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Métodos epidemiológicos – uso e aplicações pelos serviços de saúde

Editorial

O segundo número de 2010 da Epidemiologia e Serviços de Saúde traz um rico cenário sobre o uso de métodos 
epidemiológicos. Os estudos apresentados são exemplos do uso da epidemiologia para estimar condições de saúde 
de específicas populações, para avaliar sistemas e serviços de saúde ou, ainda, aplicados à análise de dados gerados 
nos serviços para subsidiar diagnóstico de situação de saúde. Também traz contribuições nos campos específicos da 
vigilância entomológica e de informações sobre mortalidade. 

Três relevantes estudos transversais contribuem diretamente com os serviços de saúde ao estimarem prevalência 
de situações de saúde ou agravos e seus fatores associados. As estimativas geradas por inquéritos são uma das mais 
consistentes informações que podem utilizar os serviços de saúde, para subsidiar o planejamento e execução de ações 
de promoção e vigilância. Estudo de Ramos e colaboradores1 com os Hospitais Amigos da Criança em Teresina-Piauí, 
estimou, por meio de amostra não-probabilística, a prevalência do aleitamento materno exclusivo e os fatores a ele asso-
ciados. Foi o primeiro estudo conduzido em Teresina nos Hospitais Amigos da Criança e demonstra a melhora do perfil 
do aleitamento exclusivo, embora ainda abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o que demandará 
estratégias por parte dos serviços de atenção à saúde da Mulher e da Criança para o aprimoramento das ações. A preva-
lência de sintomas de asma em lactentes, pré-escolares e escolares de Pelotas, Rio Grande do Sul foi estimada por Stephan 
e colaboradores.2 O local de estudo é uma área coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF), em população urbana e 
com piores indicadores socioeconômicos. A prevalência estimada foi acorde com o esperado para o agravo e os dados 
gerados são relevantes para a organização da atenção básica no território. O terceiro estudo, de Zart e colaboradores,3 
de base populacional, investiga a associação entre cuidados alimentares e variáveis demográficas, socioeconômicas e 
outros hábitos em saúde. Diante dos achados de hábitos alimentares não adequados, principalmente entre os mais jovens, 
os do sexo masculino e aqueles com escolaridade mais baixa, os autores comentam também a necessidade de investigar 
a representação social dos hábitos alimentares por meio de estudos qualitativos, de modo a que as ações de promoção 
da saúde sejam adequadamente planejadas, frente ao imenso desafio de reduzir a carga das doenças não transmissíveis. 

No campo da avaliação de sistemas e serviços são apresentados também três estudos. Arantes e colaboradores4 ava-
liam serviços de saúde do Município de São José do Rio Preto-SP, quanto ao diagnóstico precoce da hanseníase – um 
do principais pilares para o controle do agravo. Como no município estudado a atenção aos portadores da hanseníase 
concentra-se em dois centros habilitados, os autores recomendam a descentralização do tratamento para unidades 
básicas de saúde, o que seria a opção para a melhora do acesso e a precocidade do tratamento.  Frauches e colabo-
radores5 aliam o método transversal ao campo da avaliação de serviços. Trazem uma importante contribuição para a 
área de imunizações por demonstrar, para o Estado do Espírito Santo no período de 2004 a 2007, uma cobertura de 
50% para a vacina contra pneumococos em crianças com doença falciforme – uma das ações de imunização indica-
das para situações especiais. Recomendam educação permanente dos profissionais, descentralização dos Centros de 
Referência para Imunobiológicos Especiais e estratégia de busca domiciliar de faltosos para aprimorar a ação, já que 
a doença falciforme cursa com alta vulnerabilidade às infecções graves por pneumococos. Girotto e colaboradores6 
avaliam três fontes de informações sobre hipertensão arterial de uma Unidade Saúde da Família em Londrina, Paraná. 
Os sistemas avaliados foram o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, o Sistema de 
Informação da Atenção Básica e as fichas de aprazamento. Foi observada discordância entre as fontes de informações, 
o que demanda ações concretas para a criação de mecanismos que possam integrá-las para que a informação gerada 
seja mais precisa. A metodologia de avaliação empregada no estudo é simples e reprodutível nos serviços de saúde. 

O artigo de Reis e colaboradores7 analisa a tendência temporal da mortalidade por câncer de cólon e reto em Santa 
Catarina no período de 1980 a 2006, evidenciando maiores coeficientes de mortalidade entre homens idosos. Além da 
clara contribuição do estudo para o diagnóstico de saúde no território estudado, a sua publicação na Epidemiologia 
e Serviços de Saúde visa também divulgar para os serviços de vigilância a utilização de metodologias que podem ser 
apropriadas na rotina dos serviços de saúde para a análise de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

Gomes e colaboradores8 investigaram a característica ecológica e o hábito alimentar de mosquitos dos gêneros 
Haemagogus e Sabethes em área epizoótica do vírus da febre amarela, no Estado do Rio Grande do Sul, classificada 
como área de transição da febre amarela silvestre. Foi identificada a presença de sangue humano no estudo das fêmeas 
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de Hg. leucocelaenus e o estudo reforça a necessidade de vigilância entomológica ativa e contínua, não somente na 
região de estudo, como um componente essencial para o êxito das ações de controle da febre amarela. 

O número traz também Nota Técnica que atualiza a lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções 
do SUS.9 A lista de causas de mortes evitáveis, publicada originalmente em 2007,10 foi um grande avanço por fornecer 
elementos para derivar indicadores para monitorar e avaliar a qualidade de atenção, contribuindo para a tomada de 
decisão e organização de serviços. A sua atualização periódica é uma necessidade que se impõe pela dinâmica própria 
do desenvolvimento científico, tecnológico e social. 

A diversidade de temas e de abordagens metodológicas deste número reflete o amplo uso da epidemiologia com apli-
cação nos serviços de saúde e, espera-se, que contribua para o contínuo aperfeiçoamento da área de vigilância em saúde. 

Nesta edição, despeço-me das atividades de Editora Executiva da Epidemiologia e Serviços de Saúde, função que exercí 
desde janeiro de 1998, na ocasião, ainda Informe Epidemiológico do SUS – antecessor da revista. E tenho plena convicção 
do papel que o periódico vem exercendo e continuará a exercer no desenvolvimento da epidemiologia no SUS. A toda 
a imensa equipe que faz a revista – técnicos da  Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço 
e  do Núcleo de Comunicação (SVS),  dedicados revisores e membros do comitê editorial, equipes das bibliotecas do 
Instituto Evandro Chagas e da Funasa – meus agradecimentos pela inestimável participação no processo de construção 
do periódico ao longo desses 12 anos. Cabe a todos vocês o sucesso da publicação.

Maria Regina Fernandes de Oliveira 
Universidade de Brasília 

Referências

1.  Ramos CV, Almeida JAG, Saldiva SRDM, Pereira LMR, Alberto NSMC, Teles JBM et al. Prevalência do Aleitamento 
Materno Exclusivo e os fatores a ele associados em crianças nascidas nos Hospitais Amigos da Criança de Teresina – 
Piauí. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2010; 19(2):115-124. 

2.  Stephan AMS, Costa, JSD, Stephan LS, Secco AFB. Prevalência de sintomas de asma em lactentes, pré-escolares e 
escolares em área coberta pelo Programa Saúde da Família, Pelotas, RS, Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde.  
2010; 19(2):125-132. 

3.  Zart VB, Aerts D, Rosa C, Béria JU, Raymann BW, Gigante LP et al. Cuidados alimentares e fatores associados em 
Canoas, RS, Brasil. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 19(2):143-154. 

4.  Arantes CK, Garcia MLR, Filipe MS, Nardi SMT, Paschoal VDA. Avaliação dos serviços de saúde em relação ao 
diagnóstico precoce da hanseníase. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 19(2):155-164. 

5.  Frauches DO, Matos PASBA, Vatanabi JH, Oliveira JF, Lima APNB, Moreira-Silva SF. Vacinação contra pneumococo em 
crianças com doença falciforme no Espírito Santo, entre 2004 e 2007. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 
19(2):165-172. 

6.  Girotto E, Andrade SM, Cabrera MAS. Análise de três fontes de informação da atenção básica para o monitoramento da 
hipertensão arterial. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 19(2):133-141. 

7.  Reis AL, Peres MA. Tendência temporal da mortalidade por câncer de cólon e reto em Santa Catarina no período entre 
1980 a 2006. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 19(2): 91-100. 

8.  Gomes AC, Torres MAN, Paula MB, Fernandes A, Marassá AM, Consales CA et al. Ecologia de Haemagogus e Sabethes 
(Diptera: Culicidae) em áreas epizoóticas do vírus da febre amarela, Rio Grande do Sul, Brasil. Epidemiologia e 
Serviços de  Saúde. 2010; 19(2): 101-113. 

9.  Malta DC, Sardinha LMV, Moura L, Lansky S, Leal MC, Szwarcwald CL et al.  Atualização da lista de causas de mortes 
evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. Epidemiologia e Serviços de  Saúde. 2010; 19(2):173-
176. 

10.  Malta DC, Duarte EC,  Almeida MF, Dias MAS,  Morais Neto OL,  Moura L et al.  Lista de causas de mortes evitáveis por 
intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2007; 16(4):233-244. 



91 

Time Trends in Colon and Rectal Cancer Mortality in the State of Santa Catarina, 
Brazil Between 1980 and 2006

Artigo 
originAl Tendência temporal da mortalidade por câncer de cólon 
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Marco Aurélio Peres
Departamento de Saúde Pública, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil

Resumo
O objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal de mortalidade por câncer de cólon/reto (CCR) em Santa Catarina 

entre 1980 e 2006. Foram utilizados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para o cálculo dos coeficientes e das variações médias percentuais anuais de mortalidade por 
CCR para todo o período, para o Estado e respectivas Macrorregiões segundo faixas etárias e sexo utilizando-se regressão 
linear generalizada de Prais-Winsten. A mortalidade por CCR apresentou uma tendência de aumento no Estado como um todo, 
nas suas macrorregiões, em ambos os sexos, nos adultos e idosos. Em Florianópolis, Planalto Serrano e Planalto Norte foram 
observados os maiores coeficientes. Verificou-se que a mortalidade apresentou aumento com o avançar da idade, alcançando 
os maiores coeficientes (44,65/100.000) em homens idosos. A vigilância em saúde deve ser fortalecida para gerar informa-
ções de incidência sobre câncer e permitir a instituição de políticas locais específicas e possibilitar o controle deste agravo.

Palavras-chave: mortalidade; epidemiologia; câncer de colon e reto. 

Summary
The aim of this study was to estimate the colon and rectal cancer (CRC) mortality time trends in the State of Santa 

Catarina between 1980 and 2006. Data were collected from the Brazilian Mortality Database and from the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics. Prais-Winsten regression was used to calculate the annual increase or decrease 
in mortality rates for the State as a whole, its macro regions according to the age groups and gender. Mortality rates for 
CRC increased considering the State as a whole, as well as its geographic regions and adults and elderly of both genders. 
The highest mortality rates were observed in the capital city, Florianopolis, as well as in Planalto Serrano and Planalto 
Norte regions. The results showed that the higher the age the higher the mortality rate: the highest rate was found in 
elderly men (44.65/100,000) and the lowest rate was found in young women. The health surveillance system should be 
strengthened to generate information about incidence of cancer in order to allow the implementation of local policies 
to assure the control of the disease.

Key words: mortality; epidemiology; colon and rectal cancer.
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Introdução

O câncer de cólon e reto (CCR) compreende os 
tumores malignos localizados no intestino grosso 
formado pelo cólon (situado no abdome) e pelo 
reto e ânus (localizados na pelve e períneo), é uma 
doença tratável e frequentemente curável quando não 
apresenta extensão para outros órgãos.1,2

A etiologia do câncer é complexa, vários fatores 
estão envolvidos na gênese da maioria das neoplasias 
malignas. Diversos estudos têm evidenciado uma es-
treita relação entre a predisposição genética, os fatores 
ambientais e de estilo de vida e a carcinogênese do 
câncer de cólon. A manutenção do peso corporal, a 
prevenção da obesidade e o incremento da atividade 
física têm sido mencionados como fatores de proteção. 
Idades mais avançadas, fumo, álcool, tipo de trabalho 
em alguns ramos industriais, em que não é possível 
isolar as substâncias presentes em misturas nas várias 
fases da produção ou geradas em alguma etapa espe-
cífica do processo produtivo como, por exemplo, na 
indústria de alumínio, fabricação de couro, gaseificação 
do carvão, mineração de hematita, fundição de ferro 
e aço, produção de álcool isopropílico, auramina e 
magenta, indústria de borracha e que utilizam mistu-
ras de ácidos inorgânicos fortes, ao lado do perfil de 
consumo alimentar constituído de uma dieta pobre 
em fibra e rica em gordura têm sido apontados como 
fatores de risco.1,3-4

A incidência e mortalidade por CCR têm apresen-
tado, no mundo todo, uma tendência de aumento, 
especialmente em países desenvolvidos e áreas urbanas 
de países em desenvolvimento.2 A sobrevida do CCR é 
considerada boa se diagnosticada precocemente, com 
uma média global em cinco anos variando entre 40 e 
50%, não sendo observadas grandes diferenças entre 
países desenvolvidos e países em desenvolvimento. 
Esse relativo bom prognóstico faz com que o CCR seja 
o segundo tipo de câncer mais prevalente em todo o 
mundo totalizando aproximadamente 2,4 milhões de 
pessoas vivas com esta neoplasia.1

O câncer representa a segunda mais importante 
causa de morte na população brasileira, após as do-
enças cardiovasculares.5 A distribuição epidemiológica 
do câncer no Brasil sugere uma transição em curso, 
com o aumento entre os tipos de câncer normalmente 
associados a níveis socioeconômicos mais altos (cân-
cer de mama, próstata e colo-retal) e, ao mesmo tem-

po, a presença de coeficientes de incidência elevados 
de tumores geralmente relacionados com a pobreza 
(câncer de colo de útero, pênis, estômago e cavidade 
oral). Esta transição epidemiológica certamente resulta 
da exposição a diversos fatores de risco ambientais 
relacionados ao processo de industrialização (agentes 
químicos, físicos e biológicos) e de exposição a outros 
fatores relacionados às desigualdades sociais.6

No Brasil, o cólon e o reto estão entre as seis loca-
lizações mais frequentes de neoplasia, em ambos os 
sexos.7 O Instituto Nacional de Câncer estimou para 
2008 o número de casos novos de CCR para o Brasil 
de 12.490 em homens e de 14.500 em mulheres. 
Estes valores correspondem a um risco estimado de 
13 casos novos a cada 100 mil homens e 15 para 
cada 100 mil mulheres. A região Sul apresenta os 
maiores coeficientes de prevalência deste tipo de 
câncer, sendo 21 para 100 mil homens e 22 para 100 
mil mulheres, enquanto as regiões Norte e Nordeste 
apresentam os menores coeficientes, entre 3 e 4 para 
100 mil homens e de 4 a 6 para 100 mil mulheres, 
respectivamente.1

Os estudos de mortalidade têm sido bastante utili-
zados para descrição dos padrões de distribuição de 
câncer, possibilitando a avaliação de tendências e de 
possíveis correlações entre os padrões observados e 
fatores ambientais.7 Devido à existência de poucos 
estudos sobre a mortalidade por câncer em Santa Cata-
rina e a hipotética existência de diferenças regionais, o 
objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal 
e a distribuição espacial de mortalidade por CCR no 
estado no período entre 1980 e 2006.

Metodologia

Realizou-se um estudo descritivo, no Estado de 
Santa Catarina e suas macrorregiões. Os registros dos 
óbitos por CCR foram obtidos no banco de dados do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde, sendo calculada a série histórica 
da mortalidade dos residentes em Santa Catarina no 
período entre 1980 e 2006. Foram incluídos no estudo 
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os óbitos por CCR, no período de 1980 a 1995,8 todos 
aqueles codificados como 153 a 154, segundo Classifi-
cação Internacional de Doenças, 9a Revisão (CID-9);9 
e entre 1996 e 200610 todos aqueles codificados como 
C18-C21, segundo a 10a Revisão (CID-10).11

As informações relativas à população residente do 
estado e em suas macrorregiões foram obtidas dos cen-
sos populacionais de 1980, 1991 e 2000; recontagem 
da população de 1996 e estimativas populacionais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
para os demais anos.12

Foram calculados os coeficientes de mortalidade 
anuais de Santa Catarina para 100.000 habitantes, de 
cada macrorregião de residência da pessoa falecida 
(Extremo Oeste, Florianópolis, Meio Oeste, Nordeste, 
Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul e Vale do Itajaí), 
por sexo (masculino ou feminino) e ciclo de vida 
(crianças e adolescentes: menores de 20 anos; adultos: 
de 20 a 59 anos; e idosos: de 60 anos ou mais) para 
o período mencionado. Os valores correspondentes à 
“idade ignorada” e “sexo ignorado” foram excluídos 
para os cálculos dos coeficientes.

Com os resultados dos coeficientes de mortalidade 
por CCR em Santa Catarina e nas macrorregiões, por 
sexo e ciclo de vida, foram calculados as médias e 
respectivo intervalo de confiança de 95% de todo o 
período para cada macrorregião e para o estado, 
por meio do programa Microsoft Office Excel 2003. 
Foram construídos mapas de Santa Catarina (por ma-
crorregiões) dos coeficientes médios de mortalidade 
por CCR em todo o período utilizando-se os tercis da 
distribuição da mortalidade para cada faixa etária e 
sexo usando o programa Tabwin 3.5. Para a análise de 
tendência dos coeficientes de mortalidade por CCR foi 
utilizado o método de Prais-Winsten para regressão 
linear generalizada,13 sendo classificadas em aumento, 
redução ou estabilidade. O procedimento de Prais-
Winsten para regressão linear generalizada permite a 
estimação dos parâmetros da regressão com a correção 
da autocorrelação de primeira ordem. A medida da 
variação anual dos coeficientes foi realizada por meio 
da seguinte fórmula:

log yi = b0 + b1x1;
log yi+1 = b0 + b1xi+1;
log yi+1 – log yi = b1;
log( yi+1/yi) = b1; 
10b = yi+/Yi; yi+1/yi -1 = -1 + 10b;
yi+1/Yi  = -1 + 10b = ∆. 

Para o cálculo dos respectivos Intervalos de con-
fiança: 

∆ IC
95%

 = -1 + 10 (b +- t*se)∆.
Foram consideradas estáveis as tendências cujo 

coeficiente de regressão não foi diferente de zero 
(p<0,05). Além disso, foram quantificados os coe-
ficientes de variações anuais em porcentagem. Esta 
análise estatística foi realizada usando o programa Stata 
9. Como todas as análises foram estratificadas por sexo, 
idade e região geográfica não houve necessidade da 
realização de padronização dos coeficientes.  

Resultados

No período entre 1980 e 2006 foram registrados 
5.154 óbitos por CCR em Santa Catarina, sendo 2.484 em 
homens (47,7%), 2.665 em mulheres (51,7%) e cinco 
(0,6%) em pessoas sem informação sobre o sexo. Em 
média, a razão de óbitos entre os sexos foi de um óbito 
entre as mulheres para cada óbito entre os homens.

A distribuição espacial das médias dos coeficientes 
de mortalidade por CCR de 1980 a 2006, segundo 
faixa etária e sexo, podem ser visualizadas na Figura 1. 
Verifica-se que a mortalidade por este tipo de câncer 
aumentou com o aumento da idade, alcançando os 
maiores coeficientes (44,65 por 100.000) em ho-
mens com idade igual ou superior a 60 anos. De uma 
maneira geral, as macrorregiões que apresentaram 
os maiores coeficientes foram Florianópolis, Planalto 
Serrano, Planalto Norte, Nordeste e Meio Oeste.

O aumento da mortalidade por CCR foi estatisti-
camente significante para o estado como um todo e 
em todas as macrorregiões. O Planalto Serrano foi a 
macrorregião onde ocorreu o maior aumento anual de 
mortalidade por este tipo de câncer (5,04%). Noventa 
por cento (R2 ajustado) da variação da mortalidade 
por CCR no período é explicada pela variação do 
tempo (Tabela 1).

Entre os homens e mulheres (Tabela 1), observa-
se uma tendência de aumento na mortalidade por 
CCR estatisticamente significante em nível estadual 
representando um acréscimo de 3,10% ao ano (IC

95%
: 

2,18-4,04) e de 3,54% (IC
95%

: 3,04-4,04), respec-
tivamente. As macrorregiões que apresentaram os 
maiores aumentos anuais entre os homens foram o 
Planalto Norte (4,96%), Florianópolis (3,85%) e Meio 
Oeste (3,67%) e entre as mulheres o Planalto Serrano 
(12,87%), o Vale do Itajaí (5,11%) e Florianópolis 
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(4,28%). Houve uma estabilidade dos coeficientes 
no Nordeste e Planalto Serrano entre os homens e no 
Meio Oeste entre as mulheres.

Em relação à faixa etária, não foi possível analisar 
a variação anual de mortalidade por CCR nos jovens, 
devido à grande quantidade de coeficientes com valor 

zero (14 anos no período estudado). Entre as mulheres 
e os homens adultos (Tabela 2), observou-se uma ten-
dência de aumento na mortalidade por CCR estatistica-
mente significante no estado: 2,49% (IC

95%
: 1,39-3,60) 

e 3,74% (IC
95%

: 2,81- 4,67), respectivamente. Houve 
uma estabilidade na maioria das macrorregiões no 

Figura 1  -  Médias dos coeficientes de mortalidade por câncer de cólon e reto por 100.000 habitantes no Estado 
de Santa Catarina. Brasil, 1980 a 2006

(A) Homens menores de 20 anos; (B) Mulheres menores de 20 anos; (C) Homens de 20 a 59 anos; (D) Mulheres de 20 a 59 anos; (E) Homens com 60 anos ou mais; (F) Mulheres com 60 anos ou mais
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Tabela 1  -  Tendência anual (% e Intervalos de confiança de 95%) dos coeficientes de mortalidade por câncer de 
cólon e reto nas macrorregiões de Santa Catarina, segundo o sexo. Brasil, 1980 a 2006

Macrorregião
Total Homens Mulheres

% 
ano IC

95%
Interpretação % 

ano IC
95%

Interpretação % 
ano IC

95%
Interpretação

Extremo Oeste 2,54 1,53-3,56 Aumento 2,13 0,75-3,52 Aumento 2,94 1,58-4,31 Aumento

Florianópolis 4,00 2,87-5,15 Aumento 3,85 2,26-5,46 Aumento 4,28 3,41-5,17 Aumento

Meio Oeste 2,85 1,32-4,41 Aumento 3,67 2,35-5,01 Aumento 2,00 -0,47-4,54 Estabilidade

Nordeste 1,65 0,55-2,77 Aumento 1,57 -0,17-3,34 Estabilidade 1,91 0,62-3,21 Aumento

Planalto Norte 3,84 2,00-5,73 Aumento 4,96 1,94-8,07 Aumento 3,35 0,93-5,83 Aumento

Planalto Serrano 5,04 2,59-7,55 Aumento 2,05 -7,56-12,65 Estabilidade 12,87 1,62-25,36 Aumento

Sul 3,16 2,39-3,94 Aumento 3,38 1,55-5,24 Aumento 3,22 1,54-4,93 Aumento

Vale do Itajaí 4,16 3,46-4,87 Aumento 3,57 2,26-4,89 Aumento 5,11 3,99-6,25 Aumento

Santa Catarina 3,30 2,75-3,85 Aumento
R2 ajustado: 0,90 3,10 2,18-4,04 Aumento 3,54 3,04-4,04 Aumento
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Tabela 2  -  Tendência anual (% e Intervalos de confiança de 95%) dos coeficientes de mortalidade por câncer 
de cólon e reto de adultos de 20 a 59 anos de idade nas macrorregiões do Estado de Santa Catarina, 
segundo sexo. Brasil, 1980 a 2006

Homens Mulheres

Macrorregião % ano IC
95%

Interpretação % ano IC
95%

Interpretação

Extremo Oeste 0,81 -8,32-10,85 Estabilidade 0,01 -2,63-2,72 Estabilidade

Florianópolis 7,44 -2,34-18,20 Estabilidade 27,77 5,61-54,58 Aumento

Meio Oeste 1,56 -0,70-3,86 Estabilidade 33,20 1,80-74,28 Aumento

Nordeste 1,70 -0,81-4,27 Estabilidade 1,88 -1,25-5,12 Estabilidade

Planalto Norte 8,41 -17,22-41,98 Estabilidade 21,42 -1,56-49,76 Estabilidade

Planalto Serrano 29,50 9,39-53,32 Aumento 4,50 -9,35-20,46 Estabilidade

Sul 4,99 -5,48-16,62 Estabilidade 11,69 3,45-20,59 Aumento

Vale do Itajaí 3,51 1,10-5,97 Aumento 4,25 2,83-5,70 Aumento

Santa Catarina 2,49 1,39-3,60 Aumento 3,74 2,81-4,67 Aumento
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Tabela 3  -  Tendência anual (% e Intervalos de confiança de 95%) dos coeficientes de mortalidade por câncer de 
cólon e reto de idosos de 60 anos ou mais de idade nas macrorregiões do Estado de Santa Catarina, 
segundo sexo. Brasil, 1980 a 2006

Macrorregião
Homens Mulheres

% ano IC
95%

Interpretação % ano IC
95%

Interpretação

Extremo Oeste -0,64 -1,95-0,69 Estabilidade 1,12 -0,44-2,72 Estabilidade

Florianópolis 3,84 1,60-6,12 Aumento 2,22 0,43-4,04 Aumento

Meio Oeste 3,32 1,26-5,43 Aumento -0,30 -3,08-2,56 Estabilidade

Nordeste 0,98 -1,66-3,70 Estabilidade 0,62 -0,45-1,69 Estabilidade

Planalto Norte 2,83 -9,61-16,98 Estabilidade 11,10 -2,28-26,32 Estabilidade

Planalto Serrano -0,70 -12,02-12,08 Estabilidade 35,82 7,72-71,25 Aumento

Sul 2,05 0,07-4,07 Aumento 1,52 -0,44-3,53 Estabilidade

Vale do Itajaí 2,42 1,06-3,80 Aumento 4,66 2,38-6,99 Aumento

Santa Catarina 1,88 0,95-2,82 Aumento 1,77 1,20-2,33 Aumento 
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sexo masculino, exceto no Planalto Serrano e Vale do 
Itajaí, onde houve um aumento anual estatisticamente 
significante. Para o sexo feminino, houve uma tendên-
cia de aumento anual, estatisticamente significante, em 
algumas macrorregiões, como Florianópolis, Meio 
Oeste, Sul e Vale do Itajaí. 

A Tabela 3 mostra os coeficientes de mortalidade 
por CCR entre os idosos. Entre os homens houve uma 
tendência de aumento no estado como um todo (1,88% 
ao ano; IC

95%
: 0,95-2,82) em Florianópolis, no Sul, 

no Meio Oeste e no Vale do Itajaí. Entre as mulheres, 
também, houve uma tendência de aumento no estado 
(1,77% ao ano; IC

95%
: 1,20-2,33) e em Florianópolis 

(2,22% ao ano; IC
95%

: 0,43-4,04), no Planalto Serra-
no (35,82% ao ano; IC

95%
: 7,72-71,25) e no Vale do 

Itajaí (4,66% ao ano; IC
95%

: 2,38-6,99). Nas demais 
macrorregiões houve estabilidade. 

Discussão

Os dados de mortalidade são extraídos das de-
clarações de óbito e, portanto, podem apresentar 
limitações quantitativas como sub-registro de óbitos 
e deficiências no fluxo de declarações, e limitações 

qualitativas como informações incorretas e erros no 
processamento na causa básica da morte. Entretanto, 
as informações sobre a mortalidade por câncer apre-
sentam melhor qualidade, devido à própria natureza 
da doença e seu caráter crônico que, geralmente, 
requer tratamento hospitalar, com maior quantidade 
de internações e exames complementares. No Brasil, 
a cobertura do SIM e a qualidade da informação 
variam conforme as diferentes regiões e Unidades 
da Federação, sendo reconhecido que as estatísticas 
vitais em Santa Catarina são de boa qualidade.3,14,15 
Observou-se no período de estudo uma importante 
redução da proporção de óbitos com causas mal 
definidas no Estado de Santa Catarina, de 20,92% 
em 1980 para 9,07% em 2006. Estes resultados po-
dem, de alguma forma, superestimar o aumento dos 
coeficientes de mortalidade por CCR sendo de difícil 
mensuração direta a real variação dos coeficientes 
devido à melhoria dos registros de óbitos.  

Outra crítica ao uso dessa fonte de informação diz 
respeito ao fato de que mudanças na assistência médica 
podem aumentar o tempo de sobrevida e, consequen-
temente, diminuir temporariamente a mortalidade, 
mesmo sem redução na incidência. Entre as vantagens 
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relacionadas ao uso dos dados de mortalidade estão 
a disponibilidade para um período de tempo mais 
longo, a maior estabilidade quanto à qualidade e à 
abrangência de áreas geográficas maiores.14

No Brasil, os coeficientes de mortalidade por CCR 
apresentaram um acréscimo com variação percentual 
relativa de 65% em homens e 61% em mulheres no 
período de 1978 a 1998.16 Neves e colaboradores7 ob-
servaram uma tendência de aumento dos coeficientes 
de mortalidade por CCR, de 1980 a 1997, em todas as 
regiões brasileiras resultado similar ao verificado em 
vários países do mundo.

O desenvolvimento de câncer resulta da interação 
entre fatores endógenos e ambientais. O fator de 
risco mais importante para esse tipo de câncer é a 
história familiar de CCR, a predisposição genética ao 
desenvolvimento de doenças crônicas do intestino 
(como as poliposes adenomatosas), assim como uma 
dieta com base em gorduras animais, baixa ingestão 
de frutas, vegetais e cereais, e ainda o consumo ex-
cessivo de álcool e o tabagismo.17-19 Acredita-se que 
cerca de 35% dos diversos tipos de câncer ocorrem 
em razão de dietas inadequadas e que a adequação 
poderia prevenir de três a quatro milhões de casos 
novos de cânceres a cada ano. A prática de atividade 
física regular está associada a um baixo risco de de-
senvolvimento do CCR; além disso, a idade também 
é considerada um fator de risco, uma vez que tanto 
a incidência como a mortalidade aumentam propor-
cionalmente à idade.17-20

A idade é um dos fatores de risco mais importantes 
no desenvolvimento do CCR. A maior incidência ocorre 
na faixa etária entre 50 e 70 anos, mas as possibili-
dades de desenvolvimento já aumentam a partir dos 
40 anos.21 Nos Estados Unidos, a incidência dessas 
neoplasias é seis vezes maior entre pessoas com 65 
ou mais anos, em comparação com aquelas entre 40 
e 64 anos de idade.7 Os riscos de morrer por câncer 
aumentam com a idade, pois os mais idosos acumulam, 
por um período de tempo mais longo, experiências 
potencialmente carcinogênicas, capazes de produzir 
disfunção celular e multiplicação atípica.14

Alguns autores atribuem maior sobrevida a pacien-
tes mais jovens, provavelmente pela maior frequência 
de doença localizada nestes casos. No entanto, há 
grande discordância na literatura sobre a influência 
da idade no prognóstico, sendo que muitos autores 
acreditam que as condições clínicas do paciente que 

alteram a mortalidade. A sobrevida de cinco anos em 
idosos gira em torno de 52,4 a 56%; em pacientes 
com menos de 40 anos em 72,7% e entre 40 e 60 
anos em 62,3%.17

Quanto ao sexo, a maior sobrevida têm sido re-
latada nas mulheres, sendo que aquelas que nunca 
engravidaram parecem ter sobrevida semelhante à 
dos homens. Como possíveis explicações para a di-
ferença entre sexos foram relacionadas não somente 
causas hormonais como também anatômicas (pelve 
mais estreita no homem, promovendo maio relação 
com órgãos vizinhos e dificultando a extirpação do 
tumor).17

As diferenças regionais dos coeficientes de mor-
talidade por CCR têm sido ressaltadas por diferentes 
autores, que apontam a contribuição de hábitos 
culturais e alimentares, diferenças de estilo de vida 
e socioeconômicas, além do acesso aos serviços de 
saúde, a qualidade do atendimento hospitalar e dos 
serviços de prevenção.7 Reis22 observou que nas áreas 
de São Paulo com melhores condições econômicas, 
os coeficientes de mortalidade por CCR foram mais 
elevados em ambos os sexos e em quase todas as 
faixas etárias.

Em Santa Catarina, os municípios com piores 
condições socioeconômicas concentram-se na região 
central e noroeste.23 Neste estudo, as macrorregiões 
que apresentaram os maiores coeficientes de morta-
lidade por CCR são as que possuem um expressivo 
número de municípios com padrão alto de Índice de 
Desenvolvimento Humano.23 Também pode-se observar 
que, em geral, as regiões com os menores coeficientes 
apresentam algumas características semelhantes, como 
a pouca urbanização e atividade econômica usualmen-
te de origem rural,24 fatores que influenciam o estilo de 
vida e os hábitos alimentares da população.

No Brasil, a Política Nacional de Atenção Oncoló-
gica (PNAO) – Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 
Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos foi 
instituída por meio da Portaria Gabinete do Ministro 
n° 2.439 de 2005. Em Santa Catarina, foi criada a Lei 
Estadual n°12.989 que autoriza o poder executivo 
a instituir o Sistema Estadual de Registro de Câncer 
(Siscan) e torna obrigatória a notificação ao Siscan de 
todo e qualquer caso confirmado de tumor maligno 
em cidadãos residentes no estado.25 Em 31 de maio 
de 2007, foi aprovada na Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) a configuração da Rede de Assistência 
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de Alta Complexidade em Oncologia de Santa Catari-
na determinando as Unidades de Assistência de Alta 
Complexidade (Unacon) por macrorregião do Estado 
a população de cobertura.26,27

A PNAO destaca a vigilância em saúde e o desen-
volvimento de um sistema de informação que possa 
oferecer ao gestor subsídios para tomada de decisão no 
processo de planejamento, avaliação e controle, além 
de promover a disseminação de informações para a 
sociedade. Excetuando-se o estado de São Paulo, ainda 
não se dispõe de informações consolidadas, sejam 
municipais, sejam estaduais ou nacionais, sobre as 
características dos casos de câncer cadastrados pelos 
registros hospitalares.28

De acordo com Boing e colaboradores,29 entre 
as neoplasias que mais internações ocasionaram no 
Brasil, de 2002 a 2004, estão o CCR com uma média 
anual de 27.875 internações, uma média de 8,1 dias 
de permanência e com um gasto médio anual de R$ 
32.252.290,60 em internações pagas.

A alta incidência do CCR e a diferença nos resultados 
do tratamento de acordo com o estágio da doença jus-
tificam o investimento em diagnóstico precoce e no seu 
rastreamento em população considerada de risco para 
a doença.2 No Brasil existem deficiências para realizar 
exames de rastreamento para o câncer do cólon/reto, 

seja por fatores financeiros ou desinformação dos mé-
dicos.30 Mesmo em países com recursos abundantes, 
como os Estados Unidos, encontram-se dificuldades 
na realização de avaliação diagnóstica por exames 
endoscópicos em pacientes com presença de sangue 
oculto nas fezes, impossibilitando a implantação de 
rastreamento populacional.1

Conclui-se que o CCR representa um importante 
problema de Saúde Pública em Santa Catarina, apre-
sentando uma tendência de aumento estatisticamente 
significante de mortalidade no Estado e nas suas 
Macrorregiões de 1980 a 2006. Nos idosos do sexo 
masculino e nas macrorregiões de Florianópolis, 
Planalto Serrano, Planalto Norte, Nordeste e Meio 
Oeste foram observados os maiores coeficientes de 
mortalidade por este tipo de câncer.

Verifica-se que recentes e gradativas políticas 
públicas estão sendo implantadas para a atenção 
oncológica. Porém, a vigilância em saúde deve ser 
fortalecida para gerar informações de incidência so-
bre câncer e seus fatores de risco e, assim, permitir a 
instituição de políticas locais específicas e possibilitar 
o controle deste agravo. O tratamento e a reabilitação 
estão cada vez mais fortalecidos, entretanto, a pre-
venção e o diagnóstico precoce precisam ser mais 
concretizados.
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Resumo
Objetivou-se com este estudo investigar característica ecológica e o hábito alimentar de Haemagogus e Sabethes em área 

epizoótica da febre amarela silvestre em duas localidades do Rio Grande do Sul, capturados com aspirador, armadilha de 
Shannon e puçá. Para identificação do sangue ingerido pelas fêmeas foi utilizada a técnica imunoenzimática ELISA de captura. 
Obteve-se maior atividade de Hg. leucocelaenus na primavera e outono, entre 12 e 17 horas, enquanto Sabethes albiprivus e 
Sa. quasycianus durante todo o ano. Para fêmeas de Hg. leucocelaenus em Santo Antônio das Missões, houve predomínio de 
sangue humano e para as demais espécies destaca-se a atratividade para bovinos nos dois municípios. A capacidade vetorial 
do Hg. leucocelaenus fundamenta vigilância entomológica em seu papel de estratificar áreas problemas ou a sustentabilidade 
do programa de imunização da população.

Palavras-chave: febre amarela silvestre; epizootia; hábito alimentar; Haemagogus e Sabethes. 

Summary
The study was conducted in epizootic areas of sylvatic yellow fever in two municipalities in Rio Grande do Sul State, 

with the objective to investigate ecological characteristics of Haemagogus and Sabethes mosquitoes. Mosquitoes were 
collected using Shannon traps and insect nets. The host-feeding pattern was tested by an enzyme-linked immunosor-
bent assay. The highest activity levels were observed for Hg. leucocelaenus during spring and autumn, between 12 and 
17 hours, while Sabethes albiprivus and Sa. quasycianus were common throughout the year. The blood of females of Hg. 
leucocelaenus at one municipality, Santo Antonio das Missoes, was of human origin. Considering the other species, in 
both municipalities of the study, bovine blood was predominant. The vectorial capacity of Hg. leucocelaenus justifies the 
entomological surveillance in order to stratify problematic areas or the sustainability of an immunization program.

Key words: sylvatic yellow fever; epizootic area; feeding behavior; Haemagogus and Sabethes.

* Estudo financiado com recursos do Ministério da Saúde, por meio de sua Secretaria de Vigilância em Saúde, em cooperação 
técnica com a Organização Pan Americana da Saúde – OPAS/OMS. Parte desse estudo foi publicada no Boletim Epidemiológico 
do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul em dezembro de 2008; v.10, n.4
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Introdução

O vírus da febre amarela vem sendo identificado no 
Brasil, de Norte ao Sul, com manifestações de ocorrên-
cias epizoóticas cíclicas, casos humanos e isolamento 
do vírus de mosquitos Haemagogus janthinomys e 
Haemagogus leucocelaenus.1-3

Diversas circulações do vírus amarílico emergem 
sob diferentes feições paisagísticas entre primata não 
humano e humano, sendo a forma silvestre de expo-
sição das pessoas aos mosquitos infectados a mais 
comum, mas dependente do estado de susceptibilidade 
em que se encontra e de seus deslocamentos para focos 
silvestres do vírus. Apesar de o Aedes aegypti estar am-
plamente disseminado nos estados brasileiros, a forma 
urbana da doença permanece não registrada por várias 
décadas, significando que seus vetores naturais têm 
baixa capacidade para transportá-los além das matas. 
Preocupa-se com Aedes albopictus face ao potencial 
para formar um elo entre esses dois ambientes.4

No Brasil, Hg. janthinomys é encontrado da 
Amazônia ao Sudeste, notadamente até Minas Gerais, 
enquanto Hg. leucocelaenus, se estende de Norte a 
Sul.5 Assim sendo, a exposição humana ao vírus está 
assegurada pela antropofília e capacidade vetorial por 
extensas áreas do território brasileiro.

Do ponto de vista ecológico essas duas espécies pa-
recem diferenciar-se pelo grau de tolerância às ações 
antrópicas, uma vez que a primeira estabelece-se em 
matas mais úmidas e preservadas, enquanto a segunda 
mostra aptidão para distribuir-se por ambientes sob 
condições adversas de uso do solo. Também, parece 
dispersar-se por até seis km.4

Espécies do gênero Sabethes encontram-se presen-
tes nos habitats dos Haemagogus, porquanto Sabethes 
chloropterus, vetora com destaque epidemiológico, 
tem sido pouco assinalada nos estudos mais recentes 
sugerindo baixa capacidade adaptativa nas áreas com 
elevada devastação.6 As espécies predominantes como 
Sa. albiprivus e Sa. glaucodemon, comuns em focos 
epizoóticos do vírus da febre amarela, pouco se sabe 
de suas participações nesses ciclos.7

 Registram-se anualmente no Brasil casos isolados 
de febre amarela silvestre (FAS) por 19 estados, 
manifestando-se de forma cíclica a cada 5 a 7 anos, 
consequentes às epizootias em primatas não humanos. 
No período de 2000 a 2009 foram registrados 320 
casos de FAS, com 152 óbitos distribuídos por 15 

estados, destacando-se os anos de 2007 a 2009 com 
105 casos e 53 óbitos (Sinan/SVS/MS), envolvendo os 
estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 
Rio Grande do Sul. Este quadro alerta para mudanças 
no padrão de ocorrência temporal e espacial da FAS. 
Infelizmente não existem estudos que expliquem uma 
possível nova feição dessa doença no Brasil e as razões 
de um perfil epidemiológico que revela alteração nos 
tradicionais intervalos inter-epidêmicos ou epizoóticos. 

O Sistema de Vigilância para a FAS, baseado em 
eventos epizoóticos envolvendo primatas não hu-
manos e a imunização rápida das pessoas expostas, 
geralmente residentes em áreas com ausência ou 
baixa cobertura vacinal, tem sido insuficientes para 
interromper o processo de transmissão da FAS entre 
humanos. Este cenário apresenta um desafio que seria 
ter uma cobertura vacinal capaz de evitar surpresas, 
por vezes, de vários casos humanos, particularmente 
nas áreas fora do bioma amazônico. Portanto, se o 
critério do uso da vacina contraria o desafio acima, 
a pretensão de vacinar todos os residentes antes da 
re-emergência do vírus, exige conhecimento de um 
modelo de predição mais sensível, baseada na clareza 
do que possa ser área de risco para a FAS.  

Chama atenção na vigilância da FAS a ausência de 
estudos ecológicos dos vetores e vírus nas suas dinâ-
micas de inter-relacionamentos, particularmente refe-
rentes aos mecanismos de sobrevivência dos vírus nos 
períodos inter-epizoóticos centrados na transmissão 
vertical transovariana e nas inter-relações dos vetores 
com outros hospedeiros animais não primatas.8 A iden-
tificação da infecção natural de Hg. janthinomys e Hg. 
leucocelaenus e outros artrópodes não é sistemático, 
mas sim durante eventos epizoóticos, fato utilizado ape-
nas na incriminação vetorial da espécie.1,2 Corrobora 
com essa afirmação o registro de outros culicídeos 

No período de 2000 a 2009 foram 
registrados 320 casos de FAS, com 152 
óbitos distribuídos por 15 estados, 
destacando-se os anos de 2007 a 
2009 com 105 casos e 53 óbitos 
(Sinan/SVS/MS), envolvendo os 
estados de Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.  
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portando o vírus, como Aedes scapularis e Psorophora 
ferox, em eventos epizoóticos, sem nenhuma investi-
gação posterior do papel dessas espécies nos focos da 
FAS.7 Assim sendo, necessita-se conhecer as relações 
ecológicas do vírus à luz dos estudos biomoleculares 
incluindo espécies exóticas como Aedes albopictus 
que invade os nichos ecológicos do vírus amarílico, 
sem qualquer preocupação em monitorá-lo.4 Portanto, 
o que poderia ser indicadores para cobertura vacinal 
não é considerado no sistema de vigilância da FAS.

Objetivou-se com este estudo investigar as ca-
racterísticas ecológicas e os hábitos alimentares de 
Haemagogus e Sabethes em área epizoótica da febre 
amarela silvestre em duas localidades do Rio Grande 
do Sul, onde ocorreram epizootias do vírus da febre 
amarela em macacos do gênero Alouatta.

Metodologia

Na região noroeste do Rio Grande do Sul, nor-
malmente a vegetação de floresta está distribuída em 
formações pouco extensas e separadas uma das outras 
por áreas abertas, onde se cultiva plantas rotativas 
(cereais) ou usadas pela pecuária. A hipótese é de que 
esses habitats abrigam baixa diversidade e densidade 
de culicídeos, principalmente aos pertencentes ao 
gênero Haemagogus. 

Baseado em registro de eventos epizoóticos,9 foram 
escolhidos os Municípios de Santo Antônio das Missões 
(28º30'39"S e 55º13'40"O) e Garruchos (28º11'01"S 
e 55º38'20"O). Os locais de trabalho corresponderam 
às áreas rurais denominadas Distrito de Cerro Ouro no 
primeiro município e fazenda chamada de Cachoeiri-
nha situada à margem do Rio Uruguai e outra locali-
zada a 5km desse local, denominado Distrito São José, 
ambos no Município de Garruchos. Em Cerro Ouro, 
foi investigada a área urbanizada e a mata, enquanto 
em Cachoeirinha e no Distrito São José, apenas a mata. 
A captura em São José foi exclusivamente para exame 
do conteúdo sanguíneo das fêmeas de culicídeos uma 
vez que o tempo e o número de técnicos envolvidos no 
trabalho de campo eram insuficientes para a realização 
das capturas de 13 horas. 

Nas capturas dos mosquitos foram utilizadas as 
técnicas de aspiração, armadilha de Shannon e puçá 
de adultos em vôos, nos abrigos silvestres e peridomi-
ciliares. O período do estudo foi de setembro de 2005 
a agosto de 2006. As atividades nos dois municípios 

foram desenvolvidas durante uma semana de cada mês 
com o horário de captura padronizado de hora em 
hora para armadilha de Shannon e 15 minutos para a 
técnica aspiração.

Para a armadilha de Shannon os locais de capturas 
foram à margem e o interior da mata, começando às 
sete horas e terminando às 20 horas, operada por dois 
técnicos, portando um puçá, um no interior e outro 
externo à armadilha. Utilizou-se um lampião a partir 
do crepúsculo vespertino. A cada hora os adultos 
capturados foram colocados numa caixa entomológi-
ca rotulada conforme local e hora para identificação 
posterior no Laboratório de Entomologia da Faculdade 
de Saúde Pública/USP. 

A aspiração compreende um tubo de sucção acio-
nado por bateria onde os mosquitos eram retidos por 
um puçá interno.10 Executada mensalmente com du-
ração de duas horas ou a soma de oito capturas de 15 
minutos por mês na localidade Cachoeirinha e 12 em 
Cerro Ouro devido à inclusão de peridomicílios. Esses 
pertenciam a habitações distribuídas num transecto da 
mata ao centro de Cerro Ouro. Os mosquitos adultos 
dos puçás foram mortos sob vapor de clorofórmio 
e preservados em caixas entomológicas rotuladas. 
Houve o descarte dos demais insetos capturados. 
Todas as capturas de mosquito transcorreram apenas 
ao nível do solo. Os espécimes Culicidae ingurgitados 
foram colocados individualmente em tubos de 1,5ml, 
preservados a frio até chegar ao laboratório, onde 
permaneceram a -20ºC até o momento do teste.

O ensaio imunoenzimático ELISA de captura foi 
realizado no período de setembro de 2005 a abril de 
2007, em Santo Antônio das Missões e no período de 
setembro de 2005 a março de 2007, em Garruchos. Os 
exemplares congelados, bem como os controles, foram 
macerados em 750ul de solução salina tamponada com 
fosfatos 0,01M, ph7.2 (Na

2
HPO

4
, KH

2
PO

4
, NaCl) acres-

cido de gelatina 0,1% (DIFCO) (PBS-gelatina). A seguir 
foram centrifugados a 10.000g, por dez minutos e os 
sobrenadantes colhidos para a realização do teste. Para 
o controle positivo utilizaram-se fêmeas (14 exempla-
res) ingurgitadas nas respectivas fontes analisadas, e 
para o controle negativo utilizaram-se 14 exemplares 
machos. Os exemplares ingurgitados e identificados 
foram testados para verificação de sangue ingerido no 
conteúdo abdominal de possíveis fontes suscetíveis. 
Foram testadas seis fontes alimentares: ave, bovino, 
equino, humano, macaco e rato. Os anticorpos de 
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captura utilizados no teste foram: anti-ave IgG (H+L) 
(61-3100, Zymed, USA) lote n° 10364141; anti-bovino 
IgG (H+L) (01-12-06 Kirkegaard & Perry (KPL), USA) 
lote n° ZJ044; anti-equino IgG (H+L) (01-21-06, KPL, 
USA) lote n°  ZA031; anti-humano IgG (γ) (62-8400, 
Zymed, USA) lote n° 51202564; anti-macaco IgG (γ) 
(617-101-012, Rockland,USA) lote n° 16324, anti-rato 
IgG (H+L) (62-9500, Zymed, USA) lote n° 31079948 
e anti-humano IgG1(05-3300, Zymed, USA).

Os conjugados biotinilados adicionados ao teste 
foram: anti-ave IgG (H+L) (61-3140,  Zymed, USA) lote 
n° 00861444; anti-bovino IgG (H+L) (16-12-06 KPL, 
USA) lote n° WJ139; anti-equino IgG (H+L) (16-21-06 
KPL, USA) lote n° XH048; anti-humano IgG (γ) (62-
8440, Zymed, USA) lote n° 51000935R; anti-macaco 
IgG (γ) (617-106-012, Rockland, USA) lote n° 17692; 
anti-rato IgG (B7139, Sigma, USA e anti-humano 
IgG1(05-3340, Zymed, USA) lote n° 60706099). 

A técnica empregada para determinar a presença 
de sangue ingerido no conteúdo abdominal foi o ELISA 
de captura no sistema avidina-biotina.11,12 

Microplacas de 96 cavidades de fundo chato de alta 
afinidade (Nunc®, Maxisorp, Denmark) foram sensi-
bilizadas com 50μL/cavidade de anti IgG de cada fonte 
pesquisada, na concentração de 1,25μg/mL diluídas 
em solução salina tamponada (PBS 0,1%) e incubadas 
a 4°C por 18 horas. Após este período, as placas foram 
lavadas com PBS-Tween20 por cinco vezes e os sítios 
livres, bloqueados com 200μL/cavidade com PBS-
gelatina 1%, por três horas à temperatura ambiente.

Após este período e a cada etapa da reação, foram 
realizadas lavagens, como mencionado anteriormente, 
sendo a seguir adicionados 50μL/cavidade dos sobre-
nadantes das amostras, em duplicata, e dos controles 
positivo e negativo, sendo as microplacas incubadas 
a 4°C por 18 horas.

A seguir, acrescentou-se 50μL/cavidade de anti-IgG 
biotinilado da fonte a ser pesquisada na concentração 
de 1μg/mL e as placas foram incubadas por uma hora 
em temperatura ambiente. Após a incubação e lavagem, 
foram adicionados 50μL/cavidade de avidina-fosfatase 
alcalina (A7294, Sigma, USA), na diluição de 1:40.000, 
permanecendo por mais uma hora à temperatura 
ambiente.

Como última etapa, foram adicionados 50μL/cavida-
de do substrato P-nitrophenil-phosphastase disodium 
(PNPP,#104-105, Sigma, USA) na concentração de 
1mg/mL diluído em tampão dietanolamina acrescido 

de 0,05mmol/L MgCl2 (MERCK). A reação foi inter-
rompida após 30 minutos, com adição de 100μL/
cavidade de NaOH 3N/cavidade e a leitura realizada 
em leitor de ELISA (Multiskan®) em comprimento 
de onda 405nm. As amostras reagentes para humano 
e macaco, respectivamente, foram refeitas com a sub-
classe IgG1 humano e a concentração utilizada para 
a sensibilização das placas foi 5μg/mL e para o con-
jugado biotinilado, utilizou-se a mesma concentração 
das demais fontes.12

O ponto de corte da reação foi estipulado pelo 
emprego de três vezes o valor da média do branco de 
cada placa, do dia em que foi realizado o teste.

A comparação das frequências do sangue ingerido 
pelos espécimes de culicídeos capturados foi feita 
pelo teste de Qui-Quadrado (χ2) para proporções. Os 
resultados foram analisados em nível de significância 
5% (p<0,050) e utilizou-se o programa MS-Excel em 
sua versão Windows XP para a obtenção dos resultados.

Resultados

Apresenta-se na Tabela 1 o resultado das coletas de 
mosquito Culicidae durante os 12 meses de atividade. 
A distribuição dos espécimes foi de 5.756 para Santo 
Antônio das Missões e 4.290 para Garruchos. Na lista 
de espécie Culicidae consta de representantes parti-
cipativos nos ciclos vitais de agentes infecciosos. Em 
termos de predominância sobressaíram Ae. scapularis 
(42,2%), Hg. leucocelaenus (8,5%), Ps. ferox (6,9%) 
e Sa. quasicyaneus (6,8%).

Da composição conhecida foram escolhidas cinco 
espécies como medidas de sazonalidade (Tabela 2). 
A primeira anotação é que as espécies tiveram repro-
dução diferenciada segundo a estação. Por exemplo, 
Ae. scapularis foi mais abundante no outono e in-
verno, enquanto Hg. leucocelaenus apresentou dois 
momentos, sendo observado o maior em outubro, o 
qual correspondeu a estação primavera e outro em 
abril quando já era outono. Para Sabethes a estação 
primavera foi a mais representativa nas duas localida-
des trabalhadas. Para Hg. leucocelaenus, quase não 
houve divergência numérica quando as coletas foram 
iguais para os dois municípios.

A Figura 1 mostra a atividade horária de Hg. leuco-
celaenus, calculada para 12 meses com a Armadilha 
de Shannon, em Santo Antônio das Missões e para 
Garruchos. Nessas localidades essa atividade começou 

Haemagogus e Sabethes em áreas epizoóticas do vírus da febre amarela

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2):101-113, abr-jun 2010



105 

Tabela 1  -  Culicídeos adultos coletados em Santo Antônio das Missões e Garruchos-RS com Armadilha de 
Shannon e Aspiração. Brasil, setembro de 2005 a agosto de 2006

Categoria taxonômica

Armadilha de Shannon Aspiração Subtotal 

TotalSanto 
Antônio 

das Missões
Garruchos Subtotal 

Santo 
Antônio 

das Missões
Garruchos Subtotal 

Santo 
Antônio 

das Missões
Garruchos 

Aedes albopictus – 5 5 – – – – 5 5

Ae. albifasciatus 1 – 1 – – – 1 – 1

Ae. crinifer 95 179 274 67 43 110 162 222 384

Ae. fluviatilis 3 – 3 2 – 2 5 – 5

Ae. hastatus – – 1 7 8 1 7 8

Ae. hastatus/oligopistus – 18 18 – 4 4 – 22 22

Ae. nubilus – – – 6 4 10 6 4 10

Ae. scapularis 2.639 1.298 3.937 259 47 306 2.898 1.345 4.243

Ae. serratus 23 83 106 2 2 4 25 85 110

Ae. serratus/nubilus 49 34 83 2 – 2 51 34 85

Ae. terrens 7 103 110 3 – 3 10 103 113

Ae. sp. 2 11 13 – – – 2 11 13

Anopheles albitarsis s.l. 3 – 3 – – – 3 – 3

An. argyritarsis 1 – 1 1 – 1 2 – 2

An. fluminensis 2 3 5 1 1 2 3 – 7

An. galvaoi – – – 1 – 1 1 – 1

An. oswaldoi 7 – 7 – – – 7 – 7

An. strodei 5 – 5 1 – 1 6 – 6

Culex (Culex) bidens 17 7 24 201 50 251 218 57 275

Cx. (Cux.) chidesteri 74 32 106 25 23 48 99 55 154

Cx. (Cux.) coronator 4 1 5 182 31 213 186 32 218

Cx. (Cux.) declarator – – – 8 4 12 8 4 12

Cx. (Cux.) dolosus/eduardoi 10 1 11 76 39 115 86 40 126

Cx. (Cux.) grupo Coronator 14 1 15 2 3 5 16 4 20

Cx. (Cux.) interfor – – – 2 2 4 2 2 4

Cx. (Cux.) lygrus – 1 1 3 0 3 3 1 4

Cx. (Cux.) maxi – 1 1 5 6 11 5 7 12

Cx. (Cux.) mollis – 1 1 20 5 25 20 6 26

Cx. nigripalpus 43 61 104 – 8 8 43 69 112

Cx. quinquefasciatus 1 1 2 – – – 1 1 2

Cx. (Cux.) sp. 99 133 232 316 131 447 415 264 679

Cx. (Melanoconion) aliciae – – – – 1 1 – 1 1

Cx. (Mel.) dureti – – – – 1 1 – 1 1

continua
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Categoria taxonômica

Armadilha de Shannon Aspiração Subtotal

TotalSanto 
Antônio 

das Missões
Garruchos Subtotal

Santo 
Antônio 

das Missões
Garruchos Subtotal

Santo 
Antônio 

das Missões
Garruchos

Cx. (Mel.) intrincatus – – – – 3 3 – 3 3

Cx. (Mel.) grupo Pilosus 6 1 7 – – – 6 1 7

Cx. (Mel.) pilosus 1 2 3 25 8 33 26 10 36

Cx. (Mel.) ribeirensis – 1 1 – – – – 1 1

Cx. (Mel.) seção Melanoconion 88 235 323 23 22 45 111 257 368

Cx. (Mel.) seção Spissipes – 1 1 – – – – 1 1

Haemagogus leucocelaenus 472 358 830 25 – 25 497 358 855

Lmatus durhami – 4 4 – – – – 4 4

Li. flavisetosus 2 15 17 – – – 2 15 17

Mansonia titillans 3 3 6 – – – 3 3 6

Psorophora albigenu 1 56 57 – – – 1 56 57

Ps. ciliata – 2 2 – – – – 2 2

Ps. confinis – 2 2 – – – – 2 2

Ps. discrucians 19 92 111 – – – 19 92 111

Ps. ferox 324 357 681 8 7 15 332 364 696

Ps. sp. – 2 2 – – – – 2 2

Sabethes albiprivus 107 231 338 5 1 6 112 232 344

Sa. chloropterus 1 19 20 – – – 1 19 20

Sa. glaucodaemon – 6 6 – – – – 6 6

Sa. identicus – 1 1 – – – – 1 1

Sa. lanei – 1 1 – – – – 1 1

Sa. purpureus – 20 20 – – – – 20 20

Sa. quasicyaneus 342 344 686 – 4 4 342 348 690

Sa. tridentatus – 4 4 – – – – 4 4

Sa. undosus/ fabrici/ ignomus – 1 1 – – – – 1 1

Sa.whitmani/ identicus – 2 2 – – – – 2 2

Sa. sp – 16 20 – – – 4 16 20

Uranotaenia geometrica – – – – 1 1 – 1 1

Ur. pulcherrima – – – 2 2 4 2 2 4

Ur. sp. – – – 5 – 5 5 – 5

Wyeomyia leucostigma – 1 1 – – – – 1 1

Wy. limai 1 1 2 – – – 1 1 2

Wy. petrocchiae 5 76 81 – – – 5 76 81

Wy. sp. 2 2 4 – – – 2 2 4

TOTAL 4.477 3.830 8.307 1.279 460 1.739 5.756 4.290 10.046

continuação
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Tabela 2  -  Sazonalidade de Aedes scapularis, Haemagogus leucocelaenus, Sabethes albiprivus, Sa. chloropterus e 
Sa. quasicyaneus, adultos coletados em Santo Antônio das Missões e Garruchos-RS com Armadilha de 
Shannon e Aspiração. Brasil, setembro de 2005 a agosto de 2006

Mês/
Ano

Santo Antônio das Missões Garruchos
Total 

A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal

Set/05 – 42 20 – 70 132 4 15 103 – 59 181 313

Out/05 2 231 22 – 88 343 15 159 32 6 97 309 652

Nov/05 – 31 12 – 34 77 1 2 5 – 18 26 103

Dez/05 4 15 23 – 64 106 64 11 34 – 83 192 298

Jan/06 9 1 2 – 16 28 10 – 9 – 35 54 82

Fev/06 10 1 4 – 11 26 19 – 5 – 4 28 54

Mar/06 119 – 1 – – 120 80 27 3 – 21 131 251

Abr/06 358 73 1 – 9 441 23 73 5 – 16 117 558

Mai/06 352 44 1 – 3 400 161 46 22 2 4 235 635

Jun/06 515 19 6 – 9 549 98 18 9 11 9 145 694

Jul/06 1097 10 14 1 9 1131 612 5 4 – – 621 1.752

Ago/06 432 30 6 – 29 497 258 2 1 – 2 263 760

TOTAL 2.898 497 112 1 342 3.850 1.345 358 232 19 348 2.302 6.152

A. Ae. scapularis

B: Hg. leucocelaenus

C: Sa. albiprivus

D: Sa. chloropterus

E: Sa. quasicyaneus

Figura 1  -  Atividade Horária, calculada pela média de Williams de Haemagogus leucocelaenus capturados nos 
Municípios de Santo Antônio das Missões e Garruchos-RS, pela armadilha de Shannon, no período de 
13 horas. Brasil, setembro de 2005 a agosto de 2006
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nas primeiras horas da manhã e terminou no final do 
dia, mas as maiores médias de Williams ocorreram 
entre 12 e 17 horas.

Na Figura 2, mostra-se a relação entre a quantida-
de de chuvas e a abundância de Hg. leucocelaenus. 
A chuva teve uma distribuição anual, porém com os 
maiores picos em outubro e março. Quando compa-
rada ao pico bimodal de atividade hematofágica do 
Hg. leucocelaenus, verificou-se uma sobreposição 
na estação primavera, enquanto no outono a espécie 
apresentou um pico em abril. 

Nas Tabelas 3 e 4 são apresentados os resultados 
referentes ao ELISA de captura, para identificação de 
sangue ingerido em exemplares capturados nas áreas 
de mata e peridomicílio nos respectivos percentuais 
para os dois municípios investigados. Na Tabela 3, 
referente a Santo Antônio das Missões, o total de 190 
fêmeas reagentes foi de 84,7% para as fontes sanguí-
neas incluídas na bateria de anticorpos para humanos 
e animais. As fêmeas apresentaram sangue ingerido de 
boi (60,9%), humano (23,6%), ave (9,9%), mistos 
(3,7%) e macaco (1,9%). 

O grupo Culex (Culex) spp. e as espécis Ae. scapu-
laris, Ae. crinifer e Hg. leucocelaenus apresentaram 
maior número de exemplares ingurgitados. Alguns 
mosquitos dessa amostragem apresentaram combina-

ções de sangue ingerido, com o envolvimento de duas 
diferentes fontes. Essas combinações foram em seis 
casos: um Ae. crinifer, um Ae. serratus para macaco 
e bovino; um Ae. scapularis para humano e bovino, 
enquanto dois Cx. (Cux.) spp. e um Cx. (Mel.) spp 
foram para macaco-ave e bovino-ave.

Ao comparar as proporções obtidas em exempla-
res dessa área, constatou-se diferença significativa 
segundo a fonte de sangue ingerido apenas para o 
grupo Cx. (Cux.) spp. (p=0,037) e Hg. leucocelaenus 
(p<0,001).

Foram realizadas comparações entre pares de 
hospedeiros, com a inclusão das demais combinações 
entre fontes para cada uma dessas duas espécies, 
com o seguinte resultado: humano-bovino; humano-
macaco; humano-macaco-bovino; e humano-bovino-
ave. O teste de significância entre pares de hospedeiros 
e combinações referidas apresentaram diferenças 
estatisticamente significativa (p=0,027). 

Quanto aos exemplares capturados em área adja-
cente à mata e extradomiciliar, foram identificadas 35 
fêmeas ingurgitadas representadas pelo grupo Culex 
(Culex) spp. cujo resultado constatou a combinação 
bovino e rato.

A Tabela 4 apresenta o resultado das capturas no 
Município de Garruchos onde, de um total de 158 

Figura 2  -  Sazonalidade de Haemagogus leucocelaenus coletados no Município de Garruchos-RS. Brasil, 
setembro de 2005 a agosto de 2006
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Tabela 4  -  Distribuição do número de amostras de espécies de Culicídeos coletadas na mata, área Cachoeirinha, 
no Município de Garruchos-RS, de acordo com o sangue ingerido.  Brasil, setembro de 2005 a 

 abril de 2007

Fontes Reagência

Espécies Ave Boi Humano Macaco Cavalo Mistos Sim Não Total

n % n % n % n % n % n % n % n

Ae. crinifer 2 22,2 6 66,7 – – – – – – 1 11,1 9 75,0 3 25,0 12

Ae. serratus 2 20,0 1 10,0 4 40,0 – – – – 3 30,0 10 76,9 3 23,1 13

Ae. serratus/nub. 3 60,0 1 20,0 – – – – – – 1 20,0 5 83,3 1 16,7 6

Ae. scapularis 1 3,6 5 17,8 14 50,0 – – 3 10,8 5 17,8 28 75,7 9 32,3 37

Ae. sp. – – 1 33,3 – – – – 2 66,7 – – 3 50,0 3 50,0 6

Culex (Cux.) spp. 10 33,3 20 66,7 – – – – – – – – 30 85,7 5 14,3 35

Culex (Mel.) spp. 2 100,0 – – – – – – – – – – 2 50,0 2 50,0 4

Hg. leucocelaenus – – – – 11 91,7 – – – – 1 8,3 12 100,0 – – 12

Sa. albiprivus – – – – 4 80,0 – – – – 1 20,0 5 71,4 2 28,6 7

Sa. chloropterus – – – – 1 100,0 – – – – – – 1 50,0 1 50,0 2

Sa. quasicyaneus – – – – – – – – – – 1 100,0 1 100,0 – – 1

Ps. albigenu – – 1 20,0 4 80,0 – – – – – – 5 100,0 – – 5

Ps. ferox – – 2 14,3 8 57,1 1 7,2 – – 3 21,4 14 77,8 4 22,2 18

TOTAL 20 16,0 37 29,6 46 36,8 1 0,8 5 4,0 16 12,8 125 79,2 33 20,8 158

n= número de exemplares

Tabela 3  -  Distribuição do número de amostras de espécies de Culicídeos coletadas na mata, no Município de 
Santo Antônio das Missões-RS, de acordo com o sangue ingerido.  Brasil, setembro de 2005 a 

 abril de 2007

Fontes Reagência

Espécies Ave Boi Humano Macaco Mistos Sim Não Total

n % n % n % n % n % n % n % n

Ae. crinifer – – 15 88,2 1 5,9 – – 1 5,9 17 100,0 – – 17

Ae. serratus – – 2 33,3 3 50,0 – – 1 16,7 6 75,0 2 25,0 8

Ae .scapularis – – 23 74,2 7 22,6 – – 1 3,2 31 91,2 3 8,8 34

Ae. sp. – – 8 88,9 – – – – – – 8 88,9 1 11,1 9

Culex (Cux. ) spp. 13 21,3 46 75,4 – – – – 2 3,3 61 82,4 13 17,6 74

Culex (Mel) ribeirensis – – 2 100,0 – – – – – – 2 100,0 – – 2

Culex (Mel.) spp. 2 28,6 2 28,6 – – 2 28,6 1 14,2 7 50,0 7 50,0 14

Hg. leucocelaenus 1 5,5 – – 17 94,5 – – – – 18 94,7 1 5,3 19

Sa. Albiprivus – – – – 6 100,0 – – – – 6 100,0 – – 6

Sa. quasicyaneus – – – – 1 100,0 – – – – 1 100,0 – – 1

Ps. Ferox – – – – 3 75,0 1 25,0 – – 4 66,7 2 33,3 6

TOTAL 16 9,9 98 60,9 38 23,6 3 1,9 6 3,7 161 84,7 29 15,3 190

n= número de exemplares
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fêmeas ingurgitadas na área Cachoeirinha, 79,2% 
corresponderam a exemplares reagentes. 

Em relação às amostras da área Cachoeirinha, 
pode-se observar que 16% foram reagentes para ave, 
29,6% para boi, 36,8% para humano, 4% para cavalo, 
0,8% para macaco e 12,8% para fontes mistas. O grupo 
Culex (Culex) sp. e as espécies Ae. scapularis, Ps. 
ferox e Hg. leucocelaenus contribuíram com o maior 
número de exemplares.

Nessa população as combinações de sangue inge-
rido foram identificadas em 16 casos, onde dois Ae. 
crinifer foram positivos para bovino-ave e bovino-
macaco; três Ae. serratus para humano-ave; cinco Ae. 
scapularis para humano-ave, humano-bovino, bovino-
equino e humano-ave-equino; um Hg. leucocelaenus 
para bovino-ave; um Sa. albiprivus para humano-ave; 
um Sa. quasiscyaneus humano-ave e finalmente Pso-
rophora ferox com três reagentes para humano-ave. 

Ao considerar as comparações entre proporções 
obtidas das fontes utilizadas pelos mosquitos em Ca-
choeirinha, Culex (Culex) spp. foi a única espécie em 
que se observou diferença estatísticamente significativa 
(p<0,001). Na fonte representada pelos bovinos quan-
do comparada às demais e respectivas combinações, 
observou-se diferença significativa (p=0,025).

Quanto à mata situada no Distrito de São José, 
detecta-se a presença de dez amostras reagentes para 
quatro exemplares do grupo Culex (Culex) spp. 
com sangue de macaco, três para Ae. scapularis, 
dois para Hg. leucocelaenus e um Sa. albiprivus. As 
comparações entre esses pares de fontes e respectivas 
combinações apresentaram diferenças significativas 
para amostra de sangue ave (p=0,018) e para sangue 
bovino (p=0,021)

O grupo Culex (Culex) spp., Ae. scapularis e Ae. 
crinifer foram as espécies com maior número de 
exemplares ingurgitados, entretanto o grupo Culex 
(Culex) spp. foi o único a apresentar diferença signi-
ficativa em relação às demais fontes (p=0,002).

Discussão

Devido às epizootias em primatas do gênero Alou-
atta, na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, nos anos de 2001, 2002 e 2003, a Secretaria de 
Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde considerou 
aquela área como sendo de transição da febre amarela 
silvestre. Com a repercussão de novas epizootias de 

2008 a 2009, dessa vez envolvendo maior número de 
municípios pertencentes a outras regiões do Estado,13 
este estudo representou a necessidade de uma análise 
sobre o papel de dispersão vetorial para o vírus da 
doença.

A priori, esse papel de dispersão vetorial, na 
ausência de Hg janthinomys na área estudada, leva 
a suspeitar que essa incriminação recaia sobre Hg. 
leucocelaenus. Alguns relatos sobre o registro de 
sua infecção natural com o vírus amarílico, na região 
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, concorrem 
também para essa suspeita, ou no mínimo mostrar a 
sua sobreposição aos focos naturais do vírus envol-
vendo florestadas e áreas degradadas.2,6 Além disso, 
o fato de Hg. leucocelaenus mostrar-se apto para 
sobreviver em ambientes alterados pelo homem, não 
foi marcante no estudo por ser capturado adultos 
apenas dentro das matas. Por outro lado, a questão 
da abundância parece ser compensada pela estreita 
associação da espécie com primatas, fato que expli-
caria a existência de um elo entre o foco natural do 
vírus e as habitações situadas nos limites de dispersão 
da espécie. Conforme resultado encontrado em Santo 
Antônio das Missões, Hg. leucocelaenus apresentou 
maior percentual de fêmeas com sangue humano 
(p=0,027), corroborando com a suspeita de ser a 
espécie vetora mais importante para a região. Porém, 
permanece claro que o risco mais significativo para 
infecção humana ainda é a penetração dos indivíduos 
nos ambientes de floresta.14

Quanto ao comportamento de Hg. leucocelaenus, 
foi observado períodos com maior e menor atividade 
sazonal, porquanto apresentou dois picos mais proe-
minentemente distribuídos nas estações primavera e 
outono.  No Estado de São Paulo, cujas matas residuais 
possuem muitos elementos florísticos secundários, o 
resultado das capturas de adulto foi semelhante nume-
ricamente a Santo Antônio das Missões e Garruchos, 
sendo comuns, em ambas localidades, as modificações 
ambientais e predomínio da agropecuária. Pelas tabe-
las e gráficos, as frequências maiores de adultos de 
mosquitos nas capturas estiveram influenciadas pela 
situação climática, mostrando uma relação direta da 
abundância com as chuvas (Figura 1). Corrobora com 
esses resultados o estudo feito em Trinidad, quando 
Hg. leucocelaenus passa ser mais frequentes nos 
meses de junho a dezembro,15 coincidindo com uma 
pluviometria elevada. 
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 Como visto, são vários os fatores que modulam 
a atividade do mosquito Haemagogus, acresce-se o 
resultado de estudo na Ilha de Marajó que sugere 
baixa competência vetorial de Hg. leucocelaenus 
ao vírus amarílico, observada na ausência de Hg. 
janthinomys por ocasião do estudo.7 É possível que 
numa distribuição tão ampla de Hg. leucocelaenus na 
América Central e Sul haja linhagens com elevada ou 
baixa susceptibilidade ao vírus, podendo suspeitar da 
primeira situação assinalada para as Regiões Sudeste 
e Sul do Brasil.

Sabethes chloropterus, notadamente vetora do 
vírus noutras localidades brasileiras e na América 
Central,16 teve uma frequência considerada baixa 
em Garruchos e rara em Santo Antônio das Missões. 
Situação semelhante foi assinalada na região oeste 
do Estado de São Paulo, com apenas oito exemplares 
capturados. Subsequentemente, a chance dessa espécie 
contactar humanos parece ser acidental, o que reforça 
mais ainda o papel vetorial de Hg. leucocelaenus, fato 
que não impede sua participação no ciclo enzoótico 
da febre amarela, cujo hábito acrodendrófilo favorece 
uma inter-relação com os bugios. 

Haemagogus leucocelaenus apresentou atividade 
diurna com predominância no período da tarde, fato 
comum em localidades de São Paulo e Trinidad.17 A 
observação da capacidade dispersiva mais restrita dos 
mosquitos sabetíneos5 para contato com humanos, 
dependeria da penetração do homem no ambiente 
florestal. Haemagogus leucocelaenus apresentou 
antropofilia e zoofilia, as quais somadas à sua capa-
cidade dispersiva de ir além do ambiente florestal 
podem expor as pessoas residentes às picadas, como 
por exemplo, em Santo Antônio das Missões as fêmeas 
mostram atividade fora das matas. Desta forma, as pes-
soas susceptíveis, visitantes e nativos teriam uma maior 
probabilidade de contrair o vírus da febre amarela.9 
Para complicar esse quadro existe a presença simpá-
trica de Ae. albopictus, o qual representa potencial 
para envolver-se com esse vírus na região e alterar o 
quadro atual de exposição humana ao vírus. O relato 
do encontro de Hg. leucocelaenus em criadouros 
artificiais acidentalmente relatado em Turmalina e 
Populina,18 abre perspectivas para maior exposição 
do homem, quando somado ao Ae. albopictus. Essa 
suspeita tem alicerce no seu papel vetorial exercido na 
Ásia quando lhe é atribuído a transferência do vírus da 
dengue do ambiente rural para o periurbano. 

Uma questão que chama a atenção é a captura de 
Hg. leucocelaenus por aspiração em abrigos situados 
ao nível do solo da floresta, evidenciando que a acro-
dendrofilia da espécie representa uma parte da feição 
de seu comportamento. Para o Hg. janthinomys foi 
observado picando ao nível do solo e assim ficando 
mais próximo das pessoas que entram na mata.14 

Todavia, embora em número reduzido de fêmeas tes-
tadas para as diferentes fontes sanguíneas representam 
aquelas que têm envolvimento com a enzootia e ende-
mia (macaco e homem). Quanto às fontes bovinas e 
aves, estas representam opções alimentares para elevar 
sua chance de sobrevivência, enquanto primatas não 
humanos seriam sinalizadores da presença viral, após 
epizootia em Alouatta, com mortalidade de 100% dos 
casos, ausentes por algum tempo. Assim sendo, os múl-
tiplos hospedeiros envolvidos no seu ciclo de vida pode 
ser uma estratégia populacional definida pela evolução 
adaptativa necessária para vencer barreiras impostas 
pelas epizootias e pelas alterações das matas. Embora 
menos adaptados a grandes modificações ambientais, 
Hg. janthinomys mostra caráter de comportamento ali-
mentar semelhante, pois inclui no seu perfil humanos, 
pássaros, bovinos, cães, roedores e equinos,18 talvez 
evidenciando um potencial adaptativo mais retardado 
ao ambiente modificado. Esses fatos sugerem que exis-
tam várias opções para circulação do vírus amarílico, 
ficando a extensão por conta da distribuição geográfica 
das duas espécies vetoras. Por outro lado, se é visível a 
redução de Alouatta durante os eventos epizoóticos, o 
relacionamento eclético de ambas as espécies ou de ou-
tros culicídeos que têm infectividade ao vírus amarílico 
convergiriam para suspeitar que outros animais tenham 
a chance de participar do processo enzoótico natural 
do vírus amarílico. Como pressuposto está o relato de 
estudos na África mostrando que animais silvestres, não 
primata humanos, garantem os focos naturais do vírus 
amarílico.19 Nesse sentido, o potencial de Ae. albopictus 
para infectar com o vírus e sua característica de espécie 
oportunista, põe em risco mudanças no quadro atual de 

Haemagogus leucocelaenus 
apresentou atividade diurna com 
predominância no período da tarde, 
fato comum em localidades de São 
Paulo e Trinidad.  
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epidemiologia da febre amarela. Para Sa. chloropterus 
e Ae. scapularis fica a recomendação de novos estudos, 
bem como de sua inclusão no programa de vigilância 
entomológica, como parte do monitoramento que tem 
por objetivo prevenir a febre amarela silvestre no Rio 
Grande do Sul, uma vez que ambos têm relatos de 
competência para arbovírus.20,21

O desenvolvimento da vacina contra a febre amarela 
necessita ter critérios mais sensíveis para determinar as 
áreas cujas populações humanas devem ser vacinadas 
para evitar a introdução do vírus em ambiente urbano 
e reduzir o risco de transmissão entre seres humanos 
do ciclo silvestre da doença. Basear-se em serviço não 
sistematizado de investigação vetorial, praticada atual-
mente pelo programa de vigilância da febre amarela 
silvestre, fornece informação pontual e rapidamente 
superada, perdendo-se assim a perspectiva de an-
tecipação do recrudescimento de áreas velhas ou o 
aparecimento de novos focos epizoóticos, como foi o 
observado no Rio Grande do Sul em 2008 e 2009.13 

Também, deixa incompleto o plano da vigilância e a 
adequada conduta para garantir uma cobertura vacinal 
no padrão mais universal ou nos limites geográficos 
desejado das imunizações.  

Sendo assim, diante de perfis epidemiológicos 
distintos da FAS recomendam-se estudos que visem 
esclarecer os diferentes cenários existentes no país 
para fundamentar um sistema integrado de vigilância 
incluindo a intensificação do monitoramento, pelo 
menos de Hg. leucocelaenus, Ae. albopictus e Sa. 
chloropterus, de forma a corroborar como indicativo 
do tamanho da área de cobertura vacinal preventiva, 
na qual a vigilância entomológica teria o papel de es-
tratificação das áreas problemas ou a sustentabilidade 
do programa de imunização da população das áreas 
de risco.22 Além do que, a entomologia continuará 
sendo indispensável pela oportunidade oferecida no 
aprofundamento dos mecanismos de transmissão e 
exposição humana a FAS, obviamente prevendo áreas 
de risco potenciais à circulação viral.  

Agradecimentos

À equipe de campo da 12ª CRS/Santo Ângelo e 
Secretarias Municipais de Saúde de Santo Antônio 
das Missões e Garruchos. Ao técnico de informática, 
Rodrigo Alexandre Sportello, Departamento de Epide-
miologia, Faculdade de Saúde Pública/USP.

Referências

1.  Mondet B, Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa 
APA, Travassos da Rosa ES, Rodrigues SG, Travassos 
da Rosa JFS, et al. Isolation of yellow fever virus 
from nulliparous Haemagogus (Haemagogus) 
janthinomys in Eastern Amazonia. Vector Borne and 
Zoonotic Diseases 2002;2:47-50.

2.  Vasconcelos PFC, Sperb AF, Monteiro HAO, Torres 
MAN, Sousa MRS, Vasconcelos HB, et al. Isolations of 
yellow fever virus from Haemagogus leucocelaenus 
in Rio Grande do Sul state, Brazil. Transactions 
of the Royal Society of Tropical Medicine Hygiene 
2003;97:60-62.

3.  Costa ZGA. Estudo das características epidemiológicas 
da febre amarela no Brasil, nas áreas fora da 
Amazônia Legal, período de 1999-2003 [dissertação 
de Mestrado]. Brasília (DF): Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca; 2005.

4.  Gomes AC, Torres MAN, Gutierrez MFC, Lemos 
FL, Lima MLN, Martins JF, et al. Registro de Aedes 
albopictus em áreas epizoóticas de febre amarela das 

Regiões Sudeste e Sul do Brasil (Diptera: Culicidae). 
Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008;17:71-76.

5. Forattini OP. Culicidologia médica. São Paulo: 
 Edusp; 2002.

6.  Camargo-Neves VLF, Poletto DW, Rodas LAC, Pachioli 
ML, Cardoso RP, Scandar SAS, et al. Entomological 
investigation of a sylvatic yellow fever area in São 
Paulo State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública 
2005;21:1278-1286.

7.  Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa APA, Rodrigues 
SG, Travassos da Rosa ES, Monteiro HAO, Cruz ACR, 
et al. Yellow fever in Pará State, Amazon Region of 
Brazil, 1998-1999: entomologic and epidemiologic 
findings. Emerging Infectious Diseases 2001;

 7:565-569. 

8. Tauil PL. Aspectos críticos do controle do dengue no 
Brasil. Cadernos de Saúde Pública 2002;18:867-871.

9.  Torres MAN, Almeida MAB, Santos E, Monteiro HAO, 
Cardoso JC, Costa IA, et al. Vigilância entomológica da 

Haemagogus e Sabethes em áreas epizoóticas do vírus da febre amarela

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2):101-113, abr-jun 2010



113 

febre amarela silvestre no Rio Grande do Sul. Boletim 
Epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde/RS 2004;6(1).

10.  Nasci RS. A lightweight battery-powered aspirtor for 
collecting resting mosquitoes in the field. Mosquito 
News 1981;41:808-811.

11. Marassá AM, Rosa MDB, Gomes AC, Consales 
CA. Biotin/avidin sandwich enzyme-linked 
immunosorbent assay for Culicidae mosquito blood 
meal identification. Journal of Venomous Animals and 
Toxins Including Tropical Diseases 2008;14:303-312.

12. Marassá AM, Paula MB, Gomes AC, Consales CA. 
Biotin-avidin sandwich Elisa with specific human 
isotypes igg1 and igg4 for culicidae mosquito blood 
meal identification from an epizootic yellow fever area 
in Brazil. Journal of Venomous Animals and Toxins 
Including Tropical Diseases 2009;15:696-706.

13. Ministério da Saúde. Febre amarela silvestre, Rio 
Grande do Sul, 2008 e 2009 [Internet]. Brasília: MS 
[acesso em 1 abr 2009]. Disponível em: http://portal. 
http://saude.gov.br/portal/aquivos/pdf/Boletim_
FARS_18_03_09.pdf

14. Alencar J, Lorosa ES, Dégalier N, Serra-Pierre NM, 
Pacheco JB, Guimarães AE. Feeding patterns of 
Haemagogus janthinomys (Diptera: Culicidae) 
in different regions of Brazil. Journal of Medical 
Entomology 2005;42:981-985.

15. Tikasingh ES, Hull B, Laurent E, Chadee DD. 
Entomological activities during the yellow fever 
epidemic in Trinidad, 1978-1980. Bulletin of the 
Society Vector Ecology 1990;15:41-47.

16. Chadee DD. Seasonal abundance and diel landing 
periodicity of Sabethes chloropterus (Diptera: 
Culicidae) in Trinidad, West Indies. Journal of 
Medical Entomology 1990;27:1041-1044.

17. Chadee DD, Tikasingh ES, Ganesh R. Seasonality, 
biting cycle and parity of the yellow fever vector 
mosquito Haemagogus janthinomys in Trinidad. 
Medical and Veterinary 1992;6:143-148.

18. Tauil PL. Haemagogus leucocelaenus em ambiente 
urbano. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical 1985;18:1-5.

19. Barrett ADT, Monath TP. Epidemiology and ecology 
of yellow fever virus. Advances in Virus Research 
2003;61:291-315.

20. Rawlins SC, Hull B, Chadee DD, Martinez R, Le 
Maitre A, James F, et al. Sylvatic yellow fever activity in 
Trindad, 1988-1999. Transation of the Royal Society 
Tropical Medicine and Hygiene 1990;84:142-143.

21. Mitchell CJ, Forattini OP, Miller BR. Vector 
competence experiments with Rocio virus and three 
mosquito species from the epidemic zone in Brazil. 
Revista de Saúde Pública 1986;20:171-177.

22. Schermann MT, Porto MA. Estratégia específica de 
vacinação contra a febre amarela em regiões do 
Estado do Rio Grande do Sul. Boletim Epidemiológico 
do Centro Estadual de Vigilância em Saúde/RS 
2008;10(1).

	 Recebido	em	11/05/2009
	 Aprovado	em	02/10/2009

Almério de Castro Gomes e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2):101-113, abr-jun 2010



A Secretaria de Vigilância em Saúde tem uma página sobre 
a Influenza Pandêmica H1N1 (2009) voltada especialmente 

para profissionais e gestores do setor saúde. Entre os 
destaques da página, o Vademecum, elaborado para 

tirar dúvidas dos profissionais sobre a doença. 

Confira:

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1650 



115 

Prevalence of Exclusive Breastfeeding and Associated Factors in Children Born in 
Child-Friendly Hospitals in Teresina, State of Piaui, Brazil

Artigo 
originAl Prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo e os 

fatores a ele associados em crianças nascidas nos 
Hospitais Amigos da Criança de Teresina – Piauí*

Endereço para correspondência:  
Rua Desembargador João Pereira, 4277, Condomínio Monte Olimpo, Bloco Zeus, Apto 202, Teresina-PI, Brasil. CEP: 64055-100
E-mail: nutricarmen2@yahoo.com.br

Carmen Viana Ramos
Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí, Teresina-PI, Brasil
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, Teresina-PI, Brasil

João Aprígio Guerra de Almeida
Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz,  Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Silvia Regina Dias Médici Saldiva
Instituto de Saúde, Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil

Luciana Maria Ribeiro Pereira
Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí, Teresina-PI, Brasil

Norma Sueli Marques da Costa Alberto
Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí, Teresina-PI, Brasil
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, Teresina-PI, Brasil

João Batista Mendes Teles
Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI, Brasil

Theonas Gomes Pereira
Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí, Teresina-PI, Brasil
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, Teresina-PI, Brasil

Resumo
O estudo avaliou os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo entre os hospitais públicos de Teresina-Piauí. 

Foram estudadas 1.102 crianças. Utilizou-se análise de probitos para calcular as probabilidades de aleitamento e modelo 
de regressão logística bivariada para análise de associação entre as variáveis. As probabilidades encontradas foram: 19% 
para Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e 16% para o Aleitamento Materno Predominante (AMP) aos 180 dias; e 56% 
para Aleitamento Materno (AM) aos 361 dias. A mediana foi de 98 dias para o AME e superior a 365 dias para AM. Houve 
diferenças nas medianas e probabilidades de AME entre os hospitais estudados. A prevalência de AME foi maior entre as 
crianças que nasceram no Hospital 3, não utilizaram mamadeira e mamaram nas primeiras 24 horas de vida (p<0,05). Os 
resultados apontam melhor perfil de aleitamento comparando-se com outros estudos, embora aquém do recomendado, 
refletindo a necessidade de estratégias para a melhoria dos indicadores.

Palavras-chave: aleitamento materno; prevalência; avaliação de programas e projetos de saúde. 

Summary
This study assessed the factors associated with exclusive breastfeeding in public hospitals in Teresina, State of Piaui, 

Brazil. A total of 1,102 infants were surveyed. Probit analysis was used to calculate the probabilities of breastfeeding. 
The bivariate logistic regression model was used in order to analyze the association between variables. The probabi-
lities found were: 19% for Exclusive Breastfeeding (EBF) and 16% for Predominant Breastfeeding (PBF) at 180 days; 
and 56% for Breastfeeding (BF) at 361 days. The median was 98 days for EBF and over 365 days for BF. There were 
differences between EBF medians and probabilities in the hospitals surveyed. The prevalence of EBF was higher among 
infants who were born in Hospital 3, who did not use baby bottles and were breastfed during the first 24 hours of life 
(p<0.05). Results show a better breastfeeding profile if compared to other studies, although below recommendations, 
reflecting the need for strategies to improve indexes.

Key words: breastfeeding; prevalence; evaluation of health programs and projects.
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Aleitamento materno nos hospitais em Teresina-PI, 2006

Introdução

O aleitamento materno exclusivo por seis meses, 
seguido da continuidade da amamentação e introdu-
ção de alimentos complementares apropriados possui 
inúmeros benefícios nutricionais, imunológicos e 
afetivos de fundamental importância para a saúde e 
sobrevivência das crianças, além de desempenhar um 
importante papel na saúde das mulheres. Esta prática 
se destaca como a de melhor potencial para salvar 
vidas, associada ao aleitamento contínuo no primeiro 
ano de vida, sendo capaz de prevenir uma a cada 7,5 
mortes infantis.1 No que diz respeito aos benefícios 
exercidos a longo prazo, uma meta-análise publicada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) constatou 
que sujeitos que foram amamentados tiveram meno-
res taxas de colesterol total, menor pressão arterial e 
reduzida prevalência de obesidade e diabetes do tipo 
2 na fase adulta.2

Apesar de todas as evidências disponíveis sobre a 
importância dessa prática, o Brasil ainda está longe 
de cumprir a recomendação de aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida, conforme preco-
niza a OMS.3 Muito embora se reconheça a tendência 
ascendente do aleitamento materno no País,4-6 dados 
da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno 
nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, realizada 
em 2008, revelam que somente 9,3% das crianças 
amamentam de forma exclusiva na idade de 180 dias.7

Inúmeras ações de saúde têm sido desenvolvidas nas 
últimas décadas, por organismos nacionais e interna-
cionais, com o intuito de melhorar os indicadores de 
aleitamento entre a população e, consequentemente, 
contribuir na redução da morbimortalidade infantil. 
Exemplo disto é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC), criada em 1990 pela OMS e Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), com vistas a promover, 
proteger e apoiar a prática de aleitamento materno. A 
IHAC é operacionalizada por meio da readequação das 
rotinas hospitalares em observação ao cumprimento 
aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.8 

Esta Iniciativa vem sendo trabalhada no Brasil desde 
1992 sob a responsabilidade do Ministério da Saúde 
(MS) com o apoio da Unicef. Existem atualmente 324 
Hospitais Amigos da Criança (HAC) no Brasil.9 Segundo 
Rea,5 a IHAC se constitui em uma das principais ações 
pró-amamentação desenvolvidas pelo Ministério da 
Saúde nas duas últimas décadas, aliada ao trabalho 

da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e a 
realização das Semanas Mundiais da Amamentação. 
Alguns autores têm reafirmado a importância desta 
iniciativa na melhoria dos indicadores de aleitamento 
e, consequentemente, para a sobrevivência e saúde 
das crianças.10-12

Nessa perspectiva, inúmeros trabalhos foram 
realizados com o objetivo de avaliar o impacto do 
programa nos indicadores de aleitamento entre a 
clientela assistida nos hospitais credenciados.13-17 
No entanto, somente um deles, realizado em Montes 
Claros-MG se dedicou a analisar o impacto desse 
programa em nível populacional, tendo em vista que 
todos os hospitais públicos do município em questão 
são amigos da criança.17

Essa situação é semelhante à ocorrida na cidade 
de Teresina, capital do Piauí, onde os cinco hospitais 
públicos existentes são amigos da criança. Essas ins-
tituições respondem por 87% dos partos realizados 
em Teresina-PI e 32% dos partos do estado. O cre-
denciamento desses hospitais ocorreu entre os anos 
de 1996 e 2003. 

Diante da importância que essas instituições pos-
suem na área de assistência à mulher e à criança, 
tanto para a cidade como para o estado, e da não 
existência, até o momento, de qualquer estudo acerca 
dos indicadores de aleitamento materno da clientela 
por elas assistida, esta pesquisa teve como objetivo 
estudar os fatores associados ao aleitamento materno 
exclusivo em crianças nascidas em Hospitais Amigos 
da Criança de Teresina.

Metodologia

Estudo transversal realizado nos cinco Hospitais 
Amigos da Criança situados em Teresina, quatro deles 
pertencentes ao município e um ao estado. De acordo 
com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES),18 os quatro hospitais municipais são 
considerados de média complexidade e o estadual de 
alta complexidade. A amostra se constituiu de 1.102 

O Brasil ainda está longe de cumprir 
a recomendação de aleitamento 
materno exclusivo até os
 seis meses de vida.  
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crianças. Tratou-se de uma amostra não probabilística 
por demanda, em que foram entrevistadas todas as 
mulheres com crianças menores de um ano atendidas 
nos ambulatórios de puericultura das cinco unidades 
de saúde no período de um mês. As cinco unidades 
realizam em média 2.856 atendimentos mensais com 
crianças nesta faixa de idade. Contudo, a mesma 
criança pode ser atendida por mais de um profissional, 
uma vez que os hospitais possuem ambulatórios de 
nutrição, pediatria e Programa Saúde da Família (PSF). 
Nesse estudo os pesquisadores foram orientados a 
captar e entrevistar uma única criança por dia respei-
tando-se os critérios de inclusão da pesquisa. No final 
do dia, todos os questionários eram conferidos para 
se evitar a duplicidade de crianças. As características 
dos hospitais em estudo estão descritas na Tabela 1. 

Os critérios de inclusão para participação do estudo 
foram: possuir criança com idade inferior a um ano de 
vida; ter realizado pré-natal e parto em uma das cinco 
maternidades do estudo; e estar fazendo o acompanha-
mento de suas crianças nessas maternidades. Quanto 
aos critérios de exclusão: não participaram do estudo; 
crianças que não estavam acompanhadas das suas 
respectivas mães. As entrevistas ocorreram durante o 
período de outubro a novembro de 2006. 

A coleta de dados utilizou um questionário estrutu-
rado aplicado por estudantes do curso de Nutrição da 
Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas 
do Piauí (Novafapi) previamente treinados pela coor-
denação da pesquisa. Somente as mães das crianças 
eram entrevistadas. O questionário validado, utilizado 
na Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas 
Capitais e Distrito Federal (PPAM-CDF),19 foi adaptado 
para o presente estudo. Dessa forma, decidiu-se pela 
supressão das questões relativas à vacinação e pela 

adição da variável classe econômica, a qual se baseou 
no critério Brasil usado pela Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa (ABEP).20 O referido instru-
mento era composto de 22 questões relativas a: sexo 
da criança; idade; tipo de parto; alojamento conjunto; 
se iniciou aleitamento nas primeiras 24 horas de vida; 
alimentação da criança nas últimas 24 horas; uso de 
mamadeira e chupeta; idade materna; escolaridade; 
trabalho materno; pré-natal (quando deu início, 
quantas consultas, orientação para o aleitamento 
materno) e classe econômica. Vale ressaltar que não 
foram feitas perguntas recordatórias sobre a época do 
desmame e período de introdução de outros alimentos. 
Em relação ao aleitamento, obteve-se informação das 
últimas 24 horas. 

A classificação dos padrões de aleitamento consi-
derada no estudo seguiu as recomendações da Orga-
nização Mundial de Saúde,21 adotando-se as seguintes 
categorias de aleitamento:
1) Aleitamento materno exclusivo (AME): a 

criança está recebendo somente leite materno, 
diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro 
alimento líquido ou sólido, com exceção de gotas ou 
xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos;

2) Aleitamento materno predominante (AMP): 
a criança está recebendo, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água, como sucos de 
frutas e chás;

3) Aleitamento materno (AM): a criança se ali-
menta com leite materno independentemente do 
consumo de outros líquidos ou alimentos sólidos/
semi-sólidos, inclusive o leite não humano. 
Os questionários foram codificados e revisados 

para, em seguida, serem digitados e processados no 
Programa SPSS, versão 13.0. As probabilidades das 
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Tabela 1 - Características dos Hospitais Amigos da Criança estudados no Município de Teresina-PI. Brasil, 2006

Hospitais Ano de credenciamento do 
hospital

Ano da última 
reavaliação

N° de atendimentos 
realizados em 

crianças <1 ano

N° de crianças 
participantes da pesquisa

1 1997 2006 379 259

2 1996 2006 864 345

3 1996 2006 511 226

4 2003 2006 658 148

5 1999 2006 444 124

TOTAL   2.856 1.102
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crianças estarem em Aleitamento Materno Exclusivo 
(AME) e Aleitamento Materno (AM) nas diferentes 
idades foram estimadas por meio da análise de pro-
bitos, assim como a duração mediana do AME e AM. 
A análise de probitos estima a proporção de crianças 
nas diferentes modalidades de aleitamento por meio 
de uma regressão linear ponderada de probitos (y) 
em relação às idades (x), considerando a amostra total 
das crianças em estudo.22 Desta forma, os resultados 
são menos influenciados pelas flutuações amostrais 
que ocorreram mês a mês. 

A relação entre a variável dependente AME em 
menores de 180 dias expressa de forma dicotômica 
e as variáveis independentes foram analisadas pela 
regressão logística bivariada. Os testes estatísticos 
para verificar a contribuição de cada variável no 
AME por meio do modelo foram realizados com 
nível de significância de 0,05. As variáveis indepen-
dentes estudadas foram: hospitais de procedência 
das crianças, tipo de parto (normal ou cesáreo); 
classe econômica (A, B ou C, D, E); anos de esco-
laridade (fundamental ou > fundamental); número 
de consultas no pré-natal (<6 ou 6 e +); trabalho 
materno fora do lar (sim ou não); local de moradia 
(zona rural ou zona urbana); uso de chupeta (sim 
ou não); uso de mamadeira (sim ou não) e mamada 
nas primeiras 24 horas (sim ou não). As medidas de 
associação (odds ratio) foram estimadas por ponto 
e por intervalos com confiança de 95%. Utilizou-se o 
programa SPSS, versão 13.0, para análise de probitos 
e da regressão logística.

Os gráficos correspondentes às estimativas das 
probabilidades da categoria de aleitamento materno 
exclusivo nas diversas idades foram elaborados no 
aplicativo Excel para Windows.

Considerações éticas
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade Novafapi e pelas 
comissões de pesquisa dos hospitais em questão, 
conforme prevê a resolução 196/96 do Ministério 
da Saúde.23 A participação das mães se deu de forma 
voluntária mediante a assinatura do Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE). Não houve recusas 
para participação do presente estudo. A pesquisa foi 
financiada com recursos da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi). 

Resultados

O grupo estudado foi constituído por 1.102 crianças 
com idade inferior a 365 dias. As variáveis sócio-
demográficas estão descritas na Tabela 2. As probabi-
lidades das crianças menores de 180 dias estarem em 
aleitamento materno exclusivo distribuído para cada 
hospital estudado estão apresentadas na Figura 1. As 
crianças têm 98% de probabilidade de receberem 
leite materno no primeiro dia de vida. O percentual 
de crianças em aleitamento exclusivo entre zero e seis 
meses de idade foi de 60,49%.

A probabilidade das crianças se encontrarem em 
AME variou de 84% no primeiro dia de vida para 19% 
ao final de 180 dias no conjunto dos hospitais estuda-
dos. Contudo, houve diferenças nessa probabilidade 
de acordo com cada hospital. Para o Hospital 1, a 
probabilidade de AME variou de 72% no primeiro dia 
de vida para 23% aos 180 dias; no Hospital 2, essa 
variação foi de 89% no primeiro dia para 12% na idade 
de 180 dias; quanto ao Hospital 3, a probabilidade no 
primeiro dia foi de 85% e de 38% aos 180 dias; já para 
o Hospital 4, a probabilidade foi de 91% no primeiro 
dia e 10% com 180 dias; e, finalmente, no Hospital 5, 
a probabilidade do AME foi de 88% no primeiro dia 
de vida e 20% aos 180 dias. 

Quanto ao aleitamento materno predominante, as 
crianças apresentaram uma probabilidade variando 
de 20% no primeiro dia a 16% na idade de 180 dias 
para o conjunto dos hospitais. Ressalta-se que nessa 
idade, 65% das crianças já consumiam outros leites 
ou alimentos complementares, visto que a soma das 
prevalências do AME e AMP aos seis meses foi de 35%. 

A duração da mediana do AME encontrada foi de 98 
dias para o conjunto das crianças, porém foi distinta 
entre os hospitais: 84 dias para o 1, 95 dias para o 2, 
131 dias para o 3, 96 dias para o 4 e 107 dias para 5. 
A duração mediana de AM para o total de crianças foi 
superior a 365 dias para todos os hospitais. Como pode 
ser observado na Tabela 3, o Hospital 3 apresentou 
maior prevalência de AME entre as crianças até 180 dias 
e essa diferença foi estatisticamente significante quando 
comparada aos outros hospitais, mostrando que as 
crianças que são acompanhadas neste hospital possuem 
maiores chances de permanecer em AME (p<0,015). 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados entre 
o aleitamento materno exclusivo e os fatores relacio-
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nados à mulher e à criança. Esses resultados mostram 
a associação positiva entre o AME e a ocorrência da 
mamada nas primeiras 24 horas e uma associação 
negativa entre AME e o uso de mamadeira, sendo 
que o uso da mamadeira diminuiu significativamente 
o percentual de AME entre as crianças (7,2%) em 
relação àquelas que não utilizaram esse utensílio 
(70,4%) (p<0,001). Por outro lado, o fato da criança 

ter mamado nas primeiras 24 horas de vida aumentou 
as chances do AME quando comparadas às que não 
mamaram (p=0,02). 

As prevalências das crianças que receberam leite 
materno nas primeiras 24 horas foram diferentes para 
cada hospital estudado, sendo que o Hospital 1 apresen-
tou a menor prevalência (75,7%) e essa diferença foi 
estatisticamente significante (p<0,000). Para o Hospital 
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Tabela 2  -  Distribuição (%) das crianças menores de um ano de acordo com as variáveis demográficas e 
socioambientais nos Hospitais Amigos da Criança do Município de Teresina-PI. Brasil, 2006

Variáveis n                 %

Sexo da criança

Masculino 546 49,5

Feminino 556 50,4

Idade da criança (dias)

0 - 30 280 25,4

31 a 60 148 13,4

61 a 90 129 11,7

91 a 120 72 6,5

121 a 150 119 10,8

151 a 180 89 8,1

181 a 270 dias 157 14,2

271 a 364 dias 108 9,8

Idade materna (anos)

12 a 19 225 20,4

20 a 24 377 34,2

25 a 35 453 41,1

>35 47 4,2

Local de moradia

Zona rural 48 4,4

Zona urbana 1.054 95,6

Frequentou escola 

Sim 1.086 98,5

Não 16 1,5

Anos de escolaridade 

<9 311 28,6

9 ou + 775 71,4

Trabalho materno

Sim 224 20,3

Não 878 79,7

Classe social

A  10 0,9

B   94 8,5

C      482 43,5

D      455 41,3

E     61 5,5

Carmen Viana Ramos e colaboradores
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2 essa prevalência foi de 90,7%,  95,6% para o Hospital 
3, 92,6% para o Hospital 4 e 91,9% para o Hospital 5. 

Na população estudada não se associaram de forma 
estatisticamente ao AME, o tipo de parto (p=0,06), 
a classe econômica (p=0,85), os anos de escolari-
dade (p=0,98), o número de consultas no pré-natal 
(p=0,39), o trabalho materno (p=0,40) e o local de 
moradia (p=0,97) (Tabela 4). 

Discussão

Este estudo se constituiu no primeiro diagnóstico 
da situação de aleitamento materno dos Hospitais 
Amigos da Criança de Teresina, bem como, os fatores 

associados a sua prática. Pelo fato de não existirem 
pesquisas anteriores envolvendo estes hospitais, o 
presente estudo não reflete uma avaliação de impac-
to desta estratégia. Outra questão que merece ser 
mencionada é o fato de ter se trabalhado com uma 
amostragem dita não-probabilística, o que poderia 
prejudicar a validade externa do estudo, visto que 
muitos fatores podem influir na escolha dos indivíduos 
participantes, interferindo na sua representatividade 
em relação à população.24 Entretanto, salienta-se que 
nesta pesquisa foi possível cobrir 100% das crianças 
que frequentaram o serviço no período de um mês. 

Para efeito de comparação dos resultados aqui 
obtidos, serão utilizados o último estudo populacional 

Figura 1  -  Probabilidades de crianças até 180 dias estarem em aleitamento materno exclusivo (AME) e 
predominante (AMP), segundo os hospitais estudados no Município de Teresina-PI. Brasil, 2006
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Tabela 3  -  Prevalência do AME e resultados da associação entre AME em crianças menores de seis meses e os 
hospitais estudados no Município de Teresina-PI. Brasil, 2006 

Hospitais Prevalência AMEa

(%) ORb IC
95%

c pd

1 55,40 1 – –

2 57,90 1,106 0,761-1,608 0,598

3 67,60 1,678 1,105-2,548 0,015

4 62,60 1,35 0,822-2,216 0,235

5 64,90 1,493 0,902-2,470 0,119

a) AME: Aleitamento Materno e Exclusivo

b) Odds ratio

c) Intervalo de Confiança

d) Significância

Tabela 4  -  Estimativas de odds ratio e intervalo de confiança (95%) da associação entre aleitamento materno 
exclusivo (AME) e fatores das mães e das crianças no Município de Teresina-PI. Brasil, 2006

Variáveis 

Aleitamento  
materno exclusivoa

Aleitamento 
materno exclusivo

ORb IC
95%

pc

Sim Não
  n           % n  %

Tipo de parto  
Normal 335 49,5 342 50,5 0.7 0,5-1,0 0,06
Cesáreo 187 44 238 56

Classe econômica
A e B 46 44,2 58 55,8 1,0 0,6-1,8 0,85
C, D e E 476 47,7 522 52,3

Anos de escolaridade 
Fundamental 211 49,9 212 50,1 1,0 0,7-1,4 0,98
> Fundamental 307 46,3 356 53,7

Nº  consultas pré- natal 
< 6 123 49,6 125 50,4 1,2 0.8-1,7 0,39
6 ou + 394 46,8 447 53,1

Trabalho materno
Não 106 47,3 118 52,7 1,2 0,8-1,7 0,40
Sim 416 47,4 462 52,6

Local de moradia
Zona urbana 500 47,4 554 52,6 1,0 0,4-2,1 0,97
Zona rural 22 45,8 26 54,2

Uso de chupeta 
Sim 84 30,9 188 69,1 0,9 0,6-1,3 0,54
Não 438 52,8 392 47,2

Uso de mamadeira
Sim 29 7,2 373 92,8 0.02 0.02-0.05 0,000
Não 493 70,4 207 29,6

Mamada após 24 horas do parto
Sim 480 49,2 496 50,8 1,8 1,1-3,0 0,020
Não 42 33,3 84 66,7  

a) AME: somente leite materno, diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro alimento líquido ou sólido

b) Odds ratio

c) Resultado da regressão logística bivariada

Carmen Viana Ramos e colaboradores
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realizado em Teresina, em 2008,7 e pesquisas realiza-
das em hospitais amigos da criança de outras cidades 
brasileiras. 

As probabilidades de AME encontradas para o 
conjunto dos hospitais se revelaram maiores que as ve-
rificadas em Teresina,7 onde a probabilidade na idade 
de um dia foi de 77,4% e na idade de 180 dias, 8,4%. 
Quando se comparam as probabilidades referentes a 
cada hospital, em separado, verifica-se que somente o 
Hospital 1 apresentou a menor probabilidade de AM 
no primeiro dia de vida (72%) do que a observada 
em Teresina em 2008.7 Além disso, também obteve a 
menor prevalência de aleitamento materno nas pri-
meiras 24 horas de vida (75,7%), o que poderia ser 
explicado pelo fato de se tratar de uma maternidade 
de alto risco, onde nem sempre as normas e rotinas 
exigidas pela IHAC são possíveis de serem cumpridas 
em virtude das intercorrências clínicas existentes entre 
as mulheres e crianças que podem interferir nas taxas 
de aleitamento levando a sua redução. 

No que se refere à mediana de AME, os resultados ob-
servados em cada hospital em separado se apresentaram 
maiores do que os encontrados para Teresina em 2008,7 
no qual a mediana de AME foi de 61,89 dias. Quando se 
comparam a outras pesquisas realizadas em Hospitais 
Amigos da Criança do Brasil, as medianas de AME aqui 
obtidas para cada hospital foram maiores que as do 
hospital de Londrina-PR, no qual a mediana de AME foi 
de 45 dias.15 O mesmo ocorreu em relação ao Hospital 
das Clínicas de Porto Alegre, onde a mediana de AME 
encontrada foi de dois meses.13 Em relação ao estudo 
de avaliação do impacto da IHAC realizado na cidade 
de Montes Claros-MG, a mediana de AME encontrada 
de 3,6 meses foi maior do que a dos hospitais 1, 2 e 4. 
Entretanto, a mediana de aleitamento materno de 11,6 
meses foi menor que a encontrada no presente estudo.17

No geral, os estudos que se reportam a avaliar o 
impacto da IHAC nas taxas de aleitamento materno 
demonstram um aumento nesses índices após a 
implantação desta estratégia.13-17 Entretanto, há de se 
destacar que as taxas de aleitamento materno no Brasil 
vêm aumentando gradativamente nos últimos anos, não 
sendo possível concluir que a IHAC seja a única ação 
responsável por essa mudança, conforme denotam 
Braun e Giugliani.13 Um outro aspecto que merece 
ser considerado é o fato do AME continuar abaixo 
dos patamares recomendados pela OMS e MS, o que 
demonstra que a IHAC parece não ser suficiente para 

manter as taxas de AME durante os seis meses de vida. 
Coutinho e colaboradores16 ressaltam a necessidade de 
um apoio efetivo e continuado por parte dos profissio-
nais de saúde e gestores durante os ciclos gravídico-
puerperal e pós-natal. Nessa perspectiva, outras ações 
de intervenção devem ser desenvolvidas com vistas 
a promover, proteger e apoiar esta prática. No caso 
específico de Teresina, é possível que ações específicas 
desenvolvidas nesta localidade possam estar influen-
ciando o melhor desempenho alcançado, como por 
exemplo, a existência de consultórios de aleitamento 
em todos os hospitais amigos da criança, a presença 
das equipes do PSF funcionando nessas instituições e 
a mobilização social provocada pela comemoração 
anual das Semanas Mundiais da Amamentação.

O fato do Hospital 3 ter apresentado os melhores re-
sultados em relação ao AME – maiores probabilidades 
de AME para todas as faixas etárias e maior prevalência 
de mamada nas primeiras 24 horas – que os demais 
hospitais do estudo sugere que esse hospital tenha 
um melhor desempenho quanto ao cumprimento dos 
Dez Passos da IHAC nesta instituição. Na reavaliação 
desses Hospitais realizada em 2006 foi constatado 
que somente o Hospital 2 apresentou problemas em 
relação ao cumprimento dos passos 3 e 10, sendo 
concedido um prazo de três meses para readequação 
desse hospital.25 Além disso, outros fatores também 
podem estar envolvidos, como por exemplo, o melhor 
desempenho das equipes de PSF que atuam nesse 
hospital e do consultório de aleitamento. 

A análise dos fatores associados ao aleitamento 
materno exclusivo revelou que usar mamadeira e não 
mamar nas primeiras 24 horas diminui a ocorrência 
desta prática. O uso de mamadeira associado a meno-
res taxas de aleitamento exclusivo já foi evidenciado 
em vários estudos.26-28

A OPS e Unicef29 consideram o uso de mamadeira 
e outros bicos artificiais como nocivos, não só por 
transmitirem infecções, como também pelo fato de 
reduzirem o tempo gasto no peito e alterar a dinâmica 
oral. Por esse motivo, o passo nove da IHAC desacon-
selha o uso destes utensílios com as crianças, não 
devendo ser de forma nenhuma considerados neces-
sários nas maternidades. No entanto, constata-se uma 
persistência por parte das mulheres na utilização das 
chupetas e mamadeiras, a despeito de todo o investi-
mento em atividades educativas e campanhas junto à 
clientela assistida. 
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A ocorrência da mamada na primeira hora após o 
nascimento é considerada importante para a manu-
tenção do aleitamento materno e desenvolvimento do 
vínculo afetivo entre mãe e filho.29 À semelhança do 
encontrado neste estudo, Vieira e colaboradores28 evi-
denciaram a associação entre a ocorrência da mamada 
nas primeiras 24 horas e aumento do tempo tanto do 
AM como do AME em crianças estudadas em Feira de 
Santana-BA. No caso de Hospitais Amigos da Criança, 
mãe e bebês só devem ser separados quando existem 
razões médicas aceitáveis para isto. 

Embora os fatores citados pareçam explicar as causas 
do desmame, Faleiros30 chama a atenção para a necessi-
dade da realização de trabalhos destinados a investigar 
outras causas do desmame além das comumente estuda-
das, como por exemplo: as relacionadas à personalidade 
materna, suas emoções, relações familiares, influências 
culturais e respostas das mulheres aos diferentes pro-
blemas do cotidiano. Nessa perspectiva, uma pesquisa 
de abordagem qualitativa realizada numa maternidade 
amiga de criança em Teresina31 revelou a amamentação 
como uma experiência complexa e solitária na vida das 
mulheres, levando-as ao desmame. Além disso, há de 
se destacar a necessidade de apoio para a consecução 

dessa prática, não só por parte do serviço de saúde, mas 
também de outros segmentos da sociedade.31

Diante disso, mesmo reconhecendo a importância 
da IHAC na melhoria dos indicadores de aleitamento 
materno, outras iniciativas – como aquelas que privi-
legiem a rede de atenção primária como um espaço 
onde a mulher possa ser vista na sua integralidade – se 
mostram importantes estratégias para a promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno. A exemplo 
disso, cita-se o PSF. No caso específico da cidade de 
Teresina, este programa possui uma cobertura de 93% 
da população, inclusive com suas equipes presentes 
nos hospitais-maternidade, alvos deste estudo. Nessa 
perspectiva, o investimento em ações voltadas para 
uma melhor atuação dessas equipes junto às mulhe-
res no sentido de produzir transformações em favor 
do aleitamento materno deve ser considerado como 
prioritário pela política de saúde no município. 
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Resumo
Identificou-se a prevalência de asma em lactentes, pré-escolares e escolares, de um a nove anos, na área de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família Bom Jesus em Pelotas-RS, em 2007, por meio de um estudo transversal utilizando um questionário 
sobre sintomas de asma (International Study of Asthma and Allergies in Childhood - Isaac). Crianças com quatro ou mais crises 
de sibilos no último ano, ou com uma a três crises e sono prejudicado por sibilância ou tosse noturna e sibilos após exercícios 
físicos foram consideradas asmáticas. Encontrou-se 1.140 crianças. A prevalência de sintomas de asma foi de 22,6%. Os lactentes 
apresentaram as maiores prevalências. Não houve associação com sexo ou cor da pele. A prevalência de sintomas de asma foi 
elevada, mas dentro do esperado (20%) dos valores encontrados nos centros participantes do Isaac no Brasil. A associação de 
prevalência maior em crianças menores é semelhante aos estudos nacionais.

Palavras-chave: asma; prevalência; saúde da criança; estudos transversais; atenção primária à saúde.

Summary
This cross-sectional study aims to identify the prevalence of asthma symptoms in infants, preschool and school 

children, between one and nine years old, in an area covered by the Bom Jesus Family Health Unit (FHU) in Pelotas, 
State of Rio Grande do Sul, Brazil, during 2007 based on a questionnaire on asthma symptoms (International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood - Isaac). Children presenting four or more wheezing episodes during the previous 
year, or one to three episodes associated to disturbed sleep due to wheezing or night coughing and wheezing following 
physical exercises, were considered asthmatic. In the selected age group 1,140 children were found. The prevalence 
of asthma was 22.6%. Infants presented higher prevalence of asthma. There was no association between asthma and 
sex or skin color. The prevalence of active asthma was considered high (20%), but is similar to other national studies.

Key words: asthma; prevalence; child health; cross-sectional studies; primary health care.
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Introdução

A asma é uma doença crônica das vias respiratórias 
caracterizada por obstrução reversível, inflamação e 
hiperresponsividade brônquica a diversos estímulos. A 
reação inflamatória da mucosa das vias aéreas leva às 
manifestações clínicas da doença: episódios recorren-
tes de tosse, constrição torácica, dispnéia e sibilância. 
Esses sintomas ocorrem predominantemente à noite, 
após exercícios físicos, mudanças bruscas de tempe-
ratura ou contato com substâncias inaladas que são 
irritantes das vias aéreas.1 

Até 1993, os estudos para determinar a prevalência 
de asma utilizavam métodos diferentes, o que impedia 
uma comparação de resultados. Essa dificuldade levou 
à criação do International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood (Isaac), estudo que utilizou como base 
um questionário e metodologia de aplicação padro-
nizada, permitindo sua aplicação em diferentes locais 
de diversos países, para as faixas etárias de seis a sete 
anos e de 13 a 14 anos. O estudo iniciou em 1993 e 
os resultados finais da primeira fase foram publicados 
em 1996. Os 56 países participantes mostraram preva-
lências de asma que variaram de 2 a 30% na infância,2 
ao passo que em algumas cidades brasileiras que dele 
participaram, a prevalência variou de 21,3 a 27,2% na 
faixa etária de seis a sete anos.3

De acordo com o Global Initiative for Asthma – 50 
a 80% das crianças asmáticas apresentam o início 
dos sintomas durante os primeiros anos de vida,4 fato 
ratificado por diversos autores.5,6

Uma percentagem considerável dos asmáticos vai 
apresentar sibilos ainda como lactentes e demandarão 
cuidados terapêuticos. No entanto, não há métodos su-
ficientemente sensíveis,  específicos e de fácil utilização 
para diagnosticar, conclusivamente, a asma na criança 
menor de cinco anos. Sendo o diagnóstico quase 
que exclusivamente clínico, por meio da observação 
de parâmetros simples, como propõe, entre outros, 
o trabalho de Castro-Rodriguez e colaboradores,7 
torna-se possível que ele seja realizado em unidades 

de saúde de qualquer complexidade, sem a utilização 
de tecnologia avançada. 

No Brasil,  existem poucos estudos sobre o impacto 
socioeconômico da asma. Estima-se que haja cerca de 
dez milhões de portadores. Dados do Sistema de Infor-
mações Hospitalares do Ministério da Saúde, de 2001, 
registraram 365.966 hospitalizações e 2.454 óbitos por 
asma, com um custo de R$ 107.123.187, 75.8 Um estudo 
em Salvador, capital do Estado da Bahia, evidenciando 
o impacto de um programa de atenção ambulatorial 
de asma, mostrou uma redução de 85% nas visitas a 
serviços de emergência, 90% de hospitalizações e de 
86% nos dias de ausência à escola ou trabalho.9 

A asma é uma condição sensível ao atendimento 
ambulatorial. O Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde iniciou em outubro de 2005 o 
estudo “Avaliação do impacto das ações do Programa 
Saúde da Família (PSF) na redução das internações 
hospitalares por condições sensíveis à atenção básica 
no período de 1999-2006”. A lista das condições 
sensíveis é composta por um conjunto de diagnósticos 
para o qual a atenção básica efetiva reduziria o número 
de internações.10

O PSF é uma estratégia do Ministério da Saúde do 
Brasil com o objetivo de alterar e qualificar a lógica da 
assistência básica. Com uma equipe de profissionais de 
saúde padronizada, tenta operacionalizar o conceito de 
territorialização da população adscrita, proporcionan-
do cuidados aos indivíduos e às famílias. A proposta 
Saúde da Família é desenvolvida nas unidades de saúde 
da rede de atenção básica dos municípios. As unidades 
em que as Equipes de Saúde da Família atuam são 
denominadas Unidades de Saúde da Família (USF). O 
PSF deve incorporar o método epidemiológico como 
ferramenta de organização dos serviços de saúde, por 
meio da coleta do Sistema de Informações da Atenção 
Básica (SIAB) realizada pelos membros das equipes 
de saúde.11

Entre as alternativas de aplicação da epidemiologia 
na orientação da lógica do modelo assistencial, têm 
se demonstrado que as informações coletadas podem 
subsidiar as etapas de diagnóstico de situação, de esco-
lha de prioridades, de programação, de monitorização 
e de avaliação das atividades, programas e tecnologias 
implementadas.12,13

Portanto, os objetivos do presente estudo foram: 1) 
verificar a frequência de sintomas associados ao diag-
nóstico de asma em lactentes, pré-escolares e escolares 
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de um a nove anos, residentes em uma área coberta 
pelo PSF, em Pelotas-RS, utilizando o questionário do 
projeto Isaac; 2) identificar a prevalência de asma na 
população estudada e alguns fatores associados.

Metodologia

Pelotas, onde o estudo foi realizado é uma cidade 
de médio porte do sul do Brasil. A rede de atenção 
básica do município conta com 56 unidades de saúde 
urbanas e rurais, entre elas 17 são Unidades de Saúde 
da Família (USF).

A USF Bom Jesus situa-se no bairro de mesmo nome 
na zona urbana de Pelotas e atende 3.393 famílias, num 
total de 11.484 pessoas. Conta com quatro equipes 
de saúde da família compostas por um médico, um 
enfermeiro, um técnico de enfermagem e por quatro a 
cinco agentes comunitários de saúde. Todas as famílias 
moradoras na área são cadastradas na USF, mas por 
ser um bairro de baixa condição socioeconômica, que 
possui muitas residências de aluguel, há um constante 
fluxo de famílias que deixam a área ou se mudam para 
lá. Por esse motivo o cadastramento é realizado pelo 
menos duas vezes ao ano.

Durante o período de 22 de agosto a 17 de outubro 
de 2007, foi conduzido um estudo transversal na po-
pulação de lactentes de um a dois anos, pré-escolares 
(três a cinco anos) e escolares (seis a nove anos) 
residente na área de cobertura dessa USF.

Os lactentes menores de um ano foram excluídos 
para evitar que a maior ocorrência de doenças respi-
ratórias com sibilância, nesta faixa etária, confundisse 
o diagnóstico de asma e ainda pelo fato de diversos 
estudos apontarem que a permanência de episódios 
de sibilância no segundo ano de vida, aumenta a pro-
babilidade de diagnóstico de asma.14,15 

Inicialmente foram identificadas, por meio do ca-
dastramento realizado pelos agentes comunitários de 
saúde, todas as 1.165 crianças de um a nove anos de 
idade residentes na área de abrangência da unidade. 

Os 17 agentes comunitários de saúde da unidade 
receberam treinamento para aplicar o questionário 
padronizado e pré-codificado do Isaac às mães das 
crianças, conforme recomendado no manual da fase 
um do Isaac.16 Foram, adicionalmente, instruídos a 
referir-se ao mês equivalente do último ano para fixar 
o intervalo de 12 meses e facilitar o entendimento das 
questões pelas mães.

O questionário Isaac, validado no Brasil,3 está 
constituído por oito perguntas sobre sintomas de 
asma e definiu o desfecho do estudo: presença de 
asma brônquica ativa ou atual (sintomas presentes 
nos últimos 12 meses). 

Para definição dos casos de asma adotaram-se 
os critérios do estudo de Ferrari e colaboradores:17 
crianças com quatro ou mais crises de sibilos no 
último ano, ou com uma a três crises associadas à 
interrupçäo do sono por crises ou tosse noturna e 
sibilos após exercícios.

As variáveis independentes coletadas foram: sexo 
da criança, cor da pele observada da criança e idade 
da criança e da mãe.

O controle de qualidade em 10% da amostra foi 
realizado por dois estudantes da Faculdade de Medici-
na da Universidade Federal de Pelotas, treinados para 
a tarefa, por telefone e por visitas nas residências. O 
protocolo do Projeto Isaac recomenda que o controle 
de qualidade seja a reaplicação da íntegra do questio-
nário, já que os sintomas de asma não vão variar em 
um período curto de tempo.16

Os dados foram digitados duas vezes no programa 
Epi Info e a análise estatística realizada no programa 
SPSS 13.0. Para a análise de associação entre as va-
riáveis demográficas e o desfecho foi utilizado o teste 
do qui-quadrado de Pearson e de tendência linear. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unisinos e a coleta de dados na área de 
cobertura da Unidade de Saúde da Família, autori-
zada pela Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. 
Os participantes assinaram termo de consentimento 
informado.

Resultados

Entre as 1.165 crianças identificadas, 1.140 crian-
ças foram encontradas, 19 crianças mudaram de 
endereço e seis recusaram-se a participar do estudo, 
totalizando 2,1% de perdas. 

As manifestações mais frequentes foram: sibilos 
alguma vez na vida (58,3%), tosse noturna (34,7%) 
e sibilância nos últimos 12 meses (26,8%). O diag-
nóstico de asma feito pelo médico foi de 29,6% 
(Tabela 1).

Foram encontradas 117 (10,3%) crianças com 
quatro ou mais crises de chiado nos últimos 12 meses, 
122 (10,6%) com uma a três crises e sono prejudicado 
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por sibilos e 19 (1,7%) crianças com uma a três cri-
ses, sibilância após exercícios físicos e tosse noturna. 
Assim, a prevalência de asma atual foi de 22,6% (IC

95%
: 

20,2 - 25,1) (Tabela 2).
No grupo de crianças com diagnóstico de asma o 

número médio de crises por ano foi 4,3, a mediana 
foi 3,0. Sendo que 133 crianças (51,1%) tiveram en-
tre uma e três crises por ano, 111 crianças (43,0%) 
tiveram de quatro a 12 crises e 5 (1,9%) mais de 12 
crises. A frequência de sono prejudicado por sibilos foi 
de 84,9% e de limitação da fala na crise 33%. A pre-
sença de sibilância aos exercícios nesse grupo foi de 
55,0% e tosse noturna, 74,4%. Foi referido diagnóstico 
de asma feito pelo médico em 235 crianças (91,1%). 

Entre as crianças com diagnóstico de asma pelos 
critérios do Isaac, 23 (2,9%) delas não tiveram diag-
nóstico feito por médico e 103 crianças (30,5%) com 
diagnóstico clínico, não apresentavam asma ativa. 

As crianças incluídas no estudo eram, na maioria, 
escolares (54,9%), seguidas de pré-escolares (28,6%) 
e lactentes (16,5%), sendo que 51,4% eram meninos, 
72,1% brancas e 52,8% das mães tinham menos de 30 
anos. As crianças na menor faixa etária tiveram maior 
prevalência de asma. A idade materna menor de 30 
anos esteve associada positivamente a uma prevalência 
maior de asma nas crianças. Houve distribuição quase 
igual das crianças asmáticas por sexo e cor da pele, 

sem diferença estatisticamente significativa com o 
grupo das não asmáticas (Tabela 3). 

Discussão

Pelotas é um município com 323.158 habitantes, 
situado na Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Estudos de base populacional revelaram que mais de 
70% da população tinham renda familiar menor de 
três salários mínimos18 ou que 76,5% dos indivíduos 
pertencem às classes econômicas C, D ou E segundo 
classificação da Associação Nacional de Empresas de 
Pesquisas (ANEP).19 A expansão das unidades do PSF 
em Pelotas foi realizada atendendo a dois princípios: 
privilegiar locais com maiores níveis de pobreza na 
zona urbana e dificuldade de acesso na zona rural 
do município. O presente estudo de corte transversal 
incluiu todas as crianças da zona de abrangência de 
uma unidade localizada em região urbana e pobre. 
Assim, os dados apresentados podem servir de parâme-
tro para localidades com situações socioeconômicas 
semelhantes.

Afirma-se que para se estabelecer apenas a preva-
lência dos sintomas de asma, uma amostra de 1.000 
crianças já seria suficiente.20 Por meio do Programa 
Epi Info, verificou-se que para uma população de 
12.000 pessoas, com prevalência de asma brônquica 
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Tabela 1  -  Prevalência de respostas afirmativas aos sintomas e ao diagnóstico médico da asma (n=1.140), no 
Município de Pelotas-RS. Brasil, 2007

Questão n (%)

Sibilância alguma vez na vida 665 (58,3)

Sibilância nos últimos 12 meses 306 (26,8)

Número de crises nos últimos 12 meses

1-3 189 (16,6)

4-12 112 (9,8)

>12 5 (0,4)

Sono prejudicado por sibilância 225 (19,7)

Limitação da fala 86 (7,5)

Sibilância aos exercícios 172 (15,1)

Tosse noturna 396 (34,7)

Diagnóstico de asma feito por médico 338 (29,6)
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de 22,6% com erro amostral de 3%, seriam necessárias 
1.164 pessoas para se obter um nível de confiança de 
99,0%, o que contribuiu para a validade interna dos 
dados apresentados.

Os resultados da fase 1 do Isaac mostraram ampla 
variação nas prevalências de asma nos países parti-
cipantes. Os estudos, atualmente, concentram-se na 
identificação dos fatores de risco aos quais os indi-
víduos acham-se expostos, como passo fundamental 
para elucidar a etiopatogenia da asma.21 Os fatores de 
risco “estabelecidos” para a doença estão sendo cada 
vez mais questionados, e os estudos epidemiológicos 

têm papel fundamental na pesquisa por novos para-
digmas teóricos que sejam mais consistentes com as 
evidências epidemiológicas e que apresentem maior 
poder de explicação.22

O término da primeira fase do Isaac e a divulgação 
dos seus resultados fez com que vários pesquisadores 
empregassem o protocolo de modo independente, 
identificando frequências semelhantes de respostas 
afirmativas às questões “sibilos no último ano” e “ter 
asma ou bronquite alguma vez”. A questão que combi-
na maiores índices de sensibilidade e especificidade é 
“teve sibilos (chiado no peito) nos últimos 12 meses?”. 

Tabela 2  - Prevalência da asma pelo número de crises no último ano, sintomas noturnos e aos exercícios no 
Município de Pelotas. Brasil, 2007

Sintomas n = 1.140

Quatro ou mais crises nos últimos 12 meses 117 (10,3%; IC
95% 

8,5 a 12,0)

1 a 3 crises e sono interrompido por sibilância 122 (10,6%; IC
95%

 8,9 a 12,5)

1 a 3 crises, sem sono interrompido, com sibilos aos exercícios e tosse noturna 19 (1,7%; IC
95%

 1,0 a 2,4)

Total de crianças com asma 258 (22,6%; IC
95%

 20,2 a 25,1)

Tabela 3  -  Análise bruta das variáveis demográficas estudadas e sua associação com o diagnóstico de asma no 
Município de Pelotas. Brasil, 2007

 Variável
Prevalência de asma

RP
IC

(95%)

PaSim
n(%)

Não
n(%)

Idade 0,03

Lactente - 1 a 2 anos 188 (16,0) 54 (28,7) 1,0

Preescolar - 3 a 5 anos 326 (28,6) 66 (20,2) 0,70 (0,52-0,96)

Escolar – 6 a 9 anos 626 (54,9) 138 (22,0) 0,77 (0,59-1,00)

Sexo 0,8

Masculino 586 (51,4) 131 (22,4) 1,0

Feminino 554 (48,6) 127 (22,9) 1,03 (0,83-1,27)

Cor da pele 0,6

Branca 822 (72,1) 189 (23,0) 1,0

Não branca 318 (27,9) 69 (21,7) 0,94 (0,74-1,20)

Idade da mãe 0,002

31 ou mais 538 (47,2) 143 (26,6) 1,0

Até 30 anos 602 (52,8) 115 (19,1) 1,39 (1,12-1,73)

a) Qui-quadrado de Pearson
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Ela tem sido relatada como “asma atual” ou “asma 
ativa” por alguns autores.23

No presente estudo a prevalência de sibilos alguma 
vez na vida foi de 58,3%. Em Curitiba-PR, Ferrari e 
colaboradores,17 encontraram uma prevalência de 
40% em crianças de seis e sete anos. A ocorrência de 
episódios de sibilância, alguma vez na vida, é reflexo da 
história natural da asma, que pode tornar-se assintomá-
tica em diferentes faixas de idade e de outras doenças 
respiratórias que se manifestam por sibilância.24

A prevalência de asma atual encontrada na popula-
ção estudada foi elevada (22,6%; IC

95%
: 20,2 - 25,1), 

sendo que em lactentes foi de 28,7%, em pré-escolares 
de 20,2% e em escolares de 22,0%. Outros estudos 
brasileiros utilizando o questionário do Isaac revela-
ram as prevalências da doença. Em Duque de Caxias-
RJ, Boechat e colaboradores,25 utilizando uma amostra 
de 2.334 escolares na faixa etária de seis e sete anos, 
verificaram uma prevalência de “sibilos no último ano” 
de 27,7%. Estudo de base populacional realizado em 
pré-escolares de Pelotas, em 1998 mostrou uma pre-
valência de 25,4%.26 Nos sete centros que participaram 
oficialmente da primeira fase do Isaac a prevalência 
média de asma entre os 13.604 escolares (seis e sete 
anos) variou de 16,1% a 27,2%, sendo os índices mais 
altos em Recife e Porto Alegre.27

Não foram encontradas diferenças nas prevalências 
entre meninos e meninas. Chatkin e colaboradores,28 
também não mostraram diferença quanto ao sexo. 
Já, Boechat e colaboradores,25 constataram maior 
prevalência em meninos (RP: 1,17; IC

95%
: 1,03 - 1,33; 

p<0,01). Os dados da PNAD-2003, utilizando diag-
nóstico referido por médico, mostraram prevalências 
maiores entre os meninos, na faixa etária até os nove 
anos de idade.29

Sabe-se que a frequência maior de sintomas nas 
crianças de um a cinco anos está associada às carac-
terísticas anatômicas e fisiológicas das vias aéreas, 
nessa faixa etária, que predispõem a risco aumen-
tado,30 o que poderia também explicar a associação 
com a idade materna mais jovem. Entre todas as 
crianças entrevistadas, a frequência de limitação da 

fala durante a crise, que é considerado um sinal de 
gravidade, foi de 7,5%. Boechat e colaboradores,25 
avaliando a gravidade das crises, encontraram 6,8% 
das crianças com limitação da fala. Em Curitiba 5,7% 
das crianças tiveram crises com limitação da fala, 
dados que foram semelhantes aos de Recife (4,8%), 
Porto Alegre (5,6%) e Uberlândia (5,5%), locais que 
participaram do Isaac.17

A questão sobre diagnóstico de asma feito pelo 
médico não foi incluída nesse estudo como critério 
para definir asma atual. Vários fatores podem interferir 
na resposta a essa questão: ter recebido o diagnóstico 
de asma, compreendê-lo, aceitá-lo e rememorá-lo. 
Deve-se levar em conta, ainda, que no Brasil é comum 
o uso popular de outros termos para definir asma, isto, 
somado ao fato de não ter sido estabelecido o período 
para o diagnóstico clínico, poderia explicar a diferença 
da prevalência de diagnóstico médico em relação ao 
diagnóstico dos casos atuais. 

A partir das informações do estudo, pode-se estimar 
a carga de trabalho e os insumos necessários para o 
problema. Se todas as 258 crianças fossem atendidas 
na USF Bom Jesus, cada equipe seria responsável por 
64 crianças. O número médio de crises do grupo foi de 
4,3 por ano, isto representa quatro a cinco consultas 
anuais por criança, cerca de cinco consultas semanais 
por equipe, este número pode ser menor se levarmos 
em conta que as crises leves muitas vezes não precisam 
de atendimento. É provável que a maioria das crianças 
necessite de broncodilatador inalatório,1 na ocasião da 
consulta; um número menor fará uso de corticóide oral 
durante a crise e em torno de 5% delas precisará de 
corticóide inalatório em uso continuado. Portanto, o 
conhecimento da magnitude de um problema de saúde 
pode subsidiar o planejamento de ações mais efetivas. 
Pois, esse estudo envolveu as pessoas da equipe que 
tinham o conhecimento da comunidade e realizaram as 
entrevistas, assim alcançou um custo baixo. Foi rápido, 
uma vez que mais de 1.000 pessoas foram entrevistadas 
em menos de dois meses e propiciou informações pre-
cisas sobre um problema relevante de saúde pública e 
cotidiano na atenção básica, qualificando o PSF.
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Resumo
Foram estudadas as fontes de informação sobre hipertensos de uma Unidade de Saúde da Família de Londrina, Paraná. 

As fontes Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (Hiperdia), Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB) e fichas de aprazamento foram analisadas quanto ao número de hipertensos, e identificados os motivos 
do não registro em cada fonte de informação, além de se estimar a subnotificação de casos de hipertensão na área estudada. 
Dentre os pacientes estudados, 689 (71,5%) não estavam registrados simultaneamente nas três fontes de informação. O 
principal motivo do não registro dos hipertensos foi não residir mais na área da Unidade de Saúde da Família (52,3%). 
As estimativas de subnotificação variaram de 5,4% (aprazamento) a 39,5% (Hiperdia). Os resultados mostram um grande 
número de hipertensos não registrados simultaneamente nas três fontes analisadas, o que pode dificultar a adoção de ações 
de promoção da saúde e de monitoramento desse agravo.

Palavras-chave: sistemas de informação; hipertensão; atenção primária à saúde; subnotificação; técnicas de estimativa.

Summary
The study was conducted using different sources of information on hypertensive patients in a Family Health Unit 

in Londrina, Parana State, Brazil. Three sources were analyzed for ascertaining the number of patients: the System of 
Enrollment and Monitoring of Hypertensive and Diabetic Patients (Hiperdia), the Primary Health Care Information System 
(SIAB) and schedule cards. The study aimed also to estimate the rates of under-registration of cases of hypertension as 
well as to check the reasons for under-registration of patients. Among participants, 689 (71.5%) had not been registered 
simultaneously in the three sources of information. The main reason for not being registered was that he/she did not 
live in the area of the Family Health Unit any longer (52.3%). Rates of under-registration ranged from 5.4% (schedule 
cards) to 39.5% (Hiperdia). The results show a great number of hypertensive patients unregistered simultaneously in 
the three analyzed sources, what may hinder the adoption of health promotion actions and monitoring of the disease.

Key words: information systems; hypertension; primary health care; under-registration; estimation techniques.
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Introdução

As doenças cardiovasculares representam a princi-
pal causa de mortalidade na população brasileira, e a 
hipertensão arterial, com prevalências que variam de 
19,2 a 44,4% na população adulta,1 age como princi-
pal fator de risco para essas doenças.2,3 Desse modo, 
o controle dos níveis pressóricos é fundamental para 
prevenir ou retardar o aparecimento de complicações 
crônicas, especialmente danos aos órgãos-alvo.4

Para um controle adequado da hipertensão não são 
suficientes apenas as medidas de orientação, mas tam-
bém, estratégias que auxiliem os indivíduos na mudança 
de atitudes, exigindo ações de promoção da saúde e de 
prevenção.5,6 Assim, é fundamental o acompanhamento 
sistemático dos indivíduos acometidos por este agravo, 
especialmente no nível da atenção básica à saúde, 
mais próximo e acessível a essa população. Para isto, 
todavia, é essencial conhecer a cobertura das fontes de 
informação sobre portadores de hipertensão na atenção 
básica, a completude das informações registradas e a 
confiabilidade/validade dos dados.7,8

No Brasil, nos últimos anos, observaram-se melho-
rias significativas no acesso a banco de dados nacionais 
que dispõem de informações epidemiológicas, contri-
buindo para a avaliação e monitoramento da situação 
de saúde nos diversos municípios brasileiros.7,8 Apesar 
dos avanços observados, as informações apresentadas 
pelos bancos de dados nacionais podem apresentar 
distorções, como sub-registro de casos, que compro-
metem o planejamento e o monitoramento das ações 
específicas. Além disso, a falta de integração entre essas 
fontes de dados pode contribuir para reduzir o escopo 
e a utilidade das informações em saúde.8,9

No que se refere ao controle e monitoramento da 
hipertensão arterial, o Sistema de Informação da Aten-

ção Básica (SIAB) fornece informações que auxiliam 
as equipes de saúde, as unidades básicas de saúde e os 
gestores municipais, possibilitando melhorar a qualida-
de da atenção à saúde.10 Este sistema torna-se, então, um 
importante meio para o acompanhamento de pacientes 
portadores de hipertensão arterial, por fornecer dados 
das famílias cadastradas pelos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), registro de atividades, marcadores de de-
sempenho e acompanhamento de grupos prioritários.11 
Nesse Sistema, a informação sobre pessoas hipertensas é 
obtida, pelos ACSs, de forma autorreferida pelas famílias.

Paralelamente ao Siab, e com o objetivo de conhe-
cer o perfil demográfico, clínico e epidemiológico 
da população portadora de hipertensão e diabetes, 
foi criado, pelo Ministério da Saúde, o Sistema de 
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 
Diabéticos (Hiperdia). Este é um sistema de informa-
ção que registra cada ação prestada aos pacientes com 
hipertensão e/ou diabetes, criando um banco de dados 
que permite identificar portadores dessas patologias e 
planejar ações de controle.6

Em Londrina, Paraná, além do SIAB e Hiperdia, 
utiliza-se um cartão de aprazamento para o acompa-
nhamento dos pacientes hipertensos nas 53 Unidades 
de Saúde da Família (USF) do município. O cartão de 
aprazamento deve ser usado para registrar as visitas e 
os retornos agendados de todos os hipertensos, permi-
tindo a identificação dos faltosos,12 o que possibilita a 
busca ativa dos pacientes que não retornaram para as 
consultas médicas ou de enfermagem programadas, 
sendo também uma fonte disponível, nesse município, 
de informações sobre pacientes hipertensos.

A identificação do número real de hipertensos de 
uma determinada área geográfica é fundamental para o 
planejamento de ações de promoção e atenção à saúde 
pela unidade de saúde responsável pelo atendimento 
dos habitantes dessa área. Assim, tornam-se impor-
tantes estudos que visem identificar potencialidades 
e fragilidades de cada uma das fontes de informação 
sobre pessoas portadoras de hipertensão arterial na 
atenção básica. O relacionamento de bases de dados, 
seja pelo método probabilístico,13 seja pelo determi-
nístico,14 contribui para a avaliação da cobertura das 
diferentes fontes de dados sobre este agravo, facilitan-
do a identificação da população afetada e o seguimento 
das pessoas cadastradas.8,15

A integração de determinadas bases de dados pode 
contribuir para a melhoria da qualidade dos dados 

Fontes de informação para monitoramento da hipertensão arterial

As doenças cardiovasculares 
representam a principal causa de 
mortalidade na população brasileira, 
e a hipertensão arterial, com 
prevalências que variam de 19,2 a 
44,4% na população adulta, 
age como principal fator de risco 
para essas doenças.  
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registrados e garantir que o seguimento dos indivíduos 
cadastrados seja facilitado.15 Desta forma, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a situação dessas três fontes 
de informação (SIAB, Hiperdia e aprazamentos) em 
relação ao número de hipertensos, identificando os 
motivos de divergências numéricas entre estas três 
fontes e estimando a subnotificação de casos de hiper-
tensão arterial na área de abrangência de uma Unidade 
de Saúde da Família de Londrina-PR.

Metodologia

O presente trabalho foi realizado na área de 
abrangência de uma USF, situada na região leste do 
Município de Londrina, Norte do Paraná. O município 
conta, segundo estimativas do IBGE (2008),16 com 
505.184 habitantes.

A USF é totalmente coberta pelo Programa Saúde 
da Família e, conforme dados do SIAB, tem 6.242 
pessoas residentes em sua área de abrangência, 
63,9% destas com idade igual ou superior a 20 anos. 
A área é composta, em sua maioria, por famílias de 
baixa renda.17

A população de estudo foi composta por hiperten-
sos de 20 a 79 anos registrados pelo SIAB, Sistema de 
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 
Diabéticos (Hiperdia) e/ou nas fichas de aprazamento 
da USF em agosto de 2006. Os nomes de cada paciente, 
número do prontuário municipal, data de nascimento, 
sexo, endereço e telefone foram digitados em uma 
planilha do Excel para Windows, relacionando cada 
registro à respectiva fonte de informação (SIAB, Hi-
perdia e/ou aprazamento).

Em seguida, ordenaram-se os pacientes por 
nome, identificando aqueles que estavam presentes 
simultaneamente nas três, duas ou em apenas uma 
das fontes de informação. Como havia a possibilidade 
de pessoas com nomes semelhantes, esta ordenação 
também foi realizada pelo número do prontuário e 
data de nascimento, visando esclarecer se se tratava 
do mesmo caso ou não. Em caso positivo, um campo 
relativo à fonte de informação que continha o registro 
desse paciente era assinalado, e seu nome, registrado 
pela segunda ou terceira vez, excluído da lista, para 
evitar duplicações. Assim, após o relacionamento 
determinístico destes dados,14 identificaram-se os 
hipertensos registrados apenas no Hiperdia, SIAB 
ou Aprazamento; no Hiperida/SIAB; no Hiperdia/

Aprazamento; no SIAB/Aprazamento; e no Hiperdia/
SIAB/Aprazamento.

Para os não registrados simultaneamente nas três 
fontes de informação, foram buscados os motivos para 
não constarem nas demais. Este processo seguiu as 
seguintes etapas: 1) consulta ao sistema informatizado 
da Secretaria Municipal de Saúde, para identificar 
se o paciente ainda residia na área de abrangência 
da USF; 2) análise do prontuário médico, buscando 
determinar se o paciente realmente era hipertenso ou 
se utilizava a USF para tratamento ou verificação da 
pressão arterial; 3) coleta de informações nos registros 
dos agentes comunitários de saúde, com o intuito de 
verificar a situação atual do hipertenso (morte, serviço 
que fazia acompanhamento, local de residência); 4) 
entrevista com o paciente, cuidador e/ou acompa-
nhante ou vizinho, por telefone ou na residência, para 
os casos em que os três passos anteriores não foram 
esclarecedores.

Em seguida, foram excluídos os registros que não 
deveriam mais constar nos sistemas da USF, ou seja, 
aqueles relativos às pessoas que haviam morrido, que 
não residiam mais na área da USF ou que não eram 
portadores de hipertensão. Este novo conjunto de 
dados foi avaliado quanto ao seu grau de concordân-
cia, determinado pela estatística Kappa,18 tendo como 
padrão-ouro o Hiperdia, considerando que esta é a 
fonte específica de informações sobre portadores de 
hipertensão. Para análise dessa concordância, foi usa-
da a classificação proposta por Landis e Kock (1977),19 
que apresentam as seguintes categorias conforme a 
força da concordância: 0,81 a 1,00 (quase perfeita); 
0,61 a 0,80 (substancial); 0,41 a 0,60 (moderada); 
0,21 a 0,40 (aceitável); 0,00 a 0,20 (fraca) e <0,00 
(pobre).  Estimou-se, ainda, o tamanho da população 
por meio da fórmula de Chapman para identificar o 
nível de subnotificação.20

As estimativas da população (fórmula de Chapman) 
foram calculadas em planilhas do programa Excel 
2003 para Windows, com os respectivos intervalos de 
confiança de 95% (IC

95%
). As estimativas de subnotifi-

cação foram calculadas para cada fonte de informação, 
representando a proporção de casos não registrados 
em relação ao total de casos estimados para cada 
dupla de fontes de dados. Os dados relacionados aos 
motivos de não registro do hipertenso em cada fonte de 
informação foram digitados no Epi Info, versão 3.3.2 
para Windows,21 para serem analisadas as frequências 
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de cada motivo identificado. O cálculo do grau de 
concordância foi realizado pelo aplicativo Epitable do 
programa Epi Info versão 6.04d.22

Considerações éticas
A coleta de dados foi realizada no período de no-

vembro de 2006 a junho de 2007. Este estudo faz parte 
de um projeto de pesquisa autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Londrina e Direção da Unidade 
Saúde da Família da área estudada, e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), sob o parecer 286/06.

Resultados

A distribuição dos 964 hipertensos identificados 
nas fontes de informação, antes da pesquisa sobre os 
motivos para não registro, está representada na Figura 
1-A. Somente 275 (28,5%) hipertensos constavam nas 
três fontes de informação simultaneamente. Observou-
se que o SIAB foi a fonte que mais apresentou não 
registro de hipertensos (460), seguido do Hiperdia 
(326) e das fichas de aprazamento (315).

Os motivos identificados para o não registro dos 
hipertensos nas fontes de informação são apresen-
tados na Tabela 1. Foram excluídos dessa análise os 
casos para os quais não foram obtidas informações. 
Percebe-se que os principais motivos para não registro 
foram não residir mais na área da USF (52,3%), e 
não ser cadastrado na respectiva fonte (15,2%). 

Foram importantes motivos para o não registro 
no Hiperdia: não residir mais na área da USF 
(36,7%), não ser cadastrado na respectiva fonte 
(29,3%) e fazer controle da pressão arterial em 
outro serviço (24,0%). Quanto ao aprazamento, 
não residir mais na área da USF (62,9%) e fazer 
controle da pressão arterial em outro serviço 
(16,4%) mostraram-se como os principais motivos. 
Não residir mais na área da USF (53,1%), não re-
ceber visita das equipes da USF e/ou ACS (25,3%) 
e não ser cadastrado na respectiva fonte (15,9%) 
foram as razões mais frequentes para não registro no 
SIAB. Outros motivos identificados são apresentados 
na Tabela 1.

A Figura 1-B mostra a distribuição dos pacientes 
hipertensos segundo as fontes de informação após 

Figura 1  -  Distribuição (número absoluto e frequência) dos pacientes hipertensos de 20 a 79 anos segundo as 
fontes de informação da pesquisa (A) e após pesquisa (B),  Município de Londrina-PR. 
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pesquisa sobre os motivos e exclusão daqueles que 
não deveriam mais constar dos sistemas, ou seja, 
pelos motivos: não reside mais na área da USF, 
óbito e não ser portador de hipertensão. No 
total, houve redução de 964 hipertensos para 667, 
uma diminuição de 30,8%. Considerando a popula-
ção com idade igual ou superior a 20 anos da área, 
a prevalência de hipertensão arterial passaria de 
24,2% para 16,7%.

Percebem-se diferenças também no total de 
hipertensos registrados apenas no Hiperdia ou nas 
três fontes de informação, na comparação dos dados 
antes e após a pesquisa. Inicialmente, 18,7% dos 
hipertensos estavam, isoladamente, presentes apenas 
no Hiperdia e, após a exclusão, estes representaram 

somente 2,4%. A proporção de hipertensos presentes 
simultaneamente nas três fontes passou de 28,5% 
para 41,2%.

As estimativas da população de hipertensos, por 
meio da fórmula de Chapman, considerando o Hiper-
dia/Aprazamento, Hiperdia/SIAB e o Aprazamento/
SIAB foram, respectivamente, de 590, 681 e 702 casos 
(Tabela 2). Desta forma, estimaram-se subnotificações 
que variaram de 5,4% (Aprazamento) a 39,5% (Hi-
perdia) (Tabela 2).

Em relação ao Hiperdia (padrão-ouro), o apra-
zamento apresentou uma concordância “aceitável” 
(entre fraca e moderada) (Kappa=0,34) e o SIAB uma 
concordância “fraca” (Kappa=0,04), conforme pode 
ser verificado na Tabela 3.

Tabela 1  -  Distribuição dos hipertensos segundo motivos para o não registro nas fontes de informação 
(Hiperdia, Aprazamento, SIAB), Município de Londrina-PR. Brasil, 2006 e 2007

 Motivo para não registro

Fonte de informação Total de não 
registrosHiperdia Aprazamento SIAB

na % nb % nc % n %

Não reside mais na área da USF 84 36,7 192 62,9 231 53,1 507 52,3

Não foi cadastrado na respectiva fonte 67 29,3 11 3,6 69 15,9 147 15,2

Não recebe visitas das equipes da USF e/ou ACS – – – – 110 25,3 110 11,4

Faz controle da pressão arterial em outro serviço 55 24,0 50 16,4 – – 105 10,8

Óbito 6 2,6 18 5,9 14 3,2 38 3,9

Não utiliza medicamentos – – 27 8,9 − – 27 2,8

Não portador de hipertensão 6 2,6 7 2,3 6 1,4 19 2,0

Não faz controle da pressão arterial 11 4,8 – – – – 11 1,1

Não confirma hipertensão – − – – 5 1,1 5 0,5

TOTAL 229 100,0 305 100,0 435 100,0 969 100,0

a) Foram excluídos 97 pacientes por não ser possível identificar o motivo da ausência.

b) Foram excluídos 10 pacientes por não ser possível identificar o motivo da ausência.

c) Foram excluídos 25 pacientes por não ser possível identificar o motivo da ausência.

Tabela 2  -  Casos estimados e subnotificação de hipertensão arterial segundo fontes de informação, Município 
de Londrina-PR. Brasil, 2006 e 2007

Fontes de dados
Estimativa de casos Subnotificação (%)

N IC
95%

Hiperdia Aprazamento SIAB

Hiperdia / Aprazamento 590 583-597 28,0 5,4 23,4

Hiperdia / SIAB 681 653-709 37,6 18,1 33,6

SIAB / Aprazamento 702 683-722 39,5 20,5 35,6
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Discussão

Os sistemas de informação em saúde têm como 
objetivo identificar problemas individuais e coletivos, 
quanto à situação demográfica e epidemiológica de 
uma população, gerando subsídios para a análise 
desta situação e permitindo a implementação de 
estratégias diversas no combate destes problemas.23 
Segundo Carvalho e Eduardo (1998),24 esses sistemas 
são ferramentas de apoio à decisão e essenciais para a 
construção do conhecimento sobre o processo saúde-
doença, além de serem meios para a avaliação dos 
serviços. No entanto, é necessário que a informação 
disponível apresente boa cobertura e qualidade25 e 
que esteja disponível em momento oportuno, visando 
direcionar tomadas de decisões apropriadas.26

Neste contexto, os resultados apresentados por este 
estudo mostram algumas fragilidades nas informações 
sobre hipertensos disponíveis em uma USF, pois 71,5% 
dos hipertensos não estavam registrados simultanea-
mente nas três fontes de informação (Hiperdia, SIAB 
e aprazamento). Tal fato evidencia a necessidade de 
avaliação prévia das fontes de informações sobre 
este agravo ao se pretender pesquisar a totalidade de 
hipertensos cadastrados em um serviço.

Deve-se salientar que o SIAB trabalha com infor-
mações autorreferidas, o que pode subestimar os 
hipertensos registrados nesta fonte.27 Além disso, 
durante o processo de pesquisa, notou-se que a ficha 
de aprazamento, idealizada para controlar visitas e 
agendamentos de retornos de todos os hipertensos, 
era utilizada, nessa USF, apenas para registro dos que 
utilizavam medicamentos, fato que também levou à 
subestimação nessa fonte, uma vez que alguns pacien-
tes fazem uso de outros serviços para a obtenção de 
medicamentos ou se submetem apenas à terapia não-

medicamentosa. Esta situação poderia justificar o fato 
de a fonte Hiperdia apresentar uma maior proporção 
de hipertensos isolados (18,7%). Outro fator a explicar 
a maior proporção de registros isolados nesta fonte foi 
o de que, no período de realização desta pesquisa, o 
programa não permitia a exclusão de pacientes, uma 
vez registrados, impedindo retiradas por óbito ou por 
mudança de endereço.

Sabe-se que o SIAB possibilita a identificação de 
hipertensos não cadastrados na USF, pois englobaria 
pessoas que fazem o acompanhamento em outros 
serviços. Porém, esta fonte fica sujeita a erros, devi-
dos à memória do informante ou à possibilidade de 
desconhecimento sobre a situação de saúde de todos 
os familiares, bem como à própria qualidade da visita 
realizada pelo agente de saúde, o qual pode não estar 
capacitado para a obtenção destas informações.

Como 25,3% dos hipertensos não cadastrados no 
Siab tiveram como motivo não receber visitas das 
equipes da USF e/ou ACS, pode-se sugerir que esta 
é uma fragilidade da atenção à saúde nesse serviço, 
cujas causas precisam ser investigadas. A utilização 
do SIAB é importante como instrumento de avaliação 
e planejamento das ações às famílias acompanhadas; 
no entanto, a desatualização de seus cadastros pode 
sugerir que ele está sendo subutilizado,28 ou seja, perde 
seu potencial de ser usado como norteador das ações 
da unidade.

Esta análise se torna mais concreta ao observarmos 
os motivos de não registro dos pacientes nas três fon-
tes de informação verificadas. Entre todos os motivos 
analisados, não residir mais na área da USF foi o 
mais observado. Cerca de um ano antes do início da 
coleta de dados foi inaugurada uma nova Unidade de 
Saúde na região, que passou a abranger parte da área 
pertencente à USF estudada. O adequado seria que 

Tabela 3  -  Análise de concordância das fontes de dados (Hiperdia/Aprazamento; Hiperdia/SIAB), Município de 
Londrina-PR. Brasil, 2006 e 2007

Fontes de dados
Análise de concordância

K
(Estatística Kappa)

Concordância 
(%) Valor p Classificaçãoa

Hiperdia / Aprazamento 0,34 73,2 <0,001 Aceitável

Hiperdia / SIAB 0,04 53,1 0,8496 Fraca

a) Landis; Koch (1977)19
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estas fontes fossem revistas, para a exclusão dos hi-
pertensos que passariam a ser atendidos na outra USF, 
o que, neste estudo, parece não ter sido observado, 
devido à alta proporção identificada para este motivo. 

Percebeu-se redução significativa do número total 
de hipertensos (30,8%) após exclusão daqueles que 
já deveriam ter sido retirados das respectivas fontes. 
A partir da prevalência de hipertensão calculada 
após essas exclusões (16,7%), inferior às detectadas 
em estudo de revisão,1 é possível presumir que há 
hipertensos ainda não cadastrados em quaisquer das 
fontes, o que reforça a necessidade de se investir na 
qualificação desses sistemas de informação. A atuali-
zação dos dados deve ser constante, pelos ACS ou pela 
equipe da USF, no caso dos aprazamentos e do SIAB, 
ou por correção de algumas deficiências no software 
do Hiperdia, que não permitia, à época, a retirada dos 
pacientes que deveriam ser excluídos. 

A percepção de profissionais de saúde a respeito 
da importância da informação para a organização 
do processo de trabalho é fundamental para a maior 
utilização da informação na atenção básica e, conse-
quentemente, para o seu aprimoramento. Estudo qua-
litativo, realizado no Município de Franca-SP, mostrou 
que é positiva a percepção dos profissionais de saúde 
quanto à importância do SIAB para a organização do 
serviço; entretanto, citam-se várias limitações, como 
a baixa qualidade no preenchimento e na alimentação 
das fichas no SIAB, a alta rotatividade dos agentes co-
munitários de saúde, além da falta de investimento na 
educação permanente, necessária para o enfrentamen-
to das dificuldades na operacionalização do sistema.28

Cabe enfatizar que as fontes de informações dis-
cutidas são instrumentos importantes para a adoção 
de estratégias no controle e acompanhamento de 
pacientes hipertensos na atenção básica. Devido às 
suas especificidades, estas se complementam, pois o 
SIAB permite conhecer os hipertensos que não fazem 
o acompanhamento na USF, o Hiperdia proporciona o 
conhecimento da demanda à Unidade, e a ficha de apra-
zamento, o controle de não comparecimento para ações 
programadas, quando utilizada de forma adequada.

Todavia, as análises de concordância realizadas 
mostraram discrepâncias entre as fontes de informa-
ções, reforçando a necessidade de se criar mecanismos 
que as integrem e, periodicamente, permitam sua 
atualização, para que estas expressem mais fielmente 
o número de hipertensos na área desta unidade.

A atualização do SIAB, especialmente por meio de 
visitas mais frequentes por parte dos agentes de saúde, 
o preenchimento de fichas de aprazamento de todos os 
hipertensos, independentemente se fazem ou não o tra-
tamento medicamentoso, e mudanças operacionais no 
Hiperdia poderiam colaborar positivamente na maior 
fidedignidade destas fontes de informação, de forma a 
contribuir efetivamente no monitoramento desse agra-
vo à saúde e na avaliação da própria atenção básica.

Embora o Hiperdia tenha sido utilizado como 
padrão-ouro nas análises de concordância, este apre-
sentou a maior redução de hipertensos após a exclusão 
daqueles que não deveriam constar nas fontes de 
informação. Este episódio não desqualifica o Hiperdia 
como padrão-ouro, pois esta análise foi realizada após 
as exclusões, além de esta fonte ser específica para o 
acompanhamento dos hipertensos cadastrados. 

Quanto às estimativas dos casos de hipertensos, 
os percentuais de subnotificação no Hiperdia e SIAB 
foram mais elevados, e mostraram-se similares aos ob-
servados em outros estudos,9,29 que trabalharam com 
doenças de notificação obrigatória, além de utilizarem 
outros sistemas de informação. Já a subnotificação 
estimada do aprazamento foi inferior às das demais 
fontes, e se assemelha à verificada em estudo realiza-
do por Gonçalves e colaboradores, em estudo sobre 
aids.30 Talvez, o menor percentual de subnotificação 
apresentado pelo aprazamento se deva ao fato de esta 
fonte, apesar de não compor um sistema nacional, ser 
mais importante para a unidade no acompanhamento 
dos hipertensos, por se tratar da fonte utilizada para 
controle dos que retiram seus medicamentos na USF.

A análise das fontes de dados do presente estudo 
aponta uma cobertura deficiente de hipertensos, de 
forma que esta limitação pode ter prejudicado a estima-
ção da população e, consequentemente, interferido no 
grau de subnotificação. Ademais, uma das premissas da 
metodologia utilizada é que a população seja fechada, 
ou seja, sem mortes e migrações durante o processo,20 
o que possivelmente foi obtido, visto que o período de 
estudo foi razoavelmente curto (sete meses).

O presente estudo apresenta metodologia relativa-
mente simples, que pode ser replicada em qualquer 
unidade de atenção básica à saúde, contribuindo, 
assim, para a avaliação e maior uso das informações 
produzidas pelas equipes de saúde, visando a uma 
atenção de melhor qualidade. Merece destaque que já 
existem softwares que otimizam o processo de cruza-
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Resumo
Foi realizado um estudo transversal, de base populacional, com 1.951 indivíduos de 14 anos e mais, com o objetivo de 

investigar a associação entre cuidados alimentares e variáveis demográficas, socioeconômicas e outros hábitos relacionados 
à saúde em Canoas-RS. Desses, 45% referiram consumo de gorduras sem restrições, 61% de doces, 64% de carnes e 81% 
de farinhas/massas. Ao consumo de carnes sem restrições, associaram-se: sexo masculino; escolaridade entre cinco e oito 
anos; idade ≤59 anos; consumo de gorduras e farinhas/massas sem restrições; e não uso de homeopatia. Ao consumo de 
gorduras sem restrições, associaram-se: sexo masculino; escolaridade ≤8 anos; idade ≤59 anos; auto-percepção de vida 
não-saudável; tabagismo; uso de álcool, não uso de chás e medicamentos; consumo de carnes, doces e farinhas/massas sem 
restrições; não realização de exames preventivos. Ao consumo de doces sem restrições, associaram-se: idade ≤59 anos; auto-
percepção de vida não-saudável; consumo de gorduras e farinhas/massas sem restrições. Ao consumo de farinhas/massas 
sem restrições, associaram-se: sexo masculino, idade ≤59 anos; consumo de carnes, gorduras e doces sem restrições. As 
associações evidenciadas entre ausência de cuidados alimentares e outros hábitos relacionados ao uso de álcool e tabaco, 
fatores de risco para doenças crônico-degenerativas, apontam para a necessidade da implementação de políticas intersetoriais 
de promoção da saúde.

Palavras-chave: hábitos alimentares; estilo de vida; promoção da saúde.

Summary
A cross-sectional population-based study was conducted with 1,951 individuals aged>14 years old to investigate 

the association between concerns about eating habits and eating habits and demographic, socio-economic, and other 
health-related habits in residents of Canoas, Rio Grande do Sul. Individuals reported unrestricted consumption of fats 
(45%), meat (64%), sweets (61%), and flours/pastas (81%). The variables associated with unrestricted consumption 
of meat were: male sex; five to eight years of schooling; people with unrestricted consumption of fats and flours/pastas; 
and no homeopathic treatment. The variables associated with unrestricted consumption of fats were: male sex; indi-
viduals with 8 years of schooling or less; self-perception of their unhealthy lifestyle; smoking; alcohol consumption, no 
tea drinking and nonuse of medication; unrestricted consumption of meats, sweets and flours/pastas, and absence 
of preventive exams. The factors associated with unrestricted consumption of sweets were self-perception of their 
unhealthy lifestyle; and unrestricted consumption of fats and flours/pastas. The variables associated with unrestricted 
consumption of flours/pastas were: male sex; and unrestricted intake of fats, meats and sweets. Regarding the age 
group, unrestricted consumption for all variables was associated mainly with people aged less than 59 years old. The 
associations between eating habits and other risk factors for chronic diseases, like those related to alcohol and tobacco, 
point out the need for the implementation of health promotion inter-organizational policies.

Key words: eating habits; lifestyle; health promotion; epidemiological factors.
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Introdução

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por 
mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais 
que determinaram alteração nos padrões demográ-
ficos, epidemiológicos e nos hábitos alimentares da 
população.1-4 Dessa forma, o País, que na década de 
60 ainda sofria combatendo a desnutrição, passou a 
enfrentar também o problema da obesidade5,6 a partir 
da década de 90.3,7-13 

Além do sobrepeso e da obesidade,3,7,10,14,15 a falta 
de atividade física3,15-19 e os hábitos alimentares ina-
dequados15,17,19,20 são responsáveis pelo aumento das 
dislepidemias,3,15 estando associados a uma maior 
prevalência de doenças crônico-degenerativas.14,15,20-22  
Por sua vez, hábitos alimentares são influenciados por 
fatores socioeconômicos23,24 e, em especial, por fatores 
culturais3,21,23,24-28 que influenciam o aprendizado sobre 
o quê, com quem, quando e quanto se deve comer. 
Assim, expressam o estilo de vida, as crenças e os tabus 
dos grupos sociais.3,26,29 

Apesar de os dados sobre o padrão alimentar no 
País serem escassos e coletados com periodicidade 
irregular, as informações disponíveis mostram que, 
nos últimos 20 anos, o brasileiro passou a consumir 
mais alimentos de origem animal3,12 e menos grãos 
e cereais.7,9,17,18 Em algumas regiões, o consumo de 
gordura3,15,18,30 está acima da recomendação máxima 
de 30% das calorias totais e a proporção de adultos 
obesos aumentou em mais de 50% desde 1970.2

Os fatores associados aos hábitos alimentares têm 
sido alvo de vários estudos, pois são considerados 
fatores de risco para uma série de doenças crônico-
degenerativas.3,15,21,27 Estudos realizados no Brasil,20 
Chile31 e Alemanha25 mostraram que, independente do 
sexo, o total calórico da dieta diminui com a idade, 
chegando a ser insuficiente no grupo etário acima de 
60 anos.17,32

Outros estudos têm demonstrado que homens apre-
sentam um consumo maior de gorduras saturadas,3,19,22 
colesterol,18 sal3,22  e açúcar17 do que as mulheres. 

No que se refere à inserção socioeconômica,23 
tem sido apontado que a escolaridade30  influencia as 
práticas alimentares.7,8 Essa influência deve-se tanto ao 
fato da conhecida associação entre baixa escolaridade 
e baixa renda quanto ao menor acesso a informações 
nutricionais e baixo poder aquisitivo,23,28,30 por parte 
daqueles que pouco frequentaram a escola.2,8  

Assim, sexo,3,13 faixa etária23,32 e escolaridade9,13,17,33 
são fatores determinantes dos hábitos alimentares, pois 
influenciam na adoção de comportamentos de risco ou 
proteção, de acordo com os padrões culturais pertinen-
tes ao grupo.12,26 Além disso, alguns estudos mostram a 
influência de fatores como tabagismo,19,20,23,27 e uso de 
álcool,12,19,20,23,27,33 e a autopercepção da saúde.12,26,29,33,34 
A forma como cada indivíduo percebe sua própria saú-
de determina, por sua vez, a adoção de práticas como 
a realização de consultas médicas e exames,33-35  que 
também podem estar associadas aos hábitos alimenta-
res, visto o maior contato com os serviços de saúde e a 
possibilidade de recebimento de orientações.

A importância do conhecimento de fatores associa-
dos aos hábitos alimentares justifica-se pela estreita 
relação entre dieta e risco de morbimortalidade. 
Assim, o presente estudo teve por objetivo investigar a 
associação entre a referência de cuidados alimentares 
e variáveis demográficas, socioeconômicas, outros 
hábitos relacionados à saúde e percepção de saúde.

Metodologia

Foi realizado um estudo transversal de base po-
pulacional com o objetivo de investigar a prevalência 
de surdez e as condições de saúde de moradores de 
Canoas-RS, entre novembro de 2002 a junho de 2003. 
Esse estudo foi integrado por vários projetos satélites,34 
entre eles, o que deu origem a esta pesquisa. 

A cidade de Canoas está situada na região Metro-
politana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, e contava com uma população de 306.093 
habitantes36 segundo o censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Para a obtenção de uma 
amostra representativa de seus moradores, foi utilizada 
uma amostragem multifásica. 

A amostra do estudo maior foi estimada tendo como 
parâmetros uma prevalência esperada do desfecho de 

Estudos realizados no Brasil, Chile 
e Alemanha mostraram que, 
independente do sexo, o total calórico 
da dieta diminui com a idade, 
chegando a ser insuficiente no 
grupo etário acima de 60 anos.  
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10%, nível de confiança de 95% e efeito de delinea-
mento 2. Com isso, a amostra foi calculada em 1.040 
domicílios, considerando-se uma média de 3,75 pes-
soas por domicílio (http://www.ibge.gov.br, acessado 
em março de 2009). Inicialmente, foram sorteados 40 
dos 391 setores censitários do município. Na segunda 
etapa, em cada setor, foram selecionados sistematica-
mente 26 domicílios, utilizando-se o módulo 4. Em 
cada domicílio, todos os moradores que aceitaram 
participar do estudo foram incluídos.

Os domicílios foram visitados por dez duplas de 
entrevistadores que receberam um manual contendo 
todas as informações necessárias sobre o instrumento 
de pesquisa e a coleta dos dados. Foram realizadas reu-
niões que tiveram como objetivo discutir o instrumento 
de coleta de dados. Essa capacitação foi realizada pelos 
pesquisadores do estudo.

Para o presente estudo, do total de 2.609 participan-
tes do projeto maior, foram selecionados aqueles com 
14 ou mais anos de idade, totalizando 1.954. Desses, 
três casos foram excluídos por apresentarem dados 
ignorados. Assim, a amostra foi composta por 1.951 
indivíduos. Esse tamanho foi considerado adequado 
para estimar desfechos com prevalências entre 10% 
e 40%, com um erro máximo de ±2,5% e nível de 
significância de 0,05. Além disso, o poder do estudo 
foi suficiente para detectar razões de prevalência com 
magnitude igual ou superior a 1,2.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário 
pré-codificado. As variáveis relacionadas a hábitos de 
tabagismo; uso de álcool; chás medicinais; vitaminas; 
homeopatia e medicamentos; realização de exames 
preventivos periódicos e de consulta médica regular 
que foram obtidas mediante perguntas fechadas do 
tipo sim e não. A escolaridade e a idade foram cole-
tadas de forma contínua, sendo depois categorizadas 
em três faixas: <4 anos, 5 a 8 anos e >9 anos, para 
a primeira, e <20 anos, de 20 a 59 anos e <60 anos, 
para a segunda. A variável relacionada à percepção de 
vida saudável foi coletada por meio da pergunta: “Você 
considera que está tendo uma vida saudável?”, tendo 
como possibilidade de resposta sim e não.

Foram analisados quatro diferentes desfechos, in-
dicadores da percepção dos sujeitos sobre cuidados/
restrições alimentares em relação ao consumo de 
carnes, gorduras, farinhas/massas e doces. Para tanto, 
foi perguntado aos entrevistados: você evita consumir 
algum tipo de carne?; Você evita consumir gorduras? 

Você evita consumir farinhas/massas? Você evita 
consumir doces? Quando uma dessas variáveis foi uti-
lizada como desfecho (consumo de carnes, gorduras, 
farinhas/massas ou doces sem restrições), as demais 
ingressaram no modelo como fatores em estudo. 

A associação entre cada desfecho e os fatores em 
estudo foi investigada com uma regressão de Cox 
modificada para estudos transversais.37 A introdução 
dos fatores em estudo na regressão ocorreu segundo 
modelo hierarquizado do processo de determinação 
dos hábitos alimentares (Figura 1) definido a prio-
ri pelos autores. Para tanto, considerou-se que as 
condições socioeconômicas da família influenciam 
a percepção de saúde de seus moradores. Essas, por 
sua vez, influenciam o estilo de vida do indivíduo, aqui 
indicado pelos cuidados no consumo de certos tipos 
de alimentos, uso de álcool, tabaco e chás. O estilo 
de vida influencia mais diretamente as condições de 
saúde, determinando a busca por serviços de saúde, 
uso de medicamentos, homeopatia e vitaminas. Por 
fim, considerou-se que o desfecho específico para 
cada cuidado alimentar é influenciado por todos 
esses fatores. O sexo e a idade foram introduzidos na 
primeira etapa do modelo em função de não sofrerem 
influência de nenhuma outra variável.

Em cada etapa, permaneceram no modelo somente 
as variáveis que apresentaram associação com nível 
de significância ≤0,10 na etapa em que ingressaram, 
com o intuito de não perder possíveis fatores de con-
fusão.37,38 Por fim, os modelos finais, foram compostos 
pelas variáveis que apresentaram nível de significância 
<0,05 na etapa em que foram introduzidas no modelo 
e participaram com as razões de prevalências e inter-
valos de confiança originais. 

A análise hierarquizada permite verificar se a asso-
ciação entre o desfecho e o fator em estudo é direta ou 
mediada pelo efeito de outras variáveis. Assim, as variá-
veis que se encontram em um mesmo nível hierárquico 
funcionam como fatores de confusão para as demais 
do mesmo nível e para as de níveis inferiores. Por sua 
vez, essas últimas podem exercer um efeito mediador 
das influências das variáveis de níveis superiores.38

Considerações éticas
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Luterana do Brasil (2004-060H) e todos 
os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.
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Resultados 

A maioria dos indivíduos era do sexo feminino, com 
nove ou mais anos de escolaridade e estava na faixa 
etária entre 20 e 59 anos (Tabela 1). A comparação 
entre a distribuição das faixas etárias da amostra 
e da população de Canoas não mostrou diferenças 
estatisticamente significativas. No entanto, em relação 
ao sexo, a pesquisa amostrou mais mulheres do que 
a proporção existente na população em geral (57,4% 
na pesquisa versus 52,2% na população, com um χ2= 
21,21 e p<0,05).

Entre os entrevistados, cerca de 82% referiram ter 
uma vida saudável, 24% eram tabagistas e/ou consu-
miam álcool, dois terços informaram ter o hábito de 
consumir chás medicinais e o uso de vitaminas e home-
opatia foi mencionado por, cerca de 11% (Tabela 1).

A prática de consulta médica regular e a realização 
de exames preventivos periódicos foram mencionadas 
por cerca de metade dos entrevistados. Em contra-
partida, grande número de entrevistados não utilizavam 
medicamentos (62%) (Tabela 1).

Em relação aos hábitos alimentares, as gorduras 
eram consumidas com mais restrições do que os 
outros alimentos. Dos pesquisados, 55% consumiam 

esse alimento com restrições, enquanto que um menor 
número apresentou o mesmo cuidado em relação ao 
consumo de doces (39%), carnes (36%) e farinhas/
massas (19%) (Tabela 1).

Os homens apresentaram um consumo sem restri-
ções significativamente maior de carnes, gorduras e 
farinhas/massas do que as mulheres. Da mesma forma, 
os indivíduos com escolaridade igual ou inferior a 4 
anos e entre cinco a oito anos consumiram mais gor-
duras do que seus pares de referência. Em relação ao 
consumo de carnes, foi encontrada diferença estatisti-
camente significativa apenas entre os de escolaridade 
maior e intermediária (Tabela 2).

Quanto à faixa etária, essa apresentou associação 
significativa com todos os desfechos, sendo que os 
entrevistados com idade inferior ou igual a 59 anos 
apresentaram maior prevalência de consumo sem 
restrições dos alimentos do que aqueles com  60 ou 
mais anos (Tabelas 2 e 3).

Os indivíduos pesquisados que manifestaram 
percepção de vida não saudável, apresentaram com-
portamento de risco para o consumo de gorduras e 
doces sem restrições (Tabelas 2 e 3).

Os tabagistas, que faziam uso de álcool e os que não 
utilizavam chás medicinais referiram um consumo de 

Cuidados alimentares e fatores associados

Figura 1  -  Modelo hierarquizado do processo de determinação dos cuidados alimentares
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Tabela 1  -  Distribuição da população estudada segundo variáveis de interesse, Município de Canoas, Rio Grande 
do Sul. Brasil, 2002-2003

Variáveis n %

Sexo
Feminino 1.120 57,4
Masculino 831 42,6

Escolaridade
≤4 anos 506 26,1
5 a 8 anos 690 35,3
≥9 anos 755 36,6

Faixa etária
<20 anos 261 13,4
20 a 59 anos 1.429 73,2
20 a 59 anos 261 13,4

Vida saudável
Sim 1.593 81,7
Não 358 18,3

Tabagismo
 Sim 465 23,8
Não 1.486 76,2

Uso de álcool
Sim 478 24,5
Não 1.473 75,5

Uso de chás medicinais
Sim 1.285 65,9
Não 666 34,1

Uso de  vitaminas
Sim 213 10,9
Não 1.738 89,1

Uso de homeopatia
Sim 222 11,3
Não 1.729 88,7

Exames preventivos periódicos
Sim 956 49,0
Não 995 51,0

Uso de medicamentos
Sim 742 38,0
Não 1.209 62,0

Consulta médica regular
 Sim 863 44,2
Não 1.088 55,8

Consumo de carnes
Com restrições 699 35,8
Sem restrições 1.252 64,2

Consumo de gorduras
Com restrições 1.070 54,8
Sem restrições 881 45,2

Consumo de doces
Com restrições 755 38,7
Sem restrições 1.196 61,3

Consumo de farinhas e massas
Com restrições 369 18,9
 Sem restrições 1.582 81,1

TOTAL 1.951 100,0
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Tabela 2  -  Resultados das análises multivariadas para o consumo de carnes e gorduras sem restrições, 
Município de Canoas-RS. Brasil, 2002-2003

Variáveis
Consumo de carnes sem  restrições Consumo de gorduras sem  restrições

RP  IC
95%

p RP IC
95%

p
1ª Etapa
Sexo

Feminino 1,00 – – 1,00 – –
Masculino 1,16 1,09-1,24 0,000a 1,55 1,40-1,70 0,000a

Escolaridade
>9 anos 1,00 – – 1,00 – –
5 a 8 anos 1,13 1,04-1,21 0,002a 1,21 1,08-1,35 0,001a

 ≤4 anos 1,09 0,99-1,19 0,056 1,21 1,07-1,38 0,002a

Faixa etária
 ≥60 anos 1,00 – – 1,00 – –
20 a 59 anos 1,28 1,13-1,45 0,000a 1,97 1,57-2,46 0,000a

<20 anos 1,45 1,26-1,68 0,000a 2,74 2,17-3,47 0,000a

2ª Etapa
Vida saudável

Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 0,99 0,91-1,08 0,914 1,20 1,08-1,34 0,001a

3ª Etapa
Tabagismo

Não 1,00 – – 1,00 – –
Sim 1,06 0,99-1,15 0,055 1,24 1,13-1,36 0,000a

Uso de alcool
Não 1,00 – – 1,00 – –
Sim 1,05 0,98-1,134 0,198 1,14 1,04-1,25 0,007a

Uso de chás medicinais
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,07 1,00-1,15 0,051 1,12 1,03-1,23 0,009a

Consumo de carnes
Com restrições 1,00 – –
Sem restrições 1,72 1,51-1,96 0,000a

Consumo de gorduras
Com restrições 1,00 – –
Sem restrições 1,39 1,29-1,50 0,000a

Consumo de doces
Com restrições 1,00 – – 1,00 – –
Sem restrições 1,04 0,97-1,12 0,285 1,63 1,45-1,83 0,000a

Consumo de farinhas/massas
Com restrições 1,00 – – 1,00 – –
Sem restrições 1,33 1,18-1,50 0,000a 1,62 1,32-1,98 0,000a

4ª Etapa
Uso de vitaminas

Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 0,98 0,88-1,10 0,800 1,07 0,91-1,26 0,412

Uso de homeopatia
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,23 1,07-1,41 0,003a 1,14 0,94-1,38 0,192

Exames preventivos
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,08 0,99-1,18 0,066 1,16 1,02-1,32 0,021a

Uso de medicamentos
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,04 0,96-1,12 0,322 1,12 1,02-1,25 0,045a

Consultas médicas
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,02 0,94-1,10 0,651 1,07 0,95-1,20 0,285

a) Apresentaram associação estatisticamente significativa

  Variáveis que não participaram da etapa
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Tabela 3  -  Resultados das análises multivariadas para consumo de doces e farinhas/massas sem restrições, 
Município de Canoas-RS. Brasil, 2002-2003

Variáveis
Consumo de doces sem  restrições Consumo de farinhas e massas sem  restrições

RP  IC
95%

p RP IC
95%

p
1ª Etapa
Sexo

Feminino 1,00 – – 1,00 – –
Masculino 1,06 0,99-1,13 0,109 1,11 1,06-1,15 0,000a

Escolaridade
>9 anos 1,00 – – 1,00 – –
5 a 8 anos 0,98 0,91-1,06 0,656 1,00 0,96-1,05 0,848
 ≤4 anos 0,94 0,85-1,03 0,207 0,97 0,92-1,03 0,381

Faixa etária
 ≥60 anos 1,00 – – 1,00 – –
20 a 59 anos 1,30 1,12-1,49 0,000a 1,25 1,14-1,37 0,000a

<20 anos 1,68 1,45-1,95 0,000a 1,35 1,22-1,49 0,000a

2ª Etapa
Vida saudável

Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,13 1,04-1,22 0,004a 1,04 0,99-1,10 0,115

3ª Etapa
Tabagismo

Não 1,00 – – 1,00 – –
Sim 0,94 0,87-1,03 0,199 0,99 0,95-1,04 0,700

Uso de alcool
Não 1,00 – – 1,00 – –
Sim 0,99 0,91-1,08 0,848 0,99 0,95-1,04 0,779

Uso de chás medicinais
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,03 0,95-1,10 0,355 1,04 0,99-1,08 0,051

Consumo de carnes
Com restrições 1,00 – – 1,00 – –
Sem restrições 1,04 0,96-1,13 0,296 1,13 1,08-1,19 0,000a

Consumo de gorduras
Com restrições 1,00 – –
Sem restrições 1,39 1,29-1,50 0,000a

Consumo de doces
Com restrições 1,00 – –
Sem restrições 1,23 1,17-1,30 0,000a

Consumo de farinhas/massas
Com restrições 1,00 – –
Sem restrições 1,73 1,49-2,01 0,000a

4ª Etapa
Uso de vitaminas

Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 0,94 0,84-1,05 0,255 0,99 0,92-1,06 0,804

Uso de homeopatia
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 0,94 0,83-1,05 0,278 1,04 0,96-1,12 0,344

Exames preventivos
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,07 0,98-1,17 0,128 1,03 0,97-1,09 0,344

Uso de medicamentos
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,03 0,95-1,11 0,499 1,03 0,98-1,08 0,234

Consultas médicas
Sim 1,00 – – 1,00 – –
Não 1,03 0,95-1,12 0,490 1,03 0,98-1,09 0,224

a) Apresentaram associação estatisticamente significativa

  Variáveis que não participaram da etapa
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gorduras sem restrições com uma prevalência 24%, 
14% e 12% maior do que seus pares de referência, 
respectivamente, sendo que esses hábitos não se 
associaram aos outros desfechos. O uso de vitaminas 
não se associou a nenhum dos desfechos investigados. 
Entretanto, os indivíduos que não faziam uso de ho-
meopatia apresentaram uma prevalência 23% maior 
de consumo de carnes sem restrições do que os que 
a utilizavam (Tabela 2).

Em relação à referência de cuidados alimentares, 
observou-se que os entrevistados que mencionaram 
consumir gorduras e massas/farinhas sem restrições 
também apresentaram o mesmo comportamento de 
risco para todos os demais alimentos (Tabelas 2 e 3). 

Não foram encontradas associações significativas 
entre a realização de consultas médicas regulares e os 
desfechos. Entretanto, as pessoas que referiram não 
realizar exames preventivos periódicos ou não utilizar 
medicamentos apresentaram referência de consumo 
de gorduras sem restrições significativamente maior 
do que seus pares de referência. 

Discussão

A relação existente entre saúde e alimentação é ine-
quívoca e está profundamente entrelaçada aos aspectos 
sociais e econômicos de uma sociedade, conferindo às 
práticas alimentares um significado cultural de grande 
relevância.21,26,27 Essa relação foi analisada no presente 
estudo. No entanto, um cuidado deve ser tomado na 
interpretação dos resultados, pois o delineamento 
transversal não permite o estabelecimento de causa-
lidade e, sim, a investigação de associações entre os 
desfechos de interesse e fatores em estudo.

O tamanho da amostra revelou-se adequado para 
os objetivos propostos, pois teve poder para detectar 
razões de prevalência de pequena magnitude (≥1,2). 
Entretanto, as perdas ocorridas no estudo maior 
produziram um viés de seleção que amostrou mais 
as mulheres do que homens. Apesar dessa perda, 
encontrou-se associações significativas com pratica-
mente todos os desfechos, indicando que os homens 
referiram consumir mais carnes, gorduras e farinhas/
massas sem restrições do que as mulheres. No entanto, 
é impossível afirmar se essa situação é verdadeira para 
o conjunto de moradores do sexo masculino de Canoas 
ou se foi determinada pela perda de indivíduos que 
apresentavam maiores cuidados alimentares.

Não foi encontrada associação entre sexo e a refe-
rência de consumo de doces sem restrições, fato esse 
evidenciado por vários estudos que asseveram existir 
entre os homens uma maior ingestão de carboidratos39 
e gorduras saturadas4,16,22 fatores predisponentes à 
obesidade e doenças cardiovasculares.6,14,40 É possível 
que, no caso de cuidados com o consumo de doces, 
homens e mulheres tenham um padrão alimentar se-
melhante em função da herança cultural, pois Canoas é 
uma cidade constituída em grande parte por imigrantes 
alemães, que trouxeram arraigados a seu estilo de vida 
o hábito alimentar do consumo de doces em suas mais 
diferentes formas.

Autores apontam que indivíduos de baixa escola-
ridade e renda familiar de até três salários mínimos 
apresentam um estilo de vida mais sedentário24 e 
consomem maior quantidade de carnes e gorduras.7,9 

Esses dados corroboram os do presente estudo, em 
que os indivíduos com escolaridade entre cinco e oito 
anos informaram consumir sem restrições mais carnes 
e gorduras do que aqueles com escolaridade maior do 
que nove anos. Entretanto, não foi encontrada diferen-
ça estatisticamente significativa para a referência de 
consumo de carnes entre indivíduos com escolaridade 
inferior a cinco anos e os de maior escolaridade. É 
possível que isso decorra do custo da carne em nosso 
meio, determinando um consumo mais reduzido desse 
alimento devido a questões financeiras e não como 
uma medida de promoção ou prática de saúde, o que 
possivelmente ocorre entre os indivíduos com mais 
escolaridade. Situação diferente foi evidenciada em 
relação aos cuidados com o consumo de gorduras 
sem restrições, que por serem mais acessíveis, foram 
mais referidas nos grupos populacionais de mais baixa 
inserção socioeconômica.

As alterações metabólicas, fisiológicas e psicoló-
gicas inerentes ao processo de envelhecimento são 
fatores determinantes das modificações alimentares 
que ocorrem no indivíduo após os 50 anos de idade.2,32 
Os indivíduos com idade entre 14 e 59 anos referiram 
menos cuidados com o consumo de carnes, gorduras, 
doces e farinhas/massas, informando maior consumo 
sem restrições. A maior referência de cuidados na 
redução de carnes, que ocorreu entre os entrevistados 
com idade igual ou superior a 60 anos, pode estar 
relacionada ao alto custo desse alimento, baixo poder 
aquisitivo, gasto excessivo com medicamentos e às 
perdas dentárias, presentes entre essas pessoas.33,40,41  
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É importante ressaltar que muitos indivíduos, nessa 
faixa etária, também restringem o consumo dos nu-
trientes referidos como medida preventiva ou mesmo 
terapêutica em relação às doenças cardiovasculares30  
e digestivas.

O autocuidado está relacionado à percepção que 
cada indivíduo possui de si próprio34 e influencia suas 
práticas de prevenção e promoção de saúde.29 Autores 
têm demonstrado que indivíduos com percepção de 
saúde negativa realizam menos consultas médicas34 

e possuem menor autocuidado.35 Essa situação foi 
evidenciada neste estudo, pois os indivíduos que 
referiram percepção de vida não saudável também 
informaram consumir mais gorduras sem restrições. 

A associação entre o consumo de álcool e fumo tem 
sido descrita em vários estudos4,19-21 potencializando 
o risco para doenças crônico-degenerativas,6,42 sendo 
mais prevalente entre indivíduos do sexo masculi-
no,4,6,19,23,29,33 de baixo nível cultural, profissional e 
econômico.33 Semelhante ao estudo de Chor,22 encon-
trou-se associação entre tabagismo, uso de álcool e 
referência ao consumo de gorduras sem restrições, 
associação que deve ser ressaltada pelo efeito deletério 
para a saúde dos indivíduos da combinação desses 
hábitos.

No Brasil, o consumo de chás medicinais e de ho-
meopatia faz parte da cultura3,23 constituindo-se como 
prática de medicina caseira no combate as doenças, 
comumente utilizadas pela população.43 Além disso, 
também pode representar uma resposta às dificuldades 
de acesso à assistência médica, aos exames e aos me-
dicamentos. A opção por uma medicina homeopática 
em detrimento da alopáttica depende da opção e dos 
valores culturais de cada indivíduo, mas o uso dessas 
práticas sugere uma preocupação dos indivíduos com 
sua saúde.26,33 Isso parece ser verdade, pois os que não 
informaram fazer uso de chás medicinais referiram 
menos cuidados com o consumo de gorduras e os que 
não utilizavam homeopatia, mais carnes.

Para alguns autores, a realização de exames preven-
tivos periódicos está relacionada com a autopercepção 
de saúde26,33 menor utilização de serviços de saúde está 
associada à baixa renda, mesmo após a padronização 
por idade, sexo e uso de medicamentos.9,41,44 Resulta-
dos semelhantes foram identificados no presente estu-
do, em que os indivíduos que não realizavam exames 
preventivos periódicos, não utilizavam medicamentos e 
que apresentavam uma pior percepção de sua própria 

saúde foram os que mais referiram consumir gorduras 
sem restrições.

Muitos autores têm descrito a crescente substituição 
das proteínas vegetais por animais12 e de carboidra-
tos por lipídios4,15,39 na dieta ocidental, fato que está 
relacionado mais ao custo dos alimentos do que ao 
conhecimento do seu valor nutricional.8,9 Esse padrão 
alimentar foi evidenciado no presente estudo, em 
que foi encontrada associação entre a referência de 
consumo de carnes, gorduras e farinhas/massas sem 
restrições. Da mesma forma, a referência de consumo 
de doces, gorduras e farinhas/massas esteve associado, 
sugerindo a alta densidade energética e o elevado teor 
de gorduras e açúcares simples presentes na dieta dos 
moradores de Canoas.

Os achados do presente estudo evidenciam o 
quanto a alimentação reflete os valores, as crenças 
e os recursos naturais de cada povo. No Rio Grande 
do Sul, os tropeiros deixaram o maior legado: o 
churrasco que hoje, mais do que uma tradição, é uma 
instituição cultural. A carne utilizada é a costela gorda, 
a picanha, a ovelha e a linguiça de suino. Essa prática 
cultural vem corroborar a associação encontrada 
entre a referência de consumo de carnes e gorduras 
sem restrições.45 

A grande disponibilidade de alimentos processa-
dos,3 a maior facilidade de aquisição e a diminuição 
do tempo disponível para o preparo dos alimentos são 
fatores responsáveis pelo maior consumo de alimentos 
ricos em gorduras saturadas15 e açúcares,3,14,15,17,23 po-
bres em carboidratos complexos3,15,17 e pelo aumento 
dos gastos com preparações pré-prontas3  na maioria 
das vezes extremamente calóricas.4,13 

As mudanças na estrutura da população, a maior 
urbanização e o ingresso da mulher na população 
economicamente ativa1,3,21 contribuíram de forma 
relevante para as alterações dos padrões alimentares, 
que, aliados ao sedentarismo,42 são considerados 
atualmente determinantes do aumento da prevalência 
da obesidade no Brasil.2,3,23  

Os resultados mostraram que os indivíduos mais 
jovens, os do sexo masculino e os com escolaridade 
mais baixa foram os que apresentaram, de forma ge-
ral, maior referência de consumo de alimentos sem 
restrições. Além disso, evidenciou-se associação entre 
hábitos alimentares não adequados e outros hábitos 
nocivos à saúde, como o uso de álcool e fumo. Assim, a 
morbidade relacionada ao estilo de vida assume maior 
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relevância, uma vez que as doenças transmissíveis46 já 
não são as maiores responsáveis pela carga total de 
enfermidades.9,14  

Diante do exposto, é incontestável a necessidade 
de se investigar também a representação social dos 
hábitos alimentares, investindo em pesquisas com 

abordagens qualitativas. Conhecer a percepção dos 
indivíduos e dos grupos populacionais sobre a saúde 
e suas práticas alimentares é de extrema importância 
para o planejamento de ações e políticas interseto-
riais, indispensáveis para a promoção da saúde da 
população.  
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Resumo
Este estudo avaliou os serviços de saúde em relação à descoberta precoce da hanseníase e as dificuldades enfrentadas pela 

população para iniciar e dar continuidade ao tratamento. Aplicou-se questionário com perguntas abertas e fechadas por meio de 
entrevista com 234 doentes que iniciaram tratamento para hanseníase no Município de São José do Rio Preto-SP, no período de 
1998 a 2006. A média de consultas para diagnosticar a hanseníase foi de 2,7 em unidades de saúde do serviço público e de 4,5 nos 
serviços privados. A maioria dos pacientes não relatou dificuldades para iniciar o tratamento. Os pacientes se deslocaram em média 
9,2km de suas residências até os locais de tratamento e gastaram em média R$0,30/km. Considerando que a distância máxima do 
centro de saúde/residência nas áreas de sua abrangência seria de 1,5km, a descentralização do tratamento seria uma opção para 
melhorar o acesso e a precocidade do tratamento.

Palavras-chave: hanseníase; serviços de saúde; epidemiologia; administração de serviços de saúde;  diagnóstico precoce.

Summary
In the present study, health services were assessed regarding early diagnosis of leprosy and troubles faced by the popu-

lation to initiate and remain under treatment. Patients (n=234), who initiated leprosy treatment between 1998 and 2006 
in Sao Jose do Rio Preto, State of Sao Paulo, Brazil were interviewed and answered to open and closed questions.  The mean 
number of medical appointments to diagnose the disease was 2.7 in public health units and 4.5 in the private sector. Most 
patients reported that they did not have problems to initiate treatment. They travelled about 9.2 km from their residences to 
treatment facilities and spent about R$0.30/km. Considering that the maximum distance from the health centers to private 
residences should be about 1.5 km, decentralization of treatment would be the best option to improve access and facilitate 
treatment of leprosy patients.

Key words: leprosy; health services; epidemiology; health services administration; early diagnosis.
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Introdução

A hanseníase, moléstia infecciosa causada pelo  
Mycobacterium leprae, compromete o tecido cutâneo, 
mucoso e sistema nervoso periférico. A gravidade da 
doença não é só avaliada pelo número de doentes 
existentes, ou pela sua contagiosidade, mas pelas inca-
pacidades que produz, pelos problemas psicossociais 
e pela longa duração do tratamento.1

O Brasil é o maior responsável pela endemia no 
continente americano e está entre os 12 países que 
registraram 90% dos casos no mundo, ocupando 
o primeiro lugar em incidência e prevalência entre 
os três países que ainda não eliminaram a doença 
no mundo.2 Houve uma discreta redução no valor 
médio da incidência da doença no pais que foi de 
26,61/100.000 em 2001 para 21,08/100.000 em 2007. 
Mesmo com uma maior precocidade do diagnóstico 
no país, as deficiências físicas (Grau 2) no diagnóstico 
ainda encontram-se com percentual considerado de 
média magnitude (entre 5 e 10%) pelo Programa 
Nacional de Controle da Hanseníase, haja vista que 
nos anos de 2001 e 2006 o percentual foi de 6,0% 
e 5,7%, respectivamente. Já os casos diagnosticados 
com Grau 1 mantiveram-se acima de 15% durante o 
período de 2001 a 2006.3,4

Dados epidemiológicos do Estado de São Paulo 
revelam uma endemia em decréscimo lento e con-
tínuo nas últimas décadas.3 Possivelmente a adoção 
de uma adequada estratégia de políticas públicas de 
saúde pode ter contribuído para este fato. Atualmen-
te, São Paulo apresenta prevalência em processo de 
queda para abaixo de um paciente para cada 10.000 
habitantes, porém, no ano de 2005, cerca de 14% dos 
casos iniciaram o tratamento com alguma deficiência 
física, sendo 9% grave e moderada.5 Isso pode sugerir 
um diagnóstico tardio. Também preocupa o fato de 
que 12% dos casos não foram avaliados quanto às 
incapacidades.5

Pelo fato do Brasil ser um país continental, há di-
ferenças na distribuição da doença. No Sul do Brasil 
a doença já apresenta prevalência abaixo de um para 
cada 10.000 habitantes, diferente da alta incidência 
encontrada na Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul. 
Tal fato é decorrente de múltiplos fatores, entre eles, 
a dificuldade de acesso da população aos serviços 
de saúde, levando ao diagnóstico tardio. Enquanto 
não há diagnóstico e o tratamento não é iniciado, os 
multibacilares estão transmitindo a doença.6

O diagnóstico de hanseníase, em grande parte 
dos estados do país, ainda é tardio: cerca de um ano 
e meio a dois anos após o aparecimento dos sinto-
mas. A busca tardia de atendimento nos serviços de 
saúde, a falta de informação sobre sinais e sintomas, 
a dificuldade do indivíduo em encontrar serviços, 
atendimento e/ou profissionais capacitados para de-
tectar a doença, podem ser fatores que influenciam o 
diagnóstico tardio.7 Assim, no Brasil, 5,7% das pessoas 
que descobrem ter hanseníase já apresentam lesões 
sensitivas e/ou motoras, deformidades que poderiam 
ser evitadas.3,7

Políticas brasileiras apoiaram medidas para atingir 
a meta de menos de um doente para cada 10.000 
habitantes, fundamentando que as ações deveriam 
ser ampliadas para toda a rede básica de saúde, assim 
como o diagnóstico e atenção ao paciente, promoven-
do a descentralização das atividades e intensificação da 
divulgação sobre as características, sinais e sintomas 
da doença atingindo assim o seu controle.8

Considerando a necessidade de encontrar estraté-
gias de melhorar o atendimento e a precocidade do 
diagnóstico da hanseníase e colaborar para romper 
o ciclo de transmissão, o estudo objetivou avaliar os 
serviços de saúde em relação à descoberta precoce da 
doença e às dificuldades enfrentadas pela população 
para iniciar e ou dar continuidade ao tratamento.

Metodologia

Estudo descritivo transversal realizado no período 
de julho de 2007 a julho de 2008 com instrumento 
próprio de coleta de dados e pesquisa de campo.

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos que 
trataram de hanseníase no município no período de 
1998 a 2006 nos dois centros de atendimento para 
hanseníase do Município de São José do Rio Preto-SP. 
Não houve critério de exclusão, pois esse estudo é pos-
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terior a criação do banco de dados do Projeto Hansen9 
que objetivou, em primeira instancia, a limpeza e con-
ferencia dos dados contidos no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan), em outros bancos 
existentes no município e nos prontuários, e adotou 
como critério de exclusão retirar do banco de dados 
todos os pacientes que não pertenciam ao município 
estudado e os que haviam abandonado o tratamento. 
Ressalta-se que o atendimento, diagnóstico e tratamen-
to para hanseníase no município ainda é centralizado 
em duas unidades de referência.

Os dados foram coletados por meio de dois instru-
mentos: o primeiro, permitiu extrair as variáveis de 
interesse para este estudo a partir do Banco de Dados 
do Projeto Hansen;9 o segundo, permitiu coletar dados 
por meio de entrevistas aos portadores de hanseníase.

No primeiro instrumento as variáveis coletadas 
foram: sexo; data nascimento; endereço; classificação 
clínica; os indicadores Grau de Incapacidades da Or-
ganização Mundial de Saúde (GI da OMS) e Eyes Hand 
and Feet (EHF) no diagnóstico e na alta; e o número 
de falta doses durante o tratamento.

No segundo instrumento, as perguntas foram 
abertas e investigaram quantas vezes o entrevistado 
procurou serviços de saúde para o diagnóstico antes 
do tratamento; quais foram os serviços procurados 
para elucidação diagnóstica; se teve dificuldade em 
procurar o serviço e em caso afirmativo quais foram 
essas dificuldades antes e depois do diagnóstico; quais 
os meios de transporte utilizados para se deslocar até o 
serviço de atendimento; qual o valor diário gasto com 
transporte; alimentação; e outros. 

Os dados coletados foram inseridos em planilha Ex-
cel, e analisados no programa estatístico Epi Info 2002 
(versão 3.4.1) e são apresentados em porcentagem, 
mediana ou média e desvio padrão. Utilizou-se os testes 
qui quadrado (χ2) ou de Fisher, conforme apropriado, 
considerando significativos os valores p ≤ 0,05. Para 
comparação de médias, foi utilizado o teste de Tukey.

Considerações éticas
O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp), de acordo com a resolu-
ção nº 196/96 que regulamenta a “pesquisa em seres 
humanos”, aprovado sob o n° 2865 – 2004, resolução 
CNS 196-96 com o título “Em busca da pós-eliminação 
da hanseníase em São José do Rio Preto.”

Resultados 

Do total de 359 pacientes tratados de hanseníase 
e residentes no município no período de 1998 a 
2006, foram localizadas e entrevistadas 234 (65,2%) 
pacientes. Os motivos das perdas foram: 91 (25,3%) 
mudaram de endereço e/ou não foram localizados nem 
mesmo em ambas as tentativas de visitas domiciliares; 
inconsistência de dados em 13 (3,6%) prontuários; 
10 (2,8%) não aceitaram participar; 9 (2,5%) foram 
a óbito; 2 (0,6%) negaram ter tido a doença.

A Figura 1 mostra que, em caso de quaisquer pro-
blemas de saúde, os serviços mais procurados pelos 
entrevistados foram as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) (53%); o ambulatório de especialidade (18%); 
unidades de serviços privados, considerando consultó-
rios e ou unidades de atendimento particulares (18%); 
os hospitais (4%); as farmácias (1%); e outros (6%), 
dentre os quais podemos citar benzedeira, pronto 
socorro, outros ambulatórios do município, autome-
dicação e igreja, segundo os entrevistados.

Entre os anos estudados, foram realizados 5.775 
atendimentos (consultas médicas, de enfermagem e 
de terapia ocupacional) aos pacientes com hanseníase 
nas duas unidades de referência do município. Deste 
total, 2.891 (50,1%) consultas eram para a rotina das 
doses supervisionadas e 2.884 (49,9%) por outros mo-
tivos, como as crises reacionais, neurites, problemas 
gástricos, entre outros.

O usuário procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) 
em média 2,7 vezes em busca de consulta médica do 
início dos sintomas até o diagnóstico de hanseníase 
e 4,5 vezes nos serviços privados de saúde (valor 
p=0,080).

A Tabela 1 mostra que os serviços mais procurados 
para diagnosticar hanseníase foram: Unidade Básica 
de Saúde 119 (40,8%); NGA-60 71 (24,3%); serviços 
privados de saúde 51 (17,5%); hospitais 25 (8,6%); 
e outros 26 (8,9%), dentre os quais, podemos citar 
outros ambulatórios do município, serviços de emer-
gência, farmácia, o médico militar e a benzedeira. 

Dos 234 casos analisados neste estudo, a média 
entre o tempo decorrido da data do diagnóstico até 
a data da notificação no Sinan foi de 4,7 meses; já a 
média de tempo do início do tratamento até a primeira 
avaliação de incapacidade foi de 42 dias. 

A Tabela 2 mostra que dos 234 pesquisados, 24 
(10,3%) tiveram falta-dose para a poliquimioterapia 
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Tabela 1  -  Distribuição dos serviços procurados para diagnóstico da hanseníase no Município de São José do Rio 
Preto-SP. Brasil, 1998 a 2006

Serviço procurado Número Porcentagem (%)

UBS 119 40,8

NGA-60 71 24,3

Serviço Privado de Saúde 51 17,5

Hospital 25 8,6

Outros 26 8,9

Figura 1  -  Distribuição dos serviços procurados pelos entrevistados em caso de problemas de saúde no 
Município de São José do Rio Preto-SP. Brasil, 1998 a 2006

18%

53%

18%

4%

6%1%

Unidade Básica de Saúde

Serviços particulares

Ambulatório de especialidade

Hospitais

Farmácias

Outros

Tabela 2  -  Total de pacientes entrevistados e distribuição por gênero, considerando as faltas dose, média de 
faltas e desvio padrão

Pacientes entrevistados Homens Mulheres

Total entrevistados por gênero 109 125

Total de faltosos ( falta dose) 12 12

Porcentagem de faltas (%) 11 9,6

Média de faltas 4,5 (±4,5) 3,4 (±2,9)

Valor-p= 0,47
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supervisionada (PQT/OMS). A média de falta-dose 
para os homens foi de 4,5 (±4,5) e para as mulheres, 
3,4 (±2,9). Apesar de percentualmente pacientes do 
sexo masculino faltarem mais que pacientes do sexo 
feminino (11 e 9,6%, respectivamente), não houve 
diferença estatisticamente significante de falta-dose 
por gênero (valor p=0,47).

Houve predomínio da forma dimorfa (MHD) 
41,5%, seguida pelas formas virchoviana (MHV) 
23,2%, tuberculóide (MHT) 19,6% e indeterminada 
(MHI) 15,6%. Considerando o gênero, os resultados 
mostraram que os homens são mais acometidos pelas 
formas mais tardias da doença (valor p<0,001). A 
frequência de acometimento das formas clínicas nos 
homens e mulheres, respectivamente, foi a forma MHD 
(50%; 34,2%), MHV (30,8%; 16,7%), MHT (16,3%; 
22,5%) e MHI (2,9%; 26,7%). 

Considerando o número de doentes, a forma clí-
nica e local de tratamento, houve maior frequência 
de doentes fazendo tratamento no NGA-60 (70,2%). 
No Ambulatório de Dermatologia do Hospital de Base 
(ADHB) são atendidos, com mais frequência, os casos 
com complicações, pois é o local de referência para o 
município e região no tratamento das reações. 

Do grupo estudado, 232 (99,1%) passaram 
pela avaliação de prevenção de incapacidades no 
diagnóstico e 152 (65%) na alta, no período de 
1998 a 2006.  

De acordo com o indicador GI-OMS, de 232 
(100%) casos avaliados no diagnóstico, 154 (66,4%) 
apresentaram grau zero (0), 57 (24,6%) grau 1 e 21 
(9,1%) grau 2 de incapacidades. Dos 152 (100%) 

casos avaliados na alta, 106 (69,7%) apresentaram 
grau 0, 36 (23,7%) grau 1 e 10 (6,6%) grau 2.

A comparação do indicador GI-OMS no diagnósti-
co e na alta foi possível em 152 casos. Observou-se 
que, apesar da incapacidade ser alta no diagnóstico 
(9,1%), a deficiência foi passível de controle durante 
o tratamento, haja vista a diminuição dos casos com 
grau 2 no diagnóstico e consequente aumento do grau 
1 na alta, diferença estatisticamente significante (valor-
p<0,001) e demonstrado na Tabela 3.   

 A deficiência foi avaliada também pelo o escore EHF 
(Eyes-hand-feet), indicador este, 15% mais sensível 
que o GI-OMS.10  Para o olho, mão e pé atribui-se          
valores de 0 a 2 utilizando os mesmo critérios que o 
indicador GI-OMS. Para o escore EHF, somam-se os 
graus de incapacidades atribuídos em cada um dos seis 
locais avaliados, sendo que o valor mínimo é zero (0- 
não apresenta incapacidades) e o valor máximo é 12. 

Os resultados mostraram que dos 234 casos consi-
derados no estudo, foi possível graduar o escore EHF 
em 231 (98,7%). Destes, 154 (66,7%) tiveram escore 
EHF zero; 16 (6,9%) escore um; 29 (12,6%) escore 
dois; 8 (3,5%) escore três; 13 (5,6%) escore quatro 
e sete (3%) escores que variaram de cinco a onze. 

De acordo com a Figura 2, pode-se perceber que, 
quando os entrevistados foram questionados sobre di-
ficuldades para o tratamento da hanseníase (n=218), a 
maior parte dos pacientes 189 (87%) não apresentou 
problemas para iniciar o tratamento. Todavia, dentre 
aqueles que encontraram algum tipo de dificuldade, 
a demora no diagnóstico foi a mais citada em 13 
(6%). Entre as outras queixas de pacientes 16 (7%), 

Tabela 3  -  Comparação do Grau de Incapacidades da OMS (GI-OMS) no diagnóstico e na alta dos pacientes 
avaliados nos dois momentos no Município de São José do Rio Preto-SP. Brasil, 1998 a 2006

GI-OMS diagnóstico

GI-OMS Alta

Grau 0 Grau 1 Grau 2 TOTAL

n % n % n % n %

Grau 0 92 89,3 11 10,7 0 0 103 67,8

Grau 1 10 31,3 21 65,6 1 3,1 32 21,1

Grau 2 4 23,5 4 23,5 9 52,9 17 11,2

TOTAL 106 69,7 36 23,7 10 6,6 152 100

Valor p<0,001 (Fisher test)
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Figura 2  -  Distribuição das dificuldades percebidas pelos pacientes em relação ao tratamento da hanseníase no 
Município de São José do Rio Preto-SP. Brasil, 1998 a 2006

6%

Nenhuma

Demora no diagnósico

Outras

87%

7%

destacaram-se: aguardar fila de espera; dificuldade 
com transporte; burocracia falta de informações; 
abstenção do trabalho; não acreditar que estava com a 
doença; mal estar; quantidade de medicação ingerida; 
e comorbidades.

A distância média da residência ao local de trata-
mento (ADHB, NGA-60) era de 9,2km e o gasto médio 
de R$ 0,30/km. Segundo o relato dos entrevistados, 

a distância média da residência à UBS mais próxima 
era de 1,5km.

A Tabela 4 mostra, que em relação ao meio de 
transporte utilizado, houve uma variação nos gastos 
que o paciente teve para o tratamento. Quando se 
optou por utilizar o moto-táxi o valor por dia chegou 
a R$23,60, porém o meio de transporte mais utilizado 
foi o ônibus (63%). 

Tabela 4  -  Distribuição dos pacientes de hanseníase segundo o meio de transporte e o gasto diárioa para a 
realização do tratamento no Município de São José do Rio Preto-SP. Brasil, 1998 a 2006

Meio de transporte
N° de pessoas

230 Gasto médio por pessoa/dia

n % R$

Condução própria 56 24,3 9,5

Ônibus 145 63,0 3,1

Ambulância 04 1,8 0

A pé 17 7,4 0

Bicicleta 03 1,3 0

Carona 02 0,9 5,0

Moto táxi 03 1,3 23,6

a) Salário mínimo vigente na época R$ 380,00
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Discussão

Segundo Andrade,11 o aumento na detecção e no 
número absoluto dos casos de hanseníase no Brasil, 
nos últimos anos, deve-se não somente a fatores epi-
demiológicos. É possível que o treinamento de pessoal, 
aumento da cobertura do programa de controle, 
descentralização das ações e divulgação dos sinais 
e sintomas da doença pelos meios de comunicação 
tenham melhorado a identificação e notificação do 
agravo.

De acordo com o estudo de análise geoestatística 
de casos de hanseníase no Estado de São Paulo, 1991-
2002,12 apesar das mudanças na dinâmica demográ-
fica das regiões em todo o período de 1980-1996, 
a população paulista apresentou-se praticamente 
concentrada em seis regiões: região metropolitana de 
São Paulo, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, 
Santos e São José do Rio Preto. Essas são regiões onde, 
justamente, observou-se maior densidade de casos 
de hanseníase. Em especial na região de São José do 
Rio Preto, composta por 101 municípios, há de se 
considerar a centralização do atendimento na maioria 
deles, fato este que pode ser uma das explicações para 
a densidade dos casos na região.

No município estudado, o serviço mais procurado 
em caso de doença, foi o da UBS, seguido pelo hospi-
tal, farmácia e serviços privados de saúde. Dentre as 
dificuldades para se iniciar o tratamento, de acordo 
com os pacientes entrevistados, as mais citadas foram 
a demora no diagnóstico e a dificuldade relacionada 
ao meio de transporte. 

Os profissionais que atuam no município estudado 
apresentaram algumas dificuldades para diagnosticar 
a hanseníase, visto que no sistema de saúde público a 
média de consultas foi de 2,7 e nos serviços privados 
de saúde, foi de 4,5 consultas (o que pode significar 
mais de um ano de espera). Oliveira13 em seu estudo 
encontrou que a maioria dos portadores dessa doença 
relatou que os médicos pelos quais eles foram avalia-
dos, tiveram dificuldade em concretizar o diagnóstico, 
ocasionando assim em situações constrangedoras até 
chegar a um profissional capaz de efetivar o diagnóstico.

Por se tratar de uma doença, cujo tratamento ocorre 
no sistema público de saúde, que não leva ao óbito 
em níveis alarmantes, por não requerer tecnologia 
sofisticada para diagnóstico e tratamento, a hanseníase 
acaba ficando em segundo plano na prioridade de 

atendimento. Acredita-se que, com a descentraliza-
ção, ocorra a capacitação dos profissionais das UBS e 
Programa de Saúde da Família, incluindo a hanseníase 
nos temas de debate. 

Na presente pesquisa encontrou-se que as formas 
clínicas predominantes no sexo masculino foram 
dimorfa e virchowiana e que, além disso, o grau de 
lesões incapacitantes causadas pela hanseníase é mais 
importante nesse gênero. Esses dados podem sugerir 
que os homens demoram mais para procurar o serviço 
de saúde quando surgem as primeiras manifestações 
da doença, e quando já em tratamento, sob análise 
percentual, os homens faltam mais às consultas/retor-
no que as mulheres. Atenção especial deve ser dada 
a este fato, já que os casos multibacilares têm 65% 
de chances de desenvolver deformidades quando já 
apresentam função neurológica alterada no momento 
do diagnóstico.14 

A ingestão da medicação por longos meses é um dos 
fatores que contribui para o abandono e irregularidade 
do tratamento dos portadores da hanseníase.13 É ne-
cessário muito apoio e incentivo por parte da família. 
Os serviços de saúde devem envolver os familiares do 
paciente com hanseníase no controle e tratamento 
dos seus doentes, despertando-lhes a responsabili-
dade do autocuidado, cobrança da assiduidade dos 
retornos médicos, controle dos contatos e prevenção 
das lesões.13

Dos 27 pacientes que participaram do estudo de 
Piva,15 apenas dois moravam na área de atuação da 
UBS. Dos 25 restantes, 18 residiam na cidade de São 
Paulo e sete em outros municípios da Grande São 
Paulo, em locais por vezes bem distantes da área de 
abrangência da UBS, o que implica em dispêndio 
considerável de tempo para a locomoção e gasto com 
mais de um transporte. No município estudado há 
centralização do atendimento aos portadores da han-
seníase, em dois únicos centros habilitados. Essa cen-
tralização implica em gasto monetário, principalmente 
com o meio de transporte. Embora a distância média 
da residência à UBS mais próxima fosse de 1,5km, a 
distância média da residência ao local de tratamento 
foi de 9,1km e o gasto médio de R$ 0,30/km. Segundo 
o relato dos entrevistados, de acordo com o meio de 
transporte e alimentação utilizada os gastos variaram, 
chegando até R$23,60/dia. 

No Estado do Rio de Janeiro, a poliquimioterapia foi 
implantada de forma gradual em 1986, com expansão 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2):155-164, abr-jun 2010

Cíntia Kazue Arantes e colaboradores



162

em 1991 e em 1998, iniciou-se a estratégia de descen-
tralização do atendimento de diagnóstico e tratamento 
da doença para as UBS.16 No Município de Duque de 
Caxias-RJ, a descentralização do atendimento, para 
o diagnóstico, tratamento da doença e vigilância dos 
contatos domiciliares, ocorreu por meio de uma 
integração do Programa de Controle da Hanseníase 
(PCH) com o Programa de Saúde da Família (PSF),17 

objetivando à educação da população sobre a doença, 
rastreamento de casos novos e capacitação dos profis-
sionais das unidades envolvidas.17 

Um dos questionamentos atuais relaciona-se à 
efetividade das estratégias estabelecidas para a meta 
de eliminação da hanseníase como problema de saúde 
pública. Não se pode afirmar que a descentralização 
do diagnóstico e tratamento dos casos em todas as 
unidades básicas de saúde conduza efetivamente para 
a eliminação da doença e que seja esta a melhor estra-
tégia para manter a pós eliminação em um município 
cuja incidência está baixa.

Estudo recente no Ceará, Brasil, mostrou que a 
descentralização tem um papel importante, mas não 
melhora, por si só, o desempenho do sistema de saú-
de na assistência à população.18 Estudo enfocando a 
avaliação das estratégicas de controle da hanseníase 
realizado na China em 2001, por meio de uma série 
histórica da doença, mostrou o impacto favorável 
nos seus indicadores epidemiológicos e no cenário 
da doença após algumas intervenções, como exame 
clínico de massa,19 fato esse que pode ser promovido 
pela ampliação da rede de assistência.

O presente estudo encontrou 9,1% dos casos com 
lesões visíveis (grau 2), percentual este considerado de 
média magnitude (5-10%) pelo PNCH e que demonstra 
um diagnóstico tardio dos casos. Há de considerar que 
as deficiências no momento do diagnóstico, registradas 
por meio do GI-OMS é um indicador epidemiológico 
que avalia a eficácia do programa, considerando a 
precocidade do diagnóstico.20 Esse achado remete 
a uma preocupação em relação ao cuidado e diag-
nóstico precoce dos casos. Croft e colaboradores14 
demonstraram em seu estudo que apenas 1% dos casos 
paucibacilares tem chance de desenvolver alterações 
da função neural, caso ele tenha sido diagnosticado 
sem nenhuma lesão, e essa chance aumenta para 16% 
e 65%, caso o paciente paucibacilar e multibacilar, 
respectivamente, iniciem o tratamento já apresentado 
função neural alterada. 

O município conta com um serviço, também centra-
lizado, de Prevenção e Reabilitação de Incapacidades 
(PRI) e profissionais altamente especializados que 
mantém vigilância sobre o doente com a aplicação tri-
mestral do protocolo de Avaliação das Funções neurais 
(AFN) preconizado pelo Ministério da Saúde,21 além de 
orientar e conduzir todos os casos durante o tratamen-
to e no pós alta. A centralização do atendimento de PRI 
pode justificar percentual considerável de lesões visí-
veis (grau 2) encontrado na população estudada, pois 
o acometimento pode ser explicado não pela falta de 
excelência do serviço, mas pela dificuldade de acesso e 
diminuição na frequência necessária dos atendimentos 
em relação às orientações e intervenções. 

A efetividade do serviço demonstrada pela melhora 
das incapacidades comparada à situação destas no 
diagnóstico e alta, pode de certa forma, ampliar a 
discussão sobre a descentralização das ações menos 
complexas de atenção à saúde, e a necessidade de ca-
pacitação de profissionais para a atenção às deformida-
des e a viabilidade de manter um serviço de referência 
para auxilio diagnóstico, tratamento e reabilitação.  

O uso do indicador EHF, demonstrado no estudo, 
permite que o profissional verifique com mais sensibi-
lidade a variação no grau de incapacidade e identifique 
de imediato o local onde ocorreu essa variação (olhos, 
mãos e pés). No caso do paciente apresentar melho-
ra ou piora discreta, o indicador GI-OMS não sofre 
alteração, limitando assim a avaliação da eficácia das 
ações em nível local e a melhora ou piora do quadro 
das deficiências nos locais passíveis de lesões neurais.10

Virmond,22 em sua reflexão sobre a história da pre-
venção e reabilitação das incapacidades, aponta para a 
necessidade de um olhar mais atento às deformidades, 
pois ao longo da história a abordagem dermatológica 
sempre prevaleceu.

Avaliar a relação das estratégias de intervenções 
operacionais e os indicadores epidemiológicos parece 
assunto ainda pouco estudado e comentado na litera-
tura.23 Cunha e colaboradores,16 verificou influência 
positiva da estratégia de descentralização relacionada 
ao incremento da detecção de casos novos. 

Segundo o estudo de Andrade,24 o acesso faci-
litado à assistência aos portadores da doença, em 
todo o Município de Duque de Caxias-RJ, ampliou a 
precocidade do diagnóstico e reduziu o número de 
pacientes com deficiências. Essa facilitação e, também, 
a ampliação do rastreamento dos casos por meio da 
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democratização do diagnóstico para um número maior 
de profissionais de saúde foram decisivos no processo 
de eliminação da doença no município. 

Estratégia também recomendada pelo Ministério 
da Saúde é aumentar o reconhecimento da doença em 
seu estágio inicial pela população com a realização de 
campanhas frequentes, distribuição de panfletos e ou-
tras atividades educativas junto à comunidade, a partir 
das UBS, influenciando possivelmente o aumento da 
detecção de casos no estágio inicial da doença. Lapa 
e colaboradores,25 avaliando o impacto da estratégia 
de descentralização no atendimento a hanseníase em 
Olinda, demonstraram que após a descentralização 
houve aumento da detecção e demanda espontânea nos 
serviços, redução da evasão, e alterações importantes 
nos indicadores epidemiológicos e operacionais 

A descentralização da assistência aos pacientes de 
hanseníase deve ser vista como ação importante, porém 
não única, a ser utilizada como estratégia para elimina-
ção da doença no Brasil e em todo o mundo. Fatores 
regionais culturais, educacionais, socioeconômicos, 
geográficos e políticos, devem ser considerados.

Considerando a situação atual da saúde do muni-
cípio estudado e a avaliação dos achados do estudo, 
sugerimos que a descentralização ocorra para o 
diagnóstico, tratamento e controle de comunicantes, 
permanecendo centralizado o tratamento das intercor-

rências, reações e acompanhamento e tratamento da 
prevenção e reabilitação das incapacidades. Há de se 
incentivar campanhas de esclarecimento à população, 
além de educação permanente na preparação dos 
profissionais da saúde, evitando assim o descaso e 
esquecimento da hanseníase que se encontra em fase 
de pós eliminação no município.

Concluiu-se que os serviços de saúde do município 
ressaltam uma política de centralização do programa, 
voltada ao atendimento curativo e não de promoção 
e prevenção. No sistema público de saúde (o mais 
procurado em caso de doenças) ocorre uma média de 
2,7 consultas para o diagnóstico e nos serviços priva-
dos de saúde encontramos o dobro de atendimentos, 
podendo demorar em torno de um ano para a doença 
ser descoberta. Dentre as dificuldades mencionadas 
pelos pacientes para iniciar o tratamento, as mais ci-
tadas foram a demora no diagnóstico e a relacionada 
ao meio de transporte, pois o percurso da residência 
até o local de tratamento é nove vezes maior do que 
em relação à UBS de sua área de abrangência. 
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Resumo
Doença falciforme cursa com alta vulnerabilidade a infecções, principalmente por bactérias encapsuladas. Este estudo transversal 

objetivou verificar a vacinação contra Streptococcus pneumoniae em crianças com doença falciforme diagnosticadas entre 2004 
e 2007 pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória (SRTN-APAE), 
que pesquisa a hemoglobinopatia em 92% dos nascidos vivos do Espírito Santo. Revisão de prontuários de todas as crianças diag-
nosticadas e conferência do registro de vacinação do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE-ES) mostrou 
cobertura vacinal de 50%. Vacinação completa predominou entre crianças residentes na Grande Vitória, com mãe de 20 anos ou 
mais e menor número de irmãos, mas não houve associação entre estas variáveis e cumprimento do esquema. Para aumentar a 
baixa cobertura vacinal detectada, sugere-se promoção de educação permanente dos profissionais de saúde, descentralização do 
CRIE-ES, suprimento adequado de imunobiológicos e busca domiciliar de pacientes faltosos.

Palavras-chave: cobertura vacinal; vacinação; Streptococcus pneumoniae; anemia falciforme; doença da hemoglobina S.

Summary
Sickle cell anemia runs with high vulnerability to infections, mainly by encapsuled bacteria. This transversal study had as 

its objective, the verification of vaccination against Streptococcus pneumoniae in children diagnosed with sickle cell anemia 
between 2004 and 2005 by the Neonatal Screening Reference Service of the Association of Relatives and Friends of the Handi-
capped of Vitoria (SRTN-APAE)*, which researches hemaglobin s. disease in 92% of the living newborns in the state of Espirito 
Santo. Revision of the medical records of all children diagnosed and checking of the vaccination registry of the Reference 
Center for Special Immunobiologics (CRIE-ES) has shown vaccinal coverage of 50%. Complete vaccination was predominant 
among children residing in the Great Victoria area, whose mothers were twenty years or older and with a lesser number of 
siblings, but there was no association between these variables and the carrying out of the plan. To increase the low vaccinal 
coverage detected, the promotion of permanent education of health professionals and the decentralization of the CRIE-ES, 
and adequate supply of immunobiologicals and home visits to patients who fail to attend is suggested.

Key words: immunization coverage; vaccination; Streptococcus pneumoniae; anemia, sickle cell; hemoglobin S disease.
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Introdução

A doença falciforme é decorrente de uma alteração 
gênica que leva à produção da hemoglobina S. Em 
condições de hipóxia, as hemácias assumem forma 
semelhante a uma foice devido à polimerização desta 
hemoglobina e, por não circularem adequadamente, 
ocorre vaso-oclusão, seguida de isquemia nos diversos 
tecidos e órgãos, bem como hemólise crônica e seus 
mecanismos compensadores.1-4

No Brasil, a distribuição da hemoglobina S é bas-
tante heterogênea.2,5,6 Dados do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (PNTN), instituído pelo Ministério 
da Saúde em 2001, indicam proporções de recém-
nascidos diagnosticados com doença falciforme va-
riando de um caso para 650 nascidos vivos, na Bahia, 
até um para 13.000, em Santa Catarina, sendo que, no 
Espírito Santo, situa-se em um para 1.800.6

As principais causas de vulnerabilidade de pacientes 
com doença falciforme a infecções são a disfunção 
esplênica e a hipóxia tecidual.2,4 A disfunção esplênica 
é causada por trombose e enfarto decorrentes da vaso-
oclusão, evoluindo para atrofia e fibrose do órgão, em 
um processo que começa já na primeira infância e é 
denominado auto-esplenectomia. Além das alterações 
estruturais, ocorre diminuição da opsonização pela 
menor síntese de opsoninas e pela alteração das vias do 
sistema complemento, levando à fagocitose e à morte 
intracelular ineficazes, principalmente para bactérias 
encapsuladas.1-3

Nos EUA, o risco de infecção por Streptococcus 
pneumoniae em crianças com anemia falciforme é 30 
a 100 vezes maior para bacteremia e 400 vezes maior 
para sepse ou meningite.4 A gravidade das infecções 
justificou a adoção, como rotina para os pacientes 
falcêmicos, de quimioprofilaxia com penicilina a 
partir dos três a quatro meses até os cinco anos de 
idade, sendo, no Brasil, mais empregada penicilina 
benzatina, a cada 21 dias, ou, em caso de alergia a 
este antibiótico, eritromicina.4

As dificuldades de manutenção do esquema profi-
lático e o aumento da resistência à penicilina tornam 
fundamental investir na prevenção primária contra o 
pneumococo, por meio de vacinação específica.7,8 Em-
bora em pacientes com anemia falciforme a resposta 
imune seja prejudicada pela deficiência de células B 
circulantes devido à asplenia funcional, esta alteração 
ocorre em um processo que se desenvolve a partir 

do primeiro ano de vida, consolidando-se por volta 
dos seis aos oito anos de idade3 e atingindo 94% das 
crianças aos cinco anos de idade,4 o que reforça a 
necessidade de vacinação precoce.1-3 

Existem atualmente dois tipos de vacina contra 
pneumococo disponíveis no Brasil:7

1) Vacina 23-valente (Pn23), que contém 23 sorotipos 
de pneumococo, incluindo cerca de 80% dos so-
rotipos causadores de doença invasiva no Brasil e 
induz resposta imunológica T-independente de cur-
ta duração, principalmente em imunodeprimidos, 
variável com os sorotipos de pneumococo. A vacina 
protege 80% das crianças e dos adultos jovens, mas 
não é efetiva em menores de dois anos de idade. É 
indicada para administração a partir desta idade, 
em dose única, com reforço após cinco anos. 

2) Vacina 7-valente conjugada (Pnc7), com sete soroti-
pos responsáveis por até 70% das doenças invasivas 
no Brasil. A resposta imunológica é T-dependente, 
mais duradoura e precoce, protegendo mais de 
90% das crianças hígidas contra os sete sorotipos. 
É recomendada a partir dos dois meses de idade, 
em esquema básico de três doses, quando iniciada 
antes dos sete meses, ou de duas doses, após esta 
idade. 
A utilização de Pnc7, assim como de outras vacinas 

conjugadas, possibilita a vacinação precoce contra 
pneumococo e, quando o esquema é complementado 
com Pn23, amplia-se o espectro de proteção contra o 
agente4 e aumenta-se a resposta imune.8,9 

Paralelamente, há evidências de alta efetividade de 
vacinas conjugadas contra pneumococo em pacientes 
com doença falciforme9 e sua introdução no esquema 
vacinal de crianças desta população produziu redução 
significativa na ocorrência de doença invasiva pelo 
agente em pacientes menores de dez anos, nos EUA.8

No Brasil, Pn23 e Pnc7 são disponibilizadas gratui-
tamente nos Centros de Referência para Imunobiológi-
cos Especiais (CRIEs).7 A norma técnica do Ministério 
da Saúde prevê a administração destas vacinas em 
esquema definido segundo a idade do paciente (Figura 
1),7 sendo que, em 2006, a faixa etária para utilização 
de Pnc7 foi ampliada de seis a 24 meses de idade para 
de dois meses a cinco anos.10

Os CRIEs foram criados em 1993 pelo Ministério da 
Saúde e destinam-se ao atendimento de pessoas porta-
doras de quadros clínicos que aumentam sua suscepti-
bilidade a infecções, bem como àquelas detentoras de 
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condições que condicionam risco de complicação para 
si ou para outros em virtude de motivo biológico, por 
convívio com pessoas imunodeprimidas, intolerância 
aos imunobiológicos comuns, exposição inadvertida a 
agentes infecciosos, motivos profissionais ou violência 
contra a pessoa.7

No Espírito Santo, o único CRIE (CRIE-ES) está 
localizado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 
(HINSG), em Vitória-ES.11 Em decorrência da indicação 
de vacina contra pneumococo e outros imunobiológi-
cos especiais para pessoas com asplenia anatômica ou 
funcional, atende grande número de pacientes com do-
ença falciforme, muitos encaminhados pelo Serviço de 
Referência em Triagem Neonatal da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Vitória (SRTN-APAE).

Este serviço é o único cadastrado pelo PNTN do 
Ministério da Saúde, no estado. Realiza busca ativa 
da hemoglobinopatia em recém-nascidos de todos 
os municípios, tendo examinado, entre 2004 e 2007, 
188.642 dos 204.664 nascidos vivos de mães residen-
tes no Espírito Santo, registrados no Sistema Nacional 
de Informações sobre Nascidos Vivos (92,17%). É 
composto por rede de coleta de exames, laboratório, 
sistema de busca domiciliar dos pacientes com exames 
alterados e ambulatório multidisciplinar para atendi-
mento aos pacientes.12

Considerando a abrangência do SRTN-APAE no Espí-
rito Santo, esta pesquisa teve como objetivo verificar a 
situação vacinal contra pneumococo nas crianças com 
doença falciforme diagnosticadas no serviço, para esti-
mar, em nível do estado, a cobertura da vacina contra 
pneumococo neste grupo populacional susceptível.

Metodologia

Foi realizado estudo transversal no qual todas as 
106 crianças diagnosticadas com doença falciforme 
no SRTN-APAE entre 2004 e 2007 foram identificadas 
no cadastro do serviço, que disponibilizou os pron-
tuários para coleta dos dados objeto da pesquisa. 
Posteriormente, utilizou-se o nome de cada criança e 

de sua mãe para busca no arquivo do CRIE-ES, visando 
a conferência e a complementação de informações 
sobre vacinação.

Doença falciforme foi definida como a presença 
da hemoglobina S em homozigose ou em associação 
com outras hemoglobinas anormais, de acordo com 
os critérios adotados no SRTN-APAE, excluídos os 
portadores de traço falciforme.

A situação vacinal das crianças em relação ao pneu-
mococo foi tomada como variável efeito. Considerou-se 
com esquema completo a criança que, respeitada a 
idade, completou o protocolo preconizado pelo Minis-
tério da Saúde (Figura 1).7 Com esquema incompleto 
foi classificada a criança que iniciou o protocolo, 
porém não recebeu a(s) dose(s) subsequente(s), 
inclusive reforço, e não vacinada, a criança que não 
recebeu vacina ou não possuía registro de vacinação na 
documentação consultada. Com base nisto, definiu-se 
como situação vacinal adequada, a das crianças com 
esquema completo, sendo inadequada a das crianças 
com esquema incompleto ou sem vacinação. 

Como variáveis causais foram exploradas:
1) Município de residência: agrupado em Grande 

Vitória (correspondente à região metropolitana da 
capital, incluindo Cariacica, Fundão, Guarapari, 
Serra, Viana, Vila Velha e Vitória) e interior (de-
mais municípios do estado), admitindo-se que a 
distância do CRIE-ES ao interior pudesse dificultar 
o cumprimento do esquema vacinal.

2) Idade da mãe: categorizada em até 19 anos e 20 
anos ou mais, considerada adolescência como fator 
de risco para não cumprimento do esquema vacinal; 

3) Número de irmãos: 0 a 2 e 3 a 6, esperando-se 
que o maior número de irmãos acarretasse prejuízo 
na adesão ao esquema vacinal.
Também foram estudados dados sobre raça/cor, 

gênero, idade de início do esquema de vacinação e 
vacina administrada.

Tomou-se como cobertura vacinal a proporção de 
crianças com vacinação adequada, entre as crianças 
estudadas, e como proporção de abandono, o número 
de crianças com esquema incompleto, entre as crian-
ças que iniciaram o esquema.

Utilizou-se distribuição de frequências para análise 
descritiva das variáveis. Teste qui-quadrado de Pearson 
bi-caudal, em nível de significância de 0,05, e odds 
ratio foram empregados para verificar a associação 
entre as variáveis de interesse.

As principais causas de vulnerabilidade 
de pacientes com doença falciforme a 
infecções são a disfunção esplênica e a 
hipóxia tecidual.  
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Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-

sa do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) 
(registro 31/2008). Os pesquisadores firmaram termo de 
responsabilidade de utilização de dados, pois não houve 
contato direto com os pacientes ou responsáveis para 
obtenção do consentimento livre e esclarecido.

Resultados

Entre 2004 e 2007, o SRTN-APAE realizou exames de 
triagem neonatal em 92,17%, em média, dos 204.664 

nascidos vivos do Espírito Santo (Tabela 1). Com esta 
cobertura e considerando a proporção de um caso 
para 1.800 nascidos vivos,6 seria esperada a detecção 
de 105 crianças com doença falciforme no período.

As 106 crianças que foram diagnosticadas e cons-
tituem objeto desta pesquisa eram principalmente 
brancas (81,90%), com ligeiro predomínio do sexo 
masculino (51,89%), sendo que somente 50% apre-
sentaram esquema vacinal completo contra pneumo-
coco (Tabela 2). 

A proporção de abandono (número de crianças 
com esquema incompleto no total de crianças que 

Faixa etária de início
Esquema primário Reforços

Pnc7 Pnc7 Pn23

2 a 6 meses 3 doses 
(0-2-4 meses) Com 12 a 15 meses de idade

A partir de dois anos de idade: 
- 1ª dose pelo menos seis a oito 

semanas após a última dose da Pnc7
- 2ª dose, cinco anos após a 1ª dose 

de Pn23 

7 a 11 meses 2 doses 
(0-2 meses) Com 12 a 15 meses de idade

12 a 23 meses 2 doses 
(0-2 meses) Nenhum 

24 meses e mais 2 doses 
(0-2 meses) Nenhum

Fonte: Manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais, p. 125.

Figura 1  -  Esquema de vacinação contra pneumococo segundo a idade

Tabela 1  -  Cobertura de exames de triagem neonatal oferecida pelo Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória em relação aos nascidos vivos 
de mães residentes no Espírito Santo, incidência esperada e incidência encontrada de doença 
falciforme, segundo o ano no Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Ano Nascidos vivos residentes 
no Espírito Santoa

Exames de triagem neonatal 
realizados no SRTN-APAEb

Cobertura
(%)

Casos esperados de 
doença falciformec

Casos encontrados de 
doença falciforme

2004 52.696 47.836 90,78 27 24

2005 52.009 48.347 92,96 27 33

2006 51.099 47.052 92,08 26 28

2007 48.860 45.407 92,93 25 21

TOTAL 204.664 188.642 92,17 105 106

a) Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

b) Fonte: APAE Vitória

c) Considerada proporção de um caso para 1.800 nascidos vivos
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Tabela 2  -  Características demográficas e situação vacinal contra pneumococo na população de estudo no 
Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Características das crianças n %

Raça/cora

Branco 86 81,90
Negro 07 6,67
Pardo 12 11,43

Gênero
Feminino 51 48,11
Masculino 55 51,89

Situação do esquema vacinal
Esquema completo 53 50,00
Esquema incompleto 40 37,74
Sem vacinação 13 12,26

a) Raça/cor sem informação: 1/106 (0,94%)

Tabela 3  -  Situação vacinal contra pneumococo e proporção de abandono de esquema na população de estudo, 
segundo região de residência, idade da mãe e número de irmãos no Estado do Espírito Santo. 

 Brasil, 2004 a 2007

Características das 
crianças

População de 
estudo

Iniciaram o 
esquemaa

Esquema vacinal
% de 

abandonocCompletob Incompleto Sem vacinação

n % n % n %

Residênciad

Grande Vitória 57 47 30 52,63 17 29,83 10 17,54 36,17
Interior 47 46 23 48,94 23 48,94 1 2,12 50,00

Idade da mãee

Até 19 anos 28 27 12 42,86 15 53,57 1 3,57 55,56
20 anos ou mais 64 56 38 59,38 18 28,12 8 12,50 32,14

No de irmãosf

0 a 2 83 75 45 54,22 30 36,14 8 9,64 40,00
3 a 6 16 12 6 37,50 6 37,50 4 25,00 50,00

a) Somatório das crianças com esquema completo e das crianças com esquema incompleto

b) Representa a cobertura vacinal

c) Proporção de crianças com esquema incompleto nas crianças que iniciaram o esquema

d) Região de residência sem informação: 2/106 (1,89%)

e) Idade da mãe sem informação: 14/106 (14,58%)

f) Número de irmãos sem informação: 7/106 (6,60%)

iniciaram o esquema), mostrou-se maior nas crianças 
residentes no interior, com mães de até 19 anos e com 
maior número de irmãos (Tabela 3).

Ao mesmo tempo, a cobertura vacinal (proporção 
de crianças com esquema vacinal completo no total 
de crianças estudadas) foi maior entre as crianças 
residentes na Grande Vitória, com mãe de 20 anos 
ou mais e com menor número de irmãos (Tabela 3). 

No entanto, a região de residência, a idade materna 
e o número de irmãos não influenciaram significati-

vamente a situação vacinal das crianças quando esta 
situação foi categorizada em adequada ou inadequada, 
este último grupo sendo formado pelas crianças com 
esquema vacinal incompleto e pelas não vacinadas 
(Tabela 4).

Entre as 93 crianças que pelo menos iniciaram 
vacinação, 74,15% o fizeram entre dois a seis meses 
de idade. As demais, tiveram início tardio do esquema: 
16,13% entre sete a 11 meses e idade; 5,38%, entre 
um e dois anos; e 4,30%, após os dois anos. 
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Foi utilizada Pnc7 na vacinação destas 93 crianças, 
porém três delas, nascidas em 2004, usaram também 
Pn23, aplicada após os dois anos de idade, na se-
quência de esquemas iniciados no primeiro ano de 
vida e nos quais houve falhas de intervalo e de número 
de doses.

Discussão

O grande percentual dos nascidos vivos do Espírito 
Santo nos quais o SRTN-APAE realiza triagem neonatal 
para hemoglobinopatias possibilita estimar a incidên-
cia de doença falciforme no estado, na população alvo 
do programa, com razoável confiabilidade.

Nesta perspectiva, cabe discutir alguns aspectos em 
relação à distribuição das crianças estudadas segundo 
características demográficas.

Sabe-se que a prevalência da doença falciforme na 
população negra é maior do que na população branca, 
o que não foi observado na presente pesquisa, talvez 
pelo fato de que, nos prontuários utilizados como fonte 
de dados, raça/cor é uma classificação em geral auto-
atribuída e de caráter subjetivo. No entanto, é preciso 
registrar a possível interferência da expressiva quan-
tidade de brancos existente na população residente 

no Espírito Santo – sete vezes maior que a de negros, 
segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2000.13

Outra característica da população do estado, que 
concentrava, em 2007, 48,47% de seus habitantes 
na região da Grande Vitória, pode explicar o pre-
domínio desta região como local de residência das 
crianças.14

Por outro lado, como a população de estudo tem 
tamanho comparável à incidência esperada de doença 
falciforme entre os nascidos vivos do Espírito Santo, 
estima-se que a cobertura vacinal contra pneumococo 
existente nesse grupo populacional seja semelhante à 
encontrada nesta pesquisa.

Ressalva-se, como limitação quanto ao método 
utilizado na presente pesquisa, o fato de não se ter 
realizado inquérito domiciliar para leitura dos cartões 
de vacinação, visando obter classificação adequada 
de crianças que eventualmente foram vacinadas em 
clínicas particulares ou em outros estados, bem como 
corrigir erros de registro.15-17 

As dificuldades operacionais inerentes à realização 
de inquéritos domiciliares justificam a realização 
de levantamento de registros rotineiros,18 como o 
prontuário do paciente, que, neste estudo, foi ainda 

Tabela 4  -  Estudo de associação entre a situação vacinal contra pneumococo e as variáveis região de residência, 
idade da mãe e número de irmãos no Estado do Espírito Santo. Brasil, 2004 a 2007

Características das crianças

Situação vacinal

Qui-quadrado de 
Pearson Odds ratioAdequadaa Inadequadab

n % n %

Residência     

Grande Vitória 30 52,63 27 47,37 0,141 1,16

Interior 23 48,94 24 51,06 p=0,708 IC=0,54-2,51

Idade da mãe     

Até 19 anos 12 42,86 16 57,14 2,142 0,51

20 anos ou mais 38 59,38 26 40,62 p=0,143 IC=0,21-1,26

No de irmãos     

0 a 2 45 54,22 38 45,78 1,501 1,97

3 a 6 6 37,50 10 62,50 p=0,221 IC= 0,66-5,93

a) Situação vacinal adequada: crianças com esquema completo

b) Situação vacinal inadequada: crianças com esquema incompleto ou sem vacinação
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confrontado com o registro de vacinação arquivado no 
CRIE-ES, em uma estratégia que certamente aumentou 
a confiabilidade da fonte.

Considerando a limitação acima descrita, o 
esquema vacinal completo, condição que define co-
bertura vacinal, foi observado em 50% das crianças 
estudadas. Ainda que possa estar subestimada em 
função de eventuais falhas relacionadas às fontes de 
dados utilizadas, tal proporção indica que existem, 
no estado, muitas crianças com doença falciforme 
desprotegidas contra pneumococo e, portanto, uma 
baixa cobertura vacinal.

A não vacinação ou a não conclusão de esquemas 
vacinais podem ser justificadas, entre outros, por fa-
tores como esquecimento, dificuldade na percepção 
da doença, medo de reação vacinal, desconhecimento 
da vacina e medo do procedimento, questões que não 
foram abordadas nesta pesquisa.16,17,19

Da mesma forma, esta pesquisa não investigou 
que impacto causaria sobre a vacinação a ocorrência 
de eventos como as internações, mais frequentes nas 
crianças com doença falciforme do que na população 
geral,20 nem a interferência da mortalidade, que chega 
a 0,59 óbitos por 100 pacientes-ano.21

Também não foram estudados problemas relaciona-
dos ao serviço de saúde e aos produtos ali disponibili-
zados.15,16,19 Por exemplo, o horário de funcionamento 
do CRIE-ES, de 7 às 16 horas em dias úteis, bem como 
eventuais períodos de falta de imunobiológico, podem 
ter contribuído para os resultados observados.

Explorou-se nesta pesquisa, especificamente, a dis-
tância existente entre o local de residência e o serviço, 
bem como a idade materna e o número de irmãos, 
fatores que também podem interferir no cumprimento 
dos esquemas vacinais.16,17 Não se encontrou diferença 
significativa entre os grupos de comparação nestas 
variáveis, embora a proporção de crianças com esque-
ma de vacinação completo, ou seja, adequadamente 
vacinadas, tenha se mostrado maior nas residentes na 
Grande Vitória, com mãe de 20 anos ou mais e com 
menor número de irmãos.

A alta proporção de crianças não vacinadas, das 
que iniciaram tardiamente o esquema e daquelas que 

não o completaram permitem levantar a hipótese de 
que não tenha sido realizada ou que tenha ocorrido 
falha na busca domiciliar dos pacientes, a qual seria 
da responsabilidade inicial do SRTN-APAE ou, em caso 
de interrupção de esquema, do CRIE-ES. 

A vulnerabilidade dos pacientes com doença falci-
forme ao S. pneumoniae e os efeitos daí decorrentes 
no aumento da morbimortalidade, a possibilidade de 
obtenção de proteção precoce e efetiva contra este 
bioagente patogênico nesta população cuja resposta 
imune fica mais prejudicada com o aumento da idade e 
a disponibilidade de vacina no serviço público de saúde 
tornam importante a realização de ações concretas 
para garantir alta cobertura vacinal específica o mais 
cedo possível a partir do momento em que ocorre o 
diagnóstico da hemoglobinopatia.

Acredita-se que é fundamental promover a educa-
ção permanente dos profissionais de saúde, que são 
os grandes responsáveis pela indicação, prescrição 
e administração de vacinas, bem como pela orien-
tação aos pais sobre a importância do cumprimento 
dos esquemas vacinais. Além disso, descentralizar o 
CRIE-ES, disponibilizar suprimento adequado de imu-
nobiológicos e ampliar o horário de funcionamento 
do serviço poderiam beneficiar os pacientes. Ainda se 
faz necessário investir na vigilância e busca domiciliar 
de pacientes, no registro correto de dados e no apro-
fundamento de estudos sobre cobertura vacinal contra 
pneumococo nas crianças com doença falciforme.

Adicionalmente, registra-se que a administração 
de Pn23 em três crianças de dois anos de idade 
ocorreu em 2006, quando a recomendação para o 
uso da vacina Pnc7 nos CRIE’s foi ampliada dos dois 
aos cinco anos.10 É possível que isto represente uma 
falha transitória relacionada à capacitação imediata 
de pessoal sobre as novas normas que entravam em 
vigor naquela época. 
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Nota Técnica:
Atualização da lista de causas de mortes evitáveis
por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil

As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas preveníveis, total ou parcialmente, por 
ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época. Essas causas devem 
ser revisadas à luz da evolução do conhecimento e tecnologias para as práticas da atenção à saúde. 

Sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, foi construída uma 
proposta de lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde (SUS), com a par-
ticipação de especialistas após intenso debate sobre o tema. Durante a construção desta lista, foram reportadas 
diversas experiências e, em 2008, foi publicada a primeira versão. Usualmente, as listas de evitabilidade passam 
por sucessivas revisões e atualizações, em função de validações locais, avanços no conhecimento ou de mudanças 
do quadro de morbimortalidade. A primeira revisão da lista publicada em 2008 ocorreu durante oficina específica 
realizada na 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doen-
ças (9ª  EXPOEPI), em 2009. A partir de discussão com especialistas, execução de análises e testes de validação, 
propôs-se a atualização da Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de 
Saúde do Brasil (2008), cujas modificações foram direcionadas ao grupo de menores de cinco anos de idade.

As mortes foram classificadas agregadas em três grupos: 
1) Causas evitáveis; 
2) Causas de morte mal-definidas e 
3) Demais causas de morte (não claramente evitáveis). 

No grupo 1: Causas evitáveis
Destacam-se as seguintes alterações:
1.1. Mortes reduzíveis por ações de imunoprevenção: inclui apenas os óbitos por tuberculose miliar 

(A19) e tuberculose do sistema nervoso (A17), por serem essas causas evitáveis pela vacina BCG. Os demais 
códigos da tuberculose foram incluídos no Subgrupo 1.3. 
1.2.1.  Mortes reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação: inclui Síndrome da angústia 

respiratória do recém-nascido (doença da membrana hialina), remanejada do subgrupo 1.2.3 
Mortes reduzíveis por adequada atenção ao feto e recém nascido, tendo em vista que se trata de 
patologia própria da prematuridade, prevenível por ações de manejo adequado durante a gestação. 
Foram incluídas, ainda, as seguintes causas: complicações da placenta e membranas, hemorragia 
pulmonar, hemorragia intracraniana e enterocolite necrotizante.

1.2.2.  Mortes reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto: inclui causas como placenta 
prévia, descolamento prematuro de placenta; retirado o código P24.3.

1.2.3.  Mortes reduzíves por adequada atenção ao feto e recém nascido: foram especificados os 
códigos selecionados dos transtornos respiratórios do período perinatal.

1.4. Mortes reduzíveis por ações adequadas de  promoção à saúde vinculadas a ações adequadas de 
atenção em saúde: inclui causas remanejadas de outros grupos, como: desidratação (pela sua associação 
com a diarréia); anemias carenciais (por estarem associadas às deficiências nutricionais);  síndrome da 
morte súbita na infância (antes classificada no grupo 3. Demais causas não claramente evitáveis).

No grupo 2: Causas de morte mal-definidas
Inclui causas anteriormente classificadas como evitáveis, quais sejam: morte fetal de causa não especificada 

(P95) e afecções originadas no período perinatal, não especificadas (P96.9).

Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil
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A seguir, apresenta-se a lista publicada por Malta e colaboradores1, com as atualizações realizadas. 

I. Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do 
 Sistema Único de Saúde em menores de cinco anos

1. Causas evitáveis
1.1. Reduzíveis por ações de imunoprevenção: Tuberculose do sistema nervoso (A17); Tuberculose 

miliar (A19); Tétano neonatal (A33); Outros tipos de tétano (A35); Difteria (A36); Coqueluche (A37); 
Poliomielite aguda (A80); Sarampo (B05); Rubéola (B06); Hepatite B (B16); Caxumba (B26.0); Meningite 
por Haemophilus (G00.0); Rubéola congênita (P35.0); Hepatite viral congênita (P35.3).

1.2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação, parto, feto e ao recém-nascido  
1.2.1. Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação: Sífilis congênita (A50); Doenças pelo 

vírus da imunodeficiência humana (B20 a B24); Feto e recém-nascidos afetados por complicações 
da placenta e das membranas (P02.2, P02.3, P02.7, P02.8, P02.9); Afecções maternas que afetam 
o feto ou o recém-nascido (P00, P04); Complicações maternas da gravidez que afetam o feto ou o 
recém-nascido (P01); Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal (P05); Transtornos relaciona-
dos com gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, não classificados em outra parte (P07); 
Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (P22.0); Hemorragia pulmonar originada no 
período perinatal (P26); Hemorragia intracraniana não traumática do feto e do recém-nascido 
(P52); Isoimunização Rh e ABO do feto ou do recém-nascido (P55.0, P55.1); Doenças hemolíticas 
do feto ou do recém-nascido devidas à isoimunização (P55.8 a P57.9); Enterocolite necrotizante 
do feto e do recém-nascido (P77).

1.2.2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto: Placenta prévia e descolamento prematuro 
da placenta (P02.0 a P02.1); Feto e recém-nascido afetados por afecções do cordão umbilical (P02.4 
a P02.6); Outras complicações do trabalho de parto ou do parto que afetam o recém-nascido (P03); 
Transtornos relacionados com gestação prolongada e peso elevado ao nascer (P08); Traumatismo 
de parto (P10 a P15); Hipóxia intra-uterina e asfixia ao nascer (P20, P21); Aspiração neonatal (P24, 
exceto P24.3). 

1.2.3. Reduzíveis por adequada atenção ao feto e ao recém-nascido: Transtornos respiratórios 
específicos do período perinatal (P22.1, P22.8, P22.9, P23, P25, P27, P28); Infecções específicas 
do período perinatal (P35 a P39.9, exceto P35.0 e P35.3); Hemorragia neonatal (P50 a P54); Outras 
icterícias perinatais (P58, P59); Transtornos endócrinos e metabólicos transitórios específicos e do 
recém-nascido (P70 a P74); Transtornos hematológicos do recém-nascido (P60, P61); Transtornos 
do aparelho digestivo do recém-nascido (P75 a P78); Afecções que comprometem o tegumento 
e a regulação térmica do recém-nascido (P80 a P83); Outros transtornos originados no período 
perinatal (P90 a P96.8).

1.3. Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento: Tuberculose respiratória, com confir-
mação bacteriológica e histológica (A15); Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica 
e histológica (A16); Tuberculose de outros órgãos (A18); Meningite (G00.1 a G03); Infecções agudas das 
vias aéreas superiores (J00 a J06); Pneumonia (J12 a J18); Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores 
(J20 a J22); Edema de laringe (J38.4); Doenças crônicas das vias aéreas inferiores (J40 a J47, exceto J43 e 
J44); Doenças pulmonares devidas a agentes externos (J68 a J69); Outras doenças causadas por clamídias 
(A70 a A74); Outras doenças bacterianas (A30, A31, A32, A38, A39, A40, A41, A46, A49); Hipotireoidismo 
congênito (E03.0, E03.1); Diabetes mellitus (E10 a E14); Distúrbios metabólicos – fenilcetonúria (E70.0) 
e deficiência congênita de lactase (E73.0); Epilepsia (G40, G41); Síndrome de Down (Q90); Infecção do 
trato urinário (N39.0); Febre reumática e doença cardíaca reumática (I00 a I09).

Deborah Carvalho Malta e colaboradores
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1.4. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de 
atenção à saúde: Doenças infecciosas intestinais (A00 a A09); Algumas doenças bacterianas zoonóticas 
(A20 a A28); Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais (A90 a A99); Rickettsioses (A75 a A79); 
Raiva (A82); Doenças devidas a protozoários (B50 a B64); Helmintíases (B65 a B83); Outras doenças 
infecciosas (B99); Anemias nutricionais (D50 a D53); Deficiências nutricionais (E40 a E64); Desidrata-
ção (E86); Acidentes de transportes (V01 a V99); Envenenamento acidental por exposição a substâncias 
nocivas (X40 a X44); Intoxicação acidental por outras substâncias (X45 a X49); Síndrome da morte súbita 
na infância (R95); Quedas acidentais (W00 a W19); Exposição ao fumo, ao fogo e às chamas (X00 a X09); 
Exposição às forças da natureza (X30 a X39); Afogamento e submersão acidentais (W65 a W74); Outros 
riscos acidentais à respiração (W75 a W84); Exposição à corrente elétrica, à radiação e a temperaturas 
e pressões extremas do ambiente (W85 a W99); Agressões (X85 a Y09); Eventos cuja intenção é indeter-
minada (Y10 a Y34); Exposição a forças mecânicas inanimadas (W20 a W49); Acidentes ocorridos em 
pacientes durante prestação de cuidados médicos e cirúrgicos (Y60 a Y69); Reação anormal em pacientes 
ou complicação tardia, causadas por procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos médicos, sem 
menção de acidentes ao tempo do procedimento (Y83 a Y84); Efeitos adversos de drogas, medicamentos 
e substâncias biológicas usadas com finalidade terapêutica (Y40 a Y59).

2. Causas de morte mal-definidas
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte (R00 

a R99, exceto R95); Morte fetal de causa não especificada (P95); Afecções originadas no período perinatal, não 
especificadas (P96.9).

3. Demais causas (não claramente evitáveis)
As demais causas de morte.
O grupo de especialistas sugeriu que as análises fossem processadas por peso ao nascer, considerando evitáveis 

as mortes de casos com peso a partir de 1500g, subdivididos nas seguintes categorias: 1500g a 2499g; ≥2500g. 
Recomendou-se realizar novas validações da lista e verificar critérios de magnitude para inclusão na lista. Os 
acidentes de trânsito/transporte, antes incluindo os códigos V01 a V89, passaram incluir os códigos de V01 a V99.

II. Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do 
 Sistema Único de Saúde na população de cinco a 74 anos 

Ainda haverá reuniões para validação específica, porém, sugeriu-se aplicar as mesmas alterações referentes 
às doenças imunopreviníveis e relativas à promoção à saúde referidas na lista dos menores de cinco anos. Os 
“Acidentes de trânsito/transporte antes referenciados de (V01 a V89)” passaram para “Acidentes de trânsito/
transporte (V01 a V99)”. A lista completa pode ser conferida em Malta e colaboradores, 2007. 

Referência

1.  Malta DC, Duarte EC,  Almeida MF, Dias MAS,  Morais Neto OL,  Moura L et al.  Lista de causas de mortes evitáveis por 
intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2007;16(4):233-244, out-dez 
2007.
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Introdução
A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-

cação trimestral de caráter técnico-científico destinada 
aos profissionais dos serviços de saúde e editada pela 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemio-
logia em Serviços, da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (CGDEP/SVS/MS). Sua principal 
missão é difundir o conhecimento epidemiológico vi-
sando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), metodologias, e estudos 
aplicáveis às ações de vigilância, prevenção e controle. 
Nela, também são divulgadas portarias, regimentos e 
resoluções do Ministério da Saúde, bem como normas 
técnicas relativas aos programas de prevenção e assis-
tência, controle de doenças e vetores.  

A política editorial da publicação está pautada nos 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos 
a Periódicos Biomédicos” do International Commit-
tee of Medical Journal Editors – ICMJE (http://www.
icmje.org/). 

Modalidades de trabalhos
O Corpo Editorial da revista acolhe manuscritos 

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

Apresentação dos trabalhos 
O trabalho apresentado deve ser acompanhado de 

uma carta dirigida à Editoria da revista e do Termo de 
Transferência de Direitos Autorais. Os autores são os 
responsáveis pela veracidade e ineditismo do trabalho. 

A carta de encaminhamento deve expressar: 1) que o 
manuscrito ou trabalho semelhante não foi publica-
do, parcial ou integralmente, tampouco submetido à 
publicação em outros periódicos; 2) os conflitos de 
interesse dos autores com a pesquisa relatada ou a sua 
inexistência; e 3) que todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica e aprovação da 
versão final. A carta deve ser assinada por todos os 
autores, sem exceção.

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

ços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodução 
– total ou parcial – por outros periódicos, tradução 
para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos 
com artigos da revista não é permitida, senão sob 
autorização expressa destes editores. 

Deve ser enviado, junto com a carta de encami-
nhamento, o “Termo de cessão de direitos autorais” 
assinado por cada um dos autores e cujo modelo 
encontra-se na página eletrônica da SVS: http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1133. 

Formato de um trabalho para publicação
O trabalho deve ser digitado em português, espaço 

duplo, fonte Times New Roman 12, no formato RTF 
(Rich Text Format), impresso em folha-padrão A4 
com margens de 3cm e remetida a cópia impressa e 
gravação magnética  (CD-Rom, disquete) exclusiva-
mente por correios. Tabelas, quadros, organogramas 
e fluxogramas apenas são aceitos se elaborados pelo 
Microsoft Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, foto-
grafias, somente se elaborados nos formatos EPS, BMP 
ou TIFF, no modo CMYK, em uma única cor – preto, 
em suas várias tonalidades. Todas as páginas devem 
ser numeradas, inclusive as das tabelas e figuras. Não 
são aceitas notas de texto de pé de página. Tabelas e 
figuras devem vir em arquivos separados. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deve conter: 

Página de rosto - compõe-se de: 1) título do artigo 
– em português e inglês; 2) título resumido para refe-
rência no cabeçalho das páginas; 3) nome completo 
dos autores e da instituição a que pertencem com o 
endereço completo, números de fax e de telefones para 
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contato; 4) E-mail do autor principal para contato; 
5) Créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se 
pertinente. 

Resumo - parágrafo de 150 palavras, estruturado 
com as seguintes seções: 1) objetivo; 2) metodologia; 
3) resultados;  e 4) conclusão do estudo. 

Para pesquisas clínicas, é obrigatória a apresenta-
ção do número de identificação em um dos registros de 
ensaios clínicos validados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo ICMJE (http://www.icmje.org/). 

Imediatamente ao Resumo, devem ser listados 
três a cinco descritores, escolhidos a partir da lista 
de Descritores de Saúde do Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da 
Organização Pan-Americana de Saúde [Bireme/Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS)], 
ou três a cinco palavras-chave escolhidas a partir de 
dados do resumo. 

 Summary - versão em inglês do Resumo, que 
também deve ser acompanhado dos descritores ou 
palavras-chave em inglês (key words). 

Relatório completo – Introdução, Metodologia, 
Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências, 
nesta ordem, seguidos das tabelas e figuras em ordem 
sequencial. Todos esses itens são obrigatórios para os 
artigos originais (detalhes na seção seguinte); as de-
mais modalidades de artigos podem dispor desse ou de 
outro formato, à escolha do autor, sempre pautado na 
racionalidade, objetividade, clareza e inteligibilidade 
do relatório. 

O relatório completo de um artigo original deve 
respeitar a seguinte sequência estrutural:

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo, nesta ordem.

Metodologia
Descrição da metodologia, com os procedimentos 

analíticos adotados. 
Pesquisas clínicas devem apresentar número de 

identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela OMS e pelo ICMJE (http://www.icmje.
org/). 

Considerações éticas - desde que pertinentes, 
devem ser destacadas como último parágrafo da Me-
todologia, fazendo menção às comissões de ética em 
pesquisa que aprovaram o projeto. 

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo con-

siderar tabelas e figuras, desde que auto-explicativas 
(ver o item tabelas e figuras).

Discussão
Comentários sobre os resultados, suas implicações 

e limitações. Discussão do estudo com outras publica-
ções de relevância para o tema  e no último parágrafo 
da seção, as conclusões. 

Agradecimentos
Após a secção da discussão e no fim do relato do 

estudo; devem-se limitar ao mínimo indispensável.

Referências
Para a citação das referências, no texto, deve-se 

utilizar o sistema numérico. Os números serão grafa-
dos em sobrescrito (sem parênteses), imediatamente 
após a passagem do texto em que é feita a citação e 
separados entre si por vírgulas. Em caso de números 
sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 
enumerando a primeira referência e a última do in-
tervalo da citação (Ex.: 7,10-16). Após a Discussão ou 
Agradecimentos, as referências serão listadas segundo 
a ordem de citação no texto. 

Em cada referência, deve-se listar até os seis pri-
meiros autores, seguidos da expressão et al para os 
demais. Os títulos de periódicos, livros e editoras de-
vem constar por extenso. As citações são limitadas a 30, 
preferencialmente. Para artigos de revisão sistemática 
e meta-análise, não há limite de citações. 

O formato das referências deve seguir os “Re-
quisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 
Periódicos Biomédicos” do ICMJE (http://www.icmje.
org/) com adaptações definidas pelos editores, 
conforme os exemplos abaixo: 

Anais de congresso
1.  Silva EM, Santos E, Guerra NMM, Marqui R, Melo SCC 

e Leme TH. Escorpionismo em Bandeirantes, Paraná: 
ações integradas na análise da situação e controle do 
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escorpião amarelo – Tityus serrulatus. In: Anais da 8a 

Expoepi – Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças; 2008; Brasília, Brasil. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. p.84.

Artigos de periódicos
2. Melione LPR, Mello Jorge MHP. Morbidade Hospitalar 

por Causas Externas no Município de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, Brasil. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde. 2008; 17(3):205-216.

Autoria institucional
3. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. 7a 
ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2007.

Livros
4. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiologia 

Clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Armed; 2006.

Livros, capítulos de
5. Medronho RA, Perez MA. Distribuição das Doenças 

no Espaço e no Tempo. In: Medronho RA et al. 
Epidemiologia. São Paulo: Atheneu; 2004. p.57-71.

Material não publicado
6. Tian D, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of 

balancing selection in Arabidopsis. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America. No prelo 2002.

Portarias e Leis
7. Portaria no 1, de 17 de janeiro de 2005. Regulamenta 

a implantação do Subsistema de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, integrando o 
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Diário 
Oficial da União, Brasília, p.39, 16 fevereiro 2005. 
Seção 1.

8. Brasil. Lei no 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta 
a obrigatoriedade do Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. 
Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. 
Seção 1.

Referências eletrônicas
9. Ministério da Saúde. Informações de saúde [acessado 

durante o ano de 2002, para informações de 1995 

a 2001] [Monografia na internet] Disponível em 
http://www.datasus.gov.br

10. Almeida MF, Novaes HMD, Alencar GP . Mortalidade 
neonatal no Município de São Paulo: influência do 
peso ao nascer e de fatores sócio-demográficos e 
assistenciais. Rev. Bras. Epidemiol. 2002; 5(1):93-
107 [acessado em 11 nov. 2008]. Disponível em 
http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v5n1/11.pdf

Teses
11. Waldman EA. Vigilância epidemiológica como prática 

de saúde pública [Tese de Doutorado]. São Paulo 
(SP): Universidade de São Paulo; 1991.

Tabelas e figuras
As tabelas e as figuras (são considerados como 

“figuras”: quadros, gráficos, mapas, fotografias, 
desenhos, fluxogramas, organogramas) devem ser 
enviadas, em arquivos separados, por ordem de ci-
tação no texto. 

O título deve ser conciso, evitando o uso de abre-
viaturas ou siglas; estas, quando indispensáveis, serão 
traduzidas em legendas ao pé da própria tabela ou 
figura. 

Tabelas, quadros, organogramas e fluxogramas 
apenas serão aceitos se elaborados pelo Microsoft 
Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, fotografias, 
somente se elaborados nos formatos EPS, BMP ou TIFF, 
no modo CMYK, em uma única cor – preto, em suas 
várias tonalidades. 

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

escritos com maiúsculas (Ex: DOU; USP; OIT). Em sua 
primeira aparição no texto, acrônimos desconhecidos 
serão escritos por extenso, acompanhados da sigla en-
tre parênteses. Siglas e abreviaturas compostas apenas 
por consoantes serão escritas em letras maiúsculas. 
Siglas com quatro letras ou mais serão escritas em 
maiúsculas se cada uma delas for pronunciada sepa-
radamente (Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro 
letras ou mais e que formarem uma palavra (siglema), 
ou seja, que incluírem vogais e consoantes, serão 
escritas apenas com a inicial maiúscula (Ex: Funasa; 
Datasus; Sinan). Siglas que incluírem letras maiúsculas 
e minúsculas originalmente, serão escritas como foram 
criadas (Ex: CNPq; UnB). Para siglas estrangeiras, 
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recomenda-se a correspondente tradução em por-
tuguês, se for largamente aceita; ou o uso da forma 
original, se não houver correspondência em português, 
ainda que o nome por extenso – em português – não 
corresponda à sigla. (Ex: Unesco = Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 
MRPII = Manufacturing Resource Planning). Algumas 
siglas, popularizadas pelos meios de comunicação, 
assumiram um sentido próprio; é o caso de AIDS = 
síndrome da imunodeficiência adquirida, sobre a qual 
o Ministério da Saúde decidiu recomendar que seus 
documentos a reproduzam como se tratasse de nome 
de doença, “aids”, em letras minúsculas. (Brasil. 
Fundação Nacional de Saúde. Manual de editoração 
e produção visual da Fundação Nacional de Saúde. 
Brasília: Funasa, 2004. 272p.).

Análise e aceitação dos trabalhos
Os trabalhos submetidos são analisados por re-

visores (revisão por pares) e publicados desde que 
aprovados pelo Comitê Editorial e Editoria Executiva. 

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

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

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