no mês anterior à entrevista três vezes maior do que 
as mulheres, e todos os que referiram ter dirigido 
após consumir bebida alcoólica abusivamente eram 
do sexo masculino.

Entre as morbidades referidas avaliadas, o diag-
nóstico médico prévio de hipertensão arterial foi o 
mais prevalente entre os adultos de Anchieta-ES. As 
mulheres apresentaram maiores prevalências de dis-
lipidemias e doença respiratória crônica.

De acordo com o peso e a altura referidos, 17,0% 
da população adulta de Anchieta-ES apresentaram 
obesidade e mais da metade excesso de peso, sendo a 
prevalência maior entre os residentes na zona urbana.

No município, a prevalência de violência referida 
no ano anterior à entrevista foi de 6,0%, e de acidentes 
de trânsito, 4,5%.

Em relação aos fatores de proteção para doenças 
crônicas, a prevalência de atividade física no tempo 
livre foi maior nos homens do que nas mulheres. 
Apenas 5,0% dos adultos de Anchieta-ES referiram 
consumir cinco porções de frutas e hortaliças ao dia, 
em cinco ou mais dias da semana. Quanto aos fatores 
de prevenção e detecção precoce de câncer, pouco 
mais da metade (54,4%) das mulheres com idade 
entre 50 e 69 anos referiram ter realizado mamografia 
nos últimos dois anos, 86,7% das mulheres de 25 a 
64 anos relataram ter realizado exame de Papanicolau 
nos últimos três anos e cerca de metade dos homens 
na faixa etária de 45 a 75 anos referiram ter realizado 
exame preventivo de próstata nos últimos dois anos, 
no município. Menos da metade da população adulta 
de Anchieta-ES referiu utilizar algum tipo de proteção 
contra radiação ultravioleta, sendo essa prevalência 
maior entre as mulheres.

Aproximadamente três quartos dos adultos de 
Anchieta-ES referiram utilizar o cinto de segurança 
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na condição de motorista ou passageiro no banco da 
frente do automóvel, van, táxi ou caminhonete, sendo 
essa prevalência maior entre os homens do que entre 
as mulheres. O uso do cinto de segurança no banco de 
trás foi referido por 40,0% dos adultos do município. 
Quanto ao uso de capacete ao andar de moto, 83,5% 
dos adultos referiram uso do capacete na condição 
de motoristas, sendo esta prevalência maior entre os 
homens do que entre as mulheres. O uso de capacete 
como passageiro de moto foi referido por 87,0% dos 
adultos, sendo essa prevalência maior nos residentes 
da zona urbana.

Em relação às medidas antropométricas, observou-
se que a prevalência de excesso de peso e obesidade 
foi superior aos dados auto-referidos na amostra 
estudada. Aproximadamente um terço dos adultos que 
realizaram exames apresentou circunferência abdomi-
nal aumentada (Tabela 3). A prevalência de pressão 

arterial aferida elevada foi inferior à de hipertensão 
arterial referida. Quanto aos exames bioquímicos, 
cerca de 50,0% dos adultos apresentaram nível de 
colesterol sérico superior a 200mg/dL e um a cada dez 
adultos apresentou hipertrigliceridemia. Alteração no 
nível de LDL-c foi observada em 48,4% dos adultos; e 
37,0% apresentaram nível sérico de HDL-c inferior a 
40mg/dL. A prevalência de glicemia em jejum supe-
rior a 126mg/dL ou uso de hipoglicemiante oral ou 
insulina foi de 5,8%. Dos 546 adultos que realizaram 
dosagem de creatinina sérica, 46,9% apresentaram 
algum grau de disfunção renal – em sua maioria, 
33,0%, lesão renal leve –, de acordo com o clearance 
de creatinina.15 Um quinto dos adultos que realizaram 
eletrocardiograma apresentou alteração. Em relação à 
avaliação do risco cardiovascular, estimada pelo escore 
de Framingham,15 um quarto dos adultos apresentou 
risco cardiovascular moderado ou alto.

Tabela 1  -  Características sociodemográficas da população estudada no Município de Anchieta, Estado do 
Espírito Santo. Brasil, 2010

Variável n % IC
95%

a

Sexo feminino (n=869) 477 54,9 51,5-58,1
Faixa etária (em anos) (n=869)

18-24 122 14,0 11,7-16,4
25-34 198 22,8 20,0-25,6
35-44 171 19,7 17,0-22,3
45-54 164 18,9 16,3-21,5
55-64 110 12,7 10,4-14,9
≥65 104 12,0 9,8-14,1

Renda familiar mensala (em salários mínimos − SMb) (n=869)
Até 2 SM 493 56,7 53,4-60,0
2 a 6 SM 251 28,9 25,9-31,9
≥7 SM 125 14,4 12,0-16,7

Escolaridade (n=832)
Analfabeto 50 6,0 4,4-7,6
Ensino Fundamental 423 50,8 47,4-54,2
Ensino Médio 301 36,2 32,9-39,4
Ensino Superior 58 7,0 5,2-8,7

Local de residência (n=869)
Rural 209 24,1 21,2-26,9
Urbano 660 75,9 73,1-78,8

Raça/Cor (n=865)
Branca 341 39,4 36,2-42,7
Negra 522 60,3 57,1-63,6
Amarela 1 0,1 –
Vermelha 1 0,1 –

Atividade remunerada (n=860) 509 59,2 55,9-62,5

a) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

b) SM: salário mínimo = R$510,00
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Tabela 3  -  Medidas antropométricas, pressão arterial, exames bioquímicos, eletrocardiograma e risco 
cardiovascular da população estudada no Município de Anchieta, Estado do espírito Santo. 

 Brasil, 2010

Variáveis n %a

Estado Nutricional (n=561)
Excesso de pesob 349 61,2
Obesidadec 138 23,6

Circunferência abdominal aumentadad (n=563) 211 34,6
Pressão arterial elevadae (n=561) 165 26,8
Exames bioquímicos (n=591)

Colesterol >200mg/dL 304 49,2
Triglicerídios>200mg/dL 60 10,0
LDL-c>200mg/dL 297 48,4
HDL-c<40mg/dL 215 36,9

Glicemia em jejum >126mg/dLf (n=543) 35 5,8
Disfunção renalg (n=546) 271 46,0

Lesão renal leve 192 33,3
Lesão renal moderada 71 11,3
Lesão renal grave e terminal 8 1,4

Alteração em eletrocardiogramah (n=576) 109 19,0
Risco cardiovasculari (n=522)

Baixo (10% em 10 anos) 376 74,6
Moderado (10 a 20% em 10 anos) 84 15,0
Alto (>20% em 10 anos) 62 10,3

a)  Valores ponderados segundo sexo, faixa etária e zona de residência para ajustar a distribuição sociodemográfica da população da amostra do estudo à distribuição da população adulta de Anchieta-
ES, de acordo com os dados do Censo de 2010.

b)  Índice de massa corporal, IMC ≥25kg/m2

c)  Índice de massa corporal, IMC≥30kg/m2

d)  Circunferência abdominal alterada ≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres.

e)  Pressão arterial elevada: pressão arterial sistólica ≥140mmHg e pressão arterial diastólica ≥90mmHg ou referiram utilizar anti-hipertensivo.

f)  Glicose em jejum 126mg/dL ou uso referido de hipoglicemiante oral ou insulina.

g)  Calculada pelo clearance de creatinina de acordo com o a equação de Cockcroft-Gault.12

h)  Os registros eletrocardiográficos foram analisados segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos.14

i)  Classificação de risco cardiovascular, segundo escore de Framingham.

Discussão

O estudo apresenta os principais resultados de um 
inquérito de fatores de risco e proteção para DANT 
realizado em Anchieta-ES, município de pequeno por-
te, com população inferior a 50 mil habitantes. Esses 
dados compõem a linha de base para implementação 
da vigilância de DANT no município.

Foram encontradas diferenças importantes na pre-
valência de fatores de risco e proteção, em relação ao 
sexo e local de residência. A prevalência de inatividade 
física, fumante, ex-fumante, consumo de carne com 
gordura visível, consumo regular de refrigerante, 
consumo abusivo de bebida alcoólica e dirigir após 
o consumo abusivo de bebida alcóolica foi maior no 
sexo masculino do que no feminino.

A prevalência de todas as morbidades referidas foi 
maior no sexo feminino do que no masculino; apenas 
a prevalência de dislipidemia e doenças respiratórias 
crônicas apresentou diferença estatística, possivelmen-
te atribuída ao fato de as mulheres buscarem mais os 
serviços de saúde que os homens, sendo, portanto, 
maior o diagnóstico médico em mulheres.19 Sobre o 
local de residência, a prevalência de consumo regular 
de refrigerante e de excesso de peso auto-referido foi 
maior nos residentes da zona urbana.

Quanto à prevalência de inatividade física, esta 
foi maior na zona rural. Trata-se de um resultado 
da mudança nos padrões de vida dessa população, 
indicativo da necessidade de investir em ações de 
promoção da atividade física no município que incluam 
a população rural.
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No Brasil, os municípios de Pelotas-RS (2003)20 e 
Goiânia-GO (2004)21 também realizaram estudo de 
linha de base para conhecer a prevalência de fatores 
de risco e proteção para DCNT por inquérito domici-
liar, baseado na iniciativa CARMEN.9 Em Pelotas-RS,20 
a prevalência de diagnóstico médico de hipertensão 
arterial (23,4%) e diabetes (6,3%) referida foi infe-
rior à de Anchieta-ES. No entanto, a prevalência de 
excesso de peso referido (48,1%), fumante (26,7%) 
e inatividade física (73,2%) de Pelotas-RS foi superior 
à encontrada em Anchieta-ES. No inquérito realizado 
na região leste de Goiânia-GO,21 as prevalências de so-
brepeso/obesidade (44,1%), circunferência da cintura 
aumentada (48,4%) e hipercolesterolemia (44,4%) 
foram inferiores aos valores de Anchieta-ES, enquanto 
a inatividade física no lazer (70,0%), a hiperglicemia 
(8,2%) e hipertrigliceridemia (13,3%) foram mais 
frequentes em Goiânia-GO do que em Anchieta-ES; 
a prevalência de hipertensão arterial foi semelhante 
entre Goiânia-GO e Anchieta-ES.

A prevalência de sobrepeso e obesidade referidos 
foi inferior à aferida em Anchieta-ES, provavelmente 
porque os indivíduos tendem a superestimar a altura 
e aqueles com excesso de peso tendem a subestimar 
o peso.20 A baixa prevalência de dislipidemia referida 
comparada aos resultados dos exames bioquímicos 
pode refletir a falta de diagnóstico. A prevalência de 
glicemia em jejum superior a 126mg/dL ou uso de hi-
poglicemiante oral ou insulina referido foi semelhante à 
prevalência de diabetes referida, sugerindo que o dado 
referido pode ser utilizado em futuros inquéritos com 
a população adulta do município.

A proporção de lesão renal encontrada em Anchie-
ta-ES deve ser melhor investigada. Em comparação 
com estudo realizado em Juiz de Fora-MG22 a partir 
de registros de um laboratório de propriedade pri-
vada, no Município de Anchieta-ES, a proporção de 
lesão renal leve foi menor (33,3%), e de lesão grave 
e terminal, maior (1,4%) do que a encontrada no 
município mineiro (64,6 e 0,8%, respectivamente). 
Esses dados reforçam a necessidade da realização de 
medidas preventivas e de cuidado diferenciadas entre 
os portadores de doença renal, diabetes e hipertensão 
arterial, de forma a reduzir ou postergar tratamentos 
como terapia renal substitutiva ou transplante renal.

A prevalência de proteção contra radiação ultra-
violeta foi maior nas mulheres, fato já verificado em 
estudo anterior no Brasil.23 A baixa frequência de 

uso de proteção solar se torna mais preocupante em 
Anchieta-ES, município situado em região litorânea, 
onde a população tende a estar mais exposta ao sol, 
nas atividades de lazer, trabalho e doméstica.23

A baixa prevalência de mamografia no município 
pode estar associada às dificuldades de acesso, haja 
vista a necessidade de as mulheres se deslocarem para 
municípios próximos para realizarem o exame.

As prevalências de violência e de acidentes de 
trânsito no ano anterior à entrevista em Anchieta-ES 
foram superiores às estimativas para o Brasil (2,0 e 
2,5%, respectivamente), de acordo com a PNAD 2008.4 
Já as prevalências do uso de cinto de segurança no 
banco da frente e no banco de trás no município foram 
semelhantes às estimativas do Brasil: 73,2% no banco 
da frente e 37,3% no banco de trás.4

O uso de capacete ao andar de moto reduz 40,0% 
do risco de morte e 70,0% do risco de lesões gra-
ves.24 Segundo os dados do ‘Global Status Report 
on Road Safety’,24 a prevalência de uso de capacete 
na condição de motorista foi de 88,0% no Brasil, 
em 2007. Mais de 80,0% dos adultos deste estudo 
referiram usar capacete ao andar de moto como 
passageiro ou como motorista, percentual duas vezes 
superior ao observado em estudo realizado em Mar 
del Plata, na Argentina,25 e semelhante a estimativa 
para o Brasil.24

Os fatores de risco mais prevalentes neste estu-
do foram o excesso de peso e o consumo de carne 
com gordura visível; e os fatores de proteção menos 
prevalentes, a prática de atividade física no lazer e 
o consumo de cinco porções de frutas e hortaliças 
em cinco ou mais dias da semana. A elaboração de 
políticas públicas voltadas à promoção da atividade 
física e a uma alimentação saudável no município pode 
contribuir para a redução de várias doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), por se tratar de fatores de 
risco comuns à maioria delas.

No presente estudo, além de informações acerca 
dos fatores de risco e proteção para DCNT, conforme 
proposto pela iniciativa CARMEN,9 foram incluídas 
informações referentes aos acidentes e violência, 
agravos incluídos no modelo atual de vigilância de 
DANT proposto pelo Brasil.

Vale ressaltar que este estudo se deu no âmbito 
dos serviços de saúde e contou com a participação 
de todos os profissionais da Saúde dedicados à 
atenção básica (primária) e à vigilância em saúde de 
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Anchieta-ES, favorecendo a continuidade e sistemati-
zação, no município, do monitoramento dos fatores 
de risco e proteção avaliados. Sendo assim, pode 
se considerar o estudo aqui apresentado como um 
exemplo de trabalho integrado da atenção básica e da 
vigilância em saúde, capaz de associar o enfoque po-
pulacional – preventivo e promocional – da vigilância 
em saúde com o enfoque individual – rastreamento, 
detecção precoce e cuidado – das DANT na atenção 
primária. O envolvimento da equipe de saúde local 
contribuiu para a agilidade do trabalho de campo: a 
duração das entrevistas domiciliares e dos exames 
foi de três meses.

Alguns aspectos metodológicos, entretanto, de-
vem ser considerados para a realização de futuros 
inquéritos no município. O uso do cadastro do SIAB 
para seleção amostral não se mostrou eficiente: 
16,0% dos endereços sorteados estavam incorretos 
ou desatualizados, impossibilitando localizar o indi-
víduo sorteado e favorecendo a elevada proporção 
de perdas. O percentual de adultos que não realizou 
exames bioquímicos, avaliação antropométrica e 
eletrocardiograma, também elevado – superior a 
30,0% dos entrevistados –, possivelmente, reflete a 
logística de campo, uma vez que esses exames foram 
realizados na unidade de saúde da área de residência 
do adulto entrevistado. Estes autores recomendam que 
o cadastro do SIAB do município seja atualizado para 
a realização de futuros inquéritos, e que a logística 
de realização de exames seja reavaliada considerando 
a possibilidade de coleta de exames no domicílio do 
indivíduo sorteado.

Durante a realização deste estudo, já se fizeram 
notar impactos na estruturação da saúde do municí-
pio. Constituiu-se uma equipe de Vigilância de DANT 
municipal, com o apoio da Secretaria de Estado da 
Saúde do Espírito Santo. E o município firmou par-
cerias com a OPAS-OMS e a Universidade Estadual de 
Campinas, aderindo ao projeto ‘Rede de municípios 
potencialmente saudáveis’, e com o Departamento 
de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde, como um dos dez municí-
pios incluídos no projeto ‘QualiDia’, cujo objetivo 
é fortalecer e expandir as ações de autocuidado, 
mobilização comunitária, avaliação contínua e im-
plementação da melhoria da gestão do cuidado em 
diabetes e hipertensão a partir da organização de um 
novo modelo assistencial para o SUS. A iniciativa e 

consecução dessas parcerias é fundamental no sen-
tido de estruturar uma vigilância de DANT articulada 
com a atenção primária, no município.

Este estudo apresentou algumas limitações, como 
por exemplo: a possível ocorrência de viés de memó-
ria na resposta a várias perguntas referentes a meses 
anteriores à entrevista, incorrendo na subestimação 
da prevalência de alguns fatores avaliados; e de viés 
de informação, pelo fato de, na maioria das vezes, 
o entrevistador (agente comunitário de saúde e 
agente de endemias) residir na comunidade do 
entrevistado, o que pode ter resultado, igualmente, 
em subestimação da prevalência de fatores como o 
consumo abusivo de álcool e violência, devido ao 
caráter velado e ameaçador desses fatores de risco. 
Outrossim, os dados da entrevista podem não ser 
representativos da população adulta de Anchieta-ES, 
visto que representam 80,0% dos indivíduos elegíveis 
da amostra sorteada.

Os dados referentes aos exames complementares 
não podem ser extrapolados para a população adulta 
do município, haja vista a grande proporção de indiví-
duos que não realizaram os exames, de 32,0 a 35,0%, 
o que se deve, possivelmente, ao fato de os exames 
não terem sido realizados no domicílio, no momento 
da entrevista, e sim nas unidades de saúde próxima à 
residência do entrevistado.

São resultados importantes para subsidiar o 
planejamento, a execução e a avaliação das estraté-
gias de prevenção e promoção da saúde das DANT, 
a serem implementadas no município a partir do 
conhecimento da situação de saúde e das necessi-
dades específicas da população estudada. Os dados 
apresentados constituem a linha de base para o 
monitoramento periódico – de cinco em cinco anos 
– dos fatores de risco e proteção, monitoramento 
este encarregado aos profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde de Anchieta-ES, conforme a 
estratégia de vigilância de DANT proposta pelo Bra-
sil. A metodologia utilizada neste estudo contempla 
uma das ações do ‘Plano de ações estratégicas para 
o enfrentamento das doenças crônicas não trans-
missíveis no Brasil, 2011-2022’26 para fortalecer 
a vigilância de DCNT em estados e municípios, 
justamente o desenvolvimento de metodologias 
e instrumentos para a realização de inquéritos e 
estudos de avaliação de programas sociais para 
municípios de pequeno e médio porte.
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Resumo
Objetivo: descrever as características do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) para pacientes oncológicos 

no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Métodos: o 
perfil dos 213 pacientes internados no PIDI de 2005 a 2008 foi estabelecido com informações de prontuário; informações sobre 
infraestrutura e processo de trabalho foram obtidas de entrevistas com profissionais do PIDI. Resultados: os pacientes do PIDI 
eram atendidos diariamente no domicílio, recebendo insumos necessários ao cuidado e suporte interdisciplinar para identificação 
e controle de sintomas; o estado avançado da doença com metásteses em 92,0% dos pacientes, dos quais 32,0% não hospitaliza-
ram durante o período; os principais motivos de internação no PIDI foram anorexia, dor e astenia; metade dos pacientes evoluiu 
para óbito no domicilio. Conclusão: este estudo, além de permitir a divulgação de estratégias bem-sucedidas de cuidado paliativo 
domiciliar para pacientes com câncer em situação de terminalidade, também pode subsidiar a implementação de políticas públicas 
em outros locais do país. 

Palavras-chave: câncer; cuidados paliativos; assistência domiciliar, serviços de saúde. 

Abstract
Objective: to describe the characteristics of the Interdisciplinary Homecare Program (IHCP) for cancer patients at the 

Teaching Hospital of the Federal University of Pelotas, in the Municipality of Pelotas, State of Rio Grande do Sul, Brazil. Me-
thods: the profile of the 213 patients admitted by IHCP from 2005 to 2008 was established based on information from medical 
records; information about infrastructure and working processes were obtained through interviewing IHCP professionals. 
Results: IHCP patients were daily attended at home, receiving supplies needed for interdisciplinary care and support, and 
for identifying and controlling symptoms; the stage of the disease was advanced, with metastases in 92.0% of the patients, 
of which 32.0% were not hospitalized during the period; main reasons for hospitalization were anorexia, pain and asthenia; 
half of the patients evolved to death at home. Conclusion: this study not only allows publicizing successful palliative care 
strategies on terminal cancer patients, it can also subsidize implementing public policies in other areas of the country.

Key words: cancer; palliative care; home health care; health services.
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Introdução

No Brasil, a mortalidade por câncer é elevada, 
ultrapassada apenas por doenças cardiovasculares.1 
Pacientes com diagnóstico de câncer apresentam 
inúmeras complicações inerentes à doença e ao 
tratamento, e muitos recebem o diagnóstico quando 
já não existe mais a possibilidade de cura.2,3 Para o 
enfrentamento desses problemas, ganha destaque na 
literatura a utilização de cuidados paliativos.4-6

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define cui-
dados paliativos como uma abordagem que melhora a 
qualidade de vida de pacientes e suas famílias quando 
na presença de problemas associados a doenças sem 
possibilidade de cura e que ameaçam a vida, mediante 
prevenção e alívio de sofrimento pela detecção precoce 
e tratamento de dor ou outros problemas físicos, psi-
cológicos, sociais e espirituais, alcançando inclusive 
a fase de luto.7

Pacientes com câncer sem possibilidade de cura 
devem receber cuidados paliativos desde o momento 
do diagnóstico.8 A organização dos cuidados paliativos 
requer coordenação entre as diferentes estratégias 
de assistência à saúde, principalmente na internação 
hospitalar, situação em que se encontra a maioria dos 
pacientes com neoplasias em estágio avançado.9 Essa 
coordenação oportuniza a continuidade dos cuidados e 
o acolhimento dos pacientes e familiares em ambiente 
domiciliar.10

A grande maioria dos países não dispõe de oferta 
pública de cuidados paliativos ou apresenta serviços 
pontuais, com baixa cobertura das necessidades da 
população.3 A disponibilidade desse serviço é siste-
mática apenas em países desenvolvidos. No Brasil, o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) dispõe de estrutura 
de excelência em cuidados paliativos para pacientes 
com câncer e seus familiares, incluindo atendimento 
ambulatorial, hospitalização e internação domiciliar.1 
Contudo, para o conjunto do país, a oferta de trata-
mento paliativo é pequena e fragmentada, a grande 
maioria localizada em hospitais.

A escassez de estudos sobre as experiências com 
cuidados paliativos e internação domiciliar, ademais, 
limita o conhecimento sobre as potencialidades dessa 
modalidade de assistência a pacientes com câncer no 
país.10,11

O presente estudo tem por objetivo descrever as 
características do Programa de Internação Domiciliar 

Interdisciplinar (PIDI) para pacientes oncológicos im-
plantado em 2005, no Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas, quanto a sua estrutura, processo 
de trabalho e perfil da demanda atendida.

Métodos

O presente estudo descreve as características de 
estrutura e processo de trabalho do Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinar – PIDI – da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o perfil 
da demanda atendida, composta por todos os 213 
pacientes com câncer internados no período de abril 
de 2005 a abril de 2008.

O trabalho de campo foi dividido em duas coletas de 
dados: uma mediante aplicação de entrevista semies-
truturada com os responsáveis pelo PIDI, para obter 
informações a respeito da infraestrutura e processo de 
trabalho do programa; outra, a partir de um formu-
lário padronizado e pré-codificado, preenchido com 
os dados secundários provenientes dos prontuários 
dos pacientes internados no PIDI durante o período 
de estudo.

As variáveis coletadas a partir dos prontuários foram 
idade, sexo, cor, renda familiar e escolaridade, para os 
aspectos sociodemográficos. As demais, sobre situação 
de saúde, tiveram relação direta com a internação 
e cuidados realizados no PIDI, incluindo: local do 
câncer; estadiamento (estádios I, II, III e IV conforme 
Classificação Internacional de Tumores);12 tratamento 
oncológico ativo de quimioterapia, radioterapia e 
cirurgia relacionada ao câncer; finalidade terapêutica 
no PIDI; tempo entre diagnóstico de câncer e inter-
nação no PIDI; tempo de internação no PIDI; motivos 
de internação; dieta, e por qual via; uso de oxigênio; 
necessidade de acesso venoso; registro de dor referida 
24 horas após internação; grau de intensidade da dor; 
e uso de opioides fracos e fortes.

Instrumentos de avaliação que podem ser uti-
lizados em cuidados paliativos foram implantados 
em momentos diferentes, pelo PIDI. A escala de 

Cuidados paliativos e internação domiciliar

A organização dos cuidados 
paliativos requer coordenação 
entre as diferentes estratégias de 
assistência à saúde.
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Edmonton, implementada a partir de agosto de 2007, 
avalia a presença e o controle de dez sintomas em 
cuidados paliativos, como por exemplo, dor, dispnéia 
e ansiedade, com pontuação de zero a dez conforme 
sua intensidade; a escala pode ser aplicada por médi-
cos e enfermeiros.13,14 O genograma, implantado em 
novembro de 2007, é um instrumento gráfico que 
avalia a dinâmica familiar e as relações entre seus 
membros. A avaliação subjetiva global percebida pelo 
paciente, que identifica a necessidade de intervenção 
nutricional quando a pontuação for maior que 9, 
foi coletada a partir de fevereiro de 2006.15 Com 
relação ao desfecho dos pacientes no programa, 
foram identificadas: a) alta com melhora clinica, b) 
transferência para outro serviço por piora clínica e 
c) óbito no domicilio.

Após a coleta dos dados, feita por acadêmicos do 
curso de medicina da UFPel, os formulários foram 
revisados pela supervisora do trabalho de campo, 
com o apoio de auxiliar de pesquisa. As questões 
abertas foram codificadas de forma padronizada e foi 
construído um banco de dados pelo programa Epi Info 
6.0; foram realizadas duas digitações, a fim de que os 
possíveis erros fossem prontamente identificados, com 
checagem automática de amplitude e consistência.

A análise dos dados foi realizada pelo programa 
estatístico Stata 9.0. Foram realizadas análises des-
critivas.

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pelotas, sob o parecer de no 037/08.

Resultados

Os resultados apresentados sobre o Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) dizem 
respeito à estrutura do serviço, processo de trabalho 
e perfil dos 213 pacientes incluídos no estudo.

O PIDI foi implementado pela Fundação de Apoio 
Universitário em abril de 2005, em estrutura contígua à 
do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. 
A sede do programa conta com espaços adequados 
às atividades profissionais e acadêmicas, incluindo a 
discussão dos casos clínicos e a realização de reuniões 
com os cuidadores de usuários do PIDI. O programa 
possui um veículo de médio porte, adequado ao trans-
porte da equipe e dos insumos envolvidos no cuidado 
domiciliar ao paciente.

O programa conta com uma médica coordenadora 
e um auxiliar administrativo na sede. A equipe assis-
tencial direta é composta por médica, enfermeira, 
assistente social, duas técnicas de enfermagem e dois 
motoristas. A equipe matricial de suporte é constituída 
de uma nutricionista, uma psicóloga e um capelão.

Os pacientes são incluídos no PIDI a partir de enca-
minhamentos provenientes dos serviços que prestam 
atendimento a pacientes oncológicos nas unidades 
da Universidade Federal de Pelotas: quimioterapia, 
radioterapia, hospital, ambulatório de oncologia e 
unidade básica de saúde. Após avaliação inicial da 
equipe do PIDI (médica e enfermeira), o paciente 
deve preencher os seguintes critérios de inclusão: ser 
morador da zona urbana de Pelotas-RS; ter cuidador 
e condições domiciliares para receber os cuidados; 
apresentar condições clinicas que exijam menos tec-
nologia especializada, inerente ao ambiente hospitalar; 
e estar sob tratamento regular em unidade de saúde 
da UFPel. A atual estrutura do programa comporta no 
máximo 10 pacientes concomitantes, que recebem 
visitas duas vezes ao dia, pela equipe assistencial direta. 
Os usuários são assistidos no domicílio pela equipe 
matricial de suporte – nutricionista, psicólogo e cape-
lão – duas a três vezes por semana. Após a abertura do 
prontuário, os pacientes recebem, diariamente, todos 
os insumos necessários para o cuidado domiciliar, 
como medicamentos de uso oral ou injetável, material 
para curativos e dietas especiais.

Exames complementares de análises clínicas são 
realizados a partir da coleta (sangue, urina, fezes) no 
próprio domicílio. Exames de imagem (radiografia, 
ultrassonografia e tomografia computadorizada) são 
realizados nos serviços de radiologia do Hospital Es-
cola e da Santa Casa de Misericórdia, no município. As 
transfusões de hemoderivados, eletivas, são agendadas 
previamente pela equipe do PIDI, no Hemocentro do 
município. Os deslocamentos dos pacientes para reali-
zação de exames, procedimentos eletivos e tratamento 
do câncer (quimioterapia e radioterapia) ocorrem por 
conta do serviço de transporte da Secretaria Municipal 
da Saúde ou por recursos próprios dos usuários.

Os pacientes do PIDI que apresentam intercorrências 
de maior gravidade são levados ao Pronto-Socorro local 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
– 192); quando retornam ao domicilio, permanecem 
sob os cuidados do PIDI. Muitas vezes, os óbitos que 
ocorrem em domicílio são acompanhados e constata-
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dos pela equipe do PIDI e, quando os profissionais do 
serviço não estão presentes, a constatação é realizada 
pelo médico do SAMU. Para os óbitos em domicílio, 
o atestado de óbito é fornecido pela médica do PIDI.

Semanalmente, todos os membros da equipe se 
reúnem para discutir o projeto terapêutico de cada 
paciente. Estudantes de medicina, enfermagem, nu-
trição, serviço social e psicologia apresentam casos 
clínicos periodicamente, utilizando a estrutura e os 
equipamentos do próprio serviço.

A cada 15 dias, os usuários cuidadores e ex-
cuidadores enlutados do PIDI participam de reuniões 
de grupo, organizadas pela enfermeira, pela assistente 
social e pela psicóloga do serviço.

Além da educação permanente dos profissionais e 
estudantes do PIDI na definição e estabelecimento de 
protocolos e rotinas, o serviço realiza, anualmente, 
seminário interdisciplinar voltado aos cuidados de 
pacientes oncológicos, dando ênfase aos temas ‘In-
ternação domiciliar’ e ‘Cuidados paliativos’. Desde 
a implantação do PIDI, há quatro anos, já foram 
realizados cinco seminários, tendo como público-alvo 
profissionais e estudantes das várias áreas da Saúde. 
A média de público por evento foi de 250 pessoas.

Dos 213 pacientes internados no programa no 
período de estudo, 56,0% eram do sexo masculino, 
50,0% possuíam menos de 59 anos de idade e 41,0% 
se encontravam entre 60 e 70 anos. Quanto à cor da 
pele, 86,0% eram brancos. A maioria dos pacientes 
era alfabetizada: 55,0% tinham estudo fundamental 
incompleto, 19,0% eram analfabetos e somente 1,0% 
apresentava ensino superior. Com relação à renda fa-
miliar, 44,0% recebiam até 1 salário mínimo e 40,0%, 
2 salários mínimos.

O local que mais encaminhou pacientes ao PIDI foi 
o serviço de quimioterapia do Hospital Escola/UFPel, 
correspondendo a 83,0%. Quanto à necessidade tera-
pêutica no PIDI, a maioria dos pacientes apresentava 
finalidade paliativa (95,0%).

Os locais de câncer mais encontrados na popula-
ção estudada foram pulmão, com 18,0%, e intestino, 
mama, cabeça e pescoço, com cerca de 10,0% cada. 
Quanto ao estadiamento, 60,0% dos usuários estavam 
em estádio IV e 32,0% em estádio III. Mais de 90,0% 
dos pacientes apresentavam metástases, sendo 26,0% 
loco-regional, e 67,0% apresentavam uma ou mais 
metástases à distância. A grande maioria dos pacientes, 
98,0%, estava realizando ou realizou quimioterapia, 

65,0% realizaram ou estavam em tratamento radio-
terápico e 49,0% haviam realizado cirurgia prévia 
relacionada ao câncer. Em análise estratificada por 
sexo (Tabela 1), observou-se em homens internados 
no PIDI maior prevalência de câncer de pulmão 
(24,0%), cabeça e pescoço (13,0%) e intestino 
(10,0%), enquanto nas mulheres, os locais mais 
prevalentes foram mama (22,0%), intestino (10,0%) 
e pulmão (9,0%). Quanto ao estadiamento, 95,0% dos 
homens e 86,0% das mulheres estavam em estádio 
III e IV, respectivamente. Com relação à presença de 
metástases à distância, 91,0% dos homens e 74,0% das 
mulheres apresentavam até três sítios. Já a ocorrência 
de metástases em quatro sítios ou mais foi de 26,0% 
em mulheres e de 9,0% em homens.

Na análise estratificada por local do câncer (Tabela 
2), conforme estadiamento, 91,0% dos cânceres de 
pulmão, 100,0% dos de esôfago, estômago e cabeça 
e pescoço estavam nos estádios III e IV. Com relação 
ao tratamento ativo, pacientes com câncer de mama 
(100,0%) e pulmão (97,0%) realizaram quimioterapia 
em maior proporção. Radioterapia foi realizada em 
todos os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 
seguidos pelos pacientes com câncer de mama (81,0%). 
A ressecção tumoral cirúrgica foi realizada em menor 
quantidade de pacientes, sendo mais frequente em cân-
cer de mama (76,0%) e estômago (50,0%). Somente 
15,0% dos pacientes com câncer de pulmão foram sub-
metidos a tratamento cirúrgico com intenção curativa.

Quanto ao tempo de diagnóstico no momento da 
internação no PIDI, a média foi de 23,8 meses, com 
desvio-padrão de 34 meses; a mediana foi de 10,5 meses.

Os principais motivos e sintomas apresentados pelos 
pacientes no momento da internação no PIDI foram 
anorexia (62,0%), dor (59,0%), astenia (49,0%), 
desidratação (30,0%), náuseas e vômitos (30,0%), 
dispneia (13,0%) e anemia (10,0%). Apenas 15,0% 
dos pacientes apresentaram um motivo de internação, 
enquanto 34,0% apresentaram dois e 42,0%, três ou 
mais motivos. Em análise estratificada (Tabela 2), ano-
rexia foi o motivo mais frequente em câncer de esôfago 
(80,0%), seguido de cabeça e pescoço (71,0%), pulmão 
(70,0%) e mama (68,0%). Dor esteve mais presente em 
câncer de estômago (70,0%), pulmão (53,0%) e mama 
(50,0%). Astenia foi o terceiro sintoma mais frequente 
do total de pacientes, mais prevalente em câncer de 
estômago (62,0%), pulmão (55,0%) e esôfago (53,0%). 
Desidratação, náuseas e vômitos obtiveram resultados 
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semelhantes para o total de pacientes, embora tenham 
apresentado diferenças em relação às neoplasias mais 
prevalentes. Desidratação foi mais frequente em câncer 
de cabeça e pescoço (54,0%), estômago (54,0%) e 
esôfago (53,0%); e náuseas e vômitos, em estômago 
(39,0%) e mama (36,0%).

Quanto aos cuidados e necessidades gerais realiza-
dos aos pacientes no PIDI, 78,0% recebiam dieta por 
via oral; e o restante, através de sondas [sonda naso-
enteral (SNE), gastrostomia e jejunostomia]. Um único 
paciente necessitou de oxigênio domiciliar e 99,0% 
fizeram uso de acesso venoso em algum momento da 
internação no PIDI.

Em avaliação realizada 24 horas após a internação, 
cerca de 65,0% dos pacientes referiram dor; destes, 
90,0% relataram dor moderada a intensa. Do total de 
pacientes, cerca de 78,0% necessitaram de analgésicos 
opioides, sendo os mais utilizados morfina (43,0%) e 
codeína (26,0%). Em análise estratificada por local do 
câncer (Tabela 2), foi referida dor moderada e intensa 
em 95,0% dos pacientes com câncer de pulmão, 90,0% 
daqueles com câncer de mama, 87,0% dos com cân-
cer de cabeça e pescoço e 75,0% dos pacientes com 
câncer de estômago. Quanto a analgesia, a maioria dos 
usuários recebeu opioides: os com câncer de pulmão, 
em maior proporção, correspondendo a 85,0%, segui-

Tabela 1  -  Descrição dos pacientes por sexo, conforme local do câncer, estadiamento e metástases à distância, 
internados no Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI)/Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas-RS. Brasil, 2005 a 2008

Variável

Sexo 
(n=205) TOTAL

Masculino Feminino
N % N % N %

Local do câncer (n=211)

Pulmão 28 24,3 9 10,2 37 18,2

Esôfago 10 8,7 5 5,7 15 7,4

Intestino 12 10,4 10 11,4 22 10,8

Mama − − 22 24,8 22 10,8

Estômago 8 7,0 5 5,7 13 6,4

Cabeça e pescoço 15 13,0 6 6,8 21 10,3

Pâncreas 3 2,6 6 6,8 9 4,4

Colo de útero − − 7 8,0 7 3,4

Sistema nervoso central 2 1,7 0 − 2 1,0

Próstata 10 8,7 0 − 10 4,9

Hematológico 4 3,5 3 3,4 7 3,4

Primário desconhecido 7 6,1 4 4,5 11 5,4

Ovário − − 7 7,7 7 3,4

Outro 14 12,2 6 6,8 20 3,4

Estadiamentoa (n=169)

I 1 1,1 3 4,2 4 2,5

II 3 3,3 7 9,9 10 6,2

III 32 35,6 20 28,2 52 32,3

IV 54 60,0 41 57,7 95 59,0

Metástases à distância (n=175)

1 10 10,1 3 4,3 13 7,7

2 31 31,3 12 17,1 43 25,4

3 49 49,5 37 52,9 86 50,9

4 8 8,1 18 25,7 26 15,4

5 1 1,0 − − 1 0,6

a) Variável com maior número de missing  (n = 161)
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Tabela 2  -  Descrição dos pacientes por local do câncer, conforme estadiamento, motivo de internação, dor 24h 
após a internação, analgesia e tratamento ativo do câncer, internados no Programa de Internação 
Domiciliar Interdisciplinar (PIDI)/Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-RS. Brasil, 2005 a 2008

Local do câncer 
(n=211)

TOTAL
Pulmão Esôfago Mama Estômago Cabeça e 

pescoço Outros

N % N % N % N % N % N % N %
Estadiamento (n=169)

I − − − − 1 6,7 − − − − 3 4,5 4 2,6
II 3 8,6 − − 3 20,0 − − − − 4 4,8 10 5,9
III 15 42,9 1 14,3 7 46,7 − − 6 30,0 25 29,8 54 32,0
IV 17 48,6 6 85,7 4 26,7 8 100,0 14 70,0 52 61,9 101 59,8

Motivo de internação no PIDI (n=209)
Anorexia 28 70,0 12 80,0 15 68,2 6 46,2 15 71,4 44 57,1 120 63,8
Dor 21 52,5 7 46,7 11 50,0 9 69,2 9 40,9 53 67,9 110 57,9
Astenia 22 55,0 8 53,3 10 45,5 8 61,5 9 40,9 38 48,7 95 50,0
Desidratação 11 27,5 8 53,3 4 18,2 7 53,8 12 54,5 22 28,2 64 33,7
Dispnéia 10 25,0 3 20,0 6 27,3 − − − − 3 3,8 22 11,6
Náuseas e vômitos 9 22,5 3 20,0 8 36,3 5 38,5 5 22,7 31 39,7 61 32,1

Dor 24 horas após a internação (n=212) 
Leve 1 4,5 1 25,0 1 10,0 1 25,0 1 12,5 5 13,5 10 11,8
Moderada 13 59,1 1 25,0 5 50,0 1 25,0 4 50,0 12 32,4 36 42,4
Intensa 8 36,4 2 50,0 4 40,0 2 50,0 3 37,5 20 54,1 39 45,9

Analgesia (n=212) 
Codeína 14 35,0 4 26,7 7 31,8 3 23,1 6 27,3 17 21,8 51 26,8
Morfina 16 40,0 4 26,7 8 36,4 4 30,8 9 40,9 41 52,6 82 43,2
Metadona 4 10,0 − 0,0 1 4,5 − − − − 8 10,3 13 6,8

Tratamento ativo do câncer  (n=193)
Quimioterapia 37 97,4 11 84,6 21 100,0 10 83,3 20 90,9 62 84,9 161 89,9
Radioterapia 29 76,3 10 76,9 17 81,0 1 9,1 22 100,0 38 53,5 117 66,5
Cirurgia 5 15,2 4 26,7 16 76,2 6 50,0 8 40,0 40 55,6 79 47,7

Figura 1  -  Desfecho dos pacientes internados no Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI)/
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-RS. Brasil, 2005 a 2008

Alta com melhora
n=49

Desfecho dos pacientes
n=213

Óbito no domicílio
n=104

Transferênciaa (PS + hospitais)
n=60

23,0% 49,0% 28,0%

Óbito

55,0% 35,0% 10,0%

Até 7 dias 8 a 30 dias Mais de 31 dias
a) Transferência por piora
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dos dos pacientes com câncer de mama com 73,0%, 
cabeça e pescoço com 68,0%, estômago com 54,0% 
e esôfago com 52,0%.

A escala de Edmonton foi aplicada a 70,0% do total 
de pacientes, do total de internados no período de 
agosto de 2007 a abril de 2008 (n=52). O genograma 
foi aplicado a 28,0% dos pacientes, do total de interna-
dos no período de novembro de 2007 a abril de 2008 
(n=35). A avaliação subjetiva global foi aplicada a 
83,4% dos pacientes, do total de internados no período 
de fevereiro de 2006 a abril de 2008 (n=139): 82,0% 
dos pacientes no período apresentaram pontuação 
maior do que nove.

Com relação às hospitalizações, 32,0% dos pacien-
tes do PIDI não foram internados durante o período 
de estudo e a média de internações por paciente foi de 
1,8 (desvio-padrão, dp=2). Dos pacientes que foram 
internados (n=144), 35,4% foram hospitalizados uma 
vez, 22,0% duas vezes, 16,0% três vezes, 10,0% quatro 
vezes, 10,0% cinco vezes e 1,0% seis vezes, enquanto 
os 5,0% restantes, sete vezes ou mais.

Com relação ao desfecho dos pacientes internados 
no PIDI (Figura 1), 23,0% (n=49) receberam alta 
com melhora clínica, 49,0% (n=104) evoluíram para 
óbito no próprio domicílio e 28,0% (n=60) foram 
transferidos ao Pronto-Socorro local ou a hospitais do 
município, por apresentarem piora do quadro clinico. 
Todos os pacientes transferidos para outros serviços 
evoluíram para óbito: 55,0% morreram no período 
de até 7 dias após a transferência, 35,0% no período 
de 8 a 30 dias, e 10,0% após 30 dias de transferência.

Discussão

A estrutura, os recursos humanos e o processo de 
trabalho observados no PIDI apresentam semelhanças 
com alguns serviços que realizam internação domiciliar 
no Brasil16 e no exterior,9,17,18 apesar de poucos con-
templarem apenas pacientes oncológicos. No Inca, o 
Hospital do Câncer IV, que recebe pacientes com câncer 
sem possibilidades de cura, a modalidade de internação 
domiciliar dispõe de equipes interdisciplinares com 
formação em cuidados paliativos, como no PIDI.11

Na Espanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos 
da América (EUA), há uma grande variedade de 
serviços de cuidados paliativos, incluindo, além 
da assistência e internação domiciliar, “hospices” 
(residências terapêuticas) e hospitais com estrutura, 

equipe e processo de trabalho mais diversificados e 
complexos do que no Brasil. Esses países pertencem 
ao grupo com melhor nível de desenvolvimento na 
área (Grupo 4), por apresentarem provisão sufi-
ciente de serviços de cuidados paliativos, segundo 
o Observatório Internacional de Cuidados de Final 
de Vida (IOELC), que estudou os níveis de cuidados 
paliativos, em todos os continentes. A avaliação do 
IOELC de 2006 sobre o número de serviços de cui-
dados paliativos nos países situava o Brasil no Grupo 
3, com apenas 14 serviços em localizações pontuais, 
contra 500 serviços no Canadá e 4.000 nos EUA. 
Argentina e Chile, nossos vizinhos, possuíam 80 e 21 
serviços respectivamente, sendo os únicos países da 
América Latina classificados no Grupo 4.19 Segundo 
levantamento realizado pela Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos (ANCP), a maioria dos serviços do 
Brasil está localizada na região Sudeste, com poucas 
unidades nas demais macrorregiões do país. Além 
disso, grande parte dos serviços brasileiros realiza 
cuidados paliativos apenas em ambiente hospitalar.20 

Portanto, temos poucas evidências no Brasil que se 
comparem com os resultados deste estudo.

Em relação ao perfil sociodemográfico dos usuá-
rios, cerca da metade apresentava idade menor do que 
60 anos, reforçando o achado de outros estudos sobre 
a relevância do câncer em indivíduos adultos de todas 
as idades, que indica a necessidade de um controle 
de sintomas que enfatize o local do câncer e suas pe-
culiaridades, centrando os serviços nas necessidades 
individuais dos pacientes e familiares, mais do que na 
idade propriamente dita.21,22

À luz da classificação internacional de tumores 
malignos,12 a maioria dos pacientes, no momento da 
internação no PIDI, encontrava-se em estádios avança-
dos da doença (mais de 90,0% com metástases). Esse 
achado reforça a importância da estratégia paliativa do 
programa e a necessidade de sua expansão para garan-
tir a universalidade e a integralidade dos cuidados com 
doenças neoplásicas, segunda causa de óbito no país.1

Os motivos de internação mais frequentes no PIDI 
foram anorexia, dor e astenia, acompanhando a lite-
ratura em seus resultados semelhantes. Os pacientes 
do estudo apresentaram, em sua maioria, mais de 
um motivo de internação, com sintomas sobrepostos, 
também à semelhança do referido na literatura.23, 24

Do total de pacientes, anorexia foi o motivo mais 
frequente: geralmente associada à síndrome anorexia/
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caquexia, afeta aproximadamente 80,0% dos casos de 
câncer avançado.25

Dor foi o segundo motivo de internação mais 
encontrado entre os pacientes do PIDI. Estudo inglês 
que avaliou pacientes com câncer, a maioria em esta-
gio avançado, internados em hospitais e “hospices”, 
encontrou a dor como principal sintoma (64,0%).26 
A prevalência de dor 24 horas após a internação no 
PIDI foi bastante elevada. A literatura reporta que pa-
cientes com assistência paliativa adequada tendem a 
apresentar melhora desse sintoma durante o período 
de internação.23,27 O presente estudo não avaliou o 
comportamento de tal sintoma durante a internação. 
Morfina foi o opioide mais utilizado nos pacientes 
com dor internados no PIDI. Considerando-se que 
esse analgésico está indicado para os casos de dor 
forte, correspondente ao terceiro degrau da escada 
analgésica, o estudo aponta que os pacientes com dor 
já necessitavam de analgesia mais potente quando in-
gressavam no PIDI. Um artigo de revisão que avaliou 
o uso de morfina via oral em pacientes com câncer 
terminal coloca a dor como o principal sintoma a ser 
controlado. Buscando facilitar a abordagem de outros 
aspectos inerentes à doença, o artigo reforça o uso 
de morfina por via oral no manejo de dor forte.28 A 
morfina apresenta custo baixo em relação a outros 
opioides e possui, além da via oral, outras vias que 
facilitam seu uso em situações de resgate, associação 
de vias e rotação de opioides.

Fadiga ou astenia foi o terceiro motivo de inter-
nação mais frequente observado. Na literatura, esse 
sintoma em pacientes com câncer apresenta grandes 
variações de prevalência, diretamente relacionadas 
com o estágio em que se encontra a doença. Em estu-
do retrospectivo realizado no M.D. Anderson Cancer 
(EUA) com 100 pacientes em cuidados paliativos, 
95,0% deles apresentaram sintomas de astenia.29 
Segundo outro estudo retrospectivo realizado na In-
glaterra com 400 pacientes, 95,0% deles com câncer 
e 71,0% em fase avançada, a astenia esteve presente 
em 32,0% dos casos.26

Mesmo que implantados em momentos diferentes 
no PIDI, instrumentos como a escala de Edmonton, o 
genograma e a avaliação subjetiva global demonstram 
o crescimento do programa, principalmente no que 
diz respeito à educação permanente para o acompa-
nhamento dos vários aspectos a serem mapeados e 
controlados, quando se trata de cuidados paliativos. 

O PIDI implantou algumas escalas e instrumentos, va-
lidados para uso em pacientes oncológicos em fase de 
cuidados paliativos, que contribuem para a definição 
objetiva das necessidades dos usuários, principalmente 
no momento de seu ingresso no programa.13-15,30

Quase metade dos pacientes do PIDI teve, como 
desfecho, óbito no próprio domicílio, contando com 
o suporte da equipe do programa. Mais de um terço 
dos pacientes foi transferido para outros serviços, 
ao apresentar piora clínica. Embora, muitas vezes, 
a transferência para hospital ou pronto-socorro 
aconteça por falta de insumos no domicilio, ela se 
dá, principalmente, pela insegurança dos familiares 
associada à angustia do óbito no domicilio. Estes au-
tores recomendam que o PIDI contemple os usuários 
com oferta maior de insumos no domicilio, como por 
exemplo, oxigênio e hemoderivados para o controle 
de sintomas físicos. Assim, pode-se reduzir as transfe-
rências para outros serviços por intercorrência clinica, 
promovendo a aproximação definitiva dos usuários a 
seu núcleo familiar sem abrir mão de um suporte ativo 
a suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espi-
rituais, incluindo o óbito humanizado. À semelhança 
do relatado em outros serviços, a assistência paliativa 
permite e facilita a maior ocorrência proporcional de 
óbitos fora do ambiente hospitalar.27

Este estudo, por seu caráter descritivo, não se pro-
põe a estabelecer relações de causa-efeito, tampouco 
avaliar a efetividade do PIDI. Entretanto, ele oportuniza 
a divulgação de estratégias de cuidado paliativo do-
miciliar com caráter humanizado para pacientes com 
câncer em situação de terminalidade, podendo, dessa 
forma, servir de subsídio ao delineamento de políticas 
públicas, não apenas no município objeto deste estudo 
mas em outros locais do país.

Cuidados paliativos estão incluídos nas determina-
ções do Ministério da Saúde para liberação dos Centros 
e das Unidades de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia (Cacon e Unacon). Contudo, a maioria 
dos serviços habilitados negligencia essa modalidade 
de cuidado a pacientes oncológicos, dando mais 
atenção ao tratamento ativo do câncer. Este trabalho e 
suas conclusões poderão auxiliar no fortalecimento da 
implantação de unidades de cuidados paliativos vincu-
ladas às estruturas que dispõem de Cacon e Unacon.31

A intervenção – conjunta e precoce – no manejo dos 
pacientes com câncer, contemplando os tratamentos 
com intenção curativa e de suporte, associada à or-
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ganização de serviços de saúde baseada em modelos 
assistenciais coordenados, conduz a um modelo de 
atenção compartilhada que permite ao usuário receber 
tratamento em todos os níveis de atenção, sem perder 
a continuidade dos cuidados.
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Epidemiological profile of need and use of dental prosthesis by individuals aged 50-74 years, 
residents in three Health Districts of the Municipality of Porto Alegre, State of Rio Grande 
do Sul, Brazil, in 2008
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Resumo
Objetivo: estimar o uso e a necessidade de prótese dentária em indivíduos de 50 a 74 anos de idade, residentes em três Dis-

tritos Sanitários do Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 2008. Métodos: foi realizado um estudo 
transversal; os dados foram coletados por meio de entrevista domiciliar e exame clínico. Resultados: em 720 indivíduos, 63,7% 
usavam algum tipo de prótese superior e 30,0% usavam prótese inferior; mulheres usavam prótese superior e inferior com maior 
frequência; indivíduos com idade entre 60 e 74 anos fizeram maior uso de próteses, sendo a prótese total a mais usada; entre as 
categorias de renda, a prótese total superior foi a mais utilizada pelos indivíduos que recebiam menos de 1 salário mínimo. Con-
clusão: a prevalência do uso e necessidade de prótese foi elevada; a prótese mais usada na arcada superior foi a total, enquanto 
na arcada inferior foi a parcial removível. 

Palavras-chave: saúde bucal; epidemiologia; estudos transversais; inquéritos de saúde bucal; prótese dentária. 

Abstract
Objective: to estimate the use and need of dental prosthesis in individuals aged 50-74 years-old, residents in three Health 

Districts of the Municipality of Porto Alegre, State of Rio Grande do Sul, Brazil, in 2008. Methods: a cross-sectional study; 
data were obtained from both socio-demographic interviews and clinical exams. Results: out of 720 individuals, 63.7% 
were using some type of upper dental prosthesis and 30.0% were using lower prosthesis; women used prosthesis in lower and 
upper jaw more frequently than men; individuals aged 60-74 years used prosthesis more frequently, and full upper prosthesis 
was the most used; as for income, full upper prosthesis was used more frequently by those whose income was lower than a 
minimum wage. Conclusion: there was a high prevalence of need and use of dental prosthesis in the sampled population; 
full dental prosthesis was more frequently used for the upper jaw, and partial ones for the lower jaw.

Key words: oral health; epidemiology; cross-sectional studies; dental health surveys; dental prosthesis.

doi: 10.5123/S1679-49742012000100008

* O presente artigo fez parte da pesquisa ‘Avaliação do impacto odontológico no desempenho diário dos indivíduos de 50 a 
74 anos em Porto Alegre-RS’, selecionada e financiada com base no Edital SUS/FAPERGS/CNPq 08-04; foi elaborado a partir da 
monografia de conclusão do curso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
defendida em 2010
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Introdução

Reconhece-se hoje, no Brasil, um período de 
transição demográfica. Os progressos tecnológicos 
e as melhorias nos padrões de saúde da população 
provocam aumento significativo na expectativa de vida 
e diminuição acentuada das taxas de natalidade, morta-
lidade infantil e mortalidade por doenças infecciosas.1

Em 1950, por exemplo, viviam no Brasil, aproxima-
damente, dois milhões de idosos, conferindo-lhe o 16° 
lugar na classificação mundial de percentual de idosos 
na população. Para o ano de 2025, é previsto para o 
país o 6° lugar nessa classificação, com estimados 32 
milhões de idosos.2

A condição de saúde bucal da população idosa 
brasileira, entretanto, não tem acompanhado essa 
evolução. Os adultos e idosos carregam a herança de 
um modelo assistencial centrado em práticas curativas 
e mutiladoras, o que resulta em um cenário de ausên-
cia de dentes e acúmulo de necessidades de grande 
demanda por serviços protéticos.3,4

As doenças crônico-degenerativas – incluindo as 
doenças bucais – têm sua prevalência aumentada, 
especialmente a cárie dentária e a doença perio-
dontal,5 implicando a necessidade de reorganização 
das políticas de atenção a esse grupo populacional 
e desenvolvimento de mecanismos que favoreçam a 
melhora de sua qualidade de vida.6

Há evidências de que a perda dentária está associa-
da à redução da qualidade de vida relacionada com a 
saúde bucal. A perda dentária contribui diretamente 
para a restrição da alimentação, promove desconten-
tamento dos indivíduos em relação ao aproveitamento 
das refeições com a família ou amigos e constitui um 
fator negativo para suas atividades sociais, forçando-
os, muitas vezes, a permanecerem em casa, isolados 
do convívio social.7,8

A situação de saúde bucal da população brasi-
leira foi objeto de avaliação em três levantamentos 
epidemiológicos, realizados em 1986, 2002-2003 e 
2010. No primeiro levantamento, observou-se, com o 
avanço da idade, um aumento no índice CPO-D (que 
avalia o número de dentes cariados ‘C’, perdidos ‘P’ 
e obturados ‘O’).9,10

No levantamento de 2002-2003,11 os dados mos-
traram que 51,6% dos indivíduos de 35 a 44 anos não 
usavam qualquer tipo de prótese superior e 84,4% não 
a usavam para o arco inferior. A necessidade de prótese 

foi observada em 64,1% (arco superior) e 29,0% (arco 
inferior) dos indivíduos. Já para a faixa etária de 65 a 
74 anos, observou-se um maior uso de prótese superior 
(66,5%), sendo que 33,4 e 57,4% dos indivíduos não 
usavam qualquer tipo de prótese superior e inferior, 
respectivamente. A maior necessidade de prótese ob-
servada foi para o arco superior (67,6%).

Os resultados do inquérito populacional de 2010 
evidenciaram que, apesar das necessidades de próteses 
terem diminuído em adolescentes e adultos, o déficit 
em idosos mostrou-se significativo.12

A quantidade de indivíduos com necessidade de 
reabilitação protética implicou em um direcionamento 
para ações específicas, voltadas a adultos e idosos e 
seus problemas de saúde bucal, entre eles a falta de 
dentes. Além de medidas educativas e preventivas, as 
medidas reabilitadoras, no caso específico do eden-
tulismo, tornaram-se fundamentais.13,14

O Ministério da Saúde, ao implantar a política 
nacional de saúde bucal ‘Brasil Sorridente – Saúde 
Bucal Levada a Sério’, definiu o papel dos Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Labo-
ratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), 
critérios, normas e requisitos para sua habilitação, 
possibilitando a realização de próteses dentárias na 
Atenção Básica.15 Os CEO foram criados para asse-
gurar atendimentos odontológicos especializados 
à população brasileira, frente às necessidades de 
saúde acumuladas por um longo período de tempo.16 

Todavia, os CEO são em número insuficiente para um 
país de grandes dimensões e com tantas necessidades 
acumuladas como é o Brasil.

Com base nessas preocupações, o presente estudo 
procurou estimar, a partir de uma amostra, o perfil epide-
miológico do uso e necessidade de prótese em indivíduos 
de 50 a 74 anos residentes em três Distritos Sanitários do 
Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por se tratar 
de uma população sem registro de dado epidemiológico 
anterior sobre a condição – uso e necessidade de prótese 
–, a intenção destes autores foi subsidiar o planejamento 
de ações em saúde bucal direcionado a essa população, 
no Município de Porto Alegre-RS.

Há evidências de que a perda 
dentária está associada à redução 
da qualidade de vida relacionada 
com a saúde bucal.

Uso e necessidade de prótese em indivíduos de 50 a 74 anos de idade
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Métodos

Foi realizado um estudo transversal entre residen-
tes de três Distritos Sanitários do Município de Porto 
Alegre-RS, em 2008.

Em Porto Alegre-RS, a Estratégia Saúde da Família 
foi implantada como modelo assistencial no ano de 
1996, para avançar no alcance dos objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e fortalecer a Atenção Básica 
local. A definição dos pontos de implementação das 
equipes, entre outros critérios, partiu da ideia dos Dis-
tritos Sanitários do município.17 A inserção da equipe 
de saúde bucal no então chamado Programa Saúde da 
Família (PSF) aconteceu em 2001, inicialmente com 
três equipes. Dos Centros de Especialidades Odontoló-
gicas – CEO – habilitados pelo Ministério da Saúde no 
município, somente um oferece o serviço de prótese. 
Segundo dados do Conselho Federal de Odontologia,18 
Porto Alegre-RS apresenta 4.550 cirurgiões-dentistas 
para uma população de 1.409.351 habitantes.19

A técnica de amostragem utilizada foi a aleatória 
proporcional de múltiplos-estágios, selecionando-se, 
na seguinte sequência, Distrito Sanitário (DS), setor 
censitário e quarteirões.

Foram sorteados três DS de Porto Alegre-RS, de 
forma aleatória simples: Partenon; Leste; e Glória. A 
população estudada foi composta por indivíduos com 
idade entre 50 e 74 anos, residentes nos DS sorteados. 
Foram excluídas pessoas visitantes (não residentes 
no domicílio), domicílios desabitados, asilos e casas 
comerciais.

O estudo fez parte de uma pesquisa maior, que 
incluiu desfechos não mencionados neste artigo. A 
amostra foi calculada estimando-se uma prevalência 
de 50,0% para os diferentes desfechos, intervalo de 
confiança de 95% e erro máximo bilateral de 4,0%, 
chegando-se a 601 sujeitos. Calculou-se um acréscimo 
de 10,0%, para compensar perdas, e de 20,0% para 
efeito de delineamento, por se tratar de conglomera-
dos. O resultado final do cálculo da amostra, portanto, 
foi de 793 sujeitos na faixa etária estabelecida.

O número de indivíduos a serem estudados em cada 
DS foi calculado com base na distribuição proporcio-
nal do ‘n’ total do estudo (793), levando-se em conta 
a população com 50-74 anos de cada Distrito.

O número de setores censitários necessários foi 
definido com base na realização de 8 exames diários 
por dupla de examinador/anotador, de acordo com a 

metodologia proposta por Barros e Victora.20 A partir do 
tamanho da amostra calculado (793), dividiu-se o ‘n’ 
de cada distrito por 8, obtendo-se o número de setores 
censitários a serem visitados por Distrito, número esse 
acrescido de 10,0% para compensar possíveis perdas.

A partir de sua listagem e mapeamento, os setores 
foram selecionados por processo de amostragem ale-
atória simples, sendo excluídos aqueles que não apre-
sentavam seu território no interior dos DS sorteados.

A seleção do ponto de partida do estudo em cada 
setor sorteado foi realizada a partir dos mapas dos 
setores e seus quarteirões. Os quarteirões de cada 
setor foram numerados e um deles sorteado. As 
esquinas do quarteirão sorteado foram numeradas e 
um novo sorteio realizado, para determinar o ponto 
de partida das visitas domiciliares: iniciava-se a visita 
pela primeira casa da esquina, seguindo-se as casas 
contíguas à esquerda de quem se encontrava em frente 
da casa, até a realização de 8 entrevistas.20

Um único indivíduo foi avaliado em cada domicílio. 
Havendo mais de um indivíduo elegível de ambos os 
sexos, dada a dificuldade de encontrar homens elegí-
veis para este estudo, optou-se pelo sujeito do sexo 
masculino. Havendo apenas indivíduos do mesmo 
sexo, fez-se a seleção aleatória do participante.

Foram realizadas entrevistas domiciliares para 
levantamento de dados socioeconômicos e de-
mográficos (instrumento adaptado do Projeto SB 
Brasil),11 além de exames clínicos. Investigaram-se 
variáveis categóricas sociodemográficas, como sexo 
(feminino/masculino), idade (50-59 anos/60-74 
anos) e renda pessoal (menor de 1 salário mínimo/1 
salário mínimo ou mais), além do uso e necessidade 
de prótese. Os dados sobre renda foram obtidos do 
valor bruto do rendimento individual, em reais (R$); 
posteriormente, essa variável foi categorizada com 
base no valor do salário mínimo vigente no Brasil 
em 2008: R$415,00.

As variáveis clínicas – uso e necessidade de pró-
tese – foram coletadas de acordo com as categorias 
propostas pelo SB Brasil 2003,11 recategorizadas da 
seguinte forma:
-  não usa prótese; usa uma ou mais fixas ou combi-

nação de próteses; usa prótese parcial removível; 
usa prótese total; e

-  não necessita de prótese; necessita combinação 
de próteses, prótese fixa ou removível; necessita 
prótese total.

Claides Abegg e colaboradores
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O exame clínico foi realizado após a entrevista, em 
ambiente reservado do domicílio, por 4 cirurgiões-
dentistas previamente calibrados, auxiliados por 4 
anotadores. Utilizou-se odontoscópio com espelho 
plano número 5, sonda periodontal da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e lanterna de mão.

Os valores Kappa da calibração intra e inter-exami-
nadores foram superiores a 0,76 (boa concordância).21

Os dados coletados foram digitados em banco de da-
dos criado pelo programa Epi Info 6.4, posteriormente 
importados para o programa Statistical Package for the 
Social Sciences – SPSS – para Windows, versão 16.0.

A análise estatística foi realizada a partir da distri-
buição de frequência de todas as variáveis; e análise 
bivariada, para testagem da dependência entre as 
variáveis – teste de associação do qui-quadrado de 
Pearson, com análise de resíduos. Foi considerado 
significativo, estatisticamente, o valor de p<0,05.

O presente estudo fez parte da pesquisa ‘Avaliação 
do impacto odontológico no desempenho diário dos 
indivíduos de 50 a 74 anos em Porto Alegre-RS’, a 
qual foi provada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ata 01/06, Processo no 46/05). 
Todos os participantes assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, no cumprimento da 
Resolução CNS no 196/96, do Conselho Nacional de 
Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres 
humanos no Brasil.22

Os indivíduos examinados foram orientados sobre 
sua condição de saúde bucal e, em caso de neces-
sidade, encaminhados aos serviços de atendimento 
odontológico de referência.

Resultados

Um total de 720 indivíduos foi objeto das entrevistas 
e exames clínicos, perfazendo uma taxa de resposta 
igual a 90,8%. Desse total, 57,7% eram mulheres, 
residentes do Distrito Sanitário Partenon (50,7%), 
contavam entre 50 e 59 anos de idade (53,1%) e 
possuíam renda pessoal de 1 salário mínimo ou mais 
(68,1%) (Tabela 1).

Em relação ao uso de prótese, o percentual de 
indivíduos de ambos os sexos usando algum tipo 
de prótese superior foi de 63,7% (n=458), sendo 
72,1% (n=300) do sexo feminino. A prótese superior 
mais usada foi a prótese total: 54% das mulheres e 

48,1% dos homens. Quanto à prótese inferior, 30,0% 
(n=216) dos indivíduos a usavam. A prótese inferior 
mais usada foi a prótese parcial removível: 47,3% das 
mulheres e 38,2% dos homens. Observou-se diferença 
estatisticamente significativa entre homens e mulheres, 
seja no uso de prótese total superior e inferior, seja no 
uso de prótese parcial removível inferior (Tabela 2).

Na faixa etária dos 50 aos 59 anos, predominaram 
os indivíduos que usavam prótese superior (54,5%) 
e que não usavam qualquer tipo de prótese inferior: 
81,5%. Nessa mesma faixa etária, dos indivíduos que 
usavam prótese superior, 41,3% faziam uso da prótese 
total; e dos que usavam a inferior, 49,3% usavam a 
prótese parcial removível.

Já para a faixa etária dos 60 aos 74 anos, a prótese 
total foi a mais frequente: 60,9% no arco superior 
e 45,4% no arco inferior, mostrando-se evidente o 
maior uso de prótese superior. A prótese inferior não 
era usada por 57,3% dos indivíduos nessa faixa etária.

Não usar prótese superior e inferior foi mais preva-
lente entre os indivíduos de 50 a 59 anos, uma diferen-
ça estatisticamente significativa. O uso da prótese total 
superior, total inferior e parcial removível inferior foi 
mais comum entre indivíduos da faixa etária dos 60 aos 
74 anos, esta também uma diferença estatisticamente 
significativa (Tabela 2).

Em relação à renda pessoal e o uso de prótese, dos 
indivíduos que recebiam menos de 1 salário mínimo, 
65,3% usavam algum tipo de prótese superior, sendo 
a prótese total a mais frequente: 61,2%. Na arcada 
inferior, contudo, apenas 28,3% dos indivíduos que 
recebiam menos de 1 salário mínimo usavam algum 
tipo de prótese, sendo, também a prótese total a mais 
usada: 48,4%.

Entre os indivíduos que ganhavam 1 salário mínimo 
ou mais, 62,9% usavam algum tipo de prótese superior, 
sendo a prótese total a mais usada: 47,7%. Quanto ao 
uso de prótese na arcada inferior, 30,5% dos indivíduos 
investigados que ganhavam 1 salário mínimo ou mais 
usavam algum tipo de prótese e, diferentemente do 
que foi observado para a arcada superior, a prótese 
mais usada na arcada inferior foi a prótese parcial 
removível: 43,3%.

Observou-se diferença estatisticamente significativa 
para o uso de prótese total superior nos indivíduos com 
renda menor que 1 salário mínimo e uso de uma ou mais 
próteses fixas (superior) ou combinação para aqueles 
com renda superior a 1 salário mínimo (Tabela 2).

Uso e necessidade de prótese em indivíduos de 50 a 74 anos de idade
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Ao se avaliar a necessidade de prótese na população 
em estudo, observou-se que quase metade dos homens 
(47,2%) e mais da metade das mulheres (63,2%) 
não necessitava de qualquer tipo de prótese no arco 
superior (p<0,05). A necessidade de combinação 
de próteses ou uma fixa/removível foi maior entre os 
homens, comparativamente às mulheres (p<0,05).

Já para a prótese inferior, 32% dos indivíduos es-
tudados não a necessitavam: 29,6% homens e 33,7% 
mulheres. A combinação de próteses fixas ou uma fixa/
removível inferior representou a maior necessidade, tanto 
para os homens (85%) como para as mulheres (80,4%).

Na faixa etária dos 50 a 59 anos, 51,3% dos indivíduos 
não necessitavam de qualquer tipo de prótese superior, 
enquanto nos indivíduos entre 60 e 74 anos, esse percen-
tual era de 62,2% (p<0,05). A necessidade de prótese 
total superior foi maior para os mais velhos (60-74 anos), 
enquanto a combinação de próteses fixas ou uma fixa/
removível foi maior para os mais jovens (50-59 anos). 
Essas diferenças foram estatisticamente significativas.

Em relação à renda pessoal, não foi observada 
associação entre renda e necessidade de prótese 
superior e inferior. Nos indivíduos com necessidade 
de prótese superior, aqueles com renda menor que 1 
salário mínimo apresentavam maior necessidade de 
prótese total (p<0,05). Já a necessidade de combina-

ção de próteses fixas ou uma fixa/removível superior 
no grupo que ganhava 1 ou mais salários mínimos foi 
maior (p<0,05) (Tabela 3).

Discussão

O presente estudo analisou uma amostra repre-
sentativa da população residente em três Distritos 
Sanitários – Partenon, Glória e Leste – do Município 
de Porto Alegre-RS, por meio da coleta de dados nos 
domicílios dos indivíduos de 50 a 74 anos de idade. 
Essa característica, somada ao fato de a metodologia 
do estudo ter como referência o Projeto SB Brasil 
2003,11 propicia a realização de análises compara-
tivas com resultados publicados de outros estudos, 
tomando como referência os dados do Brasil e de 
sua Região Sul.

O padrão de utilização de prótese dos indivíduos 
investigados neste estudo correspondeu ao encontrado 
em outros estudos nacionais.23,24 Para as variáveis in-
vestigadas, a prótese total superior foi a que apresentou 
o maior percentual de uso na população estudada e 
a prótese parcial removível foi predominante no arco 
inferior. A prótese total foi mais prevalente na arcada 
superior do que na arcada inferior, em concordância 
com estudos realizados por Colussi, Torres e Calvo14 

Tabela 1  -  Distribuição da população estudada segundo as variáveis sexo, Distrito Sanitário, idade e renda 
pessoal em três Distritos Sanitários – Partenon, Leste e Glória – do Município de Porto Alegre, 

 Estado do Rio Grande do Sul. Brasil, 2008

Variáveis n %

Sexo
Feminino 416 57,7
Masculino 304 42,3

Distrito Sanitário
Partenon 365 50,7
Leste 241 33,5
Glória 108 15,0
Não informou 6 0,8

Idade (em anos)
50-59 382 53,1
60-64 335 46,5
Não informou 3 0,4

Renda pessoal (salário mínimo − SM)
< 1 SMa 225 31,2
1 ou mais SMa 490 68,1
Não informou 5 0,7

TOTAL 720 100,0

a) Valor do salário mínimo no Brasil em 2008: R$415,00

Claides Abegg e colaboradores
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e por Crispim, Saupe e Boing25 em Santa Catarina e no 
Brasil, em todas as Regiões.11

O maior percentual verificado de uso de próteses 
dentárias superiores (63,7%), em ambos os sexos, 
pode estar relacionada à maior preocupação dos 
indivíduos com sua estética, uma vez que os dentes 
superiores costumam ser mais visíveis em um sorriso, 
enquanto os dentes da arcada inferior, normalmente, 
não são tão expostos.26 Já na arcada inferior, o valor 
observado de uso de prótese foi de 30,0%, bem abai-
xo do verificado para a arcada superior. Destaca-se 
que, no rebordo inferior, os indivíduos relatam maior 
dificuldade de adaptação e retenção dessas próteses, 
cujo uso causa-lhes desconforto.27

Os valores proporcionais encontrados de indivíduos 
que não usavam qualquer tipo de prótese superior 
(36,3%) e inferior (70,0%) foram muito superiores aos 
apresentados no estudo de Koga28 sobre a Região Norte 
do Brasil, no Município de Manaus-AM, onde 12,3% dos 
indivíduos não usavam qualquer tipo de prótese para 
o arco superior e 47,1% para o inferior. Uma possível 
explicação para essa diferença pode ser a idade dos 
participantes nos dois estudos: enquanto esta pesquisa 
abordou indivíduos na faixa etária dos 50 aos 74 anos, 
em Manaus-AM, a população estudada compunha-se, 
especificamente, de idosos. Ademais, é oportuno destacar 
que diferenças regionais devem ser consideradas.

Avaliando-se a distribuição do uso de prótese nas 
faixas etárias estudadas, observou-se que, nos indivídu-
os entre 50 e 59 e de 60 a 74 anos, a prótese superior 
foi a mais usada (41,3 e 60,9%, respectivamente), o 
que está de acordo com dados para o Brasil de 2002-
2003.11 Com relação à prótese inferior, indivíduos de 
50 a 59 anos usavam, predominantemente, a prótese 
parcial removível, enquanto os indivíduos entre 60 a 74 
anos usavam, em sua maioria, a prótese total inferior. 
Apesar de serem pouco frequentes no Brasil estudos 
que abordem indivíduos entre 60 e 74 anos de idade, 
pode-se argumentar que o uso de prótese total inferior 
está associado ao alto grau de edentulismo no país, 
como demonstrou o SB Brasil,11 onde o CPO-D nessa 
faixa etária foi de 28,2; e a perda dentária, responsável 
por 93,1% da composição desse índice.

Em relação à necessidade de prótese, 56,5% e 
32,0% dos indivíduos de ambos os sexos examinados 
nesse estudo não necessitavam de prótese nos arcos 
superior e inferior, respectivamente. Dados encontra-
dos para o Brasil,11 por ocasião do último levantamento 

nacional de 2002-2003, mostraram que 67,6% dos 
indivíduos investigados não necessitavam de prótese 
superior e 43,9% não necessitavam de prótese inferior.

Para o arco superior, 43,5% da população exami-
nada apresentou necessidade de reabilitação protética; 
e 68,0%, indicação de reabilitação no arco inferior. 
Estudo de Crispim, Saupe e Boing25 em idosos de 
Santa Catarina encontrou valores ainda maiores de 
necessidade de prótese: 63,3% e 82,1% para os arcos 
superior e inferior, respectivamente.

A necessidade mais observada para o arco inferior 
foi a combinação de prótese ou de uma prótese fixa/
removível. Este dado difere do encontrado por Colussi, 
Torres e Calvo,14 que, para uma população idosa do 
mesmo estado de Santa Catarina, observaram uma 
maior necessidade a prótese total inferior (42,6%), 
embora se mostrassem de acordo com os achados 
para a Região Sul apresentados no levantamento de 
2002-2003,11 referentes à faixa etária de 65 a 74 anos. 
Para as demais macrorregiões e para o Brasil como um 
todo, nessa mesma faixa etária, a maior necessidade 
de prótese inferior encontrada foi a prótese total.11

Em relação à renda, a maior necessidade de prótese 
superior, para os que recebiam mais de 1 salário míni-
mo, foi a combinação de prótese ou uma fixa/removível.

Entende-se que dos vários aspectos da saúde, a saú-
de bucal de adultos e idosos merece atenção especial 
pelo fato de que esses grupos populacionais possuem 
altos níveis de edentulismo e alta prevalência de cárie 
e de doenças periodontais. Historicamente, os serviços 
odontológicos não tinham como prioridade a atenção 
a essa população.3

O edentulismo apresenta-se, assim, como um 
problema de Saúde Pública para o qual, inicialmente, 
devem-se adotar critérios de priorização na implantação 
da atenção especializada.29 Em Porto Alegre-RS, de modo 
especial, verifica-se uma escassez de Centros de Especia-
lidades Odontológicas – CEO – que ofereçam o serviço 
de prótese dentária, contribuindo para uma situação 
de contínua precariedade na condição de reabilitação 
protética da população usuária dos serviços públicos.

Ainda que o Brasil apresente uma proporção 
adequada de cirurgiões-dentistas por habitantes, esse 
dado não se tem refletido em melhoria das condições 
de saúde bucal da população. O problema se reflete 
diretamente na condição de saúde bucal de adultos 
e idosos, nos quais, indiscutivelmente, a mutilação 
dentária deixou marcas significativas.30
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Os estudos descritivos apresentam limitações 
inerentes a seu delineamento, como o fato de não 
se poder identificar os determinantes dos resultados 
encontrados.

O uso da lanterna de mão pode ser considerado 
uma dificuldade na comparação com outros estudos 
que utilizaram a luz natural, como o SB Brasil, ainda 
que o desfecho para uso e necessidade de prótese, 
possivelmente, não seria afetado pelo tipo de ilumina-
ção utilizado. Outra limitação deste estudo foi o uso 
da renda individual ao invés da familiar, o que poderia 
ter subestimado a renda dos indivíduos residentes nos 
domicílios investigados e interferido na relação entre 
renda e uso e necessidade de prótese. Além disso, os 
achados da presente investigação não podem ser ex-
trapolados para toda a população de Porto Alegre-RS, 
nas faixas etárias investigadas.

Entretanto, os resultados permitiram concluir que 
na população estudada, a) a prevalência do uso e 
da necessidade de prótese foi elevada, b) a prótese 
mais usada na arcada superior e inferior foi a total 
e a parcial removível, respectivamente, e c) a maior 
parte dos indivíduos não necessitava de prótese 
superior, ao contrário da arcada inferior, em que a 
maior necessidade foi a combinação de próteses ou 
uma fixa/removível.

Apesar do avanço representado pela inserção da 
Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família e pela 
prioridade dada pelo atual governo federal ao ‘Brasil 
Sorridente’, a situação epidemiológica descrita no 
presente estudo indica a necessidade de consolidação 
de uma política pública efetiva, de ações preventivo-
educativas, curativas e de reabilitação dentária, especi-
ficamente direcionada a esse grupo populacional. Novo 
inquérito populacional, realizado nas capitais e mais de 
150 municípios do interior das cinco macrorregiões 
brasileiras, mostrou que, se houve diminuição das 
necessidades de próteses em adolescentes e adultos, 
a relevância dessa demanda por parte dos idosos e o 
déficit em seu atendimento ainda são significativos.28

Um serviço de atenção à saúde bucal do adulto/ido-
so e de prótese dentária oferecido pelo setor público 
deve contar com sua estrutura ampliada e organizada, 
dentro da lógica de atenção à saúde e dos princípios 
que regem o SUS.
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Resumo
Objetivo: verificar o grau de conhecimento dos coordenadores municipais de Saúde Bucal dos 293 municípios do Estado de Santa 

Catarina, Brasil, sobre o uso de fluoretos em saúde bucal coletiva. Métodos: estudo descritivo que investigou aspectos referentes 
às diversas formas de utilização de fluoretos e informações epidemiológicas de cárie dentária mediante questionários enviados a 
todos os 293 municípios do estado, no ano de 2005. Resultados: a taxa de resposta foi de 43,7%; cerca de 60,0% informaram 
sobre epidemiologia da cárie no município; apenas ¼ conhecia o percentual da população brasileira com acesso a água fluoretada; 
o custo da fluoretação foi ignorado por mais da metade dos profissionais (61,7%); metade dos pesquisados revelou recomendar 
suplementos fluoretados para gestantes como método de prevenção de cárie; a indicação de fluoretos tópicos foi respondida cor-
retamente por 63,3%; mais de 80,0% revelaram conhecer as recomendações sobre bochechos e géis fluoretados, enquanto apenas 
40,6% conheciam o uso do verniz. Conclusão: aspectos fundamentais sobre a utilização de fluoretos foram desconhecidos por 
parte considerável de coordenadores municipais, indicando necessidade de capacitação técnica sobre o tema. 

Palavras-chave: flúor; prevenção; políticas públicas de saúde. 

Abstract
Objective: the study aimed to evaluate the knowledge of municipal oral health authorities in the 293 municipalities of 

the State of Santa Catarina, Brazil, about use of fluoride in community dentistry. Methods: a descriptive study investigated 
questions regarding the use of different fluoride modalities and dental caries epidemiology through a self-completed pre-tested 
questionnaire, sent by courier, in 2005. Results: the response rate was 43.7%; nearly 60.0% informed the existence of dental 
caries epidemiologic data in their cities; only ¼ showed knowledge about the percentage of Brazilian population benefit with 
water fluoridation access; the cost-effectiveness of fluoridation was unaware by more than a half of the respondents (61.7%); 
half of the respondents recommended fluoride supplements for pregnant women; topical fluorides’ indication were correctly 
answered by 63.3%; more than 80.0% revealed knowledge about mouthrinses and gels, while only 40.6% knew about the use 
of varnishes. Conclusion: there is a considerable lack of knowledge about the utilization of fluorides among oral health 
municipal authorities, suggesting need of training on this topic.

Key words: fluoride; prevention; public health policies.
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Introdução 

O flúor vem sendo utilizado em Saúde Pública desde 
meados do século XX como elemento eficaz, efetivo 
e seguro na prevenção e controle da cárie dentária.1 
Existe uma variedade de formas de utilização dos 
fluoretos, por administração sistêmica e tópica, em-
bora esteja bem estabelecido que sua principal ação 
preventiva é tópica.2-3

No Brasil, a água de abastecimento público é o prin-
cipal veículo do flúor utilizado em escala populacional, 
por ser um método seguro, econômico e de grande 
alcance social.4 Juntamente com a fluoretação dos 
dentifrícios, massivamente utilizada a partir do final 
da década de 1980, a adição de flúor à água tem sido 
apontada como uma das principais razões da redução 
da prevalência de cárie na população brasileira.5-6

A utilização de bochechos e géis fluoretados alcan-
çou popularidade em programas de saúde bucal cole-
tiva no Brasil, especialmente em populações de risco à 
cárie com mais de seis anos de idade, devido ao bom 
custo-efetividade e facilidade de operacionalização, 
enquanto os vernizes fluoretados são recomendados 
para crianças em idade pré-escolar,7 sendo pouco 
empregados em programas de saúde bucal coletiva 
no país.4 A utilização de suplementos contendo flúor 
é contraindicada em gestantes, uma vez que não há 
fundamentação científica quanto ao mecanismo de 
ação do flúor, dose e benefícios para o bebê que 
justifiquem seu uso na gravidez.2

Ações preventivas a base de fluoretos têm sido am-
plamente empregadas em programas de saúde bucal 
coletiva, embora sua adequação ao conhecimento 
científico atual não seja reconhecida. Recomendações 
ou guias de utilização de fluoretos em Saúde Pública 
são escassos no país, destacando-se o elaborado para 
o Estado de São Paulo.8 Apenas no ano de 2009, o Mi-
nistério da Saúde publicou o primeiro guia nacional de 
recomendações sobre o uso de fluoretos, tanto como 
métodos preventivos de âmbito populacional quanto 

para uso individual.4 O propósito desse guia é dispor 
aos profissionais a possibilidade de opção pelo método 
ou associação de fluoretos mais adequado, a partir do 
diagnóstico da sua realidade locorregional. 

Este trabalho foi realizado anteriormente à elabora-
ção do guia nacional, quando não havia disponibilida-
de, nas secretarias de saúde dos municípios de Santa 
Catarina, de orientações padronizadas sobre a correta 
utilização dos fluoretos em saúde bucal coletiva. O 
conhecimento dos coordenadores municipais de saúde 
bucal sobre o uso dos fluoretos no cotidiano dos serviços 
de saúde, aqui investigado, e o fato de este estudo ser 
anterior à publicação do guia nacional devem contribuir 
com futuras análises, na avaliação da disseminação e uti-
lização do material produzido pelo Ministério da Saúde.

Este estudo foi realizado com o propósito de in-
vestigar o grau de conhecimento sobre a utilização 
de fluoretos em Saúde Pública por parte dos coorde-
nadores de saúde bucal dos municípios do Estado de 
Santa Catarina, Brasil, no ano de 2005.

Métodos

Tratou-se de um estudo descritivo que incluiu todos 
os 293 municípios do Estado de Santa Catarina (SC), 
Sul do Brasil. A população de Santa Catarina é estimada 
em 6.248.436 habitantes, sendo o décimo primeiro 
estado mais populoso do Brasil.9 O Estado está dividido 
em nove macrorregiões: Extremo Oeste; Foz do Rio 
Itajaí; Grande Florianópolis (a Região Metropolitana 
da capital do Estado, Florianópolis-SC); Meio Oeste; 
Nordeste; Planalto Norte; Planalto Serrano; Sul; e Vale 
do Itajaí. O número de municípios e o percentual 
relativo da população de cada região em relação à 
população total são, respectivamente: 76 (11,7%); 
11 (8,9%); 25 (18,3%); 55 (9,5%); 13 (13,9%); 13 
(5,7%); 18 (4,6%); 43 (14,5%); e 39 (12,9).

Elaborou-se um questionário com perguntas sobre 
o conhecimento dos coordenadores municipais de 
saúde bucal acerca das diversas formas de utilização de 
fluoretos e dados epidemiológicos de cárie dentária no 
município. Algumas questões seguiram um padrão pre-
viamente utilizado,2 enquanto outras foram elaboradas 
especificamente para este estudo. O questionário foi 
pré-testado em alunos de Graduação e Pós-Graduação 
do curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina, professores e profissionais da área de 
saúde bucal.

No Brasil, a água de abastecimento 
público é o principal veículo do flúor 
utilizado em escala populacional, 
por ser um método seguro, econômico 
e de grande alcance social.  
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O questionário foi enviado – via postal – às Secre-
tarias Municipais de Saúde dos 293 municípios do 
estado, no ano de 2005, com orientações para que o 
responsável pela área de odontologia/saúde bucal do 
município o respondesse. Na ausência do coordenador 
de odontologia/saúde bucal municipal, solicitou-se 
a um cirurgião-dentista, indicado pelo secretário 
municipal de saúde, que o respondesse. Para facilitar 
a resposta, anexos ao questionário, foram enviados 
envelopes previamente selados. Foram considerados 
como perdas os questionários não respondidos pas-
sado um mês da segunda postagem.

O questionário foi estruturado em três blocos. O 
primeiro bloco de questões abordou os aspectos so-
ciodemográficos e alusivos à formação do profissional 
participante, como sexo, idade, categoria profissional 
(cirurgião-dentista; outra categoria de nível superior; 
outra categoria de nível técnico), e tempo no exercício 
na coordenação. O segundo bloco referiu-se ao tipo de 
água mais frequentemente consumida no município, 
à fluoretação da água de abastecimento público, à 
existência e características de sistemas de vigilância 
sanitária dos teores de flúor (heterocontrole) e à 
existência de dados epidemiológicos de cárie dentária. 
O heterocontrole foi definido por Narvai como "o prin-
cípio segundo o qual, se um bem ou serviço qualquer 
implica risco ou representa fator de proteção para a 
saúde pública e então, além do controle do produtor 
sobre o processo de produção, distribuição e con-
sumo, deve haver controle por parte das instituições 
do Estado".10 Recomenda-se que o heterocontrole da 
fluoretação das águas de abastecimento público seja 
operacionalizado por entidade ou instituição pública, 
privada ou de ambas índoles, diferente da companhia 
de abastecimento de água.

O terceiro bloco apresentava questões referentes 
ao uso do flúor, como abrangência da fluoretação das 
águas no Brasil, concentração ótima recomendada de 
flúor nas águas e dentifrícios e custo da fluoretação 
das águas no Brasil. Adicionalmente, investigou-se 
o conhecimento dos coordenadores sobre o risco 
toxicológico do flúor, sobre a recomendação de su-
plementos fluoretados a gestantes e grupos de risco à 
cárie, e sobre a forma de utilização de géis, soluções 
para bochechos e vernizes fluoretados em programas 
de saúde bucal coletiva.

A definição das respostas corretas em relação à 
vigilância do flúor e fluoretação das águas de abas-

tecimento público no Brasil foi baseada em artigos 
científicos acerca do tema.10,11 Para definir a resposta 
correta sobre o custo da fluoretação, considerou-se o 
intervalo entre R$1,00 e R$1,50, devido às diferentes 
fontes de informação.11,12 As respostas sobre métodos 
de aplicação tópica de flúor, utilização de fluoretos em 
programas preventivos, toxicologia do flúor e grupos 
de risco à cárie foram referenciadas a partir do guia 
de recomendações do Centers for Disease Control 
and Prevention/United States of America (CDC/USA)2 

e de revisões sistemáticas da Cochrane Collaboration 
sobre o tema.13-16

Ao final do questionário, seguia um campo de 
dados, que deveria ser preenchido caso houvesse 
interesse por parte do participante em receber gratui-
tamente um CD-ROM contendo informações sobre a 
utilização das diversas formas de fluoretos, conforme 
publicação de Cury e colaboradores.17

Os dados obtidos foram digitados pelo programa 
Excel e, posteriormente, analisados pelo programa 
STATA 9.0. Realizou-se análise descritiva, obtendo-se 
as frequências relativas e absolutas das variáveis cate-
góricas; e medidas de tendência central e dispersão, 
para variáveis quantitativas.

O projeto de estudo, de no 203/04, foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Obteve-se 
‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’ de to-
dos os participantes. As respostas fornecidas tiveram 
caráter sigiloso e voluntário, o nome de cada e todo 
participante não foi associado a qualquer uma das 
respostas dadas, as quais somente foram usadas para 
as finalidades expostas.

Resultados

Do total de 293 municípios de Santa Catarina, 
128 (43,7%) responderam à pesquisa. O número de 
municípios e a taxa de resposta, em ordem crescente 
para cada macrorregião, foi: 4 (30,8%) para a região 
Nordeste; 4 (36,4%) na região de Foz do Rio Itajaí; 5 
(38,5%) para o Planalto Serrano; 7 (38,9%) para o 
Planalto Norte; 16 (41,0%) para a região do Vale do 
Itajaí; 11 (44,0%) para a Grande Florianópolis; 19 
(44,2%) para o Sul; 25 (45,5%) para a região Meio 
Oeste; e 37 (48,7%) para o Extremo Oeste. O somatório 
da população dos municípios respondentes representa 
60,0% da população do Estado de Santa Catarina.

Andreia Morales Cascaes e colaboradores
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A média de idade dos coordenadores foi de 32,4 
anos (desvio-padrão, DP=8,5) e pouco mais da me-
tade era do sexo feminino (52,3%). O tempo médio 
de formado foi igual a 8,8 anos (DP=8,1) sendo que 
apenas um coordenador não apresentava formação 
universitária. O tempo médio de atividade de coorde-
nação foi de 3,2 anos (DP=4,3).

O tipo de água relatada como mais consumida nos 
municípios estudados (70,3%) foi a água tratada pela 
companhia de abastecimento. Ao responder sobre a 
presença de flúor na água, 68,0% e 5,5% dos coor-
denadores afirmaram apresentar em seus municípios, 
respectivamente, água artificialmente e naturalmente 
fluoretada. Entre os municípios que apresentavam 
água fluoretada artificialmente, 58,6% afirmaram 
haver heterocontrole das águas (Tabela 1). Embora 
a presença de heterocontrole tenha sido confirmada 
em mais da metade dos municípios, cerca de 30% 
dos coordenadores relataram não saber qual a perio-
dicidade da avaliação dos teores de flúor. A existência 

de dados epidemiológicos sobre a cárie dentária 
foi relatada pelos coordenadores de 78 municípios 
(60,9%); entre estes coordenadores, a média – em 
anos – do último levantamento epidemiológico sobre 
cárie no município foi de 3,2 (DP=3,5). Apenas 67 
coordenadores souberam informar o valor médio do 
número de dentes cariados, perdidos e restaurados 
(índice CPO-D) aos 12 anos de idade, obtido por oca-
sião do último levantamento epidemiológico. A média 
do CPO-D entre os respondentes foi de 3,8 (DP=1,8), 
com valores variando de 1,2 a 8,2.

Observa-se (Figura 1) que mais da metade dos 
coordenadores (55,5%) desconhecia qual o percen-
tual da população brasileira com acesso a água de 
abastecimento público fluoretada. Quando o custo por 
habitante da fluoretação das águas de abastecimento 
público foi investigado, observou-se que 31,3% dos 
coordenadores responderam corretamente (entre 
R$1,00 e R$1,50). Mais da metade deles (61,7%), 
entretanto, não soube precisá-lo e responder a essa 

Conhecimento de coordenadores de saúde bucal sobre uso de fluoretos em Saúde Pública

Tabela 1  -  Características dos municípios (n=128) segundo tipo predominante de água consumida pela 
população no Estado de Santa Catarina. Brasil, 2005

Variáveis n %

Tipo de água consumida

  Água tratada 90 70,3

  Poços artesianos 26 20,3

  Água mineral 1 0,8

  Outra 10 7,8

  Não sabe 1 0,8

Total 128 100,0

Presença de água fluoretada

  Sim, fluoretada artificialmente 87 68,0

  Não, fluoretada naturalmente 7 5,5

  Não 29 22,7

  Não sabe 5 3,8

Total 128 100,0

Existência de heterocontrolea

  Sim 51 58,6

  Não 29 33,4

  Não sabe 07 8,0

Total 87 100,0

a) Considerados apenas os municípios que apresentavam fluoretação artificial das águas de abastecimento público.
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questão. O conhecimento sobre a concentração óti-
ma de flúor recomendada na água de abastecimento 
público – entre 0,6 ppmF e 0,9 ppmF – foi observado 
em 59,4% das respostas obtidas; porém, 28,9% dos 
coordenadores afirmaram não saber quais os níveis 
adequados de flúor. Quando foi abordada a influência 
das condições climáticas sobre a concentração de flúor 
na água de abastecimento público, a grande maioria 
dos coordenadores (71,9%) respondeu, corretamente, 
que ela deve ser maior em cidades com climas mais 
frios.

A pergunta a respeito da faixa etária recomendada 
para utilização de bochechos com flúor em crianças 
revelou que grande parte dos coordenadores (86,7%) 
detém a informação correta, da utilização do méto-
do em crianças com 6 anos ou mais. O mesmo foi 
observado quando se perguntou sobre a frequência 
recomendada – semanal – para a realização dos 
bochechos com fluoreto de sódio a 0,2%: um per-
centual de 88,3% dos coordenadores responderam 

corretamente. Não obstante, aproximados 30% de 
coordenadores desconhecia a frequência mínima de 
aplicação de gel flúor fosfato acidulado em programas 
de saúde bucal coletiva (Figura 2).

Sobre em que situações a associação de outro méto-
do tópico de fluoreto – além do dentifrício fluoretado 
– é recomendada, apenas 32,8% dos coordenadores 
responderam corretamente: na ausência de flúor na 
água de abastecimento público.

O conhecimento sobre os grupos de risco para 
a fluorose dentária foi corretamente apontado por 
86,7% dos coordenadores e menos de 1,0% rela-
tou desconhecer quais eram os grupos de risco 
(Figura 2).

Apesar de apenas 3,1% terem afirmado desconhe-
cer as situações para as quais se recomenda o uso de 
suplementos com flúor para gestantes, metade dos 
coordenadores não respondeu à questão correta-
mente: nunca existiu tal recomendação. O mesmo foi 
observado quando questionados sobre o uso de verniz 

Andreia Morales Cascaes e colaboradores

Figura 1  -  Distribuição dos municípios (n=128) segundo conhecimento dos coordenadores municipais de Saúde 
Bucal sobre o uso do flúor no Estado de Santa Catarina. Brasil, 2005
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fluoretado em programas de saúde bucal coletiva: 
uma pequena proporção (4,7%) dos coordenadores 
não soube responder para que faixa etária é mais 
recomendado o uso de verniz, enquanto 40,6% res-
ponderam corretamente: em menores de 6 anos de 
idade. Resultado quase idêntico foi observado ao se 
questionar a frequência com que o verniz fluoretado 
deve ser utilizado: apenas 3,1% não souberam respon-

der e pouco menos da metade (46,7%) respondeu 
corretamente – semestralmente (Figura 2).

Discussão

Os resultados encontrados no presente estudo 
apontaram o desconhecimento, por grande parte dos 
coordenadores participantes, de aspectos relevantes 

Figura 2  -  Distribuição dos municípios (n=128) segundo conhecimento dos coordenadores municipais de Saúde 
Bucal a respeito da ação preventiva e/ou terapêutica do flúor sobre a cárie dentária em programas 
de saúde bucal coletiva no Estado de Santa Catarina. Brasil, 2005
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5 - Quais são os grupos de risco para a fluorose dental?

6 - Em que situações suplementos contendo fluoretos são recomendados para gestantes?

7 - Em que situações o uso de verniz fluoretado é mais recomendado para crianças?

8 - Qual a frequência recomendada de aplicação de verniz fluoretado?
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relacionados ao uso de fluoretos em Saúde Pública. 
Trata-se de um estudo original, desconhecem-se outros 
realizados com o mesmo objetivo. Se os resultados 
apresentados são capazes de contribuir para o dese-
nho de ações e políticas específicas da área, a baixa 
taxa de resposta pode ser considerada uma limitação 
do trabalho em tela. Hipoteticamente, a ausência de 
resposta por parte dos que não concordaram em 
participar da pesquisa deve-se a seu menor grau de 
interesse ou maior dificuldade em responder às ques-
tões formuladas. Ainda assim, a taxa de resposta em 
estudos que utilizam o correio costuma ser baixa e os 
resultados deste artigo levam a conclusões otimistas,18 
independentemente da estratégia adotada,19 o que 
evidencia a dificuldade em realizar estudos com uma 
metodologia pouco tradicional no Brasil. 

A fluoretação das águas de abastecimento público 
é um método eficaz, seguro, de baixo custo e fácil 
aplicação. Segundo o Ministério da Saúde, sua con-
tinuidade e expansão devem ser estimuladas como 
elemento central das políticas de saúde bucal em todos 
os municípios brasileiros.4 Paralelamente à expansão 
da fluoretação, devem-se adotar sistemas de vigilância 
sanitária dos teores de flúor com base no princípio 
do heterocontrole, contribuindo, efetivamente, para 
melhorar a qualidade da fluoretação.20

Panizzi e Peres avaliaram o heterocontrole por 
período de dez anos, em município da região do 
Extremo Oeste de SC, revelando grande variação 
na concentração de flúor ao longo do tempo e nos 
diferentes pontos de coleta.21 A vigilância sanitária da 
fluoretação subsidiou intervenção político-jurídica 
da secretaria municipal de saúde, obtendo resultados 
efetivos (eram parciais, até então) no controle da 
adequação da fluoretação.21

Entre os coordenadores que afirmaram a existência 
de um sistema de heterocontrole no município, 30,0% 
demonstraram não compreender a proposta desse 
sistema: ou seja, não souberam informar corretamente 
a frequência de monitoramento,10 nem a instituição 
que o realiza, apenas indicaram o responsável pela 
execução do heterocontrole, a estação de tratamento 
e abastecimento estadual que promove o controle 
operacional dos teores de flúor. O desconhecimento 
do funcionamento do sistema de heterocontrole im-
plica possível ocorrência de super ou subdosagem da 
fluoretação das águas de abastecimento público, em 
alguns municípios de Santa Catarina. Subdosagens 

tornam a medida inócua, enquanto a superdosagem 
aumenta o risco de fluorose dentária.20

O fato de desconhecer a epidemiologia das doenças e 
os agravos bucais na população restringe o planejamento 
de ações efetivas de promoção da saúde bucal voltados 
às reais necessidades da população. A execução regular 
de levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, reco-
mendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS –, 
pretende contribuir para a vigilância epidemiológica e o 
monitoramento e avaliação das medidas de intervenção 
preventivas e de controle da cárie.22 Aproximadamente 
metade dos coordenadores soube relatar o CPO-D médio 
do último levantamento epidemiológico de cárie realiza-
do em seu município. Segundo dados do Levantamento 
Nacional de Saúde Bucal – SB-Brasil 2002/2003 –, o 
índice CPO-D da região Sul era de 2,3.23 Estudos trans-
versais realizados no Estado de Santa Catarina apontam 
as seguintes médias de CPO-D aos 12 anos de idade: 
1,4 em município da região da Grande Florianópolis;24 
1,91 e 1,84 em municípios da região Sul de SC;25 e 1,5 
em município da região do Vale do Itajaí.26

Em relação ao percentual da população brasileira 
com acesso a água fluoretada, apenas ¼ dos coorde-
nadores soube se aproximar da proporção correta, em 
torno dos 50,0% quando da realização da pesquisa. 
Entende-se que o acesso a água tratada e fluoretada é 
fundamental para as condições de saúde da população. 
A viabilização de políticas públicas que garantam a 
implantação da fluoretação das águas e a ampliação 
dos municípios com sistemas de tratamento é a forma 
mais abrangente – e socialmente justa – de acesso ao 
flúor.27 O desenvolvimento de ações intersetoriais de 
ampliação da fluoretação das águas no Brasil também 
foi atribuído ao conhecimento da importância dessa 
medida e sua popularização. 

Quanto ao custo da fluoretação das águas de abaste-
cimento público no Brasil, a maioria dos participantes 
desconhecia ou não soube informar corretamente seu 
valor (em Reais). Esse custo social, economicamente 
suportável, de R$1,00 a R$1,50 pessoa/ano, torna-se 
uma das variáveis atuantes na transformação significati-
va do perfil epidemiológico da cárie, além de diminuir 
a desigualdade social no acesso a um produto fluorado, 
beneficiando, indistintamente, todos os estratos da 
população.12 É um valor que varia de acordo com o ta-
manho da população do município, número de pontos 
de fluoretação da água de abastecimento, quantidade 
e tipo de equipamentos de monitoramento utilizados, 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):89-98, jan-mar 2012



96

quantidade e custo dos produtos químicos fluorados, 
custo de transporte, entre outros aspectos.2,12

Ao abordar a concentração ótima de flúor na água 
de abastecimento público, pouco mais da metade dos 
pesquisados respondeu corretamente à questão. A 
concentração ótima de flúor na água de abastecimento 
público no Brasil varia de 0,6 ppmF a 0,9 ppmF,28 a de-
pender da média de temperatura da área. Populações 
de lugares com clima mais quente necessitam menor 
concentração de fluoretos na água – que consomem 
em maior quantidade –, ao contrário dos habitantes 
de regiões com temperaturas médias mais baixas.29

Cumpre destacar que mais da metade dos coorde-
nadores pesquisados indicou o uso de suplementos 
fluoretados para gestantes em alguma situação, quando 
não há justificativa científica que recomende seu uso 
por essa população.2 Evidências apontam ausência de 
diferenças significativas na redução de cárie de crian-
ças cujas mães ingeriram flúor durante a gestação, 
comparativamente ao grupo-controle.30 Suplementos 
de flúor, como medicamentos, são de prescrição indi-
vidual, sem efetividade como medida de Saúde Pública.

Apesar das recomendações sobre o uso de fluoretos 
em programas preventivos terem sido respondidas cor-
retamente pela maioria dos pesquisados, os métodos 
de utilização dos vernizes e géis são menos conhecidos 
do que o bochecho fluoretado. A utilização de boche-
chos em programas preventivos surgiu nas décadas de 
1960 e 1970, nos países escandinavos e nos Estados 
Unidos da América, alcançando grande popularidade 
como medida de saúde bucal coletiva. Este estudo 
confirmou que a grande maioria dos participantes 
recomenda o uso de bochechos com 0,2% de fluoreto 
de sódio para crianças com idade igual ou maior que 
6 anos, uma vez por semana. 

As formas cientificamente embasadas de utilização 
de gel fluoretado não são tão conhecidas como os 
bochechos. Mais de 30,0% dos respondentes demons-
trou desconhecer a frequência mínima recomendada 
para obtenção efetiva de redução de cárie, o que 
pode influenciar na tomada de decisão relacionada 
ao uso de fluoretos. Parece que a utilização de géis 
fluoretados enquanto agente remineralizador – na 
prática clínica individual – e como medida preventiva 
de caráter populacional não está bem conhecida entre 
os coordenadores pesquisados. É importante destacar 
que o gel tem alta concentração de fluoretos e, se 
utilizado constantemente, aumenta o risco de ingestão 

e, consequentemente, de fluorose dentária. Sabe-se, 
igualmente, que a múltipla exposição aos fluoretos 
aumenta o risco de fluorose.4

Baseado em revisões sistemáticas da Cochrane 
Collaboration, o uso semanal regular de bochechos 
fluoretados está claramente associado à efetiva redução 
de cárie, em até 26,0%.13 O gel flúor fosfato acidulado, 
se aplicado duas vezes ao ano, tem potencial de reduzir 
a experiência da cárie em 21,0%.15 Porém, crianças 
menores de 6 anos de idade, de maneira geral, não de-
veriam realizar bochechos e géis fluoretados, haja vista 
não apresentarem reflexo motor de controle da ingestão, 
o que aumentaria o risco para fluorose dentária.2

Outro método tópico é o verniz fluoretado, efetivo na 
redução da cárie em até 46,0% em dentes permanentes 
e em 33,0% em dentes decíduos, quando aplicado com 
frequência semestral:16 sua consistência pegajosa, por 
mais tempo em contato com o esmalte dentário, torna-o 
mais indicado para menores de 6 anos de idade.2 Menos 
da metade dos coordenadores pesquisados informou 
corretamente a idade (40,6%) e frequência (46,7%) 
mais recomendada para o uso desse método. 

Como tudo na natureza, o flúor também pode ser 
tóxico. Sua toxicidade pode-se caracterizar como agu-
da ou crônica: aguda, quando relacionada à ingestão 
de grande quantidade de flúor de uma única vez; e 
crônica pela ingestão de pequenas, porém excessivas 
quantidades de flúor, por período prolongado.17 A 
‘dose provavelmente tóxica’ (DPT) para a ocorrência 
de manifestação aguda da intoxicação por flúor é de 
5 mgF/kg, enquanto uma dose de 0,05-0,07 mgF/kg/
dia tem sido sugerida como limite máximo de risco 
para a fluorose dentária, manifestação crônica da 
intoxicação por flúor.17

Crianças menores de 9 anos de idade que usam 
dentifrício fluoretado em excesso – frequência maior 
que três vezes ao dia –, sem supervisão dos pais ou 
responsáveis, estão incluídas no grupo de risco para 
fluorose dentária.2 No presente estudo, 86,7% dos 
coordenadores identificou corretamente esse grupo de 
risco. O guia de recomendações brasileiro recomenda 
que crianças menores de 9 anos utilizem pequenas 
quantidades de pasta (0,3 grama, correspondente a 
um grão de arroz) como forma de reduzir o risco 
para fluorose.4 Portanto, uma frequência de escovação 
de duas vezes ao dia, com quantidade suficiente de 
dentifrício fluoretado, diminui a possível ingestão de 
flúor e reduz a cárie em até 24,0%.14
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Em saúde bucal coletiva, a indicação do uso dos 
fluoretos deve estar de acordo com o risco à cárie da 
população beneficiada. Grupos com baixo risco à cárie 
podem manter essa condição apenas com a frequente 
exposição à água de abastecimento fluoretada, em ní-
veis adequados e acompanhada do uso de dentifrícios 
fluoretados.2 O uso de fluoretos tópicos em população 
de baixo risco à cárie não adiciona efeito preventivo, 
além de aumentar o risco para fluorose.31 Grupos e 
indivíduos considerados de alto risco, entretanto, de-
veriam ser beneficiados com a exposição adicional de 
fluoretos, como bochechos, géis ou vernizes. Grupos 
de maior risco à cárie dentária incluem: a) expostos a 
água de abastecimento sem flúor; b) expostos a água 
de abastecimento com teores de fluoretos abaixo da 
concentração indicada (até 0,54 ppmF); c) cujo CPO-
D médio (aos 12 anos de idade) seja maior do que 
3; d) em que menos de 30,0% de seus indivíduos do 
grupo sejam livres de cárie aos 12 anos de idade; e e) 
residentes em áreas de pobreza, onde se estima serem 
menores os níveis de exposição geral aos fluoretos.4 
Cerca de 1/3 dos coordenadores pesquisados afirmou 
– corretamente – que métodos tópicos de aplicação 
coletiva, além de dentifrício fluoretado, são indicados 
para populações de alto risco à cárie. O uso adicional 
de fluoretos tópicos só é recomendado para popula-

ções consideradas de alto risco à cárie, alcançando 
importante efeito preventivo.3

O uso correto de fluoretos reduz a prevalência, in-
cidência e gravidade da cárie dentária e suas sequelas, 
de maneira segura e efetiva, com ótima relação custo/
benefício. Recomendações oficiais acerca do uso de 
fluoretos em saúde bucal coletiva são desejáveis e 
deveriam ser amplamente adotadas.

O presente estudo concluiu que aspectos fundamentais 
relacionados ao uso de fluoretos em saúde bucal coletiva 
eram desconhecidos por parte considerável dos coorde-
nadores de saúde bucal participantes da pesquisa. Essa é 
a principal razão porque seus autores consideram neces-
sária a capacitação técnica do conjunto de coordenadores 
municipais de saúde bucal do Estado de Santa Catarina na 
utilização de fluoretos em saúde bucal coletiva. 
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Resumo
Objetivo: o estudo pretende determinar a prevalência de cárie precoce na infância e fatores associados em crianças nascidas 

vivas em 2006, em áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, Brasil. 
Métodos: estudo transversal com população-alvo de 1.235 nascidos vivos; exames clínicos bucais verificaram a prevalência de cárie 
dentária, defeitos no esmalte e biofilme visível em amostra de 247 crianças em idade pré-escolar (com 3 anos de idade período 
deste estudo, 2009); aplicou-se um questionário junto aos pais/responsáveis e os dados foram submetidos a análise multivariada. 
Resultados: a prevalência de cárie nas crianças em idade pré-escolar foi de 34,2%, associada a defeitos de esmalte e hábitos de 
higiene e dieta desfavoráveis; e o índice de dentes decíduos cariados, com extração indicada e obturados (índice ceo-d), 0,79; as 
variáveis associadas à cárie em pré-escolares foram presença de defeitos de formação de esmalte, hábito de mamar durante o sono 
e presença de biofilme visível. Conclusão: a prevalência de cárie indica a necessidade intensificação do atendimento preventivo e 
curativo a essas crianças, devido à presença de doença ativa, e a identificação precoce da população sob risco. 

Palavras-chave: cárie dentária; dentição primária; saúde bucal; pré-escolar, estudos transversais. 

Abstract
Objective: the study aims to determinate the prevalence of early childhood carie and factors associated in live birth 

children in 2006, in areas covered by the Family Health Strategy in the Municipality of Rondonópolis, State of Mato Grosso, 
Brazil. Methods: transversal study in a target population of 1,235 live birth; oral examinations verified prevalence of early 
childhood carie, enamel defects and visible bacterial plaque in a sample of 247 preschool children (aged 3 years in the period 
of this study, 2009); questionnaires were applied to parents and data were submitted to multivariate analysis. Results: the 
prevalence of carie in preschooler age children was 32.4%; and the number of decayed, missing and filled teeth due to caries 
(DMFT index), 0.79; characteristics associated to carie in preschoolers were presence of enamel defects, breastfeeding or 
bottle-feeding while sleeping and presence of visible bacterial plaque. Conclusion: the prevalence of carie indicates inten-
sification of preventive and curative actions to these children, due to the existence of active disease, and early identification 
of those at risk.

Key words: dental caries; primary dentition; oral health; preschooler; cross-sectional studies.
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Introdução

Em crianças menores que 3 anos de idade, qualquer 
sinal de cárie em superfícies lisas é indicativo de cárie 
precoce grave da infância. A partir dos 3 e até os 5 anos, 
uma ou mais lesões cavitadas, perdas dentais (relacio-
nadas à cárie) ou superfície lisa restaurada em dentes 
decíduos ântero-superiores ou um índice de superfícies 
dentais cariadas, perdidas e obturadas maior ou igual 
a quatro aos 3 anos, maior ou igual a cinco aos 4 anos 
ou maior ou igual a seis aos 5 anos de idade constituem 
severo quadro de cárie precoce da infância.1,2

O mecanismo biológico a envolver o quadro da 
doença cárie nessa fase da infância é, basicamente, o 
mesmo que envolve outros tipos de cárie coronária. 
Múltiplos fatores de risco estão associados, incluindo 
pobres padrões de higiene bucal, frequente ingestão 
de carboidratos fermentáveis e baixo nível socioeco-
nômico.3-6 

O limitado acesso a serviços odontológicos, práti-
cas alimentares inapropriadas, condições culturais, 
psicossociais e comportamentais também podem estar 
associados à cárie, além dos predisponentes específi-
cos dessa fase da infância, que incluem a colonização 
inicial por bactérias cariogênicas, a imaturidade do 
sistema imunológico da criança e a presença comum 
de defeitos de formação do esmalte na dentição decí-
dua – que predispõe o esmalte, recém-erupcionado 
e imaturo, às lesões cariosas.6-8

A cárie precoce em dentes anteriores tem sido 
associada como precursora confiável da experiência 
de cárie na dentição decídua posterior; e esta, como 
preditora da cárie em molares permanentes.1,3,4

Em 2004, para a região Centro-Oeste do país, na 
faixa etária de 18-36 meses, a média de dentes decí-
duos cariados, restaurados ou obturados foi de 0,8 – a 
média do componente ‘cariado’ foi de 0,75.9

O presente estudo teve por objetivo determinar 
a prevalência de cárie dentária e fatores associados 
em crianças de 3 anos de idade nascidas no ano de 
2006 e cobertas pela Estratégia Saúde da Família, no 
Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, 
em 2009. O município não conta com registros dessa 
condição sanitária, razão porque tal informação é de 
fundamental importância para um diagnóstico local 
das condições de saúde bucal das crianças em idade 
pré-escolar, além de fomentar políticas públicas de 
atenção a essa população.

Métodos

Em 2009, foi realizado um estudo transversal, cuja 
população alvo constituiu-se de 1.235 nascidos vivos 
no ano de 2006, no Município de Rondonópolis-MT. 
Para uma prevalência estimada de cárie aos 3 anos 
de idade de 31,5% e precisão de 5,0%, calculou-se o 
tamanho mínimo da amostra de 262 crianças. Foram 
acrescidos 20,0% a mais de sujeitos, tendo em vista a 
possibilidade de recusas. A amostra aleatória, compos-
ta por 314 crianças, foi sorteada proporcionalmente 
ao tamanho da população de crianças de 3 anos de 
idade cadastradas em cada uma das 29 Unidades de 
Saúde da Família (USF). No ano do exame (2009), 
todas as crianças tinham completado 3 anos de idade.

O exame físico foi realizado por um único cirurgião-
dentista, treinado para o exame clínico odontológico 
pelo Projeto SB Brasil.9 A higiene oral foi avaliada de 
acordo com o índice de biofilme visível proposto por 
Ribeiro,10 tendo sido o examinador calibrado. A medição 
da reprodutibilidade diagnóstica, pela estatística Kappa, 
obteve o valor de 0,87. A avaliação da condição dental 
seguiu os critérios de diagnóstico recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS),11 permitindo o 
cálculo do índice ceo-d (número de dentes decíduos 
cariados, com extração indicada e obturados). Du-
rante a avaliação, foi anotado se a criança apresentava 
algum tipo de defeito de esmalte em pelo menos uma 
superfície dental, avaliado pelo Índice de Defeitos de 
Desenvolvimento do Esmalte.12 A concordância para o 
exame clínico foi superior a 85,0%.

Para a identificação dos fatores associados à cárie 
precoce, como hábitos de amamentação natural e/ou 
artificial, dieta, higiene, uso de flúor, caracterização 
socioeconômica, acesso a serviços de saúde, caracte-
rísticas de crescimento e desenvolvimento da criança, 
foi aplicado um questionário fechado – adaptado 
do modelo de Ribeiro e colaboradores,6 acrescidas 

A cárie precoce em dentes anteriores 
tem sido associada como precursora 
confiável da experiência de cárie na 
dentição decídua posterior; e esta, 
como preditora da cárie em 
molares permanentes.
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algumas questões relativas ao acesso a tratamento 
odontológico e cobertura da ESF –, disponibilizado 
aos pais/responsáveis no momento do exame, pelo 
mesmo pesquisador.13-15

Os dados, processados em banco de dados criado 
pelo software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) for Windows versão 15.016 (nível de signifi-
cância do estudo de 5%), foram submetidos a análise 
descritiva para obtenção das frequências absoluta 
e relativa das variáveis analisadas, e da prevalência 
dos desfechos investigados. Na análise bivariada, 
verificou-se a associação entre cada uma das variáveis 
independentes e com a variável dependente, pelo teste 
qui-quadrado (χ²).

Todas as variáveis pesquisadas foram dicotomizadas 
para se obter a razão de prevalência bruta (RP bruta). 
Na análise multivariada, utilizou-se a regressão de 
Poisson para a análise das variáveis independentes 
associadas ao desfecho, controladas por possíveis 
fatores de confusão (RP ajustada); nesta etapa, foi 
aplicado o programa STATA 7.0.17

Para a análise dos fatores associados à ocor-
rência do evento cárie em crianças nascidas em 
2006, foi construído um modelo teórico de deter-
minação com blocos hierarquizados de variáveis, 
as quais foram ajustadas entre si em num primeiro 
momento. Aquelas variáveis que alcançaram um 
nível de significância menor ou igual a 0,20 foram 
incluídas no modelo de regressão e ajustadas ao 
nível superior ao seu.18,19

O presente estudo foi autorizado pelas Secretarias 
Municipais de Educação e Saúde de Rondonópolis e 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora-MG (Parecer no 399/08). 
Os pais/responsáveis leram e assinaram o ‘Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido’, autorizando o 
exame clínico das crianças.

Resultados

A taxa de resposta ao estudo foi de 79,0% 
(247/314). As principais perdas decorreram da 
criança não permitir o exame ou da recusa dos 
pais/responsáveis em responder ao questionário. 
Alguns dos resultados aqui apresentados referem-
se tão-somente a valores válidos, sendo excluídas 
as respostas indeterminadas presentes em alguns 
questionários.

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam a descrição da amos-
tra estudada. Entre as crianças examinadas livres de 
cárie, 24,7% participavam de um programa preventivo 
de cunho municipal e 44,2% residiam em áreas de 
cobertura de Equipes de Saúde Bucal (ESB) vinculadas 
à Estratégia Saúde da Família (Tabela 1). Ainda nesse 
grupo, salienta-se que 63,1% não apresentavam man-
cha branca no exame clinico (Tabela 2). Quanto aos 
comportamentos das crianças livres de cárie, 17,3% 
referiam não ingerir guloseimas entre as refeições, 
com higienização realizada 2 ou mais vezes ao dia em 
35,4% dos casos (Tabela 3).

A prevalência de cárie dentária foi de 32,4% e o 
índice ceo-d apresentou valor médio igual a 0,79 
(desvio-padrão, dp=1,62), com variação entre 0 e 
10. O componente ‘cariado’ (média=0,71; dp=1,58) 
representou a maior parte do índice ceo-d calculado. 
O número médio de dentes hígidos por criança foi de 
19,21 (dp=1,62) e sua prevalência correspondeu a 
96% (4.744/4.940).

As tabelas 4 e 5 apresentam as análises bivariada 
e multivariada dos blocos compostos pelas variáveis 
relacionadas aos fatores socioeconômico e demo-
gráfico, ao crescimento e desenvolvimento infantil, 
aos cuidados com a criança, seus comportamentos e 
hábitos e a presença de cárie.

Na analise bruta, no bloco das variáveis socioeco-
nômico-demográficas, a mais associada à ausência de 
cárie foi ‘Participa de projeto preventivo’, no caso, um 
projeto preventivo municipal, ainda que não tenha sido 
uma associação significativa. Entre as variáveis relativas 
ao crescimento e desenvolvimentos infantil, ‘Defeitos de 
esmalte’ apresentou associação a cárie mais significativa 
do que ‘Presença de mancha branca'. Entre as variáveis 
associadas a hábitos e comportamentos, ‘Presença de 
biofilme’ esteve associada a um aumento da frequência 
de carie quase cinco vezes maior nesse grupo (Tabela 
4). A análise ajustada entre os blocos destacou como 
determinantes de cárie aos 3 anos de idade os hábitos e 
comportamentos (‘Mamar durante o sono’ e ‘Presença 
de biofilme’) e ‘Defeitos de esmalte’ (Tabela 5).

Discussão

A epidemiologia é um poderoso instrumento no 
campo do planejamento em saúde. Obter respostas 
para questões que envolvem os agravos à saúde é uma 
importante tarefa dos profissionais da área, uma vez 
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que a definição de programas de prevenção e trata-
mento das doenças bucais, bem como o planejamento 
dos serviços, deve se orientar pelo resultado de estudos 
epidemiológicos.20

Segundo os critérios da OMS21 para realização de 
levantamentos epidemiológicos, somente lesões cavi-
tadas são consideradas e, dessa forma, computadas 
no cálculo do índice de cárie. Os dentes com lesões 
de mancha branca ativas, estágio inicial da doença, 

são considerados dentes hígidos. Essa conduta foi 
adotada no presente estudo. Um fator que pode levar à 
exclusão dessa variável é a dificuldade de padronização 
de examinadores para o correto diagnóstico em um 
trabalho de campo.22

Os estudos epidemiológicos em saúde bucal existen-
tes provêm de diversas regiões brasileiras, diferentes 
países e continentes e, portanto, divergem quanto à 
metodologia empregada, ao tamanho e à natureza 

Tabela 1  -  Características relacionadas aos padrões demográficos e socioeconômicos de nascidos vivos em 2006, 
no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso. Brasil, 2009

Variável n
Com cárie Sem cárie

N % N %

Idade (em meses)

32-35 61 19 7,2 42 17,0
36-38 66 18 7,0 48 19,8
39-40 57 14 5,6 43 17,8
41-43 62 28 11,2 34 14,4

Sexo

Masculino 120 44 18,0 76 30,0
Feminino 127 36 15,0 91 37,0

Cor

Branco 74 28 15,3 46 25,2
Pardo 107 36 19,0 71 38,0
Negro 3 2 1,7 1 0,8

Residente em área com USFa

Sim 192 63 25,3 129 52,2
Não 28 11 4,3 17 7,5
Não sabe 27 6 2,4 21 8,3

Residente em área com ESBb

Sim 159 50 20,3 109 44,2
Não 42 16 6,4 26 10,5
Não sabe 46 14 5,6 32 13,0

Participa de projeto preventivo

Sim 98 37 15,0 61 24,7
Não 149 43 17,4 106 42,9

Nível socioeconômico Escala ABEPc

B 33 7 2,9 26 11,1
C 152 53 22,4 99 42,0
D 51 15 6,3 36 15,3

Nível de escolaridade dos pais

Analfabeto 47 15 6,3 25 10,5
Fundamental até a 4ª série 58 18 7,6 61 25,7
Fundamental até a 8ª série 13 23 9,7 24 10,1
Ensino médio 61 17 7,2 41 17,3
Superior 66 2 0,9 11 4,7

Fa) USF: Unidades de Saúde da Família

b) ESB: Equipe de Saúde Bucal

c) Nível socioeconômico/Escala ABEP: critérios de classificação socioeconômica da população brasileira fundamentados no poder de consumo

Cárie e fatores associados na infância

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):99-108, jan-mar 2012



103 

da amostra, e aos resultados obtidos. Nem todos 
os pesquisadores utilizam todas as faixas etárias de 
crianças com menos de 5 anos de idade, dificultando 
a comparação com os resultados deste trabalho.

A prevalência de cárie dentária em crianças nas-
cidas em 2006 em Rondonópolis-MT (32,4%) e o 
índice ceo-d com valor médio igual a 0,79 (dp=1,62) 
estão abaixo das médias encontradas em estudos 
prévios.10,22 Entretanto, quando comparados a outros 
estudos,23-25 a prevalência de cárie dentária e o índice 
ceo-d das crianças do presente estudo apresentam 
valores maiores. Embora a prevalência de cárie es-
teja acima da verificada para a região Centro-Oeste 
pelo SBBrasil,9 cabe ressaltar que a idade média das 
crianças avaliadas em Rondonópolis-MT foi de 36 
meses, enquanto no referido trabalho, os resultados 
de prevalência foram obtidos de amostra com idade 
entre 18 e 36 meses. Outrossim, este estudo, de forma 
pioneira na região, registra a condição de saúde bucal 
em uma faixa etária, servindo de modelo e referência 
para próximos trabalhos.

A Organização Mundial da Saúde fixa metas de-
cenais para estimular países em desenvolvimento a 

adotarem medidas visando ao aprimoramento de 
seus indicadores em saúde bucal. Para 2010, a meta 
da OMS era que 90,0% desses indivíduos estivessem 
livres de cáries.26 Nesse sentido, é importante que 
se saiba reconhecer e modificar os fatores de risco 
para o desenvolvimento da doença, já que os eventos 
ocorridos na infância podem impactar a vida adulta, 
determinando a condição futura da criança.

Estudos realizados em João Pessoa-PB,6 Indaiatuba-
SP7 e Itajaí-SC8 apontam para uma forte associação en-
tre os defeitos de formação do esmalte e a prevalência 
de cárie dentária. Esses resultados estão de acordo 
com o presente estudo, onde a prevalência de defeitos 
de formação do esmalte foi de 13,7% e as crianças que 
apresentam essas alterações tiveram 3,9 mais chances 
(p=0,001) de desenvolver cárie dentária.

Alguns estudos avaliam a higienização pela frequ-
ência de escovação e seu impacto na redução da cárie 
dentária.4,6,7,10 Santos e colaboradores,27 contudo, 
demonstram que a qualidade da higiene bucal não está 
associada a sua frequência. Não obstante se considere 
que a maioria das crianças (80,0%) tem seus dentes 
escovados diariamente, estes autores acreditam que 

Tabela 2  -  Características relacionadas aos padrões do crescimento e desenvolvimento infantis de nascidos 
vivos em 2006, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso. Brasil, 2009

Variável n
Com cárie Sem cárie

N % N %

Peso ao nascer (em gramas)

Mais de 2.500 204 66 29,4 138 61,6
Menos de 2.500 20 6 2,7 14 6,3

Tempo de gestação (em semanas)

Mais de 37 152 50 22,4 102 45,7
Menos de 37 71 21 9,5 50 22,4

Hospitalização

Não ocorreu 161 53 23,7 108 48,4
Ocorreu 62 18 8,2 44 19,7

Tempo de amamentação (em dias)

Até 90 55 20 10,2 35 17,9
91-210 50 14 7,2 36 18,4
211-420 43 12 6,3 31 15,9
421-1.260 47 18 9,3 29 14,8

Mancha branca

Ausente 223 67 27,3 156 63,1
Presente 24 13 5,2 11 4,4

Defeitos de esmalte

Ausente 213 59 23,8 154 62,4
Presente 34 21 8,5 13 5,3
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Tabela 3  -  Características referentes aos cuidados com a criança, comportamentos e hábitos de nascidos vivos 
em 2006, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso. Brasil, 2009

Variável n
Com cárie Sem cárie

N % N %

Adoça a mamadeira

Sim 123 40 17,1 83 35,5
Não 111 36 15,4 75 32,0

Hábito de mamar durante o sono

Sim 154 41 17,2 113 47,5
Não 84 36 15,1 48 20,2

Após a mamada limpa a boca antes de dormir

Sim 124 37 16,7 87 39,4
Não 97 37 16,7 60 27,2

Ingere guloseimas entre as refeições

Sim 61 19 7,7 42 17,3
Não 185 61 24,8 124 50,2

Alimenta-se antes de dormir

Sim 25 7 2,9 18 7,3
Não 220 73 29,8 147 50,2

Dieta cariogênica

Sim 144 44 20,6 100 46,9
Não 69 24 11,3 45 21,2

Higieniza  a boca antes de dormir

Sim 84 21 9,4 63 28,0
Não 141 54 24,0 87 38,6

Frequência de higienização

É feita às vezes 24 8 3,2 16 6,5
1 vez ao dia 92 28 11,4 64 26,0
2 ou mais vezes ao dia 130 43 17,5 87 35,4

Com o quê realiza a escovação

Usa somente água 241 1 0,4 1 0,4
Dentifrício fluoretado 14 78 32,1 163 67,1

Presença de biofilme

Ausente 161 2 0,8 12 4,9
Biofilme fino 72 37 15,0 124 50,2
Biofilme espesso 153 41 16,6 31 12,5

Já realizou consulta odontológica

Sim 94 44 17,8 109 44,1
Não 180 36 14,6 58 23,5

Já recebeu aplicação tópica de flúor

Sim 190 53 21,5 127 51,6
Não 66 26 10,5 40 16,4

os pais/responsáveis estão mais focados em remover 
restos alimentares do que em promover a desorgani-
zação do biofilme bacteriano, indicando a necessidade 
de todo um trabalho de orientação e treinamento, 
a ser implementado, para que esses mesmos pais/
responsáveis estejam aptos a identificar o biofilme 

visível, aumentando, assim, a probabilidade do seu 
controle efetivo.

A pesquisa realizada em Rondonópolis-MT corro-
borou o achado do estudo de Ribeiro:10 à medida que 
se observava a presença de biofilme mais espesso e 
maduro sobre as superfícies dentais, maior era o nú-

Cárie e fatores associados na infância

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):99-108, jan-mar 2012



105 

Tabela 4  -  Presença de cárie dentária segundo fatores socioeconômicos e demográficos, de crescimento e 
desenvolvimento infantil relacionados aos cuidados com a criança, comportamento e hábitos de 
nascidos vivos em 2006, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso. Brasil, 2009

Variável RPbruta
(IC

95%
) p RPajustada

(IC
95%

) p

1º Bloco: Presença de cárie e variáveis socioeconômico-demográficos

Sexo 0,104 0,166

Masculino 1 1
Feminino 1,46 (0,86-2,50) 1,48 (0,85-2,60)

Participa de projeto preventivo 0,093 0,096

Sim 1 1
Não 0,66 (0,38-1,14) 0,62 (0,35-1,09)

Nível socioeconômico 0,112 0,195

Classes A,B e C 1 1
Classes D e E 1,87 (0,77-4,53) 1,82 (0,73-4,51)

Nível de escolaridade dos pais (em anos) 0,123 0,538

Até 4 1 1
Acima de 4 0,73 (0,36-1,48) 0,80 (0,38-1,65)

2º Bloco: Presença de cárie e variáveis crescimento e desenvolvimento infantis

Presença de mancha branca 0,056 0,137

Sim 1 1
Não 1,91 (0,94-3,90) 1,74 (0,84-3,62)

Defeitos de esmalte <0,001 0,001

Sim 1 1
Não 3,08 (1,66-5,74) 2,97 (1,59-5,56)

3º Bloco: Presença de cárie e variáveis cuidados com a criança, comportamentos e hábitos

Mamar durante o sono 0,008 0,060

Sim 1 1
Não 2,06 (1,18-3,62) 1,90 (0,97-3,70)

Após a mamada, limpa a boca antes de dormir 0,124 0,299

Sim 1 1
Não 0,69 (0,39-1,21) 0,67 (0,32-1,42)

Higieniza a boca antes de dormir 0,028 0,804

Sim 1 1
Não 0,53 (0,29-0,97) 0,90 (0,41-1,99)

Presença de biofilme <0,001 <0,001

Não visível 1 1
Visível 4,83 (2,90-8,05) 4,82 (2,46-9,42)

Já realizou consulta odontológica 0,079 0,326

Sim 1 1
Não 0,65 (0,37-1,12) 0,80 (0,51-1,25)

Já recebeu aplicação tópica de flúor 0,093 0,459

Sim 1 1
Não 0,64 (0,35-1,15) 1,14 (0,80-1,63)

a) RP bruta: variáveis não ajustadas – análise bivariada

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

c) p: nível descritivo do teste de associação χ²

d) RP ajustada: variáveis ajustadas entre si – análise múltipla
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Tabela 5  -  Resultados da análise de regressão multivariada em blocos hierarquizados para a presença de cárie 
dentária em nascidos vivos em 2006, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso. 

 Brasil, 2009

Variável RPbrutaa

(IC
95%

)b pc RPajustadad

(IC
95%

)b pc

1º Bloco

Participa de projeto preventivo 0,093 0,131

Sim 1 1
Não 0,63 (0,40-1,11) 0,62 (0,33-1,15)

2º Blocoe

Defeitos de esmalte <0,001 0,001

Sim 1 1
Não 3,08 (1,66-5,74) 3,90 (1,69-8,95)

3º Blocof

Mamar durante o sono 0,008 0,037

Sim 1 1
Não 2,06 (1,18-3,62) 1,93 (1,04-3,58)

Presença de biofilme <0,001 <0,001

Não visível 1 1
Visível 4,83 (2,90-8,05) 4,25 (2,27-7,96)

a) RP bruta: variáveis não ajustadas – análise bivariada

b) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

c) p: nível descritivo do teste de associação χ²

d) RP ajustada: variáveis ajustadas entre si – análise múltipla

e) Bloco 2: variáveis ajustadas entre si e pelo Bloco 1

f) Bloco 3: variáveis ajustadas entre si e pelos blocos 1 e 2

mero de superfícies apresentando lesões de cárie em 
atividade. Entre as crianças analisadas em Mato Grosso, 
as que apresentavam biofilme espesso tinham 4,25 
(p<0,001) mais chance de desenvolver a doença, na 
comparação com aquelas que apresentavam ausência 
de biofilme ou biofilme fino.

Estudos realizados em Londrina-PR,4 Salvador-BA23 
e Rio de Janeiro-RJ28 também avaliaram a associação 
entre o biofilme dental e a cárie dentária e seus re-
sultados confirmam os encontrados aqui, indicando 
ser esse um forte fator de risco para a doença em 
pré-escolares.

Ao se investigar o acesso a serviços odontológicos 
em Rondonópolis-MT, observou-se que 38,1% das 
crianças já haviam realizado consulta odontológica. 
Historicamente, pré-escolares têm sido excluídos da 
assistência. Resultados da pesquisa sobre acesso e 
utilização de serviços de saúde no Brasil9 apontaram 
um percentual de apenas 18,1% de crianças com 
menos de 5 anos de idade já tendo consultado o 
cirurgião-dentista ao menos uma vez na vida. Mais 

recentemente, Kramer e colaboradores29 verificaram 
que apenas 13,3% (IC

95%
: 11,3-15,3) de uma amostra 

de 1.092 crianças de Canela-RS já haviam realizado 
algum tipo de consulta odontológica e que, à medida 
que aumentava a idade, aumentava a frequência de 
crianças que tinham consultado o cirurgião-dentista 
(p<0,001).

A Política Nacional de Saúde Bucal30 recomenda 
que o acesso das crianças aos serviços de saúde 
bucal se dê, no máximo, a partir dos 6 meses de 
idade, aproveitando as campanhas de vacinação, 
consultas clínicas e atividades em espaços sociais. Em 
2005, a coordenação municipal de saúde bucal de 
Rondonópolis-MT implantou o projeto ‘Primeiro Sor-
riso’, no qual os recém-nascidos, identificados pelos 
registros do Sistema de Informação da Atenção Básica 
(Siab), passam a ser acompanhados periodicamen-
te, segundo o modelo de vigilância em saúde. Essa 
estratégia tinha por objetivo garantir maior acesso 
desse grupo etário às ações e serviços odontológicos. 
Seus resultados, contudo, apontam a necessidade 

Cárie e fatores associados na infância
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de aprimorar o monitoramento da população-alvo, 
uma vez que revelaram adesão parcial da amostra ao 
‘Primeiro Sorriso’.

Vale ressaltar que os resultados aqui apresentados 
não permitem esquecer a etiologia multifatorial da 
doença, tampouco anular a importância da dieta, da 
microbiota, dos fatores socioeconômicos e da expo-
sição ao flúor. Deve-se, sempre, observar a qualidade 
de vida da população e alertar os profissionais de 
saúde, especialmente dos serviços de odontologia, 
para o cumprimento de sua missão social e conduta 
profissional, de forma a promover a saúde e contribuir 
para a redução das desigualdades sociais.

A metodologia utilizada e a análise dos resultados 
obtidos permitem concluir que a prevalência de cárie 
dentária em crianças nascidas em 2006 em Rondo-
nópolis-MT foi de 32,4%, o índice ceo-d apresentou 
valor médio igual a 0,79 (dp=1,62) e a prevalência 
de defeitos de formação de esmalte foi de 13,7%. 
Na amostra avaliada, os fatores associados à cárie, 
encontrados mediante análise múltipla de regressão 

logística, foram: presença de defeitos de formação 
de esmalte [RP ajustada = 3,90 (IC

95%
: 1,69-8,95)]; 

hábito de mamar durante o sono [RP ajustada = 1,93 
(IC

95%
: 1,04-3,58)]; e presença de biofilme visível [RP 

ajustada = 4,25 (IC
95%

: 2,27-7,96)].
Os dados apresentados chamam a atenção para a ne-

cessidade da implantação de políticas públicas voltadas 
a essa população – com ênfase em ações educativas, 
preventivas e de promoção da saúde –, que leve à 
identificação precoce de crianças sob alto risco de cárie.
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Resumo
Objetivo: descrever as condições de saúde bucal de crianças, adolescentes e adultos, residentes em áreas da Estratégia Saúde 

da Família no Município de Salvador, Estado da Bahia, Brasil, em 2005. Métodos: trata-se de estudo transversal, cuja população foi 
constituída por 1.258 crianças, 1.286 adolescentes e 1.249 adultos; os exames foram realizados em escolas e domicílios. Resultados: 
o percentual de indivíduos livres de cárie variou de 51,1 a 1,3%, de acordo com a idade; a gravidade da cárie aumentou da infância 
para a fase adulta (índice de dentes cariados, perdidos e obturados – índice CPO-D – médio de 1,4 e 14,10, respectivamente); a 
necessidade de prótese inferior e superior foi frequente na adolescência (13,8% e 6,2%, respectivamente) e entre adultos (79,7% 
e 70,1%, respectivamente); a prevalência de fluorose foi de 18,0% nas crianças e de 9,0% nos adolescentes. Conclusão: verificou-
se elevada prevalência e gravidade de problemas bucais; a epidemiologia aplicada aos serviços de saúde pode colaborar para o 
planejamento e monitoramento das ações de enfrentamento dos agravos identificados. 

Palavras-chave: epidemiologia nos serviços de saúde; cárie dentária; fluorose dentária; prótese dentária; serviços de saúde; 
estudo transversal. 

Abstract
Objective: to describe oral health conditions of children, adolescents and adults residents in areas of the Family Health 

Strategy in the Municipality of Salvador, State of Bahia, Brazil, in 2005. Methods: cross sectional study in a population of 
1.258 infants, 1.286 adolescents and 1.249 adults; the exams were carried out in schools and residences. Results: the per-
centage of caries free individuals varied from 51.1 to 1.3%, according to age; caries severity also increased from childhood to 
adulthood (number of decayed, missing and filled teeth – DMF-T index 1,4 and 14,1, respectively); lower and upper prosthesis 
need was frequent in adolescence (13.8% and 6.2%, respectively) and between adults (79.7% and 70.1%, respectively); the 
prevalence of fluorosis was 18.0% in children and 9.0% in adolescents. Conclusion: it was observed high prevalence and 
severity of oral problems; epidemiology applied to health services can collaborate on planning and monitoring actions con-
duced to identify problems.

Key words: health services epidemiology; dental caries; dental fluorosis; dental prosthesis; health services; cross-sectional 
study.
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Introdução

A Epidemiologia proporciona as bases para a 
análise da distribuição e magnitude dos problemas 
de saúde na população. Ela fornece dados essenciais 
ao planejamento estratégico situacional e valoriza 
as necessidades de saúde locais, na perspectiva da 
definição de ações e oferta de serviço. Inquéritos 
epidemiológicos em saúde bucal são utilizados com o 
objetivo de coletar informações sobre o perfil de saúde 
bucal de uma população, e assim avaliar a adequação e 
a efetividade dos serviços, possibilitando modificações 
em seu planejamento.1

Teixeira2 destaca o grande dinamismo da produção 
científica de “enfoque epidemiológico” no Brasil e a 
contribuição da Epidemiologia ao desenvolvimento 
teórico-metodológico do planejamento em saúde. A 
autora considera que a reorientação dos modelos de 
gestão, financiamento e organização, e de atenção 
em saúde, não podem prescindir da Epidemiologia 
enquanto saber científico e prática instrumental que 
revelam a especificidade dos objetos de conhecimento 
e de intervenção em saúde em sua dimensão popula-
cional, ou seja, coletiva.

No Brasil, foram realizados quatro estudos epide-
miológicos nacionais de saúde bucal, o último deles 
finalizado em 2010;3 todavia, até o presente momento, 
seus resultados foram parcialmente divulgados pelo 
Ministério da Saúde. A cárie dentária ainda é a princi-
pal patologia a acometer a cavidade bucal. Resultados 
do Projeto Saúde Bucal Brasil 2010 (SB Brasil), último 
inquérito nacional, revelaram que quase 56,0% das 
crianças brasileiras de 12 anos de idade apresentam 
pelo menos um dente permanente com experiência de 
cárie dentária,3 enquanto no penúltimo levantamento 
nacional, a prevalência de cárie era de 70,0% no mes-
mo grupo etário.4 Trata-se de uma melhoria significante 
nessa realidade, embora os dados coletados também 
reflitam as dificuldades tanto na ampliação do acesso 
aos recursos de atenção à saúde bucal como na garan-
tia de tratamento odontológico às pessoas afetadas.5

Um dos principais indicadores de risco para 
edentulismo é a perda dentária precoce. No Brasil, 
a faixa etária de 35 a 44 anos apresenta um índice 
de dentes cariados, perdidos e obturados – Índice 
CPO-D – médio de 16,3, segundo resultados do SB 
Brasil;3 o componente perdido é o grande responsável 
pela alta pontuação do CPO-D. Em regiões ou países 

onde uma proporção significativa da população não 
tem acesso regular a ações de promoção da saúde 
bucal e serviços odontológicos, o tratamento da cárie 
dentária é realizado em estágio tardio, com exodontia 
dos dentes afetados.6

Ainda em relação à cárie, os resultados nacionais 
apontam para uma distribuição heterogênea da doença 
nas idades de 12, 15 a 19 e 35 a 44 anos, com diferen-
ças entre macrorregiões: maior proporção de cárie no 
Nordeste e menor proporção no Sul.4,5

Historicamente, a população adulta brasileira, es-
pecialmente a mais idosa, por ter acumulado ao longo 
da vida necessidades de atenção que, efetivamente, não 
foram oferecidas pelo setor Saúde, apresenta os pio-
res indicadores de saúde bucal quando comparada a 
outras faixas etárias. O SB Brasil evidenciou acentuada 
necessidade de prótese entre adultos.3

Diante desse quadro, o edentulismo torna-se um 
problema de Saúde Pública para o qual se faz neces-
sária – e de grande relevância – a implantação de uma 
atenção especializada pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).7 A fluorose dentária origina-se na exposição 
do germe dentário a altas concentrações do íon flúor 
durante seu processo de formação. A doença é mais 
frequente em dentes de mineralização tardia (dentição 
permanente), em crianças de baixo peso ou precário 
estado nutricional ou insuficiência renal crônica. 
As faixas etárias da primeira e segunda infância são 
consideradas as de maior risco à ingestão do flúor 
sistêmico e, consequentemente, mais vulneráveis a 
seus efeitos maléficos.8,9 O penúltimo SB Brasil revelou 
que a fluorose acometeu cerca de 9,0% das crianças 
de 12 anos e 5,0% dos adolescentes brasileiros entre 
15 e 19 anos de idade.4

Resultados do Projeto Saúde Bucal 
Brasil 2010 (SB Brasil), último 
inquérito nacional, revelaram que 
quase 56,0% das crianças brasileiras 
de 12 anos de idade apresentam 
pelo menos um dente permanente 
com experiência de cárie dentária, 
enquanto no penúltimo levantamento 
nacional, a prevalência de cárie era de 
70,0% no mesmo grupo etário.

Condições de saúde bucal: resultados de um inquérito no serviço de saúde
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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, 
capital do estado da Bahia, dada a necessidade de 
traçar o perfil de saúde bucal da população residente 
no município, realizou, em 2005, um inquérito epi-
demiológico de saúde bucal envolvendo indivíduos 
de diferentes faixas etárias. Aplicou-se a metodologia 
preconizada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS)1 e pelo SB Brasil,4 adaptada à realidade do 
sistema de saúde local. Sua realização contou com a 
participação de profissionais da SMS de Salvador-BA, 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia e Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia.

O objetivo deste trabalho foi descrever as condições 
de saúde bucal de crianças, adolescentes e adultos 
residentes em áreas cobertas pela Estratégia Saúde da 
Família no município de Salvador-BA, a partir dos da-
dos coletados por este inquérito. Vale ressaltar que, até 
então, inexistiam levantamentos das conduções bucais 
para esses grupos populacionais, o local e a região.

Métodos

Salvador está dividido em 12 distritos sanitários. A 
implantação da Estratégia Saúde da Família no municí-
pio iniciou-se no final da década de 1990, no Distrito 
Sanitário (DS) Subúrbio Ferroviário, o qual apresen-
tava as piores condições sanitárias e socioeconômicas.

No ano de 2005, a Estratégia Saúde da Família 
já assistia a maioria da população desse distrito, 
enquanto se expandia para outras áreas da cidade. 
A cobertura do Programa de Saúde Bucal ainda era 
baixa, em relação à população total do município. 
Naquele ano, Salvador dispunha de 35 Unidades de 
Saúde da Família (USF), em que atuavam 79 equipes 
de profissionais de saúde bucal (ESB), representando 
uma cobertura de cerca de 30,0% desses serviços. 
O município também contava com um programa de 
Procedimentos Coletivos de Saúde Bucal, responsável 
pela realização de ações preventivas e educativas em 
escolas públicas de alguns distritos. Nos DS do Centro 
Histórico e da Boca do Rio, áreas não cobertas pelas 
ESB da Estratégia Saúde da Família, a seleção e o 
exame das crianças de 12 anos de idade para este 
inquérito foram realizados em três escolas assistidas 
pelo Programa de Procedimentos Coletivos de Saúde 
Bucal; as faixas etárias de 15 a 19 anos e 35 a 44 anos 
não foram avaliadas nesses distritos.

O cálculo da amostra e a seleção dos participantes 
foram efetuados com base na estratégia proposta pela 
OMS1 para levantamentos de saúde bucal em áreas com 
nível de prevalência de cárie e doença periodontal 
variando de baixo a moderado, uma vez que levanta-
mentos anteriores de cárie dentária apontavam esses 
níveis de prevalência entre a população de Salvador.4,10 
Dessa forma, o tamanho da amostra foi calculado 
em 40 indivíduos de cada faixa etária por área de 
abrangência de cada ESB e nas áreas cobertas pelo 
programa de Procedimentos Coletivos de Saúde Bucal. 
Os participantes foram selecionados mediante sorteio 
aleatório simples, com base em uma listagem prévia 
de todos os indivíduos com 12 anos completos e nas 
faixas etárias de 15 a 19 e 35 a 44 anos, cadastrados 
nos programas e assistidos pelas ESB. Para os casos de 
recusa, outros indivíduos foram sorteados de maneira 
a não haver perdas na amostra.

A coleta dos dados foi realizada por 35 ESB, cada 
uma constituída de um cirurgião-dentista, um auxiliar 
de saúde bucal (ASB) e seis agentes comunitários de 
saúde (ACS); além de três cirurgiões-dentistas e três 
ASB que atuavam no programa de Procedimentos 
Coletivos de Saúde Bucal e avaliaram apenas o grupo 
de 12 anos de idade. O cirurgião-dentista efetuou o 
exame clínico bucal; e um ASB ou um ACS de cada 
ESB, previamente treinado pelo cirurgião-dentista, 
realizou o registro dos dados. A coleta aconteceu no 
decorrer do desenvolvimento das atividades coletivas 
das equipes, quais foram: atividades educativas, visitas 
domiciliares ou procedimentos coletivos.

Padronizou-se os procedimentos clínicos e os crité-
rios diagnósticos do exame (via calibração do exame 
antes do início do inquérito) de 100 alunos de escolas 
públicas municipais. Obteve-se uma concordância 
geral inter-examinador de 95,0% para o diagnóstico 
da cárie dentária e de cerca de 80,0% para as outras 
condições. A concordância intra-examinador não foi 
avaliada.

Nos grupos de 15 a 19 e 35 a 44 anos, o exame 
clínico visual foi realizado à luz natural, em ambiente 
domiciliar; e para as crianças de 12 anos de idade, 
nas escolas. Espátulas de madeira descartáveis fo-
ram utilizadas para afastamento dos tecidos bucais; 
e gaze, para secagem. Em todas as faixas etárias, 
avaliou-se a condição de cárie dentária de acordo 
com os critérios do Índice CPO-D; a fluorose den-
tária foi mensurada nos indivíduos de 12 e 15 a19 

Tatiana Frederico de Almeida  e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):109-118, jan-mar 2012



112

anos de idade, conforme o Índice de Dean; e para 
a avaliação do uso e da necessidade de prótese 
dentária nos indivíduos de 15 a 19 e 35 a 44 anos 
de idade, utilizou-se a metodologia proposta pela 
OMS,1 utilizada no SB Brasil.4

A análise de consistência do banco de dados e a 
análise descritiva dos dados foram realizadas pelo 
programa Epi Info versão 6.04.11

Aos pais ou responsáveis pelos participantes de 
12 anos de idade, foram informados os objetivos do 
estudo e as técnicas a serem adotadas durante o exame 
bucal, solicitando-se sua autorização por escrito. Os 
indivíduos selecionados entre os demais grupos etários 
também foram informados sobre os termos do estudo 
antes de concordarem e se submeterem ao exame 
bucal. Quando necessário, os participantes foram 
encaminhados para atendimento odontológico na USF 
ou em unidades básicas de saúde (UBS).

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia 
(Processo no 17/2005).

Resultados

Participaram deste inquérito 1.258 indivíduos na 
idade de 12 anos (50,6% ao sexo masculino), 1.286 
da faixa etária de 15 a 19 anos (56,6% do sexo femi-
nino) e 1.249 da faixa etária de 35 a 44 anos (70,0% 
do sexo feminino).

Na Figura 1, observa-se a gravidade da cárie dentá-
ria, conforme a distribuição do CPO-D nas diferentes 
faixas etárias. O CPO-D aos 12 anos de idade, de 1,4, 
aumentou para 3,3 entre 15 e 19 anos; na faixa etária 
de 35 a 44 anos, esse índice foi igual a 14,1.

A Figura 2 apresenta a distribuição percentual dos 
componentes do CPO-D. Na faixa etária de 12 anos, 
o componente ‘cariado’ representou uma importante 
parcela na composição do CPO-D (60,7%), seguido 
dos componentes ‘obturado’ (30,6%) e ‘perdido’ 
(8,7%). Na faixa etária de 15 a 19 anos, o compo-
nente ‘cariado’ manteve o CPO-D elevado (54,0%); 
porém, houve um aumento do percentual de dentes 
perdidos em relação ao grupo de 12 anos de idade 
(13,4%) e o componente ‘obturado’ representou 
32,6% dos dentes acometidos pela cárie. Dos 35 
aos 44 anos, destacou-se o componente ‘perdido’ 
(60,0%), seguido dos componentes ‘obturado’ 
(21,0%) e ‘cariado’ (19,0%).

Em relação aos indivíduos livres de cárie (Figura 
3), a idade de 12 anos apresentou 51,1% dos indiví-
duos livres de cárie, percentual que se viu reduzido à 
metade nos indivíduos de 15 a 19 anos (24,7%) sob 
a mesma condição de saúde bucal. Daqueles entre os 
35 e os  44 anos de idade, apenas 1,3% se encontrava 
livre de cárie.

Não se observou fluorose dentária (condição avalia-
da a partir das categorias ‘Normal’ e ‘Questionável’ do 
Índice de Dean) em 69,6% dos indivíduos de 12 anos 
de idade e em 65,3% dos indivíduos na faixa etária de 

Figura 1  -  Distribuição do Índice CPO-D de acordo com as faixas etárias avaliadas no Município de Salvador, 
Estado da Bahia. Brasil, 2005
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15 a 19 anos. Quando presente, a fluorose se expres-
sou com maior frequência na categoria muito leve do 
Índice de Dean (12,9% e 6,2% para as idades de 12 
e 15 a 19 anos, respectivamente) e leve (4,6% e 2,1% 
para as idades de 12 e 15 a 19 anos, respectivamente), 
havendo baixa prevalência de fluorose moderada e 
severa em ambas as faixas etárias (Tabela 1).

Quanto ao uso de prótese, o indicador mostrou-se 
praticamente inexistente entre os indivíduos de 15 a 19 
anos (0,5%), aumentando para 23,0% na faixa etária 

de 35 a 44 anos. A Tabela 2 apresenta a necessidade 
de prótese nas faixas etárias de 15 a 19 anos e 35 a 44 
anos. No grupo de 15 a 19 anos, 6,2% dos indivíduos 
necessitavam de prótese superior enquanto 13,8% 
dos indivíduos necessitavam de prótese inferior. A 
prótese fixa (PF) ou prótese parcial removível (PPR) 
para substituição de um elemento dentário foi o tipo 
de prótese mais necessário. Esse indicador sofreu 
considerável aumento entre os indivíduos de 35 a 44 
anos: 70,1% necessitavam de alguma prótese superior 
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e 79,7% de prótese inferior, sendo mais prevalente a 
necessidade de uma PF ou uma PPR com mais de um 
elemento (Tabela 2).

Discussão

Embora se tenha observado declínio da cárie 
dentária no Brasil nas últimas décadas, o agravo 
persiste como o maior problema de saúde bucal para 

a maioria – afeta 60,0 a 90,0% – da população mun-
dial. No Brasil em geral, nas últimas décadas, houve 
avanços na situação epidemiológica dos escolares, 
decorrentes de melhorias no acesso aos serviços de 
atenção primária à saúde, da obrigatoriedade de 
dentifrícios e água de abastecimento fluoretados; e 
de ações coletivas de prevenção realizadas em escolas 
de todo o país, coordenadas, principalmente, pelo 
setor público.12

Tabela 1  -  Distribuição absoluta e percentual dos indivíduos de 12 e de 15 a 19 anos de idade conforme o índice 
de Dean, no Município de Salvador, Estado da Bahia. Brasil, 2005

Faixa 
etária
(em anos)

Fluorose

Ausente Presente

Normal Questionável Muito Leve Leve Moderada Severa Excluído/ 
Sem informação

n % n % n % n       % n % n      % n %

12
(n=1.258) 714 56,6 159 13,0 162 12,9 61 4,6 6 0,5 3 0,2 153 12,2

15-19
(n=1.286) 729 56,7 111 8,6 80 6,2 27 2,1 4 0,8 − − 329 25,6

Tabela 2  -  Distribuição absoluta e percentual dos indivíduos de 15 a 19 e de 35 a 44 anos de idade conforme a 
necessidade de prótese no Município de Salvador, Estado da Bahia. Brasil, 2005

Necessidade de Prótese

Faixa etária (em anos)

15-19 
(n=1.286)

35-44 
(n=1.249)

Superior Inferior Superior Inferior

n % n % n % n %

Não necessita 1.203 93,6 1.105 85,9 372 29,8 253 20,3

Necessita 80 6,2 177 13,8 877 70,1 995 79,7

1 PFa ou PPRb  ( 1 elemento) 60 4,7 116 9,0 123 9,9 156 12,5

 1 PFa ou PPRb ( mais de um 1 elemento) 17 1,3 53 4,1 537 43,0 601 48,1

 Combinação de próteses 3 0,2 8 0,6 171 13,7 227 18,2

 Prótese total − − − − 44 3,5 11 0,9

 Sem Informação 3 0,2 4 0,3 2 0,2 1 0,1

a) PF: prótese fixa

b) PPR: prótese parcial removível
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No presente estudo, observou-se o aumento da 
ocorrência e gravidade da cárie dentária no período 
da infância à adolescência. O SB Brasil também reve-
lou índices de cárie mais elevados na adolescência, 
comparativamente à infância (CPO-D aos 12 anos de 
idade igual a 2,10; e entre os 15 e os 19 anos, igual 
a 4,2).3 Estudo realizado no estado de São Paulo em 
200213 apresentou um CPO-D igual a 2,5 aos 12 anos 
e de 7,1 aos 18 anos de idade. Outro estudo realizado 
no mesmo estado, em 2005,14 verificou um CPO-D igual 
a 6,4 em adolescentes de 15 a 19 anos.

A transição de uma fase da vida para outra represen-
ta um período de risco para a evolução desse agravo. 
O componente ‘cariado’ do CPD-O tem representação 
importante na CPO-D, em ambas as idades, conforme 
demonstra este estudo. Ademais, revela a precária 
assistência a essa população pelos serviços de saúde 
locais.15 Bastos e colaboradores16 verificaram que o 
componente ‘cariado’ aos 12 anos de idade foi igual 
a 46,8%; e Gushi13 identificou que o mesmo compo-
nente do CPO-D representou 21,5% do total de dentes 
atacados pela cárie em adolescentes de 15 a 19 anos. 
O penúltimo SB Brasil também identificou elevados 
percentuais do componente ‘cariado’ aos 12 anos 
e na faixa etária de 15 a 19 anos (58,7% e 42,2%, 
respectivamente).4 Tal situação acaba progredindo 
para o aumento de perda dentária precoce na faixa 
de 15 a 19 anos (13,4% dos dentes atacados pela 
cárie haviam sido extraídos nesse grupo, de acordo 
com os resultados apresentados); a mesma faixa 
etária também apresentou aumento percentual do 
componente ‘obturado’, revelando a predominância 
de procedimentos cirúrgico-restauradores – de efeti-
vidade limitada, no contexto vigente – em detrimento 
de práticas preventivas, estas de maior efetividade.14,15,17

Ainda que este estudo não se tenha debruçado sobre 
os determinantes sociais da saúde, segundo Frias,5 
“identificar os determinantes sociais e individuais 
da cárie dentária entre os adolescentes pode contri-
buir para a prevenção da cárie e para a promoção 
da saúde bucal.”

A população adulta brasileira ainda apresenta um 
quadro epidemiológico de saúde bucal bastante grave. 
Neste inquérito, verificou-se elevado CPO-D no grupo de 
indivíduos de 35 a 44 anos: somente 1,3% destes não 
possuía história de cárie. Chama a atenção o elevado 
percentual de dentes perdidos, encontrado na análise 
da respectiva composição percentual do CPO-D. Em 

adultos da mesma faixa etária, Frazão6 observou per-
centual de 51,7% no componente ‘perdido’ do índice. 
O penúltimo SB Brasil4 verificou que o componente 
‘perdido’ representou 65,7% do total de dentes aco-
metidos pela cárie entre os adultos brasileiros.

Sobre os fatores responsáveis pela alta prevalência 
de cárie na população adulta no país, tem-se debatido 
sobre essa faixa de idade não ter recebido os benefí-
cios do flúor, no curso da vida. Apenas recentemente, 
medidas preventivas mais efetivas foram adotadas em 
nível nacional, como o abastecimento de água fluore-
tada e a disponibilidade dos dentifrícios fluoretados, 
em um estágio da vida quando a população já teria 
acumulado a doença cárie e suas sequelas.18,19 Partin-
do desse pressuposto, evidencia-se a necessidade de 
reorientar os serviços públicos de saúde no sentido da 
implementação de práticas que previnam novas perdas 
dentárias, proporcionando uma condição de saúde bu-
cal que não comprometa o sistema estomatognático e o 
desenvolvimento físico e emocional da população.18,20

O percentual de indivíduos livres de cárie, encontra-
do por este estudo, foi inversamente proporcional ao 
avanço das faixas etárias. Para Petry e colaboradores,21 
isso ocorre em função das desigualdades sociais e da 
má distribuição de renda, fatores determinantes de 
dificuldades no acesso a serviços odontológicos e pro-
dutos de higiene bucal, gerando, consequentemente, 
acúmulo de problemas bucais. É mister desenvolver 
estudos epidemiológicos com o objetivo de conhecer 
e monitorar as tendências de cárie na população e, a 
partir de suas conclusões, formular políticas, estraté-
gias de ação e metas, em conjunto com os serviços de 
saúde visando à prevenção e controle desse agravo. 
Dessa forma, é possível a promoção de saúde, com 
indicações específicas, e de suas ações para cada faixa 
etária, focadas em todos os níveis de complexidade 
da doença.22,23

Em relação à fluorose dentária, quando presente, 
manifestou nas condições leve e muito leve, nos gru-
pos etários avaliados: 12 e 15 a 19 anos de idade. Em 
1999, estudo realizado no estado de Santa Catarina24 

com indivíduos de 12 anos de idade apresentou alta 
prevalência de indivíduos normais (72,2%) e predomi-
nância de fluorose leve (5,6%) e muito leve (17,3%). 
Comparativamente, em 2004, um estudo realizado em 
Salvador25 com adolescentes de 12 e 15 anos verificou 
uma prevalência de indivíduos normais de 78,8%, 
enquanto a fluorose, aqui também, foi predominante 
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nas categorias leve (3,1%) e muito leve (13,1%). São 
resultados similares aos encontrados pelo SB Brasil.4

Para Frazão e colaboradores,26 em locais com 
adequados teores de flúor na água de abastecimento 
e o devido monitoramento – regular e periódico – de 
sua concentração, não se espera encontrar elevadas 
manifestações de fluorose nas formas mais leves, este-
ticamente aceitáveis. Não obstante, é sugestivo que haja 
risco de agravamento dessa situação pela difusão dos 
dentifrícios fluoretados cujo uso foi regulamentado e di-
fundido neste país, na década de 1990, sendo necessário 
acompanhar a tendência de prevalência e gravidade da 
doença, mediante estudos longitudinais.8,25,27

Quanto ao uso e necessidade de prótese dentária 
em adolescentes e adultos, em ambas as faixas etárias 
avaliadas, o percentual de uso de prótese sempre foi 
inferior à necessidade. O último SB Brasil3 verificou, 
na faixa de 15 a 19 anos de idade, um percentual de 
necessidade de prótese de 13,0%. O mesmo estudo 
também identificou, na faixa etária de 35 a 44 anos, uma 
necessidade de prótese da ordem de 69,0%. Moimaz20 
observou, em indivíduos de 18 anos, que 1,0% deles 
usava prótese, enquanto a necessidade de prótese para 
a mesma idade era de 9,3%. Segundo a mesma inves-
tigação, no grupo etário de 35 a 44 anos, a frequência 
de uso de prótese foi de 48,7%, situação reveladora da 
baixa resolubilidade dos serviços de saúde bucal que 
todavia, por não absorverem essa grande demanda, 
permitem o acúmulo da demanda por tratamento.18,28

Algumas limitações metodológicas desta investi-
gação devem ser consideradas: a não realização de 
um cálculo amostral probabilístico para a cidade de 
Salvador, impossibilitando inferências dos resultados 
para a capital baiana; e a não realização da calibração 
intraexaminador (realizou-se apenas a calibração 
inter-examinador), o que pode ter comprometido a 
validade interna dos achados. Os resultados do último 
levantamento nacional de saúde bucal ainda não foram 
divulgados em sua íntegra, razão porque alguns resul-
tados deste estudo tiveram de ser comparados com os 
do penúltimo levantamento.

O presente trabalho permitiu o uso da Epidemio-
logia descritiva nos serviços de saúde do município 
de Salvador. Todos os profissionais participantes 
foram treinados pelos coordenadores operacionais 
deste inquérito, tanto na realização como na análise 
e interpretação dos resultados obtidos em suas áreas, 
o que possibilitou, além do planejamento de ações 

locais de saúde bucal mais efetivas, voltadas às reais 
necessidades de saúde da população, a aproximação 
de cirurgiões-dentistas dos instrumentos metodoló-
gicos da Epidemiologia enquanto ciência da Saúde 
Coletiva. Realizou-se uma análise da situação de saúde 
bucal, prática relevante no enfoque do planejamento 
estratégico situacional,29 principalmente da população 
de moradores em áreas cobertas pela Estratégia Saúde 
da Família. Seu intuito foi descrever as condições de 
saúde bucal, possibilitando futuras intervenções, além 
de avaliar o impacto de programas, serviços e tecno-
logias, o que faz deste inquérito um exemplo prático 
da utilização da Epidemiologia como instrumento de 
trabalho no serviço público de saúde municipal.

Paim30 afirma que uma Epidemiologia que colabore 
na conformação de sujeitos sociais comprometidos 
com uma prática sanitária voltada para a generosidade, 
a solidariedade e a ética na luta pela saúde e qualidade 
de vida, é uma aposta na planificação e gestão de um 
sistema de serviços de saúde que se pretende efetivo, 
democrático, equânime e humanizado. Conforme 
ressalta Teixeira:31

“A utilização de conhecimentos, técnicas e ins-
trumentos epidemiológicos nos diversos momentos 
do processo de formulação de políticas, planejamen-
to, programação e avaliação constitui hoje um cam-
po aberto à experimentação e reflexão crítica que 
certamente contribuirá para o avanço conceitual, 
metodológico e operacional da Saúde Coletiva, bem 
como para a introdução de mudanças na gestão dos 
sistemas e a organização e operacionalização das 
práticas de saúde.”

Os resultados deste estudo, do efeito cumulativo 
da cárie nas diferentes faixas etárias, refletem a ne-
cessidade de reorientação dos serviços públicos de 
saúde locais. No que se refere à cobertura e acesso a 
serviços de prevenção de base coletiva e tratamento 
odontológico restaurador, fazem-se necessários inqué-
ritos epidemiológicos focados no monitoramento das 
tendências de cárie dentária e fluorose na população, 
capazes de orientar a formulação de políticas públicas 
de saúde bucal mais efetivas para toda a sociedade.
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Resumo
Objetivo: o estudo pretende verificar as tendências da mortalidade infantil e da mortalidade por malformações congênitas e 

avaliar o impacto nos indicadores em razão da epidemia de rubéola (ocorrida em 2007) no Município de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, no período 1996-2008. Métodos: estudo ecológico descritivo das taxas de mortalidade infantil e mortalidade 
por malformações congênitas entre 1996 e 2008; foram utilizados dados dos sistemas de informações; as tendências foram avaliadas 
por regressão linear. Resultados: as taxas de mortalidade infantil observadas apresentaram redução estatisticamente significativa 
(β=-0,03; IC

95%
: -0,05 a -0,01; p<0,01), embora o mesmo não tenha ocorrido com a mortalidade por malformações congênitas, 

cuja redução observada não foi estatisticamente significativa (β=-0,01; IC
95%

: -0,04 a 0,02; p 0,41); foi identificado apenas um caso 
de síndrome da rubéola congênita. Conclusão: a efetividade confirmada das medidas introduzidas para a diminuição da mortalidade 
infantil e da epidemia de rubéola ocorrida em 2007 não modificou a mortalidade infantil por malformações congênitas em Pelotas-RS.

Palavras-chave: mortalidade infantil; anormalidades congênitas; síndrome da rubéola congênita; malformação congênita; 
epidemiologia. 

Abstract
Objective: the study aims to verify trends in infant mortality and mortality from congenital malformations, and to 

evaluate the impact on indicators by the epidemic of rubella (occurred in 2007) in the Municipality of Pelotas, State of Rio 
Grande do Sul, Brazil, in the period 1996-2008. Methods: ecological and descriptive study of the rate of infant mortality and 
mortality from congenital malformations between 1996 and 2008; it was used data from information systems. Results: the 
authors perceived significant decrease in infant mortality (β=-0.03; CI

95%
: -0.05 to -0.01; p<0.01), despite the same did not 

occurred for mortality by congenital malformations, which reduction observed had not statistical significance (β=-0.01; 
CI

95%
: -0.04 to 0.02; p=0.41); it was identified only one case of congenital rubella syndrome. Conclusion: the confirmed 

effectiveness of measures introduced to reduce infant mortality and the epidemic of rubella occurred in 2007 did not affect 
infant mortality from congenital malformations in Pelotas-RS.

Key words: infant mortality; congenital abnormalities; rubella syndrome congenital; congenital malformation; 
epidemiology.
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Introdução

A mortalidade infantil é um importante indicador 
de saúde, diretamente relacionado às condições de 
vida de um país.1 No Brasil, a mortalidade infantil 
tem sido considerada uma questão prioritária para a 
Saúde Pública.1 Nas décadas de 1930 e 1940, as taxas 
de mortalidade infantil eram altas, com valores de 
158,3 por mil nascidos vivos (NV); em 1990, haviam 
diminuindo para 45,3 por mil NV; e em 2001, che-
garam a 27,5 por mil NV.1 Em 2006, a mortalidade 
infantil no Brasil foi de 20,7 por mil NV.2 Recentemente, 
demonstrou-se que a diminuição da mortalidade in-
fantil foi-se acelerando após 1980, sendo observadas 
47 em 1990, 27 em 2000 e 19 mortes por mil NV em 
2008: uma redução de 4,4%, no período 2000-2008.3 
Outra modificação observada na mortalidade infantil 
refere-se a sua causalidade. No Brasil, na década de 
1980, a mortalidade infantil específica para doenças 
infecciosas e parasitárias era de 21,5 por mil NV; em 
1990, reduziu-se para 14,6 e chegou a 7,9 por mil NV 
no ano 2000.1

No Município de Pelotas, Estado do Rio Grande 
do Sul, após um período – entre 1986 e 2006 – de 
tendência estável do coeficiente de mortalidade infantil 
no nível aproximado de 20 óbitos por mil NV, houve 
uma diminuição desse coeficiente para 13,1 por mil 
NV (2006).4

Entre as diversas ações multidisciplinares integra-
das, desenvolvidas para diminuir a mortalidade infantil 
no Brasil, destacam-se como principais a disponibiliza-
ção da rede de saneamento básico, a ampliação da rede 
de serviços de saúde, o aumento da cobertura vacinal 
e o aumento no período de aleitamento materno; e 
a inclusão de novas vacinas no calendário básico de 
vacinação,5 as quais contribuíram, ainda que de ma-
neira não uniforme, para o combate mais efetivo das 
doenças infecciosas e parasitárias como pneumonia, 
diarréias, doenças respiratórias, doenças imunopre-

veníveis e desnutrição.1,5 Entretanto, a mortalidade por 
malformação congênita não tem se alterado.

As malformações congênitas se encontram entre as 
principais causas de óbitos infantis nos países desen-
volvidos, responsáveis por 20,0% dos óbitos neonatais 
e 30,0 a 50,0% dos óbitos perinatais.6 Em locais onde 
há uma diminuição da mortalidade infantil por causas 
infecciosas no recém-nascido e melhora na qualidade 
da assistência no pré-natal, as anomalias congênitas 
passam a ser a principal causa de mortalidade infan-
til.7 A incidência geral de malformação congênita na 
América do Sul é de 5,0%, coincidindo com outras 
regiões do mundo.8 Vários estudos demonstraram a 
importância dos óbitos por malformação congênita e 
sua influência na mortalidade infantil.9-11

No Brasil, os óbitos por malformação congênita 
aumentaram de 4,0 em 1980 para 6,7 por mil NV 
em 1990, chegando a 11,4 por mil nascidos vivos em 
2000.1 Em 2004, já representavam a segunda causa 
de óbito infantil no país.12 No Estado do Rio Grande 
do Sul e particularmente em Pelotas-RS, a partir de 
2006, as malformações congênitas ficaram entre as três 
principais causas de óbito em menores de um ano de 
idade.4,13 Estudo realizado naquele município com o 
propósito de analisar os nascimentos em um período 
de 13 anos, de 1990 a 2002, verificou que 1,37% das 
crianças nasceram com malformação congênita.14

Em 2007, houve uma epidemia de rubéola em 
Pelotas-RS, o que suscitou a hipótese de aumento dos 
casos de malformações congênitas. O objetivo do pre-
sente estudo foi verificar as tendências da mortalidade 
infantil e da mortalidade por malformações congênitas 
e avaliar o impacto nos indicadores da epidemia de 
rubéola (ocorrida em 2007) no Município de Pelotas-
RS, no período de 1996 a 2008.

Métodos

Foi realizado um estudo de delineamento ecológico 
e descrição das taxas de mortalidade infantil e das 
taxas de mortalidade por malformação congênita no 
Município de Pelotas-RS, entre 1996 e 2008.

Pelotas, cidade situada ao sul do Estado do Rio 
Grande do Sul, contava com uma população estimada 
em 345 mil habitantes e cerca de 3.900 nascidos vivos 
em 2009.15 O Plano Municipal de Saúde local descre-
veu uma extensa rede assistencial, constituída por 48 
unidades sanitárias, quatro ambulatórios de especia-

Mortalidade infantil por malformações congênitas

As malformações congênitas se 
encontram entre as principais 
causas de óbitos infantis nos países 
desenvolvidos, responsáveis por 20,0% 
dos óbitos neonatais e 30,0 a 50,0% 
dos óbitos perinatais.
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lidades e cinco hospitais, à qual se somam inúmeros 
serviços contratados. Em 2009, aproximadamente 
28,0% da população estava coberta pela Estratégia 
Saúde da Família.16

Foram utilizados dados secundários dos sistemas de 
informações oficiais do Ministério da Saúde – Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) –, 
resultantes de busca aos formulários próprios de cada 
sistema. O Sinan, especialmente, foi usado para buscar 
casos de síndrome da rubéola congênita. Todos os 
códigos utilizados integram a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde – Décima Revisão (CID-10): Capítulo XVII, 
Q00-Q99 – Malformações congênitas, deformidades 
e anomalias cromossômicas. O monitoramento e o 
levantamento das informações foram contínuos, no 
sentido de identificar nascimentos com malformação 
congênita e óbitos em crianças com malformação 
congênita à medida que essas informações chegavam 
à Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal 
de Saúde de Pelotas-RS.

Para coleta dos dados dos Sistemas de Informações 
do Ministério da Saúde, adotou-se o programa Tabwin.

A estratégia de análise, seja para a mortalidade 
infantil, seja para a mortalidade por malformação 
congênita, foi desenvolvida mediante três técnicas: 
taxas de mortalidade brutas anuais; médias móveis a 
cada três anos; e regressão linear.

Pelo programa Excel, foram calculadas as taxas de 
mortalidade infantil brutas anuais [(número de óbitos 
entre menores de um ano/número de nascidos vivos) 
x 1000] e de mortalidade infantil por malformações 
congênitas [(número de óbitos entre menores de um 
ano por malformações congênitas/número de nascidos 
vivos) x 1000],17 com os respectivos intervalos de con-
fiança a 95% (IC

95%
). O erro-padrão dos coeficientes 

foi estabelecido a partir da seguinte fórmula:

√ (taxa/população) x 100018

Tanto para as taxas de mortalidade infantil como para 
as taxas de mortalidade por malformações congênitas, 
foram apresentados os componentes neonatal precoce 
(óbitos em menores de sete dias após o nascimento), 
neonatal tardio (óbitos entre sete e 27 dias) e pós-
neonatal (óbitos entre 28 dias e um ano de idade).17

Utilizaram-se as variações percentuais médias 
anuais para estimar as mudanças dos coeficientes a 
cada ano. A fórmula para a variação percentual média 
anual foi:

{Σ [(taxa
ano i

 /taxa
ano i-1

) -1] x 100/n - 1}18

A segunda estratégia envolveu as combinações 
de numeradores e denominadores a cada três anos, 
criando-se médias móveis para aumentar a estabilida-
de dos coeficientes. Essa estratégia teve por objetivo 
aumentar a estabilidade dos resultados pelo aumento 
do tamanho da amostra em cada ponto do tempo.19

Finalmente, realizou-se a análise de regressão linear 
pelo programa SPSS. Para o cálculo de regressão linear 
simples, os coeficientes sofreram transformação loga-
rítmica. Foram realizadas regressões dos coeficientes 
de mortalidade para cada ano e por triênios, após 
transformação logarítmica. O valor de β (coeficiente 
de regressão) significa o quanto se altera a variável 
dependente (coeficientes) a cada mudança de ano. 
O valor de R2 (coeficiente de determinação) mede a 
proporção de variação da variável dependente, expli-
cada mediante ajuste do modelo.20

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Pelotas (Ofício no 116/09, 
de 01.04.2009).

Resultados

No período de 1996 a 2008, em Pelotas-RS, 
verificaram-se oscilações tanto na mortalidade infan-
til quanto na mortalidade infantil por malformações 
congênitas. O maior coeficiente de mortalidade infantil 
ocorreu no primeiro ano analisado (1996) e o menor 
em 2007. Em relação às taxas de mortalidade infantil, 
os intervalos de confiança mostraram diminuição 
entre os anos de 2002 e 2007. Os principais motivos 
de óbitos em Pelotas-RS foram as afecções originadas 
no período perinatal e, assim, o maior componente 
da taxa de mortalidade infantil encontrado no período 
neonatal precoce. A variação percentual média anual 
foi de -0,19 (Tabela 1).

A mortalidade infantil por malformações congêni-
tas obteve sua maior taxa em 2003, diminuiu no ano 
seguinte e permaneceu estável até sofrer nova queda 
em 2007 (segunda menor taxa do período estuda-
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Tabela 1  -  Taxas de mortalidade infantil, respectivos intervalos de confiança a 95% (IC
95%

), taxas de 
mortalidade neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal em Pelotas-RS. Brasil, 1996-2008

Ano Taxa de mortalidade infantil 
(IC

95%
)a

Taxa de mortalidade 
neonatal precoce

Taxa de mortalidade 
neonatal tardia

Taxa de mortalidade 
pós-neonatal

1996 20,9 (17,2-24,6) 9,15 3,97 7,77

1997 19,7 (16,1-23,3) 11,13 2,06 6,51

1998 20,8 (17,1-24,5) 11,27 2,56 7,00

1999 20,2 (16,6-23,7) 9,42 2,64 8,10

2000 16,4 (13,0-19,7) 7,66 1,78 6,94

2001 20,3 (16,4-24,2) 9,84 2,95 7,48

2002 20,4 (16,3-24,6) 10,54 3,87 6,03

2003 19,1 (15,0-23,2) 8,16 3,73 7,22

2004 18,2 (14,2-22,2) 8,76 3,37 6,06

2005 19,8 (15,6-24,0) 8,25 4,95 6,60

2006 15,5 (11,8-19,3) 9,18 3,06 3,30

2007 12,3 (8,6-15,5) 5,02 2,51 4,77

2008 17,0 (10,6-18,2) 8,39 3,93 4,72

a) Variação percentual média anual: - 0,19

Mortalidade infantil por malformações congênitas

do), observando-se discreto aumento no último ano 
analisado. Quanto à mortalidade por malformações, 
os intervalos de confiança mostraram diminuição a 
partir de 2003. De forma semelhante à mortalidade 
infantil, pode-se constatar que, na maioria dos anos, 
o maior componente da mortalidade por malforma-
ções congênitas encontrava-se no período neonatal 
precoce. A variação percentual média anual foi de 
-0,79 (Tabela 2).

A análise das médias móveis a cada três anos 
mostrou resultados semelhantes, ou seja, as maiores 
taxas de mortalidade infantil e da mortalidade infantil 
por malformações congênitas ocorreram no primeiro 
período analisado (1996-1998), e os menores no últi-
mo (2006-2008). Constatou-se queda tanto na taxa de 
mortalidade infantil quanto na mortalidade infantil por 
malformações congênitas, a partir de 2002-2004; en-
tretanto, ocorreu diminuição mais expressiva a partir 
de 2004-2006. Quanto aos intervalos de confiança, a 
mortalidade infantil apresentou diferenças no período 
2006-2008 e nos triênios anteriores a 2003-2005, 

enquanto a mortalidade por malformações congênitas 
foi menor desde 2005-2007, resultando em variações 
percentuais médias anuais de -0,15 e -0,51 respecti-
vamente (Tabela 3).

A Figura 1 ilustra as taxas brutas de mortalidade 
infantil e suas médias móveis, assim como as taxas 
brutas da mortalidade por malformações congênitas 
e suas respectivas médias móveis. Vê-se a estabilidade 
garantida pelo cálculo das médias móveis, mostrando 
uma real diminuição da mortalidade infantil.

A análise de regressão linear para a taxa de morta-
lidade infantil indicou uma tendência estatisticamente 
significativa de redução β=-0,03, (IC

95%
: -0,05 a -0,01; 

p<0,01), com valores de R2 de 0,52; e a análise das 
médias móveis revelou β=-0,03, (IC

95%
: -0,04 a -0,01; 

p<0,01), com valores de R2 de 0,65. A diminuição da 
taxa de mortalidade infantil é melhor observada na 
Figura 2A, a qual mostra os resultados da regressão 
linear para as médias móveis.

A regressão linear simples para o coeficiente de 
mortalidade por malformações congênitas indicou 
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que não houve redução estatisticamente significativa, 
com β=-0,01, (IC

95%
: -0,04 a 0,02; p=0,41) e, para 

as médias móveis de mortalidade por malformações 
congênitas, β=-0,01, (IC

95%
: -0,02 a 0,01; p=0,32), 

com valores de R2 de 0,06 e 0,11 respectivamente. Os 
resultados da regressão linear das médias móveis das 
taxas de mortalidade por malformações congênitas 
foram apresentadas na Figura 2B.

Discussão

As técnicas de análise utilizadas no estudo mostra-
ram diminuição das taxas de mortalidade infantil e das 
taxas por malformações congênitas, entre 1996 e 2008. 
Contudo, verificou-se que a mortalidade infantil e a 
mortalidade por malformação congênita em Pelotas-RS 
não seguiam a mesma tendência de diminuição. Em 
2008, apesar de verificado um pequeno aumento das 
taxas de mortalidade infantil especifico por malforma-

ções congênitas, a análise de regressão linear simples, 
ainda que não tenha revelado alteração na mortalidade 
por malformações congênitas, confirmou a diminuição 
da mortalidade infantil no período.

É mister ressaltar: a análise revelou que as prin-
cipais causas de mortalidade infantil em Pelotas-RS, 
como em todo o Brasil,2 ainda são as afecções origina-
das no período perinatal, ocorrendo principalmente no 
período neonatal precoce. Não obstante a diminuição 
das taxas, perduraram níveis mais elevados do que 
aqueles encontrados nos países desenvolvidos, exigin-
do esforço na qualificação dos cuidados de pré-natal 
e na assistência ao momento do parto.21

Estudos ecológicos apresentam as limitações decor-
rentes do uso de fontes de dados secundários: proble-
mas de subnotificação e de erros de classificação. Além 
disso, o cálculo direto da taxa de mortalidade infantil, 
pelos dados do SIM e do Sinasc, é recomendado apenas 
quando ambos os sistemas possuem boas coberturas. 

Tabela 2  -  Taxas de mortalidade infantil por malformações congênitas, respectivos intervalos de confiança 
a 95% (IC

95%
), taxas de mortalidade neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal por 

malformações em Pelotas-RS. Brasil, 1996-2008

Ano
Taxa de mortalidade por 

malformações congênitas 
(IC

95%
)a

Taxa de mortalidade 
neonatal precoce

Taxa de mortalidade 
neonatal tardia

Taxa de mortalidade 
pós-neonatal

1996 4,0 (3,9-4,0) 1,9 0,5 1,6

1997 4,3 (4,2-4,3) 2,4 0,9 1,0

1998 3,9 (3,9-4,0) 2,4 0,5 1,0

1999 1,2 (1,1-1,2) 0,6 0,3 0,3

2000 3,2 (3,2-3,3) 1,1 0,4 1,7

2001 3,7 (3,7-3,8) 1,7 0,4 1,6

2002 3,4 (3,4-3,5) 1,7 0,4 1,3

2003 4,4 (4,4-4,5) 2,3 0,5 1,6

2004 3,1 (3,1-3,2) 1,1 0,7 1,3

2005 3,1 (3,0-3,1) 1,2 0,7 1,2

2006 3,1 (3,0-3,1) 1,9 0,7 0,5

2007 2,0 (2,0-2,1) 0,2 0,8 1,0

2008 2,6 (2,6-2,7) 1,0 1,0 0,6

a) Variação percentual média anual: - 0,79
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Mortalidade infantil por malformações congênitas

Figura 1  -  Taxa de mortalidade infantil (CMI), taxa de mortalidade por malformações congênitas (TMMF), 
médias móveis das taxas de mortalidade infantil (MIMOV) e médias móveis das taxas de mortalidade 
por malformações congênitas (TXMOV) em Pelotas-RS. Brasil, 1996-2008
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Tabela 3  -  Taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade por malformações congênitas, respectivos 
intervalos de confiança a 95% (IC

95%
) das médias móveis a cada três anos (variação percentual média 

anual) em Pelotas-RS. Brasil, 1996-2006

Anos Taxa de mortalidade infantil 
(IC

95%
)a

Taxa de mortalidade por malformações congênita
(IC

95%
)b

1996-1998 20,5 (18,4-22,6) 4,1 (4,0-4,1)

1997-1999 20,2 (18,1-22,3) 3,1 (3,1-3,1)

1998-2000 19,2 (17,1-21,2) 2,7 (2,7-2,8)

1999-2001 18,9 (16,8-21,0) 2,6 (2,6-2,7)

2000-2002 18,9 (16,7-21,1) 3,5 (3,4-3,5)

2001-2003 20,0 (17,6-22,3) 3,9 (3,8-3,9)

2002-2004 19,3 (16,9-21,6) 3,7 (3,6-3,7)

2003-2005 19,0 (16,6-21,4) 3,5 (3,5-3,6)

2004-2006 17,8 (15,5-20,2) 3,1 (3,1-3,1)

2005-2007 15,9 (13,7-18,1) 2,7 (2,7- 2,8)

2006-2008 14,0 (11,9-16,1) 2,6 (2,5-2,6)

a) Variação percentual média anual: – 0,15

b) Variação percentual média anual: – 0,51
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Deve-se ressaltar, entretanto, que a qualidade do SIM 
vem sendo aprimorada22 e que em Pelotas-RS, todos os 
óbitos infantis têm sido investigados;4 a quase totalida-
de dos partos é hospitalar, o que garante confiabilidade 
aos sistemas de informação.23 Contudo, não se pode 
analisar a mortalidade fetal associada à malformação 
congênita.

No ano de 2007, após cinco anos sem casos de 
rubéola, aconteceu uma epidemia da doença em 
Pelotas-RS. O vírus circulou entre a população de 
estudantes e trabalhadores em idade fértil e com vida 
sexual ativa. Do total de casos, 72,2% foram homens e 
os restantes 27,8%, mulheres, o que poderia provocar 
um aumento da mortalidade infantil por malforma-
ção congênita.24 No mês de agosto de 2007, houve 
imunização de bloqueio com vacina dupla viral para 
homens e mulheres de 20 a 49 anos de idade. Um 
estudo de caráter avaliativo do Sistema de Vigilância 
Epidemiológica da Síndrome da Rubéola Congênita no 
Brasil9 identificou as incidências anuais de síndrome 
da rubéola congênita no Brasil, observando uma inci-
dência da síndrome da rubéola congênita de 2,5 casos 
por mil nascidos vivos em 2001 e uma queda anual a 

partir de 2002, chegando a 0,1 casos por mil nascidos 
vivos em 2005. Entre os casos avaliados e confirmados 
de síndrome da rubéola congênita, observou-se 48,0% 
de letalidade.9 Em períodos epidêmicos de rubéola, a 
incidência de síndrome da rubéola congênita é de 1 a 
4 casos por mil NV, enquanto em períodos endêmicos 
ela varia de 0,1 a 0,8 por mil NV, mostrando que recém-
nascidos têm quatro vezes mais risco de apresentar 
síndrome da rubéola congênita após uma epidemia 
de rubéola.24 Em outros estudos sobre síndrome 
da rubéola congênita e suas consequências, foram 
identificadas taxas de mortalidade dessas crianças de 
16,0%11 até 48,0%,9 influenciando diretamente na taxa 
de mortalidade infantil.

Deduziu-se que as intervenções desenvolvidas 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas-RS 
para conter a epidemia de rubéola tiveram influencia 
positiva: foi identificado apenas um caso de síndrome 
da rubéola congênita, não se refletindo em aumento 
de malformações congênitas nas crianças nascidas no 
ano de 2008. Cabe salientar o bloqueio vacinal dos 
contatos dos casos, e a campanha de vacinação contra 
rubéola e sarampo desencadeada nos meses de agosto 

Maria Regina Reis Gomes e Juvenal Soares Dias da Costa

Figura 2  - Regressão linear das médias móveis para mortalidade infantil em Pelotas-RS. Brasil, 1996-2008
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Resumo
Objetivo: o estudo objetiva descrever os principais indicadores epidemiológicos da malária no Estado do Tocantins, Brasil, e 

compará-los àqueles da Amazônia legal, entre 1999 e 2009. Métodos: foram utilizados dados secundários do Sistema de Infor-
mação de Malária (SISMAL) e do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária), da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Resultados: Tocantins registrou 5.679 casos de malária em 1989 e 129 casos 
em 2009; nesse período de 20 anos, a incidência parasitária anual diminuiu 94%; os casos importados predominaram sobre os 
autóctones durante toda a série histórica; o indicador de internações por malária permaneceu elevado; Plasmodium vivax foi a 
principal causa de morbidade. Conclusões: Tocantins se classifica como área de baixo risco para malária e assemelha-se à situação 
epidemiológica dos estados não Amazônicos; porém, em função dos casos importados, o esforço conjunto das instituições locais 
deve se manter ativo para detectar os primeiros sinais da doença e evitar o surgimento dos casos isolados. 

Palavras-chave: malária; epidemiologia; Plasmodium; parasitologia. 

Abstract
Objective: the study aims to describe the main epidemiological indicators of malaria in the State of Tocantins, Brazil, 

and compare it those of Amazon region data, from 1999 to 2009. Methods: descriptive analysis on secondary data of Ma-
laria Surveillance System (SISMAL) and Malaria Epidemiological Surveillance Information System (SIVEP-malaria), Health 
Surveillance Secretariat, Ministry of Health. Results: Tocantins registered 5,679 cases of malaria in 1989 and 129 cases in 
2009; in this period of 20 years, the annual parasite incidence decreased 94%; imported cases prevailed over indigenous ones 
throughout the historical series; the indicator of hospital admissions for malaria remained high; Plasmodium vivax was the 
major cause of morbidity. Conclusions: Tocantins is classified as low risk area for malaria, similar to the epidemiological 
status of Brazilian States not included in the Amazon region; however, because of imported cases, the joint effort of local 
institutions needs to continue active to detect early signs of the disease and to prevent new isolated cases.

Key words: malaria; epidemiology; Plasmodium; parasitology.

doi: 10.5123/S1679-49742012000100013

* Artigo baseado em pesquisas realizadas para a dissertação de Mestrado de Éldi Vendrame Parise, apresentada ao Programa 
de Mestrado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins em 2010. O estudo contou com o apoio financeiro de 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Tocantins.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):129-140, jan-mar 2012



130

Introdução

A malária é uma doença muito antiga, cujos relatos 
de febres intermitentes antecedem a era cristã. Ela já 
provocou inúmeras mortes e muitos problemas sociais 
e econômicos, a ponto de ser reconhecida como uma 
das mais graves doenças parasitárias no mundo.1,2

A infecção é causada por um protozoário. Em 1898, 
Ronaldo Ross encontrou formas do parasito no interior 
de um mosquito que se alimentara de um portador 
da doença. Desde então, tem-se conhecimento que 
a transmissão da malária ocorre pelo mosquito do 
gênero Anopheles. Na região Amazônica, o Anopheles 
darlingi é o principal vetor de real importância epide-
miológica, por sua distribuição geográfica, antropofilia 
e capacidade de ser infectado por diferentes espécies 
de Plasmodium.2,3

Na região das Américas, o Brasil é o país que 
mais registra malária: cerca de 50,0% dos casos no 
continente,2 dos quais 99,9% são na Amazônia Legal, 
composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins.4

As espécies parasitárias associadas à malária 
humana no Brasil são: Plasmodium vivax; Plasmo-
dium falciparum; e, eventualmente, Plasmodium 
malariae.2,5 No Tocantins, embora haja registros da 
predominância do P. vivax desde 1993, com 53,66% 
dos casos,6 e aumento progressivo até 2002, com 79% 
dos casos,7 o P. falciparum é a espécie mais virulenta 
da malária, responsável pelas formas graves que po-
dem  levar a óbito.8

O Estado do Tocantins foi instituído no ano de 
1988, a partir do desmembramento de Goiás, e sua 
emancipação política e administrativa aconteceu no 
ano seguinte. Segundo Marques e colaboradores,9 em 
1985, Goiás registrou 2.101 (31,7%) casos autóctones, 
31 (0,5%) introduzidos e 4.497 (67,8%) importados, 
distribuídos em 75 municípios. Do total de autóctones, 
78,1% foram notificados em 20 municípios da região 
Norte goiana, hoje integrante do Estado do Tocantins.

Considerando-se a importância de se obter um 
conhecimento adequado sobre a evolução da malária 
e suas características endêmicas, torna-se significati-
vamente útil a elaboração de estudos epidemiológicos 
locais que permitam a estratificação e análise dos 
dados, para que os setores encarregados do controle 
conheçam os indicadores, analisem aqueles que se 

mostram favoráveis à transmissão e possam agir de 
forma adequada. Ademais, tornar público o registro 
dos dados contribuirá para manter viva a história da 
malária no Tocantins e servir de embasamento cientí-
fico para futuras pesquisas.

O objetivo do presente estudo é descrever os princi-
pais indicadores epidemiológicos da malária no Estado 
do Tocantins desde 1989, ano de sua emancipação 
política e administrativa, até 2009, e compará-los com 
aqueles da Amazônia legal no mesmo período.

Métodos

O Estado do Tocantins, formado por 139 municí-
pios, localiza-se na região Norte do Brasil e faz parte 
da Amazônia brasileira. Possui uma área territorial de 
277.620,914 km², população de 1.292.063 habitantes 
e densidade demográfica de 4,5 habitantes por quilô-
metro quadrado.10

Realizou-se estudo descritivo com dados secun-
dários, obtidos do Sistema de Informação de Malária 
(SISMAL) e do Sistema de Informações de Vigilância 
Epidemiológica – Malária (SIVEP-Malária), da Secre-
taria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A 
análise concentrou-se nos casos de malária notificados 
por busca ativa e busca passiva, pois representam 
apenas casos novos.

O estudo compreende a análise de duas séries de 
dados. A primeira corresponde à frequência absoluta 
dos casos de malária notificados na Amazônia Legal e 
no Estado do Tocantins, no período de 1989 a 2009, 
tendo como referência o ano da emancipação política 
e administrativa do estado. A segunda série de dados 
corresponde aos casos de malária disponíveis para 
análise no Tocantins, no período de 1999 a 2009, 
uma vez que não houve informações completas para 
extração de dados para os anos anteriores.

Na região das Américas, o Brasil é o 
país que mais registra malária: cerca 
de 50,0% dos casos no continente. 
Destes, 99,9% são na Amazônia 
Legal, composta pelos estados do 
Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins.
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Na série histórica definida pelo estudo – e de acordo 
com os procedimentos de Atanaka-Santos11 e Silveira 
e Rezende12 –, foram analisados:
-  percentual de casos autóctones e importados;
-  índice de lâminas positivas para P. falciparum 

(ILPf);
-  índice de lâminas positivas para P. vivax (ILPv);
-  índice de lâminas positivas para malária mista, por 

P. falciparum + P. vivax (ILPf+Pv);
-  incidência parasitária anual (IPA);
-  índice de lâminas parasitadas (ILP);
-  índice anual de exames de sangue (IAES);
-  coeficiente de letalidade por malária (CLM); e
-  percentual de internação por malária (PIM).

O método utilizado para identificar as espécies de 
Plasmodium no Tocantins foi o da microscopia da 
gota espessa de sangue, colhida por punção digital e 
corada pelo método de Walker.4

A população-alvo do estudo foi definida como o 
número de habitantes do estado, base para o cálculo 
da IPA e do IAES. Dados censitários, estimativas po-
pulacionais, internações e óbitos por malária foram 
obtidos do banco de dados do Departamento de In-
formática do Sistema Único de Saúde – Datasus –, do 
Ministério da Saúde.

A partir dos valores do IPA, os indicadores puderam 
ser classificados segundo quatro níveis: alto risco (IPA 
superior a 49,9 casos por mil habitantes); médio risco 
(IPA entre 10 e 49,9 casos/1000 hab.); baixo risco 
(IPA entre 0,1 e 9,9 casos/1000 hab.); e sem risco 
(IPA igual a zero).2

Para o cálculo de estatísticas descritivas, utilizou-se 
o software Bioestat versão 5,0.

De acordo com as normas éticas para pesquisa en-
volvendo seres humanos, estabelecidas pela Resolução 
nº 196/96 do Conselho Nacional da Saúde, o projeto de 
pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universi-
dade Federal do Tocantins e aprovado em plenário, no 
dia 10 de junho de 2008, sob o no 024/2008.

Resultados

No período de 1989 a 2009, foram notificados 
10.204.331 casos de malária na Amazônia Legal, 
com média de 485.920 casos por ano. Observou-se 
um período de estabilidade entre 1989 e 1992, com 
registro próximo de 555 mil casos/ano. A incidência 
reduziu-se para 479.133 no ano seguinte, porém 

voltou a crescer até 1995, ano em que se registraram 
561.025 casos: um aumento de 14,6% com relação 
a 1993. Após esse período, a incidência da doença 
mostrou oscilações sucessivas. Os anos de menor 
registro foram 1997, com 403.108 casos, 2002, 
com 348.258 casos, e o mais importante de todos, 
2009, com 308.215 casos, intercalados por dois anos 
com picos bem evidentes: o primeiro em 1999, com 
635.646 casos; e o segundo em 2005, com 606.019 
casos. Passado o ano de 2005, a incidência da malária 
na Amazônia Legal veio a diminuir gradativamente, até 
2009, quando representou uma redução de 51,5% 
em relação a 1999 (Figura 1).

Na mesma série histórica, no norte de Goiás e a par-
tir de 1999 no Tocantins, houve registro 42.790 casos 
de malária, com média de 2.038 casos/ano. A maior 
frequência ocorreu em 1989, com 5.679 casos, a que 
se seguiu queda constante até 1994, com 2.106 casos. 
No entanto, 1995 apresentou uma elevação expressiva 
de 76,5%, alcançando 3.716 casos. Em 1996 e 1997, 
o número de casos voltou a cair; em 1998, porém, 
apresentou novo aumento, de 68,9% em relação ao ano 
anterior, registrando 2.758 casos. A partir desse ano, 
observou-se comportamento diferente ao da Amazônia 
Legal: viu-se reduzir o número de casos gradativamente 
no Tocantins, à exceção do ano de 2003. Em 2009, 
foram registrados apenas 129 casos, representando 
uma redução de 93,7% em relação a 1999.

Entre 1999 a 2009, foi observada uma predominân-
cia dos casos importados sobre os casos autóctones: 
dos 9.784 casos de malária registrados no período, 
3.751 (38,3%) foram autóctones e 6.033 (61,7%) 
importados. Os casos importados prevaleceram 
durante toda a série histórica à exceção de 2001, 
único período em que os autóctones ultrapassaram os 
importados, ainda que em número pequeno de casos: 
634 (50,9%) casos autóctones e 610 (49,1%) casos 
importados (Figura 2). A partir de 2002, os casos 
importados distanciaram-se de forma progressiva, 
até 2008, quando representaram o maior percentual 
da série em estudo: 92,1% dos casos. Nesse ano, os 
casos autóctones representaram 13 ocorrências iso-
ladas, tão-somente, o que se pode considerar como 
malária residual.

Ao analisar separadamente as áreas com maior 
risco de infecção, alguns municípios se sobressaí-
ram por registrar o maior percentual de autoctonia: 
Araguatins-TO, com 848 casos (22,6%); Caseara-TO, 
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670 casos (17,9%); Araguacema-TO, 309 casos 
(8,2%), e Marianópolis do Tocantins-TO, com 226 
casos (6,03%%). Estes quatro municípios somados 
representaram 54,7% do total de casos de malária au-
tóctones registrados em Tocantins, entre 1999 e 2009.

Nesse período, foram registrados 7.384 casos de 
malária por P. vivax, 2.082 por P. falciparum, 307 

casos de infecções mistas (P. vivax + P. falciparum) e 
apenas 11 casos por P. malariae no Tocantins. Houve 
redução constante no número de casos de malária, 
por todas as espécies parasitárias.

Foram registrados 513 casos de malária por P. 
falciparum em 1999 e, logo após, uma progressiva 
diminuição até 2009, ano em que se registrou apenas 

Figura 2  -  Distribuição anual dos casos de malária e percentual de autóctones e importados, registrados no 
Estado do Tocantins. Brasil, 1999 a 2009
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Figura 1  -  Distribuição anual dos casos de malária registrados na Amazônia Legal e no Estado do Tocantins. 
Brasil, 1989 a 2009
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22 casos, correspondendo à redução de 95,7%. Seu 
percentual com relação às demais espécies reduziu-se 
de 1999 (25,3%) até 2003 (15,9%), teve um incre-
mento até 2007 (29,5%), seguido de nova diminuição 
até 2009 (17,1%) (Figura 3). As proporções de 
infecções mistas, por P. falciparum + P. vivax, não 
obstante o percentual reduzido, apresentaram ten-
dência crescente, de 1,3% (27 casos) em 1999 para 
11,5% (19 casos) em 2008; em 2009, sua proporção 
diminuiu para 3,9% (5 casos).

Quando agrupados os dados das infecções por P. 
falciparum com aqueles das infecções mistas, onde 
também há P. falciparum, foram registrados 2.389 ca-
sos: em 1999, foram 540 casos (26,6%); em 2008, 61 
casos (o maior percentual da série histórica: 36,9%); e 
em 2009, observou-se redução para 27 casos (20,9%), 
resultando na média anual de 217 (24,4%). Houve 
uma aproximação entre os percentuais de P. vivax e 
P. falciparum embora aquele predominasse em todo o 
período sob estudo, registrando sua maior proporção 
relativa em 2003 – 81,2%, ou 983 casos – e a menor 
em 2008 – 63,0%, ou 104 casos.

A análise do risco de transmissão da malária veri-
ficou que em 1999, a IPA era de 1,79 casos por mil 
habitantes, e em 2009, de apenas 0,10 casos por mil 

habitantes: uma redução de 94,4% (Figura 4). O IAES 
teve seu melhor valor em 1999, com 1,04/100 habitan-
tes, e o pior em 2009, com 0,07/100 habitantes: uma 
redução constante e expressiva, de 93,3%. Enquanto 
isso, o ILP, de 17,2% em 1999, subiu para 25,5% em 
2003: aumento de 48,7%. Logo, veio a diminuir len-
tamente, até 2009, chegando a 13,4%: uma redução 
de 47,6% em relação a 2003.

Embora o Tocantins tenha apresentado redução do 
IPA, o PIM se manteve na média de 26,3%: seu menor 
valor foi encontrado para 2003 (20,9%), o maior em 
2006 (35,4%), e em 2009, reduziu-se para 26,4% 
(Figura 5).

Ao comparar os PIM com as infecções que envol-
vem P. falciparum + infecções mistas, observou-se 
diminuição de 7,8% de seu percentual entre 1999 e 
2003, aumento de 18,2% até 2008 e queda de 16,0% 
em 2009: uma redução de 21,3% dessas infecções em 
todo o período, enquanto as proporções de interna-
ções por malária reduziram-se apenas 3,5%. Na análise 
da relação das internações com o tipo de infecção, 
somente 5,6% das infecções por P. falciparum, 8,2% 
por P. vivax, 21,1% por P. malariae, 16,0% por outras 
formas de malária e 49,0% por parasito não identifi-
cado. O coeficiente de letalidade, entretanto, de 0,49 
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Figura 3  -  Índice de lâminas positivas por Plasmodium vivax, por Plasmodium falciparum e por Plasmodium 
falciparum + Plasmodium vivax, registradas no Estado do Tocantins. Brasil, 1999 a 2009

a) ILPv: índice de lâminas positivas por Plasmodium vivax

b) ILPf: índice de lâminas positivas por Plasmodium falciparum

c) IL(Pf+Pv): índice de lâminas positivas por Plasmodium falciparum + Plasmodium vivax
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por 100 habitantes em 1999 (2 casos), correspondeu 
a um caso por ano até 2005; e zerou, depois deste ano.

Nos últimos sete anos da série histórica estudada 
(2003-2009), ficou explícito o baixo desempenho do 

diagnóstico e tratamento. Em média, 75,1% dos casos 
de malária no Tocantins iniciaram tratamento após 
48 horas do início dos primeiros sintomas; porém, 
quando o paciente foi identificado e diagnosticado, 
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90,7% dos casos iniciaram tratamento imediatamente, 
antes das 24 horas da coleta.

Discussão

A distribuição anual dos casos demonstrou que no 
Tocantins a malária apresentou comportamento dife-
rente ao da Amazônia Legal. Em períodos alternados, 
esse comportamento na Amazônia foi atípico, com 
sucessivas oscilações e períodos de difícil controle, 
porém com redução de 44,7% dos casos entre 1989 
e 2009. Essa redução foi mais evidente, com mais de 
5.000 casos no primeiro ano de estudo para pouco 
mais de 100 em 2009, uma redução de 97,8%, que 
aproxima o Tocantins da situação epidemiológica da 
malária dos estados não amazônicos.

A instabilidade dos indicadores da malária obser-
vada nos 20 anos estudados, possivelmente, reflete a 
política de desenvolvimento e ocupação da Amazônia 
iniciada na década de 1980. Até 1992, os números 
mantiveram-se acima dos 500 mil casos/ano, o que 
chegou a representar um fator impeditivo para o de-
senvolvimento da região. Diante de um quadro cada 
vez mais grave, em 1992, o Brasil passou a seguir as 
recomendações da Conferência Ministerial de Amsterdã 
e fortaleceu as vigilâncias epidemiológicas regionais e 
locais, promovendo diagnóstico precoce e tratamento 
oportuno e adequado aos doentes. Como resultado 
dessas medidas, mudou o paradigma de controle e o 
objetivo de luta contra a malária passou a ser o homem, 
não mais o mosquito. O programa da erradicação, por 
meio da aplicação intradomiciliar de DDT e do uso de 
drogas antimaláricas, foi transformado em programa de 
controle para se adequar a cada realidade, e a estratégia 
adotada passou a ser o manejo adequado dos pacientes 
para prevenir os casos graves, evitar as mortes e as 
perdas sociais e econômicas causadas pela doença.3,13

Apesar desses esforços, ações isoladas e desco-
ordenadas, frequentemente desprovidas de qualquer 
análise epidemiológica, somadas à falta de decisão 
política para execução da proposta de forma integral, 
levaram a malária – que teve uma queda em 1993 – a 
recrudescer em quase todos os estados,3,13 atingindo 
seu limite em 1999, quando o IPA registrou 31,9 lâ-
minas positivas por mil habitantes.5 Não foi o caso do 
Tocantins, que registrou, naquele ano, um IPA de 1,79.

Para enfrentar essa situação, em junho de 2000, o 
Ministério da Saúde lançou o Plano de Intensificação 

das Ações de Controle da Malária (PIACM) em parceria 
com estados e municípios. O PIACM propunha reduzir 
em 50,0% a incidência da malária nos nove estados da 
Amazônia Legal até dezembro de 2001.1,3 Os resulta-
dos do plano foram expressivos, tanto que, no ano de 
2002, a Amazônia registrou uma redução de 45,2% em 
relação a 1999. Porém, essa redução não foi mantida 
e a malária voltou a crescer gradativamente, como 
consequência das dificuldades de sustentabilidade das 
estratégias até então utilizadas para seu controle: falta 
de estrutura dos serviços locais de saúde, insuficiência 
de recursos humanos capacitados para diagnóstico e 
tratamento, interrupção no abastecimento de medi-
camentos, baixa efetividade dos inseticidas e pouca 
interação entre as medidas de controle e prevenção.3

Ao constatar a instabilidade nos avanços, o Minis-
tério da Saúde reestruturou suas ações novamente e 
lançou o Programa Nacional de Controle da Malária 
(PNCM), procurando manter os ganhos obtidos pelo 
PIACM. Houve maior investimento das três esferas do 
governo, crescente envolvimento dos municípios na 
execução das medidas de controle, aumento do núme-
ro de laboratórios, capacitação de recursos humanos, 
fortalecimento dos postos de atendimento, inserção 
das ações de controle da malária pelos programas 
da atenção básica, educação em saúde e mobilização 
social em parceria com outras instituições, pesquisa 
entomológica, controle seletivo de vetores, uso de 
esquema terapêutico para P. falciparum mais eficaz e 
sustentabilidade política das ações.1 No bloco Amazô-
nico, entretanto, os resultados demoraram a aparecer: 
a malária avançou na região até 2005, registrando 
606.019 casos e um IPA de 26,7 lâminas positivas 
por mil habitantes. Nos últimos anos, a malária na 
Amazônia tem diminuído gradativamente, atingindo, 
em 2009, uma redução de 49,1% em relação a 2005 
– ou de 51,6%, em relação a 1999.

No Tocantins, no período de 1989 a 2009, a maior 
frequência da malária foi observada no primeiro ano 
da série, data da emancipação política e administrativa 
do estado. Embora se observe tendência decrescente 
no número de casos, ocorreram dois episódios bem 
evidentes: o primeiro em 1995 e o segundo em 1998, 
acompanhando as elevações do número de casos na 
Amazônia Legal. Passado 1998, com exceção de 2003, 
a incidência da malária apresentou redução constante, 
atingindo em 2006 o melhor valor entre os estados que 
compõem o bloco amazônico, com redução de 47,7% 
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em relação a 2005,14 e, no último ano-objeto deste es-
tudo, o menor registro de toda série histórica: 13 casos. 
Esses resultados estão, possivelmente, relacionados ao 
empenho das equipes encarregadas de cumprir as metas 
estabelecidas pelos programas, expansão da rede de 
diagnóstico, tratamento adequado e oportuno dos casos 
identificados e intensificação das ações de controle, 
incorporadas aos serviços de atenção básica de saúde.3,5 
Com a emancipação do estado, houve estruturação gra-
dativa dos postos de atendimento e capacitação contínua 
para todos os níveis de profissionais que trabalham com 
o agravo – agentes de endemias, digitadores, médicos, 
enfermeiros e laboratoristas –, de modo que todos 
os municípios foram beneficiados. Com o passar dos 
anos, a organização das estratégias e o aprendizado dos 
profissionais consolidaram-se e a malária respondeu 
favoravelmente, com redução constante. Quanto ao 
leve incremento observado em 2003, pode ser reflexo 
da ascensão de casos que se observava em toda a região 
Amazônica: ainda que as equipes diretamente envolvidas 
estivessem a desempenhar seu papel, as dificuldades 
na sustentação das estratégias utilizadas para o con-
trole e o enfraquecimento do envolvimento político na 
manutenção do programa nos períodos de transição 
de governo,15 impediram de frear o crescimento no 
número de casos.

Desde a criação do Estado do Tocantins, os gover-
nos têm impulsionado a matriz energética e as ativida-
des socioeconômicas do estado com a implantação de 
vários projetos e técnicas inovadoras, que possibilita-
ram a expansão da agricultura para áreas de cerrado. 
Atualmente, a agricultura irrigada por inundação para 
produção de arroz, milho, soja, feijão e frutas tropicais 
destaca-se pela extensão e cultivo de duas safras. A 
produção de soja teve aumento de mais de 300,0%, no 
período de 2003 a 2006, e a pecuária de subsistência 
aumentou quase 80,0% do próprio rebanho, abrindo 
espaço ao agronegócio no qual máquinas e técnicas 
avançadas alcançam alta produtividade.16 Todos essa 
modernização resultou em impactos desastrosos ao 
cerrado tocantinense, intensos desmatamentos, for-
mação de imensos lagos e ampliação de áreas abertas 
para o cultivo, que, por sua vez, tornaram-se aliadas 
na redução e consolidação da baixa transmissão da 
malária. Castro e colaboradores17 referem que, com 
o avanço da floresta e limpeza do estabelecimento de 
agricultura, pecuária e desenvolvimento urbano, a 
transmissão da malária é substancialmente reduzida. 

As condições ecológicas são substituídas por um pro-
cesso mais organizado de urbanização, promovendo 
redução significativa na densidade do vetor e da expo-
sição humana à fonte de infecção e, consequentemente, 
baixos níveis de transmissão e baixas taxas de malária.

A análise do período de 1999 e 2009 indicou que 
a malária no Tocantins teve redução expressiva de 
93,7%. As proporções entre os casos autóctones e 
os casos importados mostraram tendências inversas: 
os importados atingiram, nos últimos anos, cerca de 
90,0% dos casos,18,19 diferentemente do que ocorre nos 
demais estados partícipes da Amazônia Legal, onde a 
maioria dos casos é autóctone.

Se os fatores relacionados ao desenvolvimento 
econômico do Tocantins tornam o estado receptivo ao 
agravo, porque favorecem o fluxo intenso de pessoas 
vindas de outros municípios em busca de oportunida-
des de trabalho ou necessidades comerciais, as ações 
regionais de bloqueio dos focos têm sido imediatas e 
eficazes no sentido de manter reduzida sua transmis-
são. Tanto é, que se pode considerar o baixo número 
de casos autóctones no estado como malária residual, 
pela ocorrência isolada de casos registrados nos úl-
timos dois anos: 13 em cada ano. Esses casos foram 
regularmente tratados e acompanhados, e o ambiente 
de sua ocorrência manejado com medidas de combate 
ao vetor e busca ativa de casos. Aparentemente, esse 
número reduzido de casos não configura risco de 
surto para o estado. Todavia, é importante manter o 
monitoramento sistemático das áreas, pois o compor-
tamento da doença pode se alterar, revestindo-se de 
características de gravidade e risco potencial de vida.

Quanto às espécies do parasito, o P. vivax repre-
sentou a maior causa de morbidade: média de 73,3% 
dos casos.20 Observaram-se sinais de redução nos 
percentuais do P. vivax até 2008, e um aumento de 
16,0% no último ano, 2009; enquanto o P. falciparum 
teve aumento em seu percentual até 2007, chegando 
a 29,5% dos casos, para depois, reduzir até 2009, 
registrando 17,1%, dados parecidos com os do Es-
tado do Maranhão,21 mas diferentes do que ocorre 
no Estado de Mato Grosso.11 Quando se somaram 
os casos de malária por P. falciparum às infecções 
mistas, seu percentual ficou mais elevado e chegou a 
36,9% em 2008. Não obstante, estudos revelaram que 
o percentual de casos de malária por P. falciparum no 
Tocantins já se mostrou mais elevado, apresentando 
pico de 46,0% no ano de 1993.7
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No Brasil, o P. falciparum predominou, com mais 
de 50,0% dos casos entre os anos de 1966 e 1973, e 
de 1984 a 1988. A predominância do parasito atribui-
se a um acelerado processo migratório, expansão das 
atividades garimpeiras, desmatamentos e projetos de as-
sentamentos. O P. vivax passou a predominar a partir de 
1989 (52,3%),6 chegando a quase 90% em 2008.4 Ainda 
segundo dados do Brasil armazenados pelo Ministério 
da Saúde, o incremento no percentual do P. falciparum 
tem preocupado as autoridades, principalmente entre 
os anos de 1999 (18,6%) e 2005 (25,7%),22 embora 
em 2009 esse percentual tenha baixando para 16,4% – 
0,65% a menos que no Estado do Tocantins.

Ao comparar os percentuais de P. falciparum do 
Tocantins com os da Amazônia, verificou-se que os 
valores da região foram mais elevados que os do estado, 
nos anos de 2001 a 2005, com média de 22,6%. A partir 
de 2006, entretanto, a participação da malária por esse 
parasito foi maior no Tocantins, com média de 24,8%, 
possivelmente, relacionada ao reduzido número de 
casos, que insinua um percentual elevado dessa espécie, 
e ao fluxo migratório de pessoas, que permanecem em 
contato direto e duradouro com a mata nativa, onde 
os vetores da doença vivem e proliferam de forma 
natural;23 visto que, a maioria dos casos notificados no 
Tocantins tem origem importada e, como fonte de infec-
ção, prevalecem atividades relacionadas a agricultura, 
pecuária, caça/pesca, garimpo e exploração vegetal.12 
Para fortalecer essas hipóteses, os dados revelaram que 
nos últimos seis anos (2003 a 2009), foram registrados 
987 casos de malária infectados por P. falciparum ou 
mista; destes, 74,1% foram importados.

Com relação à redução no percentual do P. falcipa-
rum nos anos de 2007 a 2009, ela pode ser atribuída, 
em parte, à mudança do esquema terapêutico que 
substituiu o quinino e a doxiciclina, em sete dias, pela 
combinação de Artemeter+Lumefantrine, em apenas 
três dias.4,5 Já, a baixa frequência do P. malariae 
registrada nos sistemas de informação requer acom-
panhamento mais detalhado pelos diversos setores 
envolvidos no processo: estudos publicados relevam 
que a semelhança do P. malariae com o P. vivax 
pode provocar equívoco na identificação. O método 
de visualização adotado no Brasil, da microscopia da 
gota espessa de sangue, capaz de detectar densidades 
baixas de parasitos,4 tem sido questionado por Arruda 
e colaboradores24 em suas pesquisas na Amazônia 
Legal: esses autores destacaram uma diferença entre 

a prevalência de anticorpos contra P. malariae e os 
casos notificados oficialmente, e comentam que a 
técnica oficial, recomendada pelo Ministério da Saúde 
como padrão-ouro para detecção e identificação de 
parasitos da malária, não permite avaliar a diferença 
morfológica das hemáceas infectadas por P. vivax e P. 
malariae, podendo levar a uma identificação incerta 
da espécie e a um cálculo equivocado de incidência.

Quando analisado o risco de transmissão, verificou-
se que o Estado do Tocantins se enquadra como área 
de baixo risco (IPA entre 0,1 a 9,9 casos/1000 hab.), 
classificação em que já se encontrava desde 1993, 
quando registrou 2,6 casos/1000 hab.,7 diferentemente 
da incidência registrada na Amazônia Legal (médio 
risco) e das observadas para os estados do Acre, 
Amazonas e Rondônia (alto risco).25

Quando analisado o risco da malária por local 
de infecção, quatro municípios do Tocantins, juntos, 
somaram 54,7% dos casos autóctones registrados 
no período de 1999 a 2009. Esses municípios se 
localizam no lado oeste do estado, às margens do rio 
Araguaia, e três deles – Marianópolis do Tocantins-TO, 
Caseara-TO e Araguacema-TO – na área do Cantão, no 
extremo norte da Ilha do Bananal, caracterizada pela 
combinação de três tipos de ecossistemas: amazônico, 
pantanoso e cerrado, onde se juntam mais de 833 
lagoas, lagos, ilhas e canais16 cujo ambiente tem sido 
classificado por Marques e Gutierrez como de médio 
e alto risco para malária.6

O IAES, ao seguir a mesma tendência de redução da 
IPA, refletiu, evidentemente, os níveis de transmissão 
da malária no estado, de maneira semelhante aos 
dados encontrados por Silveira e Rezende.12 Porém, é 
importante registrar que os resultados desses indica-
dores tiveram por base toda a população do estado e 
não somente uma região sob ataque, onde as medidas 
de controle adotadas por toda a equipe de trabalho 
seriam intensificadas, aumentando, assim, o índice de 
exames coletados.

Acredita-se que a redução do IAES esteja relacionada 
ao excesso de confiança dos órgãos responsáveis pelo 
controle, afrouxando as buscas pelos casos suspeitos. 
Observou-se, contudo, um aumento das lâminas pa-
rasitadas até 2003, demonstrando a força patogênica 
da doença. A partir daquele ano, com o impulso do 
governo federal, por meio do PNCM e a mobilização 
social e comunitária pelo estado e municípios, o ILP 
passou a diminuir, mesmo que o índice de exames de 
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sangue continuasse em redução, diferentemente dos 
resultados encontrados para a Amazônia Legal,12 e na 
Colômbia, onde Valero-Bernal26 enfatiza que a redução 
do IAES resulta em aumento no ILP e da IPA. Para ele, 
quando o IAES diminui e o ILP mostra tendência de 
incremento, fica evidente o ressurgimento da patologia 
com fracas possibilidades de controle, possivelmente 
pela dificuldade de acesso e baixa cobertura do sistema 
de vigilância em saúde.

Segundo Oliveira-Ferreira e colaboradores,5 o 
percentual de internação por malária é consequência 
direta do diagnóstico e tratamento. No Tocantins, 
observou-se redução da frequência dos casos no 
decorrer de todo o período em estudo. Porém, o PIM 
não seguiu a mesma tendência e se manteve acima de 
25,0% – inclusive em 2009, quando o índice de lâmi-
nas positivas para P. falciparum e mista (ILPf+mista) 
se mostrou reduzido. Possivelmente, essa constatação 
é reflexo da demora no início do tratamento: mais de 
75,0% dos casos de malária no Tocantins iniciaram 
tratamento após as 48 horas do aparecimento dos 
sintomas; diferentemente do que aconteceu na Ama-
zônia brasileira, onde 59,0% dos casos registrados 
em 2008 foram tratados nas primeiras 48 horas do 
aparecimento dos sintomas. Este avanço na agilização 
do início do tratamento é atribuído à expansão da 
rede de laboratório e à ação dos agentes comunitário 
de saúde – ACS –, que contribuíram para a tendência 
decrescente observada no percentual de internação 
por malária, de 3,3% em 1999 para 1,4% em 2009: 
uma redução expressiva, de 79%.5,25

No Tocantins, a demora para o início do tratamento 
dos pacientes e os altos percentuais de internação po-
dem estar relacionados à maior proporção de casos de 
origem importada (62,0%), em sua maioria constituídos 
de trabalhadores do campo, que somente retornam para 
junto das famílias para buscar um diagnóstico quando 
se percebem em uma situação insustentável – ocasião 
em que, geralmente, a parasitemia se encontra elevada 
na corrente sanguínea, sugerindo a necessidade de 
internação. Essa demora também se atribui à baixa in-
cidência dos casos, que pode deixar os profissionais de 
saúde menos preocupados com o agravo, sem suspeitar 
dos sintomas diferenciais da malária em um paciente 
debilitado. Wanderley e colaboradores27 enfatizam que 
indivíduos portadores de parasitos de malária sem 
tratamento ou com tratamento inadequado podem 
apresentar, do ponto de vista epidemiológico, maior 

período de parasitemia circulante, aumento dos sinais 
de gravidade e, consequentemente, maior possibilidade 
de infecção dos anofelinos e elevação dos níveis de in-
fecção. Vale destacar a importância de futuros estudos 
de análise comparativa entre o grau de parasitemia 
nos pacientes, a evolução dos níveis de gravidade e o 
potencial contaminador.

Quanto ao registro das internações por tipo de 
infecção, constam apenas 5,0% das internações de-
correntes de infecção por P. falciparum, 8,0% por P. 
vivax, 21,0% por P. malariae (cujo tipo de malária 
é pouco diagnosticado no Tocantins) e 65,0% por 
outras formas de malária ou por malária não iden-
tificada. Estes autores acreditam na possibilidade de 
registros incorretos nos prontuários das internações 
e, consequentemente, inconsistências no sistema de 
informação. Embora se saiba que a principal causa 
da internação deve-se ao potencial de gravidade do P. 
falciparum, a divergência dessa constatação com o 
observado no sistema os dados aponta para a neces-
sidade de se aprimorar e tornar os registros fiéis às 
características das internações.

Mesmo com o baixo desempenho do PIM e do 
tratamento dispensado, houve redução no número 
de óbitos no Tocantins, que deixaram de ocorrer a 
partir de 2006, possivelmente associados à redução 
dos níveis endêmicos da doença.12 Na Amazônia, os 
dados indicam que os casos vem sendo diagnosticados 
e tratados precocemente, resultando na diminuição 
do número de internações e, consequentemente, no 
registro dos óbitos, reduzindo de 0,038% em 2000 
para 0,013% em 2009.5

Se no Tocantins, há demora no tratamento a contar 
do início dos primeiros sintomas, vale lembrar que 
a média dos anos 2003 a 2009 indicou que 90,7% 
dos pacientes receberam tratamento até 24 horas da 
coleta. Isso revela que, se o indivíduo tiver acesso ao 
atendimento ou for descoberto pelos profissionais de 
saúde, ele receberá o tratamento oportuno, ao con-
trário do que geralmente ocorre com pacientes que 
adquiriram a infecção em outros estados ou países 
(origem importada).

Educação em saúde e mobilização comunitária, as-
sociadas a diagnóstico precoce, tratamento imediato e 
adequado dos pacientes, constituem estratégias de ação 
prioritárias no sentido de diminuir a gravidade dos casos 
e impedir o estabelecimento de focos de transmissão.2 
Estas são atividades a serem intensificadas, para que 
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se produzam mudanças efetivas no comportamento e 
nos hábitos dos cidadãos do Tocantins, sensibilize-se 
as equipes de saúde para o diagnóstico diferencial de 
malária e, com isso, se permita o atendimento imediato 
aos pacientes, logo no início dos sintomas.

O envolvimento do Departamento de Atenção Básica/
Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde, das 
equipes de Saúde da Família e dos agentes comunitários 
de saúde são estratégias imprescindíveis para o êxito das 
ações de prevenção, vigilância e controle da malária.3,5 
Seu sucesso, entretanto, não depende exclusivamente 
do setor Saúde mas, também, da integração de esforços 
de todos os setores da sociedade comprometidos com 
o desenvolvimento do estado. É indispensável a parti-
cipação de instituições e indivíduos responsáveis pela 
Educação, exploração de recursos naturais, preservação 
do meio ambiente, utilização e proteção dos cursos 
d’água, abertura de estradas e – o mais importante –, 
a participação comunitária.2,6,28

O estudo em tela permitiu reconhecer a capacidade 
dos serviços de saúde do país para realizar medidas de 
controle eficazes, capazes de reduzir as taxas de incidên-
cia. Não obstante, revelou a instabilidade e a fragilidade 
dessas mesmas medidas de controle, as quais deman-
dam vigilância permanente e investimentos constantes.8

Considerando-se que o Tocantins é um dos estados 
que constituem a região da Amazônia Legal, onde o fluxo 
migratório em busca de trabalho no campo é intenso e as 
condições ambientais são favoráveis ao desenvolvimento 
do vetor, as vigilâncias – epidemiológica e entomológica 

– dotadas de capacidade técnica adequada, somadas 
aos esforços intersetoriais, devem-se manter ativas 
para detectar os primeiros vestígios da doença e definir 
estratégias adequadas às prioridades locais.

É recomendável refletir sobre as estratégias da 
vigilância da malária no Estado do Tocantins, cuja 
vigilância tem assumido a mesma forma adotada pelas 
demais unidades federadas da Amazônia Legal, quando 
a situação epidemiológica do Tocantins, nos últimos 
anos, tem-se aproximado daquela de outros estados 
brasileiros, que não fazem parte da região.
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Resumo
Objetivo: este estudo descreve a fauna do gênero Anopheles (Culicidae, Anophelinae) e o comportamento das espécies, visando 

compreender o elo entomológico na transmissão da malária em Colniza, estado de Mato Grosso, Brasil. Métodos: os dados foram 
coletados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep-malária) e de relatórios entomológicos do 
município em março, maio, julho e setembro de 2008. Resultados: verificou a presença de Anopheles darlingi, An. benarrochi, 
An. mediopunctatus, An. triannulatus e An. nuneztovari; predominou An. darlingi (97,5%), capturada em todos os meses 
estudados – embora com alta densidade em maio –, uma espécie de maior atividade no início do período noturno e no perido-
micílio. Conclusões: das cinco espécies presentes nas coletas, houve predominância da principal espécie vetora da malária, An. 
darlingi, no peridomicilio, com alta densidade no mês de maio; tais informações permitem direcionar ações de controle tendo em 
consideração os aspectos relacionados aos comportamento dos vetores. 

Palavras-chave: Anopheles; insetos vetores; ecologia de vetores; malária; Brasil. 

Abstract
Objective: this study describes the fauna and the behavior of Anopheles species in order to understand the link in the 

entomological malaria transmission in the Municipality of Colniza, State of Mato Grosso. Methods: data were collected from 
the Information System of Epidemiological Surveillance of Malaria (Sivep-malaria), and from entomological reports of the city 
in March, May, July and September 2008. Results: presence of Anopheles darlingi, An. benarrochi, An. mediopunctatus, An. 
triannulatus and An. nuneztovari was observed; An. darlingi (97.5%) was the predominant species, captured in all months 
covered by the study but with high density in May, with increased activity in the evening and at home. Conclusion: in five 
present species collected, the main vector species of malaria, An.darlingi, was predominant in peridomiciliar area, with high 
density in May; such information allow to direct actions of control considering aspects related to the behavior of the vectors.

Key words: Anopheles; insect vectors; ecology of vectors; malaria; Brazil.
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Introdução

A malária continua a ser um grande problema no 
mundo. Atualmente, três bilhões pessoas estão sob 
risco de infecção em 109 países. São 250 milhões 
de casos por ano e aproximadamente um milhão de 
mortes.1 Nas Américas, o Brasil foi o país com o maior 
número de casos em 2004.2 O território brasileiro 
caracteriza-se por duas regiões distintas em relação à 
malária: a região endêmica, que abrange os estados 
amazônicos; e a região não endêmica, constituída pelos 
demais estados do país.3

Mato Grosso, que faz parte da área endêmica, é 
responsável, atualmente, por 1,0% dos casos de ma-
lária.4 A distribuição dos casos da doença apresenta 
comportamento não homogêneo e se concentra espe-
cialmente na região noroeste do estado.5,6 O município 
de Colniza-MT, situado nessa região, é área de alto risco 
para malária, com incidência parasitária anual (IPA) 
de 139,8 casos por mil habitantes no ano de 2008.7

A dinâmica de transmissão da malária envolve o 
homem, os parasitos e os vetores. Toda informação epi-
demiológica e ambiental obtida pelos indicadores, bem 
como a análise dos dados, podem fornecer subsídios 
para prevenir a transmissão ou epidemias. O papel de-
sempenhado pela Vigilância Entomológica nesse proces-
so, de contínua observação e avaliação das características 
biológicas e ecológicas dos vetores, deve proporcionar o 
necessário conhecimento para a detecção de qualquer 
mudança no perfil de transmissão da doença.8

De aproximadamente 484 espécies de anofelinos 
descritas, apenas 50 são capazes de transmitir a 
malária.9 No Brasil, existem cerca de 55 espécies do 
gênero Anopheles descritas e os mosquitos de inte-
resse epidemiológico estão incluídos nos subgêneros 
Nyssorhynchus e Kerteszia,10 dos quais cinco espécies 

apresentam maior envolvimento na transmissão da 
doença, destacando-se Anopheles (Nyssorhynchus) 
darlingi Root, 1926 como principal transmissor 
de plasmódios humanos, principalmente na região 
amazônica.10-12

O conhecimento das espécies de vetores da fauna 
anofélica – densidade, ocorrência sazonal, preferên-
cia por horário de atividade hematofágica no intra e 
no peridomicílio – tem relevância epidemiológica, 
principalmente em municípios com alto potencial de 
risco para a doença. Colniza-MT possui características 
singulares de ocupação: em 2004, foi o município 
matogrossense que mais desmatou a vegetação da 
floresta,13 o que pode favorecer o desenvolvimento do 
mosquito An. darlingi e, consequentemente, o risco 
de transmissão de malária. Ademais, o município 
apresentou maior taxa de crescimento populacional 
no período de 2000 a 200714 e foi responsável por 
72,0% dos casos de malária notificados no Estado de 
Mato Grosso em 2008.7 Acrescenta-se a esse contexto 
a presença na região de garimpos que promovem 
impacto direto no meio ambiente, colaborando para 
o agravamento da transmissão da doença.

É fundamental o desenvolvimento de estudos 
entomológicos que subsidiem opções na adoção de 
mecanismos de controle que, efetivamente, reduzam 
o índice de transmissão e a mortalidade por malária.

O presente estudo teve como objetivo descrever a 
fauna anofélica e o comportamento das espécies que 
ocorrem em Colniza-MT, buscando compreender o elo 
entomológico na transmissão da malária no município 
matogrossense.

Métodos

Trata-se de estudo descritivo que utilizou dados 
secundários resultantes das atividades de rotina da 
vigilância e controle da malária no município de 
Colniza-MT, atividades essas realizadas pelos técnicos 
do Laboratório de Entomologia da Gerência de Núcleos 
de Apoio em Vigilância em Saúde Ambiental (GEVSA), 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental 
(COVAM), Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SVS) da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso (SES/MT).

Os procedimentos metodológicos adotados para 
coleta dos anofelinos contidos nos relatórios de mo-
nitoramento, descritos a seguir, cumpriram a rotina 

No Brasil, existem cerca de 55 espécies 
do gênero Anopheles descritas e os 
mosquitos de interesse epidemiológico 
estão incluídos nos subgêneros 
Nyssorhynchus e Kerteszia, dos quais 
cinco espécies apresentam maior 
envolvimento na transmissão 
da doença.
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estabelecida pelo programa para monitoramento de 
vetores.

As capturas foram realizadas no Distrito Três 
Fronteiras, distante 315km da sede do Município de 
Colniza-MT, na divisa com os estados do Amazonas e 
Rondônia. Nessa região, são desenvolvidas atividades 
econômicas que envolvem mineração e garimpagem, 
exploração florestal e agropecuária.15 O clima do mu-
nicípio é tropical, quente-úmido, com período de seca 
coincidente com o inverno. O período chuvoso com-
preende os meses de outubro a maio (período seco: 
maio a setembro), com precipitação anual variando 
entre 1.500 e 2.600mm (precipitação pluviométrica: 
2.250mm/ano). A temperatura local oscila entre a 
máxima de 35°C e a mínima de 15°C e a umidade do 
ar é bastante elevada, atingindo limites de 88,0%.16

Inicialmente, fez-se a caracterização geográfica 
da área de estudo utilizando-se um aparelho de GPS. 
Foram identificados potenciais criadouros e foi feita a 
captura dos insetos adultos em dois pontos escolhidos, 
duas residências (intra e peridomicílio) inseridas 
em ambientes antropizados, com pouca arborização, 
próximos de pequenos igarapés, lagoas e represas, 
distantes cerca de 150 metros de áreas típicas da 
floresta tropical.

A técnica de coleta utilizada foi de captura em huma-
nos protegidos (CSHP) mediante aspiradores manuais 
de sucção do tipo Castro, durante três noites por mês, 
no período das 18:00 às 22:00 horas, acrescidas de 
mais uma noite de coleta de 12 horas (das 18:00 às 
6:00 horas) em cada mês de março, maio, julho e 
setembro de 2008. A CSHP foi realizada conforme a 
normatização elaborada pelo grupo de trabalho sobre 
captura de mosquitos.17

A taxonomia dos mosquitos do gênero Anopheles 
foi realizada utilizando-se a chave específica.10 Para a 
análise de dados, serviu-se do programa SPSS V15.0.18

Resultados

As coletas foram realizadas em duas residências, 
Ponto A – Mineradora São Francisco (S 09º14’57,0”e 
W 61º23’16,4”) – e Ponto B – Três Fronteiras (S 
09º07’25,7”e W 61º30’11,7”) –, conforme se apresenta 
na Figura 1. Verificou-se a presença de cinco espécies 
de anofelinos nas capturas realizadas nos meses de 
março, maio, julho e setembro de 2008. Foram captu-
rados 3.160 exemplares das espécies An. darlingi, An. 

benarrochi, An. mediopunctatus, An. triannulatus e 
An. nuneztovari, com predominância de An. darlingi 
(97,5%) em relação às demais espécies (Tabela 1). 
Sobre a presença dessa espécie, capturada em todos os 
meses trabalhados (Figura 2), observou-se alta densi-
dade no mês de maio, quando o número de exemplares 
da espécie representou 96,2% do total de indivíduos 
coletados. As demais espécies foram capturadas com 
baixas frequências, ao longo do ano (Figura 3).

O vetor An. darlingi apresentou atividade no início 
do período noturno, em todas as capturas realizadas. 
Seu comportamento pôde ser melhor observado no 
mês de maio, quando apresentou maiores densidades 
no período noturno, com diminuição de sua atividade 
nos horários da madrugada (Figura 4).

A densidade de An. darlingi foi destacada no peri-
domicílio, principalmente no mês de maio; entretanto, 
essa espécie vetora esteve presente em todas as esta-
ções, tanto no intra como no peridomicílio (Figura 5).

Discussão

Um fator importante na análise do perfil de trans-
missão da malária diz respeito ao comportamento dos 
vetores. A predominância de An. darlingi em relação 
às outras espécies, aqui observado, está de acordo com 
pesquisas realizadas em localidades rurais da Amazô-
nia, a exemplo de Porto Velho-RO11 e Acrelândia-AC.12 

Estudo realizado no Estado do Acre demonstrou den-
sidade elevada de An. darlingi nos meses de fevereiro 
a maio de 2008, não associada apenas à precipitação 
e final do período chuvoso mas também a fatores 
antropogênicos observados na região.12

A baixa frequência de captura das demais espécies 
ao longo do ano foi semelhante à encontrada no estado 
do Maranhão, onde foram capturados An nuneztovari 
e An triannulatus em baixas densidades.22 Nesse estu-
do, An. triannulatus foi encontrada nas estações seca 
e chuvosa, com maior frequência e pico na estação 
chuvosa.19 Essas duas espécies – An. nuneztovari e An. 
triannulatus – foram capturadas com elevada frequên-
cia em coleta realizada no Município de Belém-PA.20 As 
espécies An. nuneztovari e An. darlingi foram captura-
das picando humanos no Estado de Roraima.21 Segundo 
alguns autores, An. nuneztovari parece ser incapaz de 
causar surtos de malária na ausência de An. darlingi.22 
Em áreas naturais da região amazônica, observou-se que 
a diversidade e a densidade das espécies foram variáveis, 
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Tabela 1  -  Espécies do gênero Anopheles capturadas no Distrito Três Fronteiras no Município de Colniza, Estado 
de Mato Grosso. Brasil, 2008

Espécie n %

Anopheles (Anopheles) mediopunctatus (Theobald, 1903) 2 0,1

Anopheles (Nyssorhynchus) benarrochi (Gabaldon, Cova Garcia & Lopez, 1941) 24 0,8

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi (Root, 1926) 3.081 97,5

Anopheles (Nyssorhynchus) nuneztovari (Gabaldon, 1940) 1 0,1

Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 52 1,7

TOTAL 3.160 100,0

Descrição de fauna anofélica em área endêmica de malária em Colniza-MT
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Figura 1  -  Mapa de localização da área de estudo no distrito Três Fronteiras no Município de Colniza, Estado de 
Mato Grosso. Brasil, 2008
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Figura 2  -  Número de exemplares de Anopheles darlingi capturados, segundo mês da coleta, no Município de 
Colniza, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2008

Figura 3  -  Número de exemplares de Anopheles benarrochi, An. mediopunctatus, An. nuneztovari e An. 
triannulatus capturados, segundo mês da coleta, no Distrito Três Fronteiras, Município de Colniza, 
Estado de Mato Grosso. Brasil, 2008
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o que se deve, possivelmente, às águas ácidas nos rios 
pobres em nutrientes, onde apenas An. mediopunctatus 
e An. oswaldoi foram encontrados.22 An. nuneztovari 
e An triannulatus foram observados colonizando 
ambientes alterados, tornando-se abundantes, senão 
dominantes, nesses ambientes.

A observação da atividade noturna do vetor An. 
darlingi foi análoga à verificada em região indígena 
do Estado de Rondônia,23 com predominância de 
atividade matutina e vespertina, especialmente nos 
crepúsculos, em área de peridomicílio; já no Estado do 
Pará, embora An. darlingi tenha ocorrido em todas as 



146

horas da noite, observou-se maior atividade da espécie 
entre 21 e 24 horas.24

A presença de An. darlingi no intra ou perido-
micílio é um excelente indicador do local onde a 
transmissão está a ocorrer, principalmente quando 
a densidade vetorial é alta. A variação no número de 
casos de malária está relacionada, além de outros 
fatores, às flutuações do número de seus vetores,24 
embora tenha-se verificado uma incidência parasitária 
anual – IPA – baixa em Belém-PA, localidade com 
alta densidade de An. darlingi.20 A endofilia tende a 

diminuir como resultado de mudanças nos hábitos 
de pessoas e, possivelmente, à causa de adaptações 
no comportamento dos anofelinos provocadas pela 
utilização maciça de inseticidas.25

Não obstante a ocorrência de picos no número de 
espécimes capturados ao longo do ano e a presença 
constante de An. darlingi em todas as estações, os 
resultados apresentados deixam claro que as ações de 
controle não podem ficar restritas aos períodos com 
maiores densidades do vetor, devendo ser efetuadas 
no decorrer de todo o ano.24

Descrição de fauna anofélica em área endêmica de malária em Colniza-MT

Figura 5  -  Ocorrência de Anopheles darlingi no intra e peridomicílio, segundo mês da coleta, no Distrito Três 
Fronteiras, Município de Colniza, Estado de Mato Grosso. Brasil, 2008
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Neste estudo, foram observados alguns problemas 
metodológicos nos relatórios do monitoramento de 
vetores, que não permitiram análise de alguns indica-
dores entomológicos como a verificação da paridade 
das fêmeas de An. darlingi e o Índice de An. darlingi/
Coletor/Hora (IDCH).26

Ao descrever a entomofauna do gênero Anopheles 
de uma das regiões amazônicas em Mato Grosso, estas 
autoras verificaram a presença de espécies de interesse 
epidemiológico, com predominância de An. darlingi, 
reconhecida pelo comportamento antropofílico e 
endófilo, e como o anofelino que melhor se adapta a 
ambientes antrópicos.10 A presença de criadouros arti-
ficiais na região do distrito Três Fronteiras, gerados por 
cavas dos garimpos, desmatamentos para formação de 
pastagens e acelerado processo de ocupação do solo, 
demonstram a complexidade do tema.

É mister refletir sobre a tropicalidade da malária e 
compreender as condições ambientais, a vegetação, o 
clima e a biodiversidade como fatores de favorecimen-
to da ocorrência de criadouros de espécies implicadas 
na veiculação da doença.

As informações levantadas por este estudo opor-
tunizam a reflexão sobre o que é essencial para suas 
autoras: a busca de padrões técnicos adequados 
para a tomada de decisão, considerando-se, além da 
priorização epidemiológica, a análise dos aspectos 

relacionados ao comportamento dos vetores, carac-
terísticas das comunidades e dinâmica de transmissão 
local para, dessa forma, adotar ações de vigilância e 
controle diferenciadas, adequadas a cada situação 
apresentada pelo agravo.27
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Resumo
Objetivo: descrever as características epidemiológicas do dengue no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, no período 2000-

2009. Métodos: foram analisados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e de planilhas 
paralelas do dengue. Resultados: foram registrados 186.469 casos no período; as médias e medianas anuais foram de 18.647 e 
17.059 casos, respectivamente; as maiores incidências ocorreram nos meses de fevereiro a junho, e os sorotipos virais circulantes 
detectados no período foram DENV-1, DENV-2 e DENV-3; picos de incidência foram registrados nos anos de 2008 (41.987 casos) 
e 2001 (39.968 casos); o sexo feminino e indivíduos na faixa etária de 15 a 34 anos foram os mais acometidos; observou-se alto 
percentual de casos com critério de encerramento ignorado ou em branco, e a letalidade variou de 2,0% a 20,0%. Conclusão: o 
Estado do Rio Grande do Norte, o dengue revela perfil endêmico com picos epidêmicos, principalmente durante a (re)introdução 
de novos sorotipos virais. 

Palavras-chave: dengue; epidemiologia; vigilância epidemiológica; notificação de doenças; epidemiologia descritiva. 

Abstract
Objective: to describe dengue fever epidemiology in the State of Rio Grande do Norte, Brazil, in the period 2000-2009. 

Methods: were used secondary data from Notifiable Diseases Information System (Sinan) and parallel sheets. Results: there 
were 186,469 registered cases in the period; the annual averages and medians were 18,647 and 17,059 cases, respectively; the 
highest incidences occurred in the months from February to June, and the circulating virus serotypes detected were DENV-1, 
DENV-2 and DENV-3; incidence peaks were recorded in the years 2008 (41.987cases) and 2001 (39,968 cases); female gender 
and individuals aged 15-34 years were the most affected; there was a high percentage of cases with foreclosure criteria igno-
red or blank; and the lethality rate ranged from 2.0% to 20.0%. Conclusion: in the state of Rio Grande do Norte, the disease 
reveals endemic profile with epidemic peaks, specially during the (re)introduction of new serotypes.
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doi: 10.5123/S1679-49742012000100015

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):149-157, jan-mar 2012

* Esta pesquisa, parte do pré-requisito para conclusão do Curso de Especialização em Epidemiologia na modalidade de Ensino 
a Distância − Polo Natal −, foi financiada com recursos da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e executada 
pela Universidade Federal de Goiás.



150

Introdução

O dengue, uma infecção viral transmitida pelos 
mosquitos do gênero Aedes, tornou-se, nas últimas 
décadas, a mais importante arbovirose a acometer o 
homem.1 Cerca de 2,5 a 3 bilhões de pessoas vivem 
em países expostos ao vírus do dengue. A doença é 
responsável pela infecção de aproximados 80 milhões 
a cada ano, em 100 países nas regiões intertropicais 
do planeta, com 400.000 casos de febre hemorrágica 
do dengue (FHD), levando a cerca de 550 mil hospi-
talizações e 20 mil óbitos em consequência do dengue 
– uma letalidade de 5,0% –, além de gastos anuais de 
milhões de dólares.2

A reprodução da doença está intimamente relacio-
nada com os determinantes de ordem socioeconômica. 
O dengue pode ser considerado um subproduto da ur-
banização acelerada, sem planejamento, característica 
dos centros urbanos de países em desenvolvimento. 
Outros determinantes da doença são as migrações, 
viagens aéreas, deterioração dos sistemas de saúde, 
inexistência de vacina ou tratamento etiológico, grande 
fluxo populacional entre localidades e altos índices 
pluviométricos e de infestação pelo vetor.3

A co-circulação de três sorotipos do vírus do dengue 
– DENV-1 DENV-2 e DENV-3 – no Brasil, a partir do ano 
2000, e mais recentemente, a reintrodução do DENV-4 
associada à dispersão de seu principal vetor (Aedes 
aegypti) em mais de dois terços dos municípios do 
país, têm contribuído para o agravamento da situação 
epidemiológica da doença.4

Essa situação traz consigo a possibilidade crescente 
de ocorrência de epidemias e do aumento do número 
de casos nas formas graves. O desenvolvimento de 
epidemias explosivas em grandes centros urbanos, 
com rápida propagação viral e potencial gravidade dos 
casos, caracteriza o dengue como agravo reemergente, 
de alto impacto econômico e importância para a Saúde 
Pública internacional.3

Nas Américas, a infecção pelo vírus do dengue está 
presente desde os Estados Unidos da América até o 

Uruguai, com exceção apenas do Canadá e do Chile, 
por razões climáticas e de altitude.5

No Brasil, o dengue está presente nas 27 unidades 
da Federação, com mais de três milhões de casos 
notificados entre 1998 e 2007. Isso representa 78,0% 
de todos os casos nas Américas e 61,0% de todos os 
casos referidos pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS –, fazendo do Brasil um dos países com maiores 
riscos para a ocorrência da doença.3

A primeira epidemia de dengue no país, documen-
tada laboratorialmente, ocorreu na cidade de Boa 
Vista-RR, capital do Estado de Roraima, causada pelos 
sorotipos DENV-1 e DENV-4 (1981-1982).6

Os primeiros casos de dengue no Rio Grande do Norte 
(RN) foram notificados no ano de 1994, no município de 
Assu-RN. Em 1996, vários municípios do RN registraram a 
ocorrência de casos da doença, com episódios epidêmi-
cos e não epidêmicos. Desde então, epidemias frequentes 
vêm ocorrendo, com anos epidêmicos e surtos de grande 
proporção, provocando sobrecarga na demanda da rede 
pública de saúde, alto custo financeiro e social.7

Compreender a dinâmica da doença a partir da 
análise objetiva da situação epidemiológica e sanitária, 
para a tomada de decisões baseadas em evidências e 
a programação de ações de saúde, é uma estratégia 
importante na avaliação da vigilância epidemiológica 
e da assistência ao paciente. Serve, também, à orien-
tação, planejamento e operacionalização das ações de 
controle, além do desenvolvimento de planos de con-
tingência, sendo possível adotar abordagens distintas 
e ações diferenciadas nas localidades com maiores 
riscos de ocorrência da doença.

O presente trabalho tem por objetivo descrever as 
características epidemiológicas do dengue no Estado 
do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2009.

Métodos

A pesquisa foi conduzida no Estado do Rio Grande 
do Norte, na macrorregião Nordeste do Brasil. O estado 
conta com uma área de 52.796,79km², o que repre-
senta 3,41% do Nordeste e 0,62% de todo o território 
brasileiro. Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população do estado é 
estimada em 3.168.027 habitantes para o ano de 2010, 
com uma densidade demográfica de 59,99 hab./km². 
O estado possui 167 municípios, administrativamente 
divididos em sete regionais de saúde.

O dengue, uma infecção viral 
transmitida pelos mosquitos do gênero 
Aedes, tornou-se, nas últimas décadas, 
a mais importante arbovirose a 
acometer o homem.
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Este é um estudo epidemiológico descritivo da 
ocorrência e distribuição dos casos de dengue no 
Rio Grande do Norte, no período de janeiro de 2000 
a dezembro de 2009, utilizando dados secundários 
registrados nos bancos de dados do Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação (Sinan), bem como 
nas planilhas paralelas de dengue. Estas planilhas 
reúnem casos e óbitos que preenchem a definição 
de caso de febre hemorrágica do dengue, repassados 
pelas Secretarias de Estado de Saúde – SES – semanal-
mente, de forma paralela às notificações oficiais, para 
a Coordenação do Programa Nacional de Controle do 
Dengue do Ministério da Saúde.

Foram analisados os casos notificados de dengue e 
os óbitos decorrentes desse agravo nos 167 municípios 
do Rio Grande do Norte.

Na análise estatística, foram calculadas as frequ-
ências relativas e absolutas, médias, mediana e inci-
dências por períodos. As estimativas populacionais 
do IBGE, empregadas como denominadores para o 
cálculo do coeficiente de incidência da doença por 
município, foram obtidas pelo Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), 
do Ministério da Saúde. Para análise dos bancos de 
dados e cálculo das incidências, foram utilizados 
os programas Tabwin versão 3.2 e Epi Info versão 
3.5.1.

O estudo foi realizado de acordo com os preceitos 
éticos, sem prejuízo para os usuários e sem identifi-
cação de pessoas ou pacientes, uma vez que foram 
utilizados dados secundários disponibilizados pela 
Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande 
do Norte (SUVIGE/SESAP/RN).

Resultados

No período de 2000 a 2009, a SESAP/RN registrou 
186.469 casos de dengue. O ano de 2008 foi o de maior 
número de casos (41.987), seguido de 2001 (39.968) 
e 2002 (24.053). Verificou-se uma média de 18.647 
e mediana de 17.059 casos por ano. Os menores 
coeficientes de incidência mensais foram observados 
nos anos de 2004 e 2009 (Tabela 1).

Os maiores coeficientes de incidência mensais fo-
ram registrados em março de 2001 (227,15 casos por 
100 mil habitantes), maio de 2001 (248,47 casos/100 
mil hab), abril de 2008 (445,68 casos/100 mil hab.) 
e maio de 2008 (281,73 casos/100 mil hab.) (Tabela 
1). Os menores coeficientes de incidência foram 
registrados em outubro de 2004 (3,72 casos/100 mil 
hab.), setembro e outubro de 2009 (3,72 e 4,27 casos 
por 100 mil habitantes, respectivamente) (Figura 1).

No período do estudo, a circulação dos sorotipos 
virais seguiu o padrão nacional, embora o número de 
amostras encaminhadas para isolamento viral tenha 
sido pouco representativo. Em 2001, foi identificada 
co-circulação dos sorotipos DENV-1 e DENV-2, com 
predominância do primeiro. Em 2003, detectou-se 
a co-circulação do DENV-1 e do DENV-3, com pre-
dominância deste, possivelmente associado às altas 
incidências verificadas naquele ano. De 2004 a 2006, 
o único sorotipo viral identificado em circulação no 
Rio Grande do Norte foi o DENV-3, coincidindo com 
o registro de um período interepidêmico. Em 2007, 
detectou-se a presença circulante de três sorotipos 
virais – DENV-1, DENV-2 e DENV-3 –, com predomi-
nância do sorotipo DENV-3. A partir de 2008, foram 
detectados os sorotipos DENV-1 e DENV-2, com pre-

Tabela 1  -  Número de casos, coeficiente de incidência anual, média e mediana de incidências de dengue no 
Estado do Rio Grande do Norte. Brasil, 2000 a 2009

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº de casos registrados de dengue 17.827 39.968 24.053 22.627 3.450 6.841 9.582 16.292 41.987 3.842

Coeficiente de incidência anual 642,0 1.419,7 843,1 783,4 118,0 227,8 314,8 528,2 1.351,6 122,4

Média de incidência mensal 53,5 118,3 70,2 65,2 9,8 18,9 26,5 44,6 112,6 10,0

Mediana de incidência mensal 36,7 112,6 42,9 36,6 10,7 19,3 17,3 45,0 60,5 7,0

Fonte: Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan)
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dominância do segundo, possivelmente associado à 
epidemia de dengue daquele ano (Figura 1).

No período considerado por este estudo, o número de 
áreas silenciosas ou municípios onde não foram registra-
dos casos de dengue apresentou importantes variações, de 
37 municípios em 2000 a 10 em 2002. A maior variação 
de registro observada foi de 14 municípios sem notifica-
ção de casos em 2003 para 53 no ano seguinte, 2004. 
O número de municípios com incidência anual acima 
de 300 casos por 100 mil habitantes apresentou uma 
importante variação no período estudado: de 32,5% em 
2000 para 68,0% em 2001 e 2002; e de 55,0% em 2003 
para 8,2% em 2004. No período de 2005 a 2007, esses 
valores variaram de 27,2 a 35,9%. O ano epidêmico de 
2008 apresentou a maior proporção de municípios com 
incidência acima dessa faixa (73,0%), enquanto 2009 foi 
responsável pela menor proporção (4,8%).

A Tabela 2 mostra a proporção e a incidência de 
casos por faixa etária e sexo. A distribuição do total de 
casos de dengue por sexo apresenta maior incidência 
de casos no sexo feminino entre os anos de 2000 e 
2008, embora no ano de 2009 a proporção de casos 
em homens tenha superado a proporção em mulheres. 
Constatou-se que a faixa etária com maior proporção 
de casos, em todos os anos do estudo, foi a de adultos 
jovens (15-34 anos), variando de 36,0 a 47,0% dos 
casos. Quando analisadas pela incidência, a faixa etária 

de 35 a 54 anos foi a que esteve sob maior risco. Ao 
longo do período, observa-se importante aumento da 
incidência nas faixas etárias de 0 a 4 e 5 a 14 anos, e 
decréscimo na faixa acima de 55 anos.

No período estudado, foram confirmados 1.559 ca-
sos graves de dengue. O número de óbitos confirmados 
foi de 72, 11,18% deles indivíduos na faixa etária de 
0 a 4 anos, 9,86% de 5 a 14 anos, 26,31% de 15 a 34 
anos, 34,21% na faixa de 35 a 54 anos e 18,42% dos 
casos acima de 55 anos de idade. Em todos os anos 
do estudo, a taxa de letalidade em relação ao número 
de casos graves foi considerada alta: variou de 21,4% 
em 2003 a 2,8% em 2008 (Figura 2).

A proporção de casos de dengue confirmados pelo 
critério clínico epidemiológico apresentou pequena 
variação entre o ano 2000 (28,1%) e 2009 (27,8%), 
registrando-se importante aumento em 2005 (54,9%). 
O percentual de utilização do critério laboratorial para 
encerramento dos casos variou de 27,2 a 25,3%, entre 
2004 e 2006, período este considerado como de anos 
não epidêmicos. Considerando-se os anos epidêmicos 
de 2001 e 2008, a proporção na utilização desse critério 
foi de 13,9 e 16,3%, respectivamente. A proporção de 
informação ignorada ou em branco para o campo ‘Crité-
rio de confirmação’ foi bastante elevada, resultando em 
percentuais acima de 50,0% dos casos com esse resul-
tado, na maior parte dos anos pesquisados (Figura 3).

Figura 1  -  Circulação dos sorotipos virais e incidência mensal de dengue no Estado do Rio Grande do Norte. 
Brasil, 2000 a 2009

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); e planilhas paralelas de dengue/Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (SUVIGE/SESAP/RN).
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Figura 2  -  Número de casos graves e taxas de letalidade por dengue no Estado do Rio Grande do Norte. 
 Brasil, 2000 a 2009
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); e planilhas paralelas de dengue/Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (SUVIGE/SESAP/RN).
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Tabela 2  -  Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab) de casos de dengue segundo faixa etária e sexo no 
Estado do Rio Grande do Norte. Brasil, 2000 a 2009

Variáveis/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Percentual

(taxa de incidência / 100 mil habitantes)

Faixa etária (em anos)

0-4 2,6 
(166,5)

3,3 
(466,6)

3,5 
(293,8)

3,3
 (257,4)

4,8 
(56,5)

4,5 
(101,9)

6,9 
(215,7)

8,1 
(461,3)

10,3 
(1.530,5)

10,5 
(143,6)

5-14 8,9 
(264,77)

10,7 
(704,1)

11,4 
(445,6)

10,9 
(395,8)

11,9
 (65,0)

11,6 
(122,4)

13,4 
(195,6)

16,9 
(484,1)

21,3
 (1.580,8)

13,7 
(93,1)

15-34 47,5 
(848,6)

45,3 
(1.788,9)

43,9 
(1.029,2)

43,7 
(951,77)

41,8
 (137,1)

41,7 
(263,8)

40,3 
(352,2)

39,6 
(570,3)

36,4
 (1.344,3)

43,8 
(146,9)

35-54 31,1 
(976,69)

30,3 
(2.104,3)

29,4 
(1.212,4)

30,5 
(1.168,5)

29 
(167,3)

29,7 
(330,8)

28,7 
(441,6)

25,4 
(588,4)

22,6 
(1.321,9)

24 
(125,5)

55 e mais 9,8 
(523,6)

10,4 
(1.230,9)

11,6 
(816,4)

11,4 
(746,4)

12,3 
(121,4)

12,4
 (237,0)

10,6 
(280,6)

9,9 
(408,3)

9,2 
(957,2)

7,9 
(73,5)

Sexo          

Masculino 41,7 
(524,7)

42,9 
(1.193,7)

42,1 
(695,6)

42,7 
(655,6)

42,3 
(97,8)

41,6
(185,7)

42,5 
(262,1)

43,9 
(454,2)

44,5 
(1.178,1)

50,6 
(121,3)

Feminino 58,3 
(764,2)

57,1 
(1.655,2)

57,9
 (996,8)

57,3 
(916,6)

57,7 
(139,0)

58,3 
(271,7)

57,5 
(369,7)

56 
(605,5)

55,5 
(1.532,6)

49,3 
(123,6)

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); e planilhas paralelas de dengue/Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio 
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Figura 3  -  Percentual dos casos de dengue de acordo com o critério utilizado para confirmação de caso no 
Estado do Rio Grande do Norte. Brasil, 2000 a 2009
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Discussão

O Rio Grande do Norte vem sofrendo sucessivas 
epidemias de dengue desde o ano de 1994, data do 
ressurgimento da doença no estado.7 A análise das 
notificações registradas no período de 2000 a 2009 
caracteriza a doença como de perfil endêmico, com 
picos principalmente durante a (re)introdução de novos 
sorotipos virais. Situação semelhante foi constatada em 
outras localidades do país: Rio de Janeiro-RJ,8 São José 
do Rio Preto-SP,9 Belo Horizonte-MG10,11 e Teresina-PI.12

No Brasil, desde a década de 1990, a incidência de 
infecções por dengue tem aumentado – de uma taxa anual 
de 37 casos por 100 mil habitantes em 1994 para 454 
por 100 mil habitantes em 2002.13 Cenário semelhante 
é observado na análise da série histórica de dez anos no 
estado, onde predominam altas taxas de incidência men-
sais e anuais. Taxas elevadas também foram registradas no 
Estado de Pernambuco14 e na capital, Recife-PE.15

Os dados obtidos neste estudo mostram que as 
maiores incidências de casos de dengue coincidem 
com a estação chuvosa no Nordeste do Brasil, onde 
tem-se observado um padrão de sazonalidade da 
doença. Nos meses de maior precipitação pluvial, de 
fevereiro a junho, em todos os anos estudados, houve 
aumento na notificação de casos. No final dessa estação 
e durante todo o período seco, observou-se diminuição 

na incidência registrada para a doença, possivelmente 
atribuída aos efeitos do clima na dinâmica populacio-
nal do vetor. Resultados semelhantes foram encon-
trados nos municípios de São Luis do Maranhão16 e 
Teresina-PI,12 e nos estados de Pernambuco14 e Goiás.17

Determinados tipos de recipientes podem assumir 
papéis diferenciados na produção de adultos em dife-
rentes regiões, daí atribuir-se grande importância aos 
reservatórios domiciliares como criadouro de Aedes 
aegypti, justificando a persistência na ocorrência da 
doença durante todos os meses do ano, ainda que em 
áreas de clima semi-árido. Esses reservatórios per-
manentes de água para consumo humano propiciam 
excelentes condições para a reprodução do vetor, 
contribuindo para a manutenção de populações desse 
mosquito, mesmo em períodos não favoráveis como 
os meses de baixas precipitações.18

As mais importantes epidemias do dengue no Rio 
Grande do Norte ocorreram em 2002 e 2008, inicial-
mente com a co-circulação do DENV-1 e do DENV-2 
até 2002, e a partir desse ano, com o aparecimento 
do sorotipo 3 circulante. O mesmo padrão epidêmico 
de co-circulação desses sorotipos virais foi observado 
na cidade do Recife-PE.15

A introdução de um novo sorotipo viral em uma área 
contribui para gerar grandes epidemias e casos mais 
graves da doença.19 Esse fato justifica a atual preocu-
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pação da Saúde com a propagação do sorotipo DENV-4 
no Brasil e evidencia a importância epidemiológica do 
Rio Grande do Norte nesse contexto: o estado, com 
altos índices de infestação por Aedes aegypti, também 
recebe significativo fluxo de turistas.

Os resultados apresentados sobre a incidência da 
doença no sexo feminino assemelham-se aos de outros 
estudos desenvolvidos no país: em Teresina-PI,12 em 
Belo Horizonte-MG,11 no Estado de Pernambuco14 e em 
Belém-PA.20 Uma justificativa comum apresentada pelos 
autores é o fato de a mulher permanecer mais tempo no 
intra e peridomicilio, especialmente no período diurno 
quando a transmissão ocorre com maior frequência.12

Os achados destes autores quanto à distribuição da 
doença por grupo etário assemelharam-se aos resulta-
dos encontrados em estudos realizados nos município 
de Salvador-BA,21 Teresina-PI12 e São Luís-MA,22 assim 
como no Estado de Pernambuco.14

As taxas de letalidade foram consideradas muito 
elevadas, quando comparadas aos limites preconizados 
pelo Ministério da Saúde e seus instrumentos de mo-
nitoramento dos indicadores do Pacto pela Saúde, que 
indicam que a taxa de letalidade pelas formas graves de 
dengue deve ser menor ou igual a 2,0%.23 Essas taxas 
foram superiores às encontradas para o município do 
Rio de Janeiro-RJ em 2007 (0,1%)24 e para a totalidade 
do Brasil (≈5,5%).13 Uma das principais causas da alta 
letalidade por dengue relatadas na literatura encontra-
se no despreparo técnico dos médicos para a suspeita 
diagnóstica e na conduta terapêutica ineficaz, o que 
sugere a necessidade da produção de algoritmos que 
facilitem o trabalho da equipe de saúde.25 Todavia, não 
é a falta de protocolos que contribui para um grande 
número de óbitos no Brasil e sim a assistência inicial 
prestada e o manejo do paciente, nem sempre ade-
quados. A importância desses procedimentos é tanto 
maior quando se sabe que a maioria dos óbitos por 
dengue é potencialmente evitável.24

Em anos epidêmicos, os protocolos do Ministério 
da Saúde recomendam que se realize a coleta sanguí-
nea – amostral – de pelo menos 10,0% dos casos, para 
a realização de sorologia. Nos anos interepidêmicos, 
recomenda-se a investigação e encerramento de todos dos 
casos notificados.26 No Rio Grande do Norte, a proporção 
de casos de dengue confirmados por critério laboratorial 
foi superior ao preconizado, quando consideramos os 
anos epidêmicos. Para os anos interepidêmicos, porém, 
os resultados deste estudo mostram que tais parâmetros 

não foram alcançados, o que pode significar uma desar-
ticulação da vigilância epidemiológica dos municípios 
nesses períodos, com consequente superestimação do 
número de casos de dengue. Resultados semelhantes 
foram encontrados em Teresina-PI.12

Os sistemas de informações são essenciais para a 
modernização dos serviços de saúde. Eles também consti-
tuem fonte de informação epidemiológica para o planeja-
mento de ações. Urge que a vigilância epidemiológica nos 
estados e municípios verifique a qualidade da informação 
disponibilizada, buscando principalmente, e de maneira 
decisiva, o controle e reversão da elevada proporção de 
informação ignorada apresentada nesses sistemas.

Este estudo apresenta restrição de análise, ao 
utilizar apenas os dados produzidos pelo sistema de 
vigilância. As informações baseadas em casos notifi-
cados mostram apenas uma parte de uma realidade 
em que muitas pessoas infectadas, assintomáticas ou 
mesmo apresentando sintomas, não chegam a fazer 
parte das estatísticas oficiais. Outros fatores podem 
influenciar estudos epidemiológicos com base em 
dados secundários, como erro de diagnóstico, acesso 
aos serviços e frequência de infecções assintomáticas.

O presente estudo descritivo, como metodologia 
de análise, mostra-se útil para a vigilância em saúde 
e para a indicação de novos diagnósticos da situação 
do dengue no estado. Ele representa o primeiro passo 
de uma importante tarefa de avaliação epidemiológica 
da doença no Rio Grande do Norte.
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Resumo
Objetivo: descrever as características demográficas e clínicas dos casos de tuberculose (TB) notificados pelo Núcleo de Epi-

demiologia Hospitalar de uma instituição filantrópica no município de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil. Métodos: estudo 
descritivo a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e planilhas do serviço, referentes aos 
casos notificados entre julho de 2009 e julho de 2010. Resultados: foram notificados 66 casos; 48 eram do sexo masculino e 34 
com idade entre 20 e 39 anos; a maior parte era de ‘casos novos’ (n=54), 39 pacientes manifestaram a forma pulmonar da doença 
e 49 da amostra não tinham indicação de tratamento supervisionado; observou-se co-infecção TB-HIV (vírus da imunodeficiência 
humana) em 24 casos. Conclusão: a elevada proporção de notificação de ‘casos novos’ gera preocupação, pois a TB deveria ser 
diagnosticada e tratada pela Atenção Primária; o estudo evidencia a importância do preenchimento adequado da ficha de notificação 
pelos profissionais de saúde. 

Palavras-chave: tuberculose; vigilância epidemiológica; epidemiologia descritiva. 

Abstract
Objective: describe the demographic and clinical characteristics of tuberculosis (TB) cases notified by the Center for 

Hospital Epidemiology of a philanthropic institution in the Municipality of Vitória, State of Espírito Santo, Brazil. Methods: 
descriptive study using data from the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) and spreadsheets of the service, 
referring to cases reported between July 2009 and July 2010. Results: 66 cases were reported; 48 were male, and 34 aged 20-39 
years; the most part of those were ‘new cases’ (n=54), 39 patients manifested pulmonary form of the disease and 49 of the 
sample had no indication of supervised treatment; TB-HIV (human immunodeficiency virus) co-infection was observed in 
24 cases. Conclusion: the high proportion of notified ‘new cases’ raises concerns, since TB should be diagnosed and treated 
by primary care; the study highlights the importance of adequate filling of the notification form by health professionals.

Key words: tuberculosis; epidemiological surveillance; descriptive epidemiology.
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Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença de transmissão 
por disseminação de bactérias do grupo Mycobacte-
rium tuberculosis por meio das vias aéreas de um 
portador bacilífero.1-3 Das formas existentes de tu-
berculose, a pulmonar é considerada a mais relevante 
para a Saúde Pública, por ser mais frequente e, con-
sequentemente, a maior responsável pela manutenção 
da cadeia de transmissão da doença na sociedade.2-3 

Segundo dados do Programa Nacional de Controle 
da Tuberculose (PNCT), em 2010, foram notificados 
aproximadamente 71 mil ‘casos novos’ de tuberculose 
no Brasil, sendo que 4,6 mil pessoas morreram em 
decorrência da doença.4

Oliveira e colaboradores5 conceituam a Vigilância 
em Saúde como sendo uma contínua e sistemática 
coleta, análise, interpretação e disseminação de dados 
relativos a um evento sanitário para a tomada de ações 
em Saúde Pública. As informações produzidas a partir 
das ações de vigilância são de grande contribuição 
para o planejamento e reformulação de políticas 
públicas, capazes de gerar subsídios aos serviços na 
elaboração e implementação de programas de saúde 
dirigidos aos agravos, além de agilizar a identificação 
de problemas com a finalidade de propiciar uma 
intervenção apropriada. A Portaria Ministerial n° 
3.252, de 22 de dezembro de 2009, refere que um dos 
principais objetivos da Vigilância em Saúde é analisar, 
em caráter permanente, a situação de saúde da popu-
lação focada na integralidade da atenção, incluindo 
tanto a abordagem individual quanto a coletiva dos 
problemas de saúde.5

Segundo Oliveira e colaboradores,5 em 1993, com 
a criação do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) pelo Ministério da Saúde, os ca-
sos confirmados e a situação da tuberculose no país 
passaram a ser contemplados e melhor acompanhados 
pelo sistema de informações.

A vigilância dessa doença é considerada complexa. 
Trata-se de uma enfermidade crônica de acompanha-
mento prolongado, feito por meio de ficha de notifica-
ção/investigação e de ficha de acompanhamento, para 
o registro desde a busca dos sintomáticos respiratórios 
na população até os casos em tratamento, facilitando o 
monitoramento das ações de vigilância desenvolvidas 
pelos programas de controle da tuberculose. Esses 
mesmos autores referenciam que a vigilância da do-

ença objetiva identificar os casos na população, para 
que medidas sejam tomadas com a propósito de evitar 
a transmissão da doença a indivíduos suscetíveis.5

A Portaria Ministerial nº 2.529/SVS/MS, de 23 de 
novembro de 2004, instituiu a Vigilância Epidemioló-
gica em âmbito hospitalar com o objetivo de detectar 
e investigar as doenças de notificação compulsória 
atendidas em hospitais, principalmente os casos 
mais graves. A criação desse subsistema permitiu a 
ampliação da rede de notificação e investigação de 
doenças transmissíveis, com aumento da oportunidade 
de detecção de agravos de notificação compulsória,6 

conferindo aos municípios a possibilidade de adotar 
medidas oportunas no sentido de romper a quebra da 
cadeia de transmissão de doenças entre a população. 
Além disso, a investigação epidemiológica de casos 
pode demonstrar o surgimento de doenças emergentes 
e reemergentes, e até mesmo mudanças na história 
natural de uma doença, com impacto importante para 
a Saúde Pública no país.7

São escassas as publicações relacionadas às ca-
racterísticas demográficas e clínicas dos casos de 
tuberculose. Com o propósito de contribuir na dispo-
nibilização de dados e informações epidemiológicas 
para os serviços de saúde, criação de novas estraté-
gias de prevenção e promoção da saúde, o presente 
estudo teve por objetivo descrever as características 
demográficas e clínicas de pacientes notificados para 
tuberculose pela vigilância epidemiológica de um 
hospital filantrópico de Vitória-ES, Brasil.

Métodos

Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo 
dos casos de tuberculose (TB) acompanhados pelo 
NEH de um hospital filantrópico de Vitória, Espírito 
Santo, referência no estado para internação e trata-
mento ambulatorial da doença. Foram incluídos no 

Segundo dados do Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT), em 2010, foram notificados 
aproximadamente 71 mil ‘casos novos’ 
de tuberculose no Brasil, sendo 
que 4,6 mil pessoas morreram 
em decorrência da doença.
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estudo os pacientes notificados para TB pela vigilância 
epidemiológica do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar 
– NEH – e pelo ambulatório de infectologia do Hospital 
Santa Casa de Vitória-ES – HSCV –, no período de julho 
de 2009 a julho de 2010.

O HSCV é uma instituição filantrópica de grande 
porte, prestadora de serviços médico-hospitalares à 
população geral do Espírito Santo e estados visinhos, 
constituindo um serviço de referência no atendimento 
a diversas especialidades – entre elas a TB. Não obs-
tante, possui certificação do Ministério da Educação 
e do Ministério da Saúde como ‘Hospital de Ensino’, 
vinculado à Escola Superior de Ciências da Santa Casa 
de Misericórdia de Vitória-ES, cenário de aprendiza-
gem para vários cursos na área da Saúde.

Atendendo ao disposto da Portaria Ministerial nº 
2.529/SVS/MS, de 23 de novembro 2004, criou-se, 
no dia 8 de novembro de 2005, o NEH/HSCV. Poste-
riormente, em 30 de agosto de 2006, o hospital foi 
credenciado junto à rede de referência de nível III, 
de acordo com critérios definidos pelo Ministério 
da Saúde.

Os dados do estudo foram obtidos do Sinan e de pla-
nilhas internas do serviço. Os casos de TB confirmados 
são inseridos no Sinan da seguinte forma: ‘caso novo’; 
reingresso após abandono; recidiva ou transferência; 
e encerrados – por cura, abandono, óbito por TB, 
óbito por outra causa, mudança de diagnóstico, TB 
multirresistente ou transferência. As planilhas internas, 
preenchidas pela enfermeira responsável pelo serviço, 
dispõem as seguintes informações: número da notifica-
ção; início do tratamento; nome do paciente; situação 
atual; data da alta hospitalar; município de residência; 
local de realização do tratamento; co-infecção TB-
vírus da imunodeficiência humana (HIV); resultado 
da baciloscopia; forma investigada; tipo de entrada; e 
situação do encerramento da ficha.

Para o conhecimento da raça/cor dos pacientes, 
recorreu-se à própria ficha de notificação compulsória 
da TB, formulada pelo Ministério da Saúde. Para a 
identificação da ocupação, foi utilizada a Classificação 
Brasileira de Ocupações,8 instituída pela Portaria Mi-
nisterial nº 397, de 9 de outubro de 2002.

Os dados compilados foram armazenados em plani-
lha do Microsoft Excel®, elaborada estritamente para 
este levantamento, contendo as seguintes variáveis: ano 
e mês da notificação; idade; sexo; raça/cor; escolari-
dade; ocupação; tipo de entrada institucionalizado; 

forma; agravos associados; sorologia para HIV; doença 
relacionada ao trabalho; e tratamento supervisionado. 
O mesmo software foi empregado para o cálculo das 
frequências absolutas.

A compilação dos dados foi realizada em novembro 
de 2010, após a aprovação do protocolo de pesquisa 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior 
de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-
ES, sob o Protocolo no 163/2010.

Resultados

No período de julho de 2009 a julho de 2010, 66 
casos de TB foram notificados pelo NEH/HSCV.

Quase três quartos dos casos (n=48) eram do sexo 
masculino. Houve predominância de indivíduos pardos 
(n=35), seguidos por caucasianos (n=18) e negros 
(n=9); e 4 apresentavam esse campo ‘Ignorado’. A 
maioria dos casos notificados pertencia à faixa etária 
de 20-39 anos (n=34) (Tabela 1). Os pacientes vindos 
do município de Cariacica-ES corresponderam ao 
maior número (n=19) de pacientes notificados pelo 
NEH/HSCV (Tabela 1).

Aproximados dois terços (n=41) dos pacientes 
eram economicamente ativos – ou seja, contavam com 
um trabalho formal ou informal –, 10 eram ‘Do lar’, 9 
aposentados, 3 estudantes e 3 presidiários. 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, para 41 
casos faltou essa informação – o respectivo campo foi 
ignorado pelo profissional que realizou o preenchimen-
to da ficha –, 10 relataram ensino fundamental incom-
pleto, 8 ensino médio incompleto, 3 eram analfabetos, 2 
cursaram o ensino superior completo, 1 o ensino médio 
completo e 1 o ensino superior incompleto. 

A maioria dos casos notificados deu entrada como 
‘caso novo’ (n=54). A forma pulmonar foi a mais 
frequente, representando quase dois terços (n=39) 
das notificações, seguida pela forma extrapulmonar 
ganglionar (n=11) (Tabela 2). A maior parte dos 
pacientes (n=59) não era institucionalizada, 3 eram 
presidiários e 4 tiveram o campo ignorado pelo pro-
fissional responsável pela notificação.

Em relação ao tratamento, três quartos dos pa-
cientes (n=49) não tiveram indicação de tratamento 
supervisionado, 13 tiveram essa indicação e para 4 
casos, faltou informação sobre o tipo de tratamento. 
Entre os casos estudados, não houve registro de TB 
relacionada ao trabalho. 
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Tabela 1  -  Características demográficas e distribuição por município de residência dos casos de tuberculose 
notificados pela vigilância epidemiológica de um hospital filantrópico em Vitória-ES. 

 Brasil, julho de 2009 a julho de 2010

Perfil dos pacientes n

Idade (em anos completos)
0-9 −
10-19 2
20-29 17
30-39 17
40-49 11
50-59 10
60-69 5
70 ou mais 4

Município de Residência
Cariacica 19
Vila Velha 16
Vitória 15
Serra 6
Viana 4
Guarapari 3
Outros 3

Tabela 2  -  Características clínicas dos casos de tuberculose notificados pela vigilância epidemiológica de um 
hospital filantrópico em Vitória-ES. Brasil, julho de 2009 a julho de 2010

Perfil da doença n

Tipo de entrada

Caso novo 54

Recidiva 2

Reingresso após abandono 5

Não sabe 4

Transferência 1

Forma clínica

Pulmonar 39

Ganglionar 11

Miliar 5

Pleural 7

Meningoencefálica 2

Intesticial 1

Peritoneal 1

Pulmonar + extrapulmonar 6

Co-morbidades

Aids 19

Alcoolismo 13

Diabetes 4

Doença mental 2

Não 27

Ignorado 1
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Dos dados referentes à co-infecção TB-HIV, aproxi-
madamente um terço (n=24) dos pacientes notificados 
teve resultado positivo para o teste rápido de HIV e 
outro terço (n=24) teve esse resultado negativo; em 
18 casos, não foi realizado teste para detecção do vírus 
da imunodeficiência humana. 

Dos 38 casos que apresentavam alguma co-mor-
bidade, a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(aids) foi a mais prevalente: n=19. Entre as demais 
co-morbidades, destacaram-se o alcoolismo (n=13) 
e o diabetes (n=4) (Tabela 2).

Em grande parte das fichas, o dado referente ao 
número de comunicantes domiciliares foi registrado 
como ‘zero’ pelo profissional que preencheu a ficha 
de notificação.

Discussão

No Brasil, o Ministério da Saúde divulga dados 
sobre a situação da tuberculose no país a partir dos 
registros dos sistemas de informações em saúde. Ao 
concentrar esforços para melhorar seus sistemas 
de informações e a análise de seus dados, de suma 
importância para o conhecimento e comparação 
dos agravos e sua presença nas diferentes regiões 
geográficas de todo o país, o Ministério pode delinear 
as políticas e investimentos no Plano Nacional de 
Controle da Tuberculose – PNCT.

Entre os casos de tuberculose estudados, pre-
dominou a infecção no sexo masculino, o que vai 
ao encontro dos resultados obtidos no estudo de 
Nielson e colaboradores9 e Paixão e colaboradores.10 
A idade também corrobora os resultados de estudos 
publicados recentemente: a faixa etária média atingida 
pela doença corresponde aos 20-49 anos.11 Eis uma 
característica importante encontrada no estudo: a 
doença tem afetado pessoas em fase economicamente 
produtiva, o que pode acarretar um desequilíbrio 
econômico no interior das famílias ao exigir o afasta-
mento do paciente de seu trabalho – mesmo que por 
um determinado período, para que ele, ajudado pela 
medicação, deixe de ser bacilífero.12

Dados da literatura relativos à raça/cor dos pacien-
tes notificados para tuberculose divergem dos revela-
dos por este estudo. Silveira e colaboradores,13 por 
exemplo, encontraram maioria de pacientes caucasói-
des em Bagé-RS. Como o presente estudo se limitou a 
descrever as características dos casos acompanhados, 

não realizou o cálculo dos coeficientes de incidência 
de TB segundo as variáveis estudadas e, portanto, não 
determinou o risco de adoecimento segundo determi-
nadas características, como a cor da pele.

A tuberculose, uma doença diretamente rela-
cionada à pobreza, também pode ser determinada 
pelo baixo grau de instrução da população.13 A ficha 
de notificação não possui dados característicos da 
renda dos pacientes para confirmar a afirmação em 
epígrafe. Porém, a categoria economicamente ativa, 
dedicada ao trabalho formal ou informal, representou 
mais da metade (n=41) dos casos notificados e aqui 
estudados.

O predomínio de níveis de escolaridade mais 
baixos, não obstante a significativa parcela de infor-
mação faltante, também ficou evidenciado no estudo 
de Vieira e colaboradores.14 O baixo grau de instrução 
e de acesso a informações sobre a cadeia de trans-
missão da tuberculose pode justificar a demora do 
paciente na busca por atendimento: ele só procura 
o serviço de saúde quando sua situação da doença 
é agravada.13-15

Por se tratar de um hospital de referência no 
Estado, o mapeamento dos municípios mais aten-
didos pela instituição mostrou um predomínio de 
demanda dos munícipes de Cariacica-ES, justificado 
pela proximidade geográfica desse município (que, 
ademais, não conta com hospital público). A mes-
ma justificativa não se aplica quando se pretende 
explicar o alto índice de internação de munícipes 
de Vila Velha-ES. Sugere-se um maior investimento 
na Atenção Primária desses municípios, haja vista a 
tuberculose ser uma doença de rastreamento, diag-
nóstico e tratamento ambulatorial.

Embora tenham predominado indivíduos não 
institucionalizados entre os casos notificados, pes-
soas privadas de liberdade, em confinamento – caso 
do sistema prisional, cujos detentos convivem em 
ambientes de superlotação, ventilação inadequada, 
insalubridade ambiental e falta de atendimento a saúde 
–, encontram-se ainda mais expostas a importantes 
fatores de risco de infecção para a epidemiologia da 
doença, que contribuem para manter a elevada taxa 
de morbimortalidade por tuberculose.16

Em estudo realizado por Bierrenbach e colabora-
dores,17 a ausência de dados sobre o regime de trata-
mento (supervisionado ou não) e seu preenchimento 
como ‘Ignorado’ ou ‘Ausente’ não permitiram avaliar a 
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informação.17 O tratamento supervisionado, importante 
ferramenta para a adesão terapêutica dos pacientes 
de TB, é indicado para pessoas com mais de 60 anos, 
em mau estado geral, necessitadas de hospitalização, 
alcoolistas, soropositivas para o HIV, sob uso conco-
mitante de medicamentos anticonvulsivantes, e pessoas 
que possuem alterações hepáticas.12

As co-morbidades são importantes fatores de risco 
para a ocorrência de formas clínicas mais graves, de 
difícil diagnóstico da doença.18 Neste estudo, a aids foi 
a co-morbidade mais encontrada entre os pacientes 
portadores de tuberculose, corroborando os dados 
encontrados na literatura, como nos estudos de Paixão 
e colaboradores10 e de Nogueira.19

No que se refere à co-infecção TB-HIV, apesar da 
norma estabelecida pelo Ministério da Saúde para re-
alização do teste rápido de HIV em todos os pacientes 
com TB, isso não vem ocorrendo no HSCV, onde estes 
autores observaram elevada proporção de casos sem 
sorologia para HIV após o diagnóstico de TB. Assim, 
não foi possível conhecer a verdadeira prevalência 
da infecção pelo HIV entre os casos de tuberculose 
acompanhados no NEH/HSCV, embora se trate de 
uma informação de grande valia: o HIV e a aids 
agem no sentido de deprimir o sistema imunológico 
do paciente, favorecendo a ocorrência oportunista 
de infecções por microorganismos, o que acaba por 
contribuir para o ressurgimento da tuberculose em 
muitos países.13

Estudos revelaram que a TB relacionada ao tra-
balho é mais evidente em trabalhadores dedicados a 
atividades que propiciam contato direto com doentes 
bacilíferos.14 O estudo de Vieira e colaboradores14 

revela que a classe mais exposta à doença seria a dos 
trabalhadores da área da Saúde, afirmação que difere 
do achado desta pesquisa, em que o maior número 
de casos da doença foi encontrado dentro de uma 
classe de trabalhadores não inseridos na categoria 
‘profissional de saúde’.

Um dos fatos que mais chamaram a atenção destes 
autores foi o registro do número de comunicantes 
domiciliares dos infectados: a maior parte desses 
registros foi preenchida com o número ‘zero’. O fato 
deve ser questionado pela razão de que a doença pos-
sui, como característica, a transmissão por via aérea, 
entre o comunicante domiciliar e o doente bacilífero.

Segundo o Ministério da Saúde,20 em relação às 
formas clínicas da tuberculose, prevê-se uma distri-

buição, na população geral, de cerca de 80,0% de 
formas pulmonares e 20,0% de extrapulmonares. A 
predominância de admissões por ‘caso novo’ também 
foi constatada por outros autores, como Oliveira e 
colaboradores,21 que encontraram 82,6% de ‘casos 
novos’ durante o diagnóstico da doença, e Bierren-
bach e colaboradores,17 para quem essa participação 
proporcional foi de 84,0%. Este último estudo também 
revelou maior número de casos diagnosticados de 
tuberculose na forma pulmonar.17 Como a TB pul-
monar é a forma infectante da doença, espera-se, de 
antemão, maior percentual de casos notificados por 
essa forma pulmonar.

O Ministério da Saúde tem investido no fortaleci-
mento do Sistema Único de Saúde – SUS – para que as 
populações mais vulneráveis à doença tenham maior e 
melhor acesso aos serviços, mediante a descentraliza-
ção das ações de controle da tuberculose com ênfase 
absoluta na Atenção Básica.12 Esta iniciativa corrobora 
a seguinte conclusão destes autores: a maioria dos 
casos novos de TB, objeto deste estudo, foi diagnosti-
cada durante o período de internação hospitalar e não 
pela Atenção Básica, ou Atenção Primária em saúde. 
O paciente procura a Atenção Terciária impelido pelo 
agravamento do quadro da doença que, até então, ele 
não sabia ser portador. Mostra-se, aqui, um descom-
passo na estrutura de rastreamento desenvolvida pela 
Atenção Básica.

O estudo permitiu constatar a elevada proporção 
de pacientes com TB internados em uma entidade 
hospitalar e aí notificados como ‘caso novo’, gerando 
uma preocupação concreta para os órgãos públi-
cos: se o agravo deve ser diagnosticado e tratado 
pela Atenção Básica do município de residência do 
paciente mas é este quem procura o hospital para 
tratamento – e até mesmo para diagnóstico –, elevam-
se os custos da doença para o SUS, ao mesmo tempo 
em que são ocupados leitos por pacientes com TB que 
poderiam estar disponíveis para outras patologias ou 
agravos. Talvez, o problema se deva à dificuldade da 
Atenção Primária em captar os pacientes sintomá-
ticos no atendimento direto à comunidade. Afinal, 
trata-se de uma enfermidade cuja frequência entre 
a população é elevada, de grande importância para 
a Saúde Pública.

Também se evidenciou a importância do preenchi-
mento adequado da ficha de notificação por parte dos 
profissionais de saúde. As informações contidas nessa 

Características demográficas e clínicas dos casos de tuberculose

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):159-166, jan-mar 2012



165 

ficha, quando digitadas/repassadas ao Sinan, revelam 
aos órgãos competentes as principais características 
da situação da doença e dos indivíduos acometidos, 
contribuindo para uma avaliação criteriosa e tomada de 
decisões específicas visando à diminuição/erradicação 
da tuberculose no país. Seria de grande valia que os 
profissionais de saúde, no momento do preenchimento 
das fichas, fossem até os pacientes ou parentes e pergun-
tassem a eles o número de comunicantes domiciliares 
que possuem. Dessa forma, a equipe de saúde iria até 
essas pessoas para, se necessário, fazer a quimioprofila-
xia e impedir a doença de circular entre pessoas sadias, 
interrompendo a cadeia de transmissão.
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Resumo
Objetivo: avaliar a padronização das salas de vacinas do Município de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. Métodos: estudo 

descritivo exploratório, realizado em 2008-2009; utilizou-se o instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação do Ministério da 
Saúde; como variáveis, foram estudados os aspectos gerais da sala de vacinação, procedimentos técnicos, rede de frio, sistema 
de informações, eventos adversos pós-vacinação, imunobiológicos especiais, vigilância epidemiológica e educação em saúde; a 
pontuação alcançada classificou a sala (90,0-100,0% = ideal; 76,0-89,0% = bom; 50,0-75,0% = regular; <50,0% = insuficiente); 
o índice geral para cada aspecto foi calculado como a média da pontuação de todas as salas. Resultados: procedimentos técnicos, 
sistema de informações, eventos adversos pós-vacinação e imunobiológicos especiais receberam o conceito ideal; rede de frio, 
vigilância epidemiológica e educação em saúde receberam o conceito bom; e aos aspectos gerais da sala de vacinação, atribuiu-se 
o conceito regular. Conclusão: o índice geral das salas de vacinas do município foi considerado ideal. 

Palavras-chave: imunização; programas de imunização; avaliação de serviços de saúde. 

Abstract
Objective: to evaluate the standardization of vaccination rooms in the Municipality of Marília, State of São Paulo, Brazil. 

Methods: descriptive and exploratory study, realized in 2008-2009; the instrument used was the Supervision in Vaccination 
Rooms, of the Ministry of Health; variables analyzed were general aspects of the vaccination room, technical procedures, 
cold chain, information system, post-vaccination adverse events, special immunobiologicals, epidemiological surveillance 
and health education; the score achieved classifies the room (90.0-100.0% = ideal; 76.0-89.0% = good; 50.0-75.0% = fair; 
<50.0% = insufficient); overall index for each point was calculated as the average score of all rooms. Results: technical 
procedures, information system, post-vaccination adverse events and special immunobiologicals were scored as ideal; cold 
chain, epidemiological surveillance and health education were scored as good; and to general aspects of the vaccination 
room, the evaluation was fair. Conclusion: general index for vaccination rooms in the municipality was considered ideal.

Key words: immunization; immunization programs; health care services evaluation.
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Introdução

Nas últimas décadas, a área da Saúde vem passando 
por grandes avanços. As ações de imunização, espe-
cialmente, merecem destaque mundial pelo grande 
impacto do uso de vacinas na prevenção das doenças 
imunopreveníveis, fortalecendo a promoção da saúde 
e a prevenção de doenças.1,2

Em decorrência do sucesso da campanha mundial 
de erradicação da varíola em 1960, os profissionais 
envolvidos engajaram-se em outras atividades relacio-
nadas ao controle de doenças imunopreveníveis pelo 
uso da imunização.3

O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi 
criado no Brasil em 1973, tendo como meta cumprir o 
propósito da Organização Mundial da Saúde, de tornar 
os imunobiológicos acessíveis a todas as crianças – 
meta estabelecida na Assembléia Mundial da Saúde. A 
coordenação do PNI pelo Ministério da Saúde, além 
de normatizar, implantar, supervisionar e avaliar o 
programa, também propõe políticas e estratégias que 
viabilizam altas coberturas vacinais em todo o território 
nacional.4,5 Somente em 1975, porém, o PNI teve suas 
competências regulamentadas.

O PNI é prioridade nacional e efetivo como estraté-
gia de saúde coletiva, com envolvimento das instâncias 
governamentais nos níveis federal, estadual e munici-
pal. A partir do momento em que ocorre repasse de 
recursos financeiros, o município assume as atividades 
de atenção básica, incluindo o planejamento e organi-
zação de todas as ações de imunização, realizando-as 
pelos serviços básicos de saúde municipais.2,6

O desenvolvimento do PNI é orientado por manuais 
técnicos, elaborados pelo Ministério da Saúde, que de-
vem ser seguidos por todas as instâncias responsáveis 
pela imunização no Brasil. Fazem parte dessas normas 
o armazenamento, a conservação, o transporte e a 
administração dos imunobiológicos, bem como sua 
programação e avaliação.7

O Ministério da Saúde preconiza a supervisão das 
salas de vacinas de forma sistemática, para verificar 
as condições da área física e o cumprimento de 
normas que visam garantir a qualidade dos imu-
nobiológicos desde sua fabricação, conservação 
adequada e aplicação. Na atividade de supervisão, 
cabe salientar o papel da equipe de enfermagem e 
a importância da informação por ela gerada na sala 
de vacinas, com a finalidade de planejar e implantar 

estratégias capazes de manter o controle das doen-
ças imunopreveníveis.8

É de fundamental importância caracterizar a orga-
nização atual dos serviços básicos de saúde, com um 
olhar direcionado especialmente às salas de vacinas. 
A literatura nacional apresenta poucos trabalhos enfo-
cando a avaliação normativa da rede de frio.

Em que medida a organização e o funcionamento 
das salas de vacinas se aproxima – ou se distancia – 
do preconizado?

Esta pesquisa propõe-se a avaliar a padronização 
das salas de vacina do Município de Marília, interior 
paulista.

Métodos

Estudo exploratório, observacional, transversal e 
descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no 
período de novembro de 2008 a julho de 2009, em um 
município do interior paulista que conta com 41 uni-
dades de saúde, sendo 12 unidades básicas de saúde e 
29 unidades da Estratégia Saúde da Família. Marília-SP 
localiza-se na região Centro-Oeste do Estado de São 
Paulo e, segundo informações da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo de 
2010, conta com uma população de aproximadamente 
216.745 habitantes –9 207.021 residentes urbanos e 
9.724 rurais –, distribuída por oito distritos rurais.

Para a coleta de dados, utilizou-se o instrumento 
de supervisão em sala de vacinação proposto pelo 
Ministério da Saúde, desenvolvido pelo Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) e 
pela Coordenação-Geral do Programa de Imunização 
(CGPNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde/Minis-
tério da Saúde.10 O instrumento segue uma abordagem 
que destaca os seguintes aspectos:
1.  Identificação da unidade – dados relativos à unidade 

de saúde que recebe a supervisão;
2.  Aspectos gerais da sala de vacinação – estrutura 

física, adequabilidade de equipamentos e mobili-
ário, limpeza e conservação, e disponibilidade de 
impressos e materiais de consumo;

3.  Procedimentos técnicos – fatores que podem inter-
vir na qualidade da vacinação, tais como indicações, 
doses, via de administração e aprazamento, data 
de validade após abertura do frasco, preparo e 
técnica de aplicação, uso dos cartões da criança e 
do adulto, observação de situações que indiquem 
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adiamento, investigação de EAPV (eventos adversos 
pós-vacinação), busca ativa de faltosos e acondicio-
namento de resíduos e lixo;

4.  Rede de frio − manutenção das características imu-
nogênicas dos produtos administrados, observando 
características como intervalo de temperatura ade-
quado para conservação, existência de termômetros 
e monitoramento diário de temperaturas, detecção 
de exposição frequente dos produtos a extremos de 
temperatura durante o transporte e o armazena-
mento, organização adequada dos refrigeradores 
e exclusividade para estocar vacinas;

5.  Sistema de informação – preenchimento adequado 
dos impressos, presença dos manuais técnicos e 
conhecimento das taxas de cobertura e abandono;

6.  EAPV – conhecimento dos profissionais e proce-
dimentos de investigação dos eventos adversos 
pós-vacinação;

7.  Imunobiológicos especiais – conhecimento dos 
profissionais e fluxo relacionados aos imunobio-
lógicos especiais;

8.  Vigilância epidemiológica – conhecimento dos 
profissionais sobre a incidência de doenças imu-
nopreveníveis na área de abrangência e cobertura 
vacinal, bem como a participação em bloqueios 
e realização de notificação de casos suspeitos de 
doenças sob vigilância epidemiológica; e

9.  Educação em saúde – participação dos profissionais 
em atividades que contribuam para o alcance da 
meta de cobertura vacinal.
Realizou-se uma entrevista semi-estruturada com o 

enfermeiro responsável pelo serviço e posteriormente 
observação que concentrou-se na estrutura física 
das salas de vacinação e no conhecimento e atuação 
prática do funcionário escalado na sala de vacina no 
momento da coleta de dados. O pesquisador perma-
neceu em cada unidade 20 horas, para acompanhar os 
procedimentos e rotinas da sala de vacina em estudo.

As informações provenientes das entrevistas e 
observações foram registradas em formulário padroni-
zado, previamente testado em duas unidades de saúde 
do município. Após a coleta, os dados foram digitados 
no Programa de Avaliação do Instrumento de Super-
visão em Sala de Vacinação (PAISSV), disponibilizado 
pelo PNI. O PAISSV é utilizado pelos coordenadores 
estaduais de imunizações para garantir a padronização 
do perfil de avaliação e a agilidade na tabulação dos re-
sultados encontrados. A pontuação alcançada classifica 

a sala avaliada: de 90,0 a 100,0%, a sala é considerada 
ideal; de 76,0 a 89,0%, boa; de 50,0 a 75,0%, regular; 
e uma sala com pontuação inferior a 50,0% insuficien-
te.11 As respostas que recebem pontuação baixa são 
consideradas pelo software como ‘pontos críticos’. O 
índice geral para cada aspecto foi calculado como a 
média da pontuação de todas as salas. Utilizou-se do 
aplicativo Microsoft Excel 2007 para sistematização 
dos dados, e confecção das figuras.

A coleta de dados foi realizada após a obtenção de 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina de Marília (Ofício nº 420/08) 
e a autorização dos participantes deste estudo.

Resultados

O estudo constatou que, das 41 salas de vacinas avalia-
das, apenas 4 estão localizadas na zona rural, as demais 
37 se encontram no perímetro urbano. Em todas as salas, 
administravam-se todas as vacinas previstas no calendário 
básico de vacinação. Um ponto crítico encontrado: uma 
sala de vacina funcionando menos de seis horas/dia.

Aproximadamente dois terços das salas de vaci-
nação alcançaram índice regular no item ‘Aspectos 
gerais da sala de vacinação’. A Tabela 1 mostra vários 
pontos críticos, destacando-se: a maioria das salas 
(34/41) não era exclusiva para vacinação; nenhuma 
sala mantinha temperatura ambiente de 18 a 20ºC; 
a maioria (29/41) não dispunha de proteção ade-
quada contra luz solar direta; 23 possuíam objetos 
de decoração; e 22 não apresentavam condições 
ideais de limpeza e conservação. Embora não sejam 
considerados pontos críticos, mostrou-se evidente 
a inadequação dos seguintes subitens considerados 
para a avaliação: ‘piso antiderrapante, impermeável 
e de fácil limpeza’; ‘pia com torneira e bancada de 
fácil higienização’; e ‘mesa clínica ou cadeira para a 
aplicação de vacina’.

O item ‘Procedimentos técnicos’ (Tabela 2) foi clas-
sificado como ideal (90,2%), embora mereçam desta-
que alguns subitens, que não atendiam o recomendado 
pelo PNI: 36 enfermeiros responsáveis pelas equipes 
responderam que a busca ativa de suscetíveis não era 
realizada nas unidades; 28 salas de vacinas apresen-
tavam estoque excessivo de vacinas; 12 não observam 
situações que indiquem o adiamento temporário da 
vacinação; 11 não faziam investigação das ocorrências 
de eventos adversos para doses anteriores; e 10 salas 
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não dispunham de recipientes para descarte de lixo 
comum e lixo contaminado, distinguidos pela cor.

Na Tabela 3 observa-se, detalhadamente, a ‘Rede de 
frio’. O item recebeu o conceito bom (88,97%). No en-
tanto, vários subitens foram considerados críticos, com 
destaque para: 34 salas de vacinas que não apresentavam 
o alerta de NÃO DESLIGAR o disjuntor na caixa de dis-
tribuição elétrica; 33 não dispunham de refrigeradores 
com capacidade igual ou maior que 280 litros; e 31 
refrigeradores recebiam a incidência direta de luz solar, 
29 não mantinham uma distância de 15cm da parede 
e 17 não se apresentavam em estado ideal de limpeza.

O item ‘Sistema de informação’ foi classificado 
como ideal, não obstante fossem elencados alguns 
pontos críticos: a totalidade dos entrevistados respon-
deu que desconhece a taxa de cobertura e abandono 
da área de abrangência; em 39 salas, não foi encon-
trado o manual de capacitação de pessoal em sala de 
vacinação; e em 17, o manual de rede de frio não foi 
localizado (Tabela 4).

No item “eventos adversos pós-vacinação” todos os 
profissionais entrevistados tinham conhecimento sobre 
a identificação, notificação e investigação dos EAPV. No 

entanto, quatro profissionais não tinham experiência 
prática com EAVP.

Em relação aos imunobiológicos especiais, 40 
enfermeiros entrevistados responderam conhecer a 
disponibilidade dos imunobiológicos disponíveis no 
Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais 
(CRIE), suas indicações e o fluxo de solicitação. 
Porém, cinco disseram desconhecer o CRIE.

No item ‘Vigilância epidemiológica’, classificado 
como bom, 21 entrevistados negaram o conhecimento 
da ocorrência ou não de casos de doenças imunopre-
veníveis na área de abrangência e 32 desconhecerem 
a incidência das doenças imunopreveníveis versus 
cobertura vacinal.

O item ‘Educação em saúde’ foi classificado como 
bom. Identificou-se, entretanto: em 31 unidades de 
saúde, os profissionais não participam de eventos 
promovidos pela comunidade; 8 não interagiam com 
segmentos sociais; e 7 não participam dos espaços 
formais de educação em saúde existentes nas unidades.

Agrupou-se os índices alcançados por cada variável 
na Figura 1, apontando o índice geral das salas de 
vacinas do município.

Tabela 1  -  Caracterização das salas de vacinas em relação a procedimentos técnicos na rede pública de saúde do 
Município de Marília, Estado de São Paulo. Brasil, 2009

Aspectos gerais da Sala de Vacinação SIM 
(n=41)

Sala exclusiva para atividade de vacinaçãoa 7
Sala de fácil acesso a população 41
Sala devidamente identificadaa 30
A sala tem no mínimo 6m2 36
A parede é de cor clara, impermeável e de fácil higienizaçãoa 40
Piso resistente e antiderrapante 41
Piso impermeável e de fácil higienização 41
A sala dispõe de pia com torneira e bancada de fácil higienização 41
A sala dispõe de proteção adequada contra a luz solar diretaa 12
A sala dispõe de iluminação e arejamento adequadoa 24
A sala de vacinação está em condições ideais de conservaçãoa 23
A sala de vacinação está em condições ideais de limpezaa 19
A limpeza geral (paredes, teto, etc.) é feita no máximo a cada quinze diasa 19
A temperatura ambiente da sala é mantida em 18ºC a 20ºCa −
Tem objetos de decoração (papéis, vasos, etc.)a 18
O mobiliário da sala de vacinação apresenta boa distribuição funcionala 37
Apresenta organização dos impressos e materiais de expedientea 39
As seringas e agulhas de uso diário estão acondicionadas adequadamente (em recipientes limpos e tampados)a 20
As seringas e agulhas de estoque estão acondicionadas em embalagens fechadas e em local sem umidadea 39
Tem mesa de exame clínico/similar e/ou cadeira para aplicação de vacina 41
Possui colchonete ou similar revestido de material impermeável e protegido com material descartávela 32

a) Considerado ponto crítico, pelo Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV).
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Discussão

No Brasil, o bom desempenho alcançado pelo PNI é 
resultado de um conjunto de políticas públicas sustenta-
das por três pilares: a) equidade no acesso, b) segurança 
das vacinas utilizadas e c) elevadas coberturas.12

As vacinas do calendário básico preconizado pelo 
PNI estão disponíveis em todas as unidades, garantindo 
a oferta da vacinação para toda a população. O acesso 
equitativo está assegurado pela presença na zona rural 
de quantidade suficiente de salas de vacinas. Apenas uma 
sala funciona por tempo inferior ao recomendado, além 
de não ser usada exclusivamente para essa finalidade. 
São problemas logísticos que acarretam a denominada 
‘oportunidade perdida de vacinação’ (OPV).

Uma oportunidade de vacinação é perdida quando 
um indivíduo candidato à imunização, não portador 
de contra-indicações, visita determinado serviço de 
saúde e não recebe a totalidade das vacinas de que 
necessita.13 Quatro são as categorias de causa de OPV: 
falsas contra-indicações para imunização; atitude do 

profissional de saúde; problemas logísticos dos servi-
ços; e atitudes da população.14 Pesquisa realizada em 
2006, na região norte do Município de São Paulo-SP, 
encontrou que 50,5% das OPV resultavam de falsas 
contra-indicações, e 42,2%, de problemas logísticos.13 
Embora este estudo não tivesse por objetivo quantificar 
as OVP, estes autores identificaram sua ocorrência. Sua 
eliminação é necessária, potencializando a elevação 
das coberturas vacinais e a promoção da homoge-
neidade, ou seja, a manutenção dos percentuais de 
cobertura nas diferentes localidades.

Deve-se considerar, ainda, a segurança das va-
cinas como um importante aspecto da manutenção 
das coberturas vacinais. Nesta pesquisa, a segurança 
vacinal pode ser analisada em quase todos os itens 
estudados: procedimentos de controle de qualidade e 
cumprimento das especificações; avaliação das tecno-
logias aplicadas em imunização (qualidade da vacina, 
estocagem, manejo, administração e descarte de vasi-
lhames e agulhas); e identificação e manejo dos riscos 
relacionados à vacinação, desenvolvendo mecanismos 

Tabela 2  -  Caracterização das salas de vacinas em relação a procedimentos técnicos na rede pública do 
Município de Marília, Estado de São Paulo. Brasil, 2009

Procedimentos técnicos SIM 
(n=41)

Verifica idade e intervalo entre as dosesa 40
Investiga ocorrência de eventos adversos à dose anteriora 30
Observa situações em que o adiamento temporário da vacinação está indicado e ou contra-indicaçõesa 29
Orienta vacina a ser administradaa 39
Orienta o registro do aprazamentoa 40
Observa o prazo de validade da vacinaa 40
O preparo da vacina está corretoa 40
Registra data e hora de abertura do frasco 41
Observa o prazo de validade após a abertura do frasco 40
A técnica de administração da vacina está correta 41
Faz o acondicionamento de materiais perfuro cortantes conforme as normas de biossegurança 41
Faz o tratamento das vacinas com microorganismos vivos antes do descarte 41
Faz busca ativa de suscetíveis com a clientela que frequenta o EASa 5
Faz uso do cartão controle para criança 41
Faz uso do cartão controle para adulto 41
Os cartões controle são organizados por data de retornoa 32
Realiza busca ativa de faltososa 37
O quantitativo de vacinas é suficiente para atender a demandaa 39
Há estoque excessivo de vacinas na EASa 13
O quantitativo de seringas e agulhas é suficiente para atender a demandaa 32
Observa o prazo de validade das seringas e agulhasa 19
Acondiciona separadamente os vários tipos de lixoa 31
Destino final do lixo é adequadoa 31

a) Considerado ponto crítico, pelo Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV).
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de monitoramento e de resposta à população quanto 
a EAPV que provoquem dúvidas sobre a segurança de 
programas nacionais de imunização.15

Dessa forma, os itens ‘Aspectos gerais da sala de 
vacinação’ e ‘Rede de frio’, devido à infração de algu-
mas normas e à inadequação de alguns equipamen-
tos, influem na segurança do programa de imunização 
de Marília-SP. As falhas na conservação de vacinas 
em instância local têm sido mais frequentes do que 
se espera, não só para países em desenvolvimento 
como também para os desenvolvidos. Pesquisas no 
Brasil descrevem falhas no cumprimento das reco-
mendações de conservação, supervisão permanente 
e adequação de recursos humanos e equipamentos. 
A literatura apresenta avaliações de amostras de vaci-
nas coletadas nas unidades de saúde com a potência 
comprometida.16

Expostas a variações de temperatura, as vacinas, 
podem perder a potencia. Algumas, inclusive, alteram 
seu aspecto devido a mudança de suas características 

físico-químicas. Avaliação da rede de frio de um 
distrito de Recife-PE observou incidência solar em 
39,1% das salas de vacinação e a indicação de NÃO 
DESLIGAR em 8,2% dos disjuntores, sendo que na 
variável ‘Controle de rede de frio’, apenas 4,3% das 
salas visitadas estavam adequadas aos requisitos da 
pesquisa.17 Comparativamente, Marília-SP apresentou 
maior incidência solar nas salas de vacinas, porém 
maior indicação de NÃO DESLIGAR, alcançando, afinal, 
o conceito bom para rede de frio: a infraestrutura ina-
dequada, de fácil resolução, sugere, de forma indireta, 
dificuldades de gestão relacionadas à não observância 
dos procedimentos operacionais padrão, além de falta 
de supervisão.

Outros aspectos da segurança encontram-se nos 
itens ‘Procedimentos técnicos’ e ‘EAVP’, os quais tam-
bém apresentaram alguns pontos críticos, como: falhas 
no gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de 
saúde (RSSS); não investigação de EAVP; e estoque 
excessivo de vacinas.

Tabela 3  -  Caracterização das salas de vacinas em relação à rede de frio na rede pública de saúde do Município 
de Marília, Estado de São Paulo. Brasil, 2009

Rede de frio SIM 
(n=41)

Tomada elétrica de uso exclusivo para cada equipamentoa 40
Refrigerador de uso exclusivo para imunobiológicosa 40
A capacidade do refrigerador é maior ou igual 280 La 8
O refrigerador em bom estado de conservaçãoa 34
Estado ideal de funcionamentoa 38
Estado ideal de limpezaa 24
Refrigerador distante de fonte de calora 40
Refrigerador distante de incidência de luz diretaa 10
O refrigerador esta distante 15 cm da paredea 12
Termômetro de Máxima e Mínima e/ou cabo extensor no refrigerador 41
Imunobiológicos organizados por tipo, lote e validadea 35
Mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da geladeira a fim de permitir a circulação do ara 36
Leitura e o registro corretos das temperaturas no início e no fim da jornada de trabalhoa 37
Mapa de Controle Diário de Temperatura está afixado em local visívela 38
O degelo e a limpeza do refrigerador são realizados a cada 15 dias ou quando a camada de gelo atingir 0,5 cma 25
Descrição correta dos procedimentos para degelo e limpeza do refrigerador a 26
Existência de um programa de manutenção preventiva e/ou corretiva para o refrigerador da sala de vacina 41
Número suficiente de isopor para atender as atividades de rotina 41
Número suficiente de bobinas de gelo reciclável para atender as atividades de rotina 41
Número suficiente de termômetro para atender as atividades de rotina 41
Número suficiente de fita crepe para atender as atividades de rotinaa 30
Na organização da caixa térmica é feita a ambientação das bobinas de gelo reciclávela 40
Faz o monitoramento da temperatura da(s) caixa(s) térmica(s) ou do equipamento de uso diário 41
As vacinas sob suspeita são mantidas em temperatura de +2ºC a +8ºC, até o pronunciamento da instância superior 41
Há indicação na caixa de distribuição elétrica para não desligar o disjuntor da sala de vacinaçãoa 7

a) Considerado ponto crítico, pelo Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV).
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Tabela 4  -  Caracterização das salas de vacinas em relação a sistema de informação na rede pública de saúde do 
Município de Marília, Estado de São Paulo. Brasil, 2009

Rede de frio SIM 
(n=41)

Tem cartão da criançaa 40
Cartão da criança preenchido adequadamente 40
Tem cartão do adultoa 40
Cartão do adulto preenchido adequadamente 40
Tem cartão controlea 40
Cartão controle preenchido corretamente 40
Há mapa diário de controle de temperaturaa 39
Mapa preenchido corretamentea 39
Há ficha de investigação de evento adversoa 38
Ficha de investigação de evento adverso preenchida corretamentea 38
Há formulário para avaliação de vacinas sob suspeitaa 37
Formulário preenchido adequadamentea 37
Há planilha de controle de pedidos de vacinas mensala 37
Controle preenchido adequadamentea 37
Tem o manual de Normas Técnicasa 39
Tem o manual de Procedimentos para Administração de Vacinasa 39
Tem o manual de Rede de Frioa 24
Tem o manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversosa 38
Tem o manual de Centro de Referência para Imunobiológicos Especiaisa 37
Tem o manual de Capacitação de Pessoal em Sala de Vacinação 2
Tem conhecimento da cobertura vacinala –
Tem conhecimento da taxa de abandonoa –

a) Considerado ponto crítico, pelo Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV).

Ítens 90,0-100,0%
Ideal

76,0-89,0%
Bom

50,0-75,0%
Regular

<50,0%
Insufuciente

Aspectos gerais da Sala de Vacinação 72,7
Procedimentos técnicos 90,2
Rede de frio 89,0
Sistema de informação 91,4
Eventos adversos pós-vacinação 100,0
Imunobiológicos especiais 100,0
Vigilância epidemiológica 81,3
Educação em saúde 85,0

Índice geral 50,0 37,5 12,5 −

Figura 1  -  Classificação das salas de vacinas das unidades básicas de saúde e unidades da Estratégia Saúde da 
Família segundo itens que compõem o processo de vacinação na rede pública de saúde do Município 
de Marília, Estado de São Paulo. Brasil, 2009

Kelly Cristina Encide de Vasconcelos e colaboradores

Os RSSS resultantes de ações de vacinação com mi-
croorganismos vivos ou atenuados – incluindo frascos 
de vacinas vencidos, com conteúdo inutilizado, vazios 
ou com restos do produto, agulhas e seringas – devem 
ser submetidos a tratamento antes da disposição final.18 
É mister lembrar que nos locais com coleta de lixo 
hospitalar sistemática, não é necessário o tratamento 
dos frascos de imunobiológicos inutilizados.19

Em 2007, pesquisa realizada em Juazeiro do Norte-
CE, nas unidades de Saúde da Família, constatou que 
os imunobiológicos compostos por microorganismos 
vivos e atenuados eram inativados (por processo de 
exposição ao calor em autoclave ou estufa) em apenas 
38,3% das unidades, antes de serem descartados. A 
maioria das unidades descartava os frascos contendo 
as referidas vacinas – que perderam a validade – no 
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recipiente destinado a perfurocortantes ou em sacos de 
resíduos comuns, sem processo de inativação. Nenhuma 
unidade acondicionava adequadamente os resíduos po-
tencialmente infectantes, dada a ausência de embalagens 
adequadas para esse fim.20 São resultados que divergem 
dos apresentados por este estudo, em que a maioria das 
unidades avaliadas realiza descarte adequado; alguns, 
porém, não dispunham de recipientes para descarte 
de lixo comum e contaminado distintos e identificados 
pela cor. Cabe ressaltar que, nos locais sem segregação 
adequada dos resíduos, todos passam a ser considera-
dos como potencialmente infectantes, necessitando de 
tratamento especial antes da destinação final.

Em relação aos EAVP, é sabido que sua incidência 
varia conforme as características do produto, do in-
divíduo a ser vacinado e do modo de administração. 
Algumas manifestações são esperadas após o emprego 
de determinadas vacinas. Normalmente, essas reações 
são benignas e têm evolução autolimitada. Entretanto, 
podem ocorrer formas mais graves, com comprome-
timento temporário ou permanente, de função local, 
neurológica ou sistêmica, capaz de motivar sequelas 
e até mesmo levar a óbito.21 Justifica-se, assim, a ne-
cessidade de investigação de EAPV e a indicação do 
adiamento temporário da vacinação.

Pesquisa de avaliação do Sistema Brasileiro de 
Notificação de EAPV (SI-EAPV), realizada em 2011, 
aponta grau apreciável de oportunidade na notificação. 
Contudo identificou-se, para aproximadamente 50,0% 
das notificações, demora de 60 dias ou mais para o 
registro da notificação no SI-EAPV, forma pela qual a 
notificação atinge o nível central do sistema. Percebeu-
se, ainda, que o fato de os profissionais de saúde 
mostrarem-se mais atentos à ocorrência do EAPV não 
tem implicado negativamente na adesão da população 
à imunização.12 São dados que corroboram os deste 
estudo, em que a totalidade dos EAPV é notificada, 
embora a alimentação do SI-EAPV seja realizada de 
forma indireta: os profissionais preenchem a ficha de 
notificação nas unidades de saúde, que encaminha os 
dados à Secretaria Municipal de Saúde para alimentar 
o sistema, justificando-se, dessa forma, a demora entre 
a ocorrência e a notificação no nível central.

Concernente ao estoque excessivo, a manutenção da 
temperatura ideal para o acondicionamento pode ser 
prejudicada e o sistema de reposição comprometido, 
acarretando a perda por vencimento e onerando o 
sistema público. Mensalmente, a unidade de saúde envia 

impresso confeccionado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, contendo dados relativos ao estoque atual e a 
necessidade de reposição de acordo com a estimativa 
de utilização. O profissional responsável deveria re-
alizar o controle de estoque dos imunobiológicos e 
insumos (seringas, agulhas), bem como conhecer os 
princípios das boas práticas de aquisição, recebimento, 
armazenamento, distribuição e dispensação dos imuno-
biológicos.22 O estoque de imunobiológicos na unidade 
de saúde local não deve ser superior à estimativa de 
consumo para dois meses, para redução dos riscos de 
exposição de vacinas e soros a situações passíveis de 
comprometimento da qualidade dos produtos.19

Ainda no quesito segurança, no item “imunobio-
lógicos especiais” há uma aparente contradição nos 
dados, alguns profissionais relatam conhecerem a dis-
ponibilidade, indicações e fluxo dos imunobiológicos 
especiais, porém afirmam não conhecer o CRIE. Fato 
justificado pela inexistência de CRIE no município, 
assim a SMS encaminha o impresso de solicitação 
de imunobiológico especial ao Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE) estadual.

Uma limitação do estudo que merece ser destacada 
é o fato de que as informações sobre conhecimento dos 
profissionais foram obtidas apenas para o funcionário 
escalado na sala de vacina no momento da coleta de 
dados. Assim, para salas de vacina nas quais atuam 
mais profissionais, não foi obtidas as informações sobre 
conhecimento dos demais, que não foram entrevistados.

Considerando o último pilar de sustentação do PNI, 
a elevada cobertura vacinal, pode-se agregar os itens 
‘Sistema de informação’, ‘Vigilância epidemiológica’ 
e ‘Educação em saúde’ em sua avaliação, para a qual 
foram apontados os seguintes pontos críticos: desconhe-
cimento das taxas de cobertura e abandono; desconhe-
cimento da ocorrência de doenças imunopreveníveis; 
ausência do manual de rede de frio e de capacitação de 
profissional; não participação em eventos comunitários; 
pouca interação com segmentos sociais, e em espaços 
formais de educação em saúde no serviço.

O Sistema de Informação do Programa Nacional 
de Imunizações foi implantado no período de 1994 
a 1997, em todas as coordenações estaduais. Em 
2003, o SI-PNI foi descentralizado para as regionais 
e municípios, objetivando a avaliação regional.23 O 
sistema consolida os dados nacionais de imunizações 
e tem a capacidade de fornecer relatórios para análise 
e tomada de decisão.

Avaliação das salas de vacinas
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Os instrumentos básicos para alimentar o sistema de 
informação são aqueles disponíveis em todas as salas de 
vacinas: boletins diários e mensais de doses aplicadas 
de vacinas; movimentação de imunobiológicos; e fichas 
de notificação de eventos adversos. A alimentação indi-
reta do sistema justificaria, em parte, o distanciamento 
dos profissionais das informações com potencial para 
servir de base à formulação de estratégias de vigilância 
epidemiológica. É importante ressaltar que a Secreta-
ria Municipal de Saúde de Marília-SP envia relatórios 
periódicos às unidades básicas de saúde do município, 
com os dados necessários para um planejamento no 
setor. Por exemplo, o cálculo da cobertura vacinal de 
determinados grupos populacionais, susceptíveis a 
certas doenças, permite eleger prioridades, gerenciar 
recursos e estruturar programações especiais para a 
interrupção de cadeias epidemiológicas.

Sabe-se que a segurança e a eficácia dos imunobio-
lógicos não são suficientes para a garantia de sucesso 
dos programas de imunização, se os profissionais 
não os operacionalizarem de acordo com as reco-
mendações específicas (conservação, manipulação, 
administração, acompanhamento pós-vacinal, entre 
outras) ou a população não aderir à vacinação. Vi-
sando à minimização de complicações, no sentido de 
possibilitar a educação em saúde da população, o PNI 
recomenda a disponibilidade para consulta em sala de 
vacina dos informes técnicos operacionais, manuais e 
resoluções, buscando assegurar a realização adequada 
de procedimentos e informações.24

Os espaços informais de educação e o potencial de 
projetos intersetoriais foram pouco valorizados pelos 
profissionais de saúde de Marília-SP, achado seme-
lhante ao de estudo de 2003, realizado em Olinda-PE, 
onde se observou, entre as equipes avaliadas, pouca 
representatividade na educação em saúde e no entrosa-

mento com entidades de apoio social. Considerando-se 
que uma das barreiras a impedir o incremento dos 
níveis de vacinação encontra-se nos conhecimentos e 
crenças dos usuários, faz-se necessário que as equipes 
de saúde elaborem estratégias de ação que despertem 
o interesse populacional e mantenham as coberturas 
ideais de vacinação.25

Diante dessas considerações, importa frisar: a 
avaliação em serviço de saúde deve ser utilizada, 
principalmente, como processo de busca de elementos 
que permitam configurar a situação epidemiológica de 
determinada comunidade, visando ao direcionamento 
de ações que contribuam para a melhora da saúde 
individual e coletiva, seu impacto social e econômico.26

Os resultados apresentados mostram um cenário 
satisfatório, metade das variáveis estudadas foi com-
preendida no conceito ideal. Apenas o item ‘Aspectos 
gerais da sala de vacinação’ foi classificado como regu-
lar. Os pontos críticos elencados são de fácil solução.

Depreende-se a importância do papel do enfer-
meiro como supervisor técnico nas salas de vacina e 
sua contribuição na organização do serviço, educação 
permanente do pessoal de enfermagem, vigilância 
epidemiológica, entre outros.

É preciso implantar, de forma sistemática, a ativi-
dade de supervisão, monitoramento e avaliação nas 
salas de vacinas, uma vez que são poucos os estudos 
nacionais com essa abordagem. O presente estudo 
realizou apenas a avaliação normativa, carecendo 
de avaliações de processos e resultados dos serviços 
prestados nas salas de vacinação.
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Instruções aos autores

Escopo e política

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publicação trimestral de caráter técnico-científico e acesso livre, nos 
formatos eletrônico e impresso, editada pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço, 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (CGDEP/SVS/MS). Sua principal missão é difundir 
o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos de 
interesse da Saúde Pública, visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além das modalidades de manuscritos aceitos para publicação, a revista divulga Portarias, Regimentos e 
Resoluções do Ministério da Saúde, bem como Notas Técnicas relativas aos programas de vigilância, prevenção 
e controle de doenças e agravos à saúde, consensos, relatórios e recomendações de reuniões ou oficinas de 
trabalho sobre temas de interesse do SUS. Também está prevista a republicação de textos originalmente editados 
por outras fontes de divulgação técnico-científica e considerados pelos editores da revista como relevantes para 
os serviços de saúde.

A Epidemiologia e Serviços de Saúde segue as orientações do documento Requisitos Uniformes para Manuscritos 
Submetidos a Periódicos Biomédicos, do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), conhecido 
como ‘Normas de Vancouver’.

Modalidades de manuscrito

O Núcleo Editorial da revista acolhe manuscritos nas seguintes modalidades:
a)  Artigo original – produto inédito de pesquisa inserido em uma ou mais das diversas áreas temáticas da vigi-

lância, prevenção e controle das doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, como doenças transmissíveis, 
doenças crônicas e agravos não transmissíveis, análise de situação de saúde, promoção da saúde, vigilância em 
saúde do trabalhador, vigilância em saúde ambiental, respostas às emergências em Saúde Pública, políticas e 
gestão em vigilância em saúde e desenvolvimento da epidemiologia nos serviços de saúde (limite: 20 laudas);

b) Artigo de revisão
b.a)  Artigo de revisão sistemática – apresentação de uma síntese de resultados de estudos originais com o 

objetivo de responder a uma pergunta específica; deve descrever, em detalhes, o processo de busca dos 
estudos originais e os critérios para sua inclusão na revisão; pode ou não apresentar procedimento de 
síntese quantitativa dos resultados, no formato de metanálise (limite: 30 laudas); e

b.b)  Artigo de revisão narrativa – uma análise crítica de material publicado, discussão aprofundada sobre tema 
relevante para a saúde coletiva ou atualização sobre tema controverso ou emergente; deve ser elaborado 
por especialista na área em questão, a convite dos editores (limite: 20 laudas);

c) Nota de pesquisa – relato conciso de resultados finais ou parciais (notas prévias) de pesquisa original, 
pertinente ao escopo da revista (limite: 8 laudas);

d) Artigo de opinião – comentário sucinto sobre temas específicos, expressando a opinião qualificada dos 
autores (limite: 8 laudas);

e)  Debate – artigo teórico elaborado por especialista, a convite dos editores, que receberá críticas/comentários 
por meio de réplicas assinadas por especialistas, também convidados. (limite: 20 laudas para o artigo, 10 
laudas para cada réplica ou tréplica);

f)  Relato de experiência – descrição de experiência em epidemiologia, vigilância, prevenção e controle de 
doenças e agravos de interesse para a Saúde Pública; deve ser elaborado a convite dos editores (limite: 8 
laudas); e

g)  Carta – críticas ou comentários breves sobre temas de interesses dos leitores, geralmente vinculados a artigo 
publicado na última edição da revista (limite: 2 laudas); sempre que possível, uma resposta dos autores do 
artigo comentado será publicada junto com a carta (limite: 2 laudas).
Eventualmente, a critério dos editores, serão aceitos outros formatos, a exemplo da Entrevista com persona-

lidades ou autoridades (limite: 3 laudas) e da Resenha de obra contemporânea (limite: 2 laudas).
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Responsabilidade dos autores

Os autores são os responsáveis pela veracidade e ineditismo do trabalho. O manuscrito submetido deve ser 
acompanhado de uma Declaração de Responsabilidade, assinada por todos os autores, em que afirmam que o 
estudo não foi publicado anteriormente, parcial ou integralmente, em meio impresso ou eletrônico, tampouco 
encaminhado para publicação em outros periódicos, e que todos os autores participaram na elaboração intelectual 
de seu conteúdo. O modelo da Declaração de Responsabilidade está disponível ao final destas Instruções (Anexo I).

Critérios de autoria

Os critérios de autoria devem se basear nas deliberações do ICMJE/Normas de Vancouver. O reconhecimento da 
autoria deve estar fundamentado em contribuição substancial, relacionada aos seguintes aspectos: (i) concepção e 
delineamento do estudo, análise e interpretação dos dados; (ii) redação ou revisão crítica relevante do conteúdo 
intelectual do manuscrito; e (iii) aprovação final da versão a ser publicada. Os autores, ao assinarem a Declaração 
de Responsabilidade, afirmam a participação de todos na elaboração do manuscrito e assumem publicamente 
a responsabilidade por seu conteúdo. Ao final do texto do manuscrito, deve ser incluído um parágrafo com a 
informação sobre a contribuição de cada autor para sua elaboração.

Fontes de financiamento

Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou privado, para a 
realização do estudo. Fornecedores de materiais, equipamentos, insumos ou medicamentos, gratuitos ou com 
descontos, também devem ser descritos como fontes de financiamento, incluindo cidade, estado e país de origem 
desses fornecedores. Essas informações devem constar da Declaração de Responsabilidade.

Conflito de interesses

Conflitos de interesses, por parte dos autores, são situações em que estes possuem interesses – aparentes ou 
não –, capazes de influir no processo de elaboração dos manuscritos. São conflitos de natureza diversa – pessoal, 
comercial, política, acadêmica ou financeira – a que qualquer um pode estar sujeito, razão porque os autores 
devem-nos reconhecer e revelar, quando presentes, na Declaração de Responsabilidade assinada, ao submeter 
seu manuscrito para publicação.

Ética na pesquisa envolvendo seres humanos

A observância dos preceitos éticos referentes à condução, bem como ao relato da pesquisa, são de inteira respon-
sabilidade dos autores, respeitando-se as recomendações éticas contidas na Declaração de Helsinque (disponível 
em http://www.wma.net). Para pesquisas realizadas com seres humanos no Brasil, os autores devem observar, 
integralmente, as normas constantes na Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 
de Saúde (disponível em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm), e resoluções complementares 
para as situações especiais. Os procedimentos éticos adotados na pesquisa devem ser descritos no último parágrafo 
da seção Métodos, fazendo menção ao número do protocolo de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. No 
caso de ensaio clínico controlado e randomizado, será necessária a indicação do número de registro.

Agradecimentos

Quando desejável e pertinente, recomenda-se a nomeação, ao final do manuscrito, das pessoas que colaboraram 
com o estudo embora não tenham preenchido os critérios de autoria adotados por esta publicação. Os autores são 
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os responsáveis pela obtenção da autorização dessas pessoas antes de nomeá-las em seus Agradecimentos, dada 
a possibilidade de os leitores inferirem que elas subscrevem os dados e conclusões do estudo. Também podem 
constar agradecimentos a instituições, pelo apoio financeiro ou logístico à realização do estudo. Devem-se evitar 
os agradecimentos impessoais, por exemplo “... a todos aqueles que colaboraram, direta ou indiretamente, com 
a realização deste trabalho”.

Direito de reprodução

Os manuscritos publicados pela Epidemiologia e Serviços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodu-
ção – total ou parcial – por outros periódicos, tradução para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos é 
permitida somente mediante autorização expressa do editor geral da revista ou, por sua delegação, de seu editor 
executivo. Após a decisão final de ‘Aceite’ do manuscrito para publicação, os autores deverão enviar, em formato 
PDF, o Termo de Cessão de Direitos Autorais assinado por cada um dos autores, cujo modelo se encontra ao final 
destas Instruções (Anexo II).

Preparo dos manuscritos para submissão

Para o preparo dos manuscritos, os autores devem-se orientar pelo documento Requisitos Uniformes para Ma-
nuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos, do International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE –, 
conhecido como ‘Normas de Vancouver’, (disponíveis, no idioma inglês, em http://www.icmje.org) e sua tradução 
para o português, encontra-se disponível em http://scielolab.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v15n1/v15n1a02.pdf (edição 
da Epidemiologia e Serviços de Saúde 2006; 15(1):7-34).

Formato dos manuscritos

Serão acolhidos manuscritos redigidos no idioma português. O trabalho deverá ser digitado em espaço duplo, 
fonte Times New Roman 12, no formato RTF (Rich Text Format) ou DOC (Documento do Word), em folha-padrão 
A 4, com margens de 3cm. Não são aceitas notas de texto de pé de página.

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deve conter:

Folha-de-rosto
a)  título do manuscrito, em português e inglês;
b) título resumido, para referência no cabeçalho das páginas;
c) nome completo dos autores e das instituições a que pertencem;
d) endereço eletrônico de todos os autores;
e) endereço completo e endereço eletrônico, números de fax e de telefones do autor correspondente;
f)  informação sobre monografia, dissertação, ou tese que originou o manuscrito, com as respectivas instituições 

de ensino envolvidas, se pertinente; e
g) créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se pertinente.

Resumo
Parágrafo único, de até 150 palavras, estruturado com as seguintes seções: objetivo; métodos; resultados; e 

conclusão.

Palavras-chave
Ttrês a cinco, selecionadas a partir da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), vocabulário estruturado 

pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo seu nome 
original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Os DeCS foram criados para padronizar uma linguagem única 
de indexação e recuperação de documentos científicos (disponível em http://decs.bvs.br); e
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Abstract 
Versão em inglês do Resumo, contendo as seguintes seções: objectives; methods; results; e conclusion; e

Keywords 
versão em inglês dos mesmos descritores selecionados a partir dos DeCS.

Texto completo
O texto de manuscritos nas modalidades de artigo original e nota de pesquisa deverão apresentar as seguintes 

seções, nesta ordem: Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; e Referências. Tabelas e figuras serão referidas 
nos Resultados e apresentadas ao final do artigo, quando possível, ou em arquivo separado. Eis as definições e 
conteúdos dessas seções:

Introdução – Apresentação do problema, justificativa e objetivo do estudo, nesta ordem.
Métodos – Descrição dos métodos empregados, incluindo, quando pertinente, cálculo do tamanho da amostra, 

amostragem, procedimentos de coleta dos dados, procedimentos de processamento e análise dos dados; quando 
se tratar de estudo envolvendo seres humanos ou animais, devem estar contempladas as Considerações éticas 
pertinentes; pesquisas clínicas devem apresentar número de identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela Organização Mundial da Saúde e pelo ICMJE.

Resultados – Exposição dos resultados alcançados, podendo considerar tabelas e figuras, desde que autoex-
plicativas (ver o item Tabelas e Figuras destas Instruções).

Discussão – Comentários sobre os resultados, suas implicações e limitações; confrontação do estudo com 
outras publicações de relevância para o tema e, no último parágrafo da seção, as conclusões.

Agradecimentos – Após a seção da discussão e no fim do relato do estudo; devem-se limitar ao mínimo 
indispensável.

Contribuição dos autores – Parágrafo contendo a contribuição de cada um dos autores.
Referências – Para citação das referências no texto, deve-se utilizar o sistema numérico adotado pelas Normas 

de Vancouver; os números devem ser grafados em sobrescrito, sem parênteses, imediatamente após a passagem 
do texto em que é feita a citação, separados entre si por vírgulas; em caso de números seqüenciais de referências, 
separá-los por um hífen, enumerando apenas a primeira e a última referência do intervalo seqüencial de citação 
(Ex.: 7,10-16); após a seção Contribuição dos autores, as referências serão listadas segundo a ordem de citação 
no texto; em cada referência, deve-se listar até os seis primeiros autores, seguidos da expressão et al para os 
demais; os títulos de periódicos, livros e editoras deverão constar por extenso; as citações são limitadas a 30; 
para artigos de revisão sistemática e meta-análise, não há limite de citações e o manuscrito fica condicionado ao 
limite de laudas definidas nestas Instruções; o formato das Referências deve seguir os Requisitos Uniformes para 
Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos do ICMJE (disponíveis em www.icmje.org), com adaptações 
definidas pelos editores conforme os exemplos a seguir:

(anais de congresso)
1. Samad SA, Silva EMK. Perdas de vacinas: razões e prevalência em quatro unidades federadas do Brasil In: 

Anais da 11ª Expoepi – Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle 
de Doenças; 2011; Brasília, Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. p142.

(artigos de periódicos)
2. Lima IP, Mota ELA. Avaliação do impacto de uma intervenção para a melhoria da notificação da causa básica 

de óbitos no Estado do Piauí, Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2011; 20(3):297-305.

(autoria institucional)
3. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 

Vigilância Epidemiológica. 7a ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2009.
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(livros)
4. Pereira MG. Artigos científicos – como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011.

(livros, capítulos de)
5. Mascarenhas MDM, Monteiro RA, Sa NNB, Gonzaga LAA, Neves ACM, Roza DL et al. Epidemiologia das causas 

externas no Brasil: mortalidade por acidentes e violências no período de 2000 a 2009. In: Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Saúde Brasil 2010 – uma 
análise de situação de saúde e de evidências selecionadas de impacto de ações de vigilância em saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2011.

(material não publicado)
6. Freitas LRS, Garcia LP. Evolução da prevalência do diabetes e diabetes associado à hipertensão arterial no 

Brasil: análise das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e 2008. Epidemiol. Serv. Saúde. 
No prelo 2012.

(Portarias e Leis)
7. Portaria no 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio 

das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria 
de Vigilância em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, p.37, 12 fevereiro 2009. Seção 1.

8. Brasil. Lei no 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta a obrigatoriedade do Programa de Controle de Infec-
ção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. Seção 1.

(referências eletrônicas)
9. Rede Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e apli-

cações [acessado em 05 fev. 2012]. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf
10. Malta DC, Morais Neto OL, Silva Junior JB. Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde. 2011; 20(4):93-107 
[acessado em 06 fev. 2012]. Disponível em http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a02.pdf

(teses e dissertações)
11. Waldman EA. Vigilância epidemiológica como prática de saúde pública [Tese de Doutorado]. São Paulo 

(SP): Universidade de São Paulo; 1991.
12. Daufenbach LZ. Morbidade hospitalar por causas relacionadas à influenza em idosos no Brasil, 1992 a 

2006: situação atual, tendências e impacto da vacinação [Dissertação de Mestrado]. Salvador (BA): Universidade 
Federal da Bahia; 2008.

No caso de ter sido usado algum software para gerenciamento das referências (por exemplo, Zotero, End-
note, Reference Manager ou outro), as mesmas referências deverão ser convertidas para o texto. A exatidão das 
referências constantes na listagem e a correta citação no texto são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Tabelas e Figuras
Figuras e as tabelas devem ser enviadas ao final do manuscrito (quando possível) ou em arquivos separados, 

por ordem de citação no texto. Os títulos das tabelas e figuras devem ser concisos e evitar o uso de abreviaturas 
ou siglas; estas, quando indispensáveis, serão traduzidas em legendas ao pé da própria tabela ou figura. Tabelas, 
quadros (estes, classificados e intitulados como figuras), organogramas e fluxogramas devem ser apresentados 
em meio eletrônico, nos formatos-padrão do Microsoft Office (Word; Excel); gráficos, mapas, fotografias e demais 
imagens devem-se apresentar nos formatos EPS, JPG, BMP ou TIFF, no modo CMYK, em uma única dor (preto) 
e suas diversas tonalidades.
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Uso de siglas
Siglas ou acrônimos de 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 entre 
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 separadamente 
(Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro letras ou mais e que formarem uma palavra (siglema), ou seja, que 
incluam vogais e consoantes, serão escritas apenas com a inicial maiúscula (Ex: Funasa; Datasus; Sinan). Siglas 
que incluam letras maiúsculas e minúsculas originalmente,serão escritas como foram criadas (Ex: CNPq; UnB). 
Para siglas estrangeiras, recomenda-se a correspondente tradução em português, se universalmente aceita; ou 
seu uso na 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 Ciên-
cia e a Cultura). Algumas siglas, popularizadas pelos meios de comunicação, assumiram um sentido nominal: 
é o caso de AIDS (em inglês), a síndrome da imunodeficiência adquirida, sobre a qual a Comissão Nacional 
de Aids do Ministério da Saúde (que se faz representar pela sigla CNAIDS), decidiu recomendar que todos os 
documentos e publicações em do ministério nomeiem a doença por sua sigla original do inglês – aids –, em 
letras minúsculas (Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual de editoração e produção visual da Fundação 
Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2004. 272p.).

Submissão 

A submissão dos manuscritos deverá ser feita via e-mail, para o seguinte endereço eletrônico: submissao.
ress@saude.gov.br

Juntamente com o arquivo do manuscrito, os autores devem providenciar o envio da Declaração de Respon-
sabilidade, assinada por cada um deles, digitalizada em formato PDF.

Para se assegurar da adequação do formato do manuscrito às recomendações do núcleo editorial da Epi-
demiologia e Serviços de Saúde, contempladas nestas Instruções, sugere-se aos autores conferir a lista de itens 
apresentada ao final deste documento (Anexo III).

Análise e aceitação dos manuscritos

Serão acolhidos apenas os manuscritos formatados de acordo com estas Instruções e cujos assuntos que se 
enquadrem no escopo da revista. Uma análise preliminar verificará a aprovação por um Comitê de Ética em Pes-
quisa, no caso de o estudo envolver seres humanos, assim como seu potencial para publicação e interesse dos 
leitores da revista. Trabalhos que não atendam a essas exigências serão recusados. Após a avaliação dos editores, 
os manuscritos serão enviados para avaliação cega por, ao menos dois revisores especialistas (peer reviewers) e, 
concomitantemente, para consulta às áreas técnicas do Ministério da Saúde competentes no assunto. Os autores 
podem indicar até três possíveis revisores, especialistas no assunto abordado em seu manuscrito. Também, podem 
indicar, opcionalmente, até três revisores especialistas para os quais não gostariam que seu manuscrito fosse 
submetido. Cabe aos editores da revista a decisão de acatar ou não as sugestões dos autores.

A partir dos pareceres recebidos, os editores podem considerar o manuscrito: (i) Aceitável para publicação; 
(ii) Aceitável, condicionado a reformulação; ou (iii) Não aceitável. A comunicação com o autor correspondente 
acontecerá pelo endereço eletrônico informado. Os trabalhos aceitáveis para publicação, condicionados a refor-
mulação, serão enviados aos autores com prazo definido para devolução do manuscrito reformulado à secretária 
executiva da revista. Uma vez aprovado para publicação, se todavia for identificada a necessidade de pequenas 
correções e ajustes no texto, os editores da revista se reservam o direito de o fazer. Finalmente, a decisão defi-
nitiva pela publicação do manuscrito está condicionada a sua aprovação pelo Comitê Editorial da Epidemiologia 
e Serviços de Saúde. Nessa ocasião, nova reformulação poderá ser solicitada pelo Comitê aos autores, os quais 
terão prazo adicional para o reenvio do trabalho reformulado.
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Prova de prelo
Após a aprovação do manuscrito, a prova de prelo será encaminhada ao autor correspondente por e-mail, em 

formato PDF. Feita a revisão da prova, o autor deverá encaminhar à secretária executiva da revista sua autorização 
para publicação do manuscrito, no prazo determinado pelo Núcleo Editorial.

Em caso de dúvidas sobre quaisquer aspectos relativos a estas Instruções, os autores devem entrar em contato 
com os editores da revista por meio do endereço eletrônico: revista.svs@saude.gov.br

Endereço para correspondência

Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço/SVS/MS
Epidemiologia e Serviços de Saúde

SCS, Quadra 4, Bloco A, Edf. Principal, 5º andar, Asa Sul, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70304-000
Telefones: (61) 3213-8387 / 3213-8397

Telefax: (61) 3213-8404
E-mail: revista.svs@saude.gov.br

Anexo I

Declaração de Responsabilidade

Este documento deve ser encaminhado juntamente com o manuscrito, de acordo com o modelo a seguir:

Os autores do manuscrito intitulado (título do manuscrito) submetido à Epidemiologia e Serviços de Saúde: 
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil, declaram:

1. Este manuscrito representa um trabalho original cujo conteúdo integral ou parcial ou substancialmente 
semelhante não foi publicado ou submetido à publicação em outro periódico, seja no formato impresso ou 
eletrônico;

2. Houve participação efetiva de todos os autores relacionados no trabalho, tornando pública sua responsabilidade 
pelo conteúdo apresentado;

3. A versão final do manuscrito foi aprovada por todos os autores;
4. Não há qualquer conflito de interesse dos autores em relação a este manuscrito (ou) existem conflitos de 

interesses dos autores em relação a este manuscrito (no caso de haver, deve-se descrever, nesta passagem, o 
conflito ou conflitos de interesse existentes).

(registrar o local, data e nome; a Declaração deve ser assinada por cada um dos autores do manuscrito, sem 
exceção).

 

Anexo II

Termo de Cessão de Direitos

Este documento será enviado à revista, assinado por todos os autores, desde que aprovada a publicação do 
manuscrito na revista. A seguir, o modelo:

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(1):181-188, jan-mar 2012



188

Declaro que, uma vez aceito o manuscrito (título do manuscrito) e autorizada sua publicação pela Epidemiologia 
e Serviços de Saúde: revista do Sistema Único de Saúde do Brasil, concordo que os respectivos direitos autorais 
serão de propriedade exclusiva da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Qualquer reprodu-
ção de seu conteúdo, total ou parcial, em meio impresso ou eletrônico, necessitará de solicitação previa, a ser 
encaminhada à Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço, da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde para obtenção da autorização expressa de seu Editor Geral.

(registrar o local, data e nome; a Declaração deve ser assinada por cada um dos autores do manuscrito, sem 
exceção).

Anexo III

Lista de itens de verificação prévia à submissão

1. Formatação: fonte Times New Roman 12, tamanho de folha A4, margens de 3cm, espaço duplo.
2. Folha-de-rosto:

a. Modalidade do manuscrito;
b. Título do manuscrito, em português e inglês;
c. Título resumido, em português;
d. Nomes e instituição de afiliação e e-mail de cada um dos autores;
e. Endereço completo e telefone do autor correspondente;
f. Nomes das agências financiadoras e números dos processos, quando pertinente; e
g. No caso de manuscrito redigido com base em monografia, dissertação ou tese acadêmica, indicar o nome 

da instituição de ensino e o ano de defesa.
3. Resumo em português e Abstract em inglês, para todos os tipos de manuscritos – exceto cartas; e especificamente 

para artigos originais e notas, respeito ao formato estruturado e discriminado – objetivo, métodos, resultados 
e conclusão; e palavras-chave, selecionadas entre os Descritores em Ciências da Saúde, criados pela Biblioteca 
Virtual em Saúde e disponíveis em sua página eletrônica.

4. Informação do número de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e do número de registro do ensaio 
clínico, quando pertinente.

5. Parágrafo contendo a contribuição de cada autor.
6. Tabelas e figuras – para artigos originais e de revisão, somadas, não devem exceder o número de cinco, e para 

notas de pesquisa, não devem exceder o total de três.
7. Referências normalizadas segundo o padrão ICMJ (Normas de Vancouver), ordenadas e numeradas na sequ-

ência em que aparecem no texto; verificar se todas estão citadas no texto e se sua ordem-número de citação 
corresponde à ordem-número em que aparecem na lista das Referências ao final do manuscrito.

8. Anuência das pessoas mencionadas nos Agradecimentos.
9. Declaração de Responsabilidade, assinada por todos os autores.
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