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Qualidade da informação e avaliação de indicadores: 
contribuição às ações de vigilância

Editorial

É com satisfação que apresentamos o número três da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde à comunidade 
científica brasileira e aos milhares de técnicos inseridos nos serviços de saúde de todo o Brasil. Consideramos 
que cada nova edição representa um momento ímpar de retorno aos leitores os conhecimentos gerados no âmbito 

do SUS. Desse modo, estamos dando prosseguimento à busca do aperfeiçoamento da disseminação das informações 
epidemiológicas para os serviços de saúde, em cumprimento de um dos mais importantes objetivos desta publicação.  

Nesta edição, os três primeiros artigos abordam temas relacionados à imunização. A manutenção de coberturas 
vacinais adequadas em um país com dimensões continentais como o Brasil é um desafio. Inicialmente, Teixeira & Mota 
comparam estimativas de coberturas vacinais (CV) obtidas mediante utilização de diferentes denominadores, visando 
identificar o método mais adequado para avaliação desse indicador em menores de um ano. Este artigo contribui ao 
entendimento das estimativas disponíveis, realizando uma avaliação crítica dos diversos denominadores utilizados, e 
discute as variações nos achados de CV a depender do indicador adotado. Os autores também discutem escolhas quanto 
ao melhor indicador, considerando diversos aspectos, dentre eles o tamanho do município, e abordam as relações entre 
essas variações e outros indicadores, a exemplo das taxas de fecundidade. O artigo traz ao leitor uma visão crítica sobre 
o tema, tão importante considerando-se a heterogeneidade das CV no país, e contribui para o conhecimento referente 
à obtenção de indicadores de saúde de qualidade e confiáveis.1 O segundo estudo, apresentado por Santos & Oliveira, 
refere-se a uma avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas dos idosos sobre a vacina contra influenza. Questões 
acerca do conhecimento, forma de prevenção e atitude dos idosos quando acometidos pela doença foram aplicadas 
e os autores discutem sobre a adequação desse saber, apontando para a necessidade de estratégias de educação dire-
cionadas para este grupo populacional.2

Ainda nesse tema, Teixeira & Rocha apresentam resultados referentes à vigilância das coberturas de vacinação no 
país, através da utilização de método para monitoramento das coberturas vacinais. Os resultados apontam desigualdades 
entre os municípios de diversas regiões, permitindo identificação daqueles considerados prioritários para atuação e 
possibilitando ações imediatas. O trabalho contribui, dessa forma para o aperfeiçoamento das ações de monitoramento 
das coberturas vacinais desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações.3 

As ações de identificação de vetores são importantes para o controle de doenças transmitidas por esses agentes. 
Dentre esse grupo, destacam-se as leishmanioses, transmitidas por Lutzomya sp. Nesse contexto, Carvalho e colabo-
radores analisam dados referentes ao monitoramento de flebotomíneos, trazendo subsídios para as ações de controle 
dos vetores das leishmanioses, em particular a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Distrito Federal.4 São 
apresentados, também, resultados referentes ao levantamento flebotomínico realizado na Bahia, discutindo a importância 
das diversas espécies encontradas  para o contexto da vigilância epidemiológica da LTA.5

Outro tema apresentado nesta edição refere-se à análise de Sistemas de Informação. Não restam dúvidas de que a 
qualidade da informação é fundamental para a correta avaliação do perfil epidemiológico de doenças e adequação das 
medidas de controle. No primeiro artigo sobre esse tema, Malhão e colaboradores abordam a qualidade dos dados 
de sistemas de vigilância, exemplificado através da avaliação da qualidade do preenchimento do Sinan-TB. Os autores 
discutem índices de avaliação da completitude das variáveis inseridas no sistema, sugerindo a aplicação desse método 
em grandes centros que possuam elevada carga de TB.6 

O grau de implantação do programa de controle da transmissão vertical do HIV em maternidades é avaliado por 
Santos e colaboradores. Esse artigo analisa as dificuldades identificadas e apresenta recomendações aos serviços de 
saúde para implementar o programa.7

Um estudo transversal foi utilizado por Monteiro e colaboradores para avaliação do estado nutricional de escolares. 
Os autores discutem achados referentes ao sobrepeso/obesidade e desnutrição/risco nutricional na população estudada 
e à importância de mudanças no estilo de vida direcionadas a este grupo etário.8 Por sua vez, Aerts e colaboradores 
discutem achados referentes à análise da imagem corporal de adolescentes e ressaltam o significado da presença de 
insatisfação com o corpo neste grupo, apresentando sugestões para o enfrentamento do problema.9
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Finalmente, o artigo apresentado por Dias e colaboradores analisam o Sistema de Informação do Câncer do Colo do 
Útero (Siscolo) por regiões, no Brasil. Destacamos a relevância do tema, voltado ao Sistema de Informação referente 
a uma doença que contribui de forma significativa para a morbimortalidade de mulheres no país. O trabalho avalia as 
variáveis relacionadas às características da oferta de exames citopatológicos, o perfil das alterações mais encontradas e 
a adequação das amostras. Os autores concluem que os valores dos indicadores encontram-se abaixo das necessidades 
mínimas de cobertura, com repetição de exames no mesmo grupo de mulheres; como resultados positivos relatam 
redução no diagnóstico de lesões invasivas, com aumento no diagnóstico de lesões pré-neoplásicas. Entretanto, mais 
do que análise dos resultados apresentados que, sem dúvida são de relevância para o entendimento do problema, sa-
lientamos o caráter pioneiro do estudo, e, de certo modo, a ousadia dos autores em analisar um sistema de informação 
com implantação ainda recente no país.10 

A partir desta breve apresentação dos artigos que compõem o número três da Revista Epidemiologia e Serviços 
de Saúde, podemos constatar que os temas apresentados contribuem para a melhoria da qualidade da informação e, 
consequentemente, das ações de vigilância desenvolvidas no território nacional. 

No momento em que inicio as minhas atividades como editora desta Revista, aproveito para agradecer a Regina Fer-
nandes, editora executiva durante doze anos, período no qual foi responsável pela organização do processo editorial que 
se encontra em vigência atualmente. Além disto, agradeço a atenção e o trabalho de toda a equipe da Coordenação-Geral 
de Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços (CGDEP), particularmente às editoras assistentes, responsáveis pelo 
atendimento diário às rotinas da Revista e, também, ao Comitê Editorial e ao conjunto de revisores, pela colaboração 
na produção deste número.

Susan Martins Pereira 
Editora Executiva 
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Denominators for Vaccine Coverage Estimates: a Database Study to Estimate the 
Population Less Than One Year of Age

Artigo

originAl Denominadores para o cálculo de coberturas vacinais: 
um estudo das bases de dados para estimar a população 
menor de um ano de idade*

Endereço para correspondência:  
Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, 
Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal, 4o andar, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70304-000
E-mail: antonia.teixeira@saude.gov.br

Antonia Maria da Silva Teixeira
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil

Eduardo Luiz Andrade Mota
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil

Resumo
Objetivo: identificar estimativas populacionais que forneçam coberturas vacinais (CV) mais acuradas em menores de um ano 

de idade. Metodologia: este estudo ecológico-espacial avaliou CV em 2005 utilizando registros do Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos (Sinasc) ou estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) como denominador. 
Compôs o numerador as terceiras doses da vacina tetravalente (DTP+Hib) extraídas do Sistema de Informação de Avaliação do 
Programa de Imunizações (SI-API). Compararam-se CV por estratos e porte populacional calculando-se os coeficientes de correla-
ção de Pearson expressos em R2. Resultados: observaram-se CV atípicas, mais elevadas utilizando-se Sinasc e nos municípios de 
pequeno porte (<100 Nascidos Vivos (NV)/ano). Nestes, as estimativas populacionais parecem menos precisas. O R2 entre o número 
de NV e população estimada para municípios com <100, 100-999 e ≥1.000 NV/ano foram, respectivamente, 59,8%, 87,8% e >95%. 
Conclusão: os resultados sugerem que o Sinasc, indica-se como melhor estimador das CV <1 ano. Este achado deve ser interpretado  
com cautela para municípios de pequeno porte. Incorporação de crítica no SI-API promoverá melhoria na qualidade dos dados.

Palavras-chave: cobertura vacinal; nascidos vivos; estimativa populacional; sistema de informação. 

Summary
Objective: to identify population estimates to provide more accurate vaccine coverage (VC) in children under one year 

old. Methodology: the spatial-ecological study evaluated VC in 2005 using either data of the Brazilian National Live Births 
Information System (Sinasc), or the estimate of the population <1 year of age of the Brazilian Institute for Geography and 
Statistics (IBGE). In the numerator we used the number of 3rd doses of DTP+HIB vaccine administered, provided by the Na-
tional Immunization Program Information System (SI-API). VC estimates were compared according to population size and 
Pearson´s Correlation Coefficient was estimated (R2). Results: outlier values were obtained when using any of the popula-
tion estimates, especially Sinasc, as well as data related to small towns (<100 live births/year). For those towns, estimates 
seem less precise. Person’s Correlation Coefficient (R2) between the number of live births and IBGE population estimate for 
municipalities with <100, 100-999 and ≥1,000 live births were, respectively, 59.8%, 87.8% and >95%. Conclusion: Sinasc 
seems to be the best estimate for VC, considering its increasing coverage. Caution is  highly recommended when using Sinasc 
data for small towns VC estimates. The adoption of changes in the SI-API will improve the quality of immunization data.

Key words: vaccine coverage; live births; estimates population; information system.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3):187-203, jul-set 2010

*Este estudo é parte integrante da dissertação de mestrado profissionalizante realizado pelo ISC/UFBA com apoio da Secretaria 
de Vigilância em Saúde/MS.
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Introdução

Ao avaliar um indicador deve-se sempre levar em 
consideração que este representa uma aproximação 
daquilo que se pretende medir. Assim, estimar as 
coberturas vacinais (CV) adequadamente depende de 
quão próximos da realidade estão os dados necessários 
ao cálculo deste indicador. Informações precisas e 
oportunas são importantes para subsidiar a vigilância 
epidemiológica no planejamento e avaliação das ações 
com enfoque no risco. Denominadores superestimados 
ou subestimados promovem distorção nos resultados 
levando a considerar como adequadas CV insuficientes 
para obter proteção coletiva e impedir a circulação do 
agente etiológico.1

A cobertura vacinal pelo método administrativo é 
obtida pela divisão entre o número de doses aplicadas 
de determinada vacina e a população alvo multiplicada 
por 100, que representa a proporção da população 
alvo vacinada. 

No Brasil até 2002 o denominador desse cálculo 
era a população estimada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A partir de 2003, 
fundamentando-se em uma análise comparativa da 
população projetada com base no censo e nos regis-
tros do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) no período de 1997 a 2001, a Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) adotou os registros desse 
sistema como fonte de dados para o denominador nas 
estimativas das CV em menores de um ano e de um 
ano de idade em 15 Unidades Federadas (UF) e seus 
respectivos municípios até 2005. 

Nestas UF a captação dos registros de nascimentos 
pelo Sinasc em relação às estimativas do IBGE para 
menores de um ano foi ≥90%, índice adotado como 
critério de qualidade do Sinasc pela Rede Interagencial 
de Informação para Saúde (Ripsa). 

Uma terceira alternativa para estimar esse indicador 
é utilizar no denominador as estimativas de nascimentos 

obtidas pela metodologia demográfica de Relação de 
Coortes (RCoortes), considerada mais apropriada para 
pequenas áreas, assim consideradas microrregiões 
ou municípios. Proposta por Duchesne em 1987, esta 
metodologia leva em conta a evolução das coortes no 
tempo utilizando dados por sexo e faixa etária entre dois 
censos. Tem como pressuposto que as áreas menores 
devem manter a mesma estrutura geopolítica entre dois 
censos. Os nascimentos são obtidos mediante a aplica-
ção de um fator, o Índice Diferencial de Fecundidade 
(IDF), quociente da relação criança-mulher de cada 
uma das áreas menores (microrregiões ou municípios) 
em relação às áreas maiores (estados).2,3

A decisão de usar o Sinasc como denominador para 
o cálculo das CV deveu-se ao fato de se considerar as 
estimativas populacionais do IBGE superestimadas, 
pois baseiam-se em tendências demográficas obtidas 
de situações passadas e não incorporam na velocidade 
necessária, fenômenos importantes como a queda da 
fecundidade, especialmente em populações onde esta 
declina de modo mais acentuado. Entretanto, admite-se 
que o Sinasc, embora ampliando progressivamente a 
capacidade de captar nascimentos, ainda apresenta 
sub-registro quando comparado às estimativas de 
nascimentos do IBGE.4 Esses aspectos enviesam as 
estimativas de CV requerendo uma avaliação criteriosa 
das bases de dados utilizadas no denominador para o 
cálculo desse indicador. 

Sob o aspecto de gestão, isto se tornou mais im-
portante em função da descentralização das ações 
de Epidemiologia e Controle de Doenças quando as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde passaram 
a assumir responsabilidades compartilhadas com o 
MS, conforme Portaria Ministerial No 1.172/04, esta-
belecendo responsabilidades nas três esferas de gestão 
do SUS para a Vigilância em Saúde (VS).5

Com isto foram definidas diretrizes para a União, 
Estados e Municípios em relação às ações de VS e 
definiram-se metas pactuadas nos instrumentos de 
Programação das Ações Prioritárias de Vigilância em 
Saúde (PAVS), do Projeto Vigisus II e do Pacto pela 
Saúde, regulamentados pela Portaria Ministerial No 
91/2007.6 

Metas não cumpridas podem comprometer a trans-
ferência de recursos federais da VS para esferas de ges-
tão estadual e municipal. Esse problema é também um 
dos determinantes da importância com que se reveste 
a adequada escolha do denominador para o cálculo 

Denominadores superestimados ou 
subestimados promovem distorção 
nos resultados levando a considerar 
como adequadas CV insuficientes para 
obter proteção coletiva e impedir a 
circulação do agente etiológico.  
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das CV. Portanto, neste estudo compararam-se CV esti-
madas utilizando-se diferentes bases populacionais no 
denominador, na perspectiva de identificar qual a mais 
adequada para estimar esse indicador e contribuir com 
o Programa Nacional de Imunização (PNI) na avaliação 
e planejamento das ações de vacinação no país. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo ecológico-espacial, 
comparando três bases populacionais como denomi-
nadores para estimar a CV em menores de um ano de 
idade. Foram utilizados dados do ano 2005 em relação 
à estimativa populacional do IBGE para menores de 
um ano, para a qual o Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus) aplicou a distribui-
ção por faixa etária e sexo com base no Censo 2000, e 
nesse estudo, denominada Datasus/IBGE; os registros 
de nascidos vivos captados pelo Sinasc e a estimativa 
de nascimentos RCoortes. Esta última população foi 
projetada por meio do software “peqAr” desenvolvido 
pelo IBGE fornecida ao Departamento de Análise de 
Situação de Saúde (Dasis)/SVS e disponibilizadas para 
este estudo.

Compôs o numerador o número de terceiras doses 
da vacina DTP+Hib registradas no SI-API. Esta vacina 
compõe o calendário de vacinação da criança e tem 
efeito protetor contra a difteria, tétano, coqueluche 
e infecções por hemófilo influenza tipo B. Agrega 
condições no esquema e via de administração – três 
doses injetáveis, recomendada simultaneamente com 
outras vacinas de esquema semelhante – que deman-
da maior esforço na organização dos serviços para 
completar o esquema vacinal e por isso, é considerada 
indicadora da situação das demais CV em menores de 
um ano.7 Além disso, é a vacina que compõe o elenco 
de indicadores nos pactos de gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS), razões da escolha como referência 
neste estudo. 

A população de estudo compreendeu os habitantes 
(alvo) das 27 UF e dos 5.564 municípios. Destaque-
se que as estimativas de nascimentos RCoortes foram 
disponibilizadas somente para 939 municípios perten-
centes aos estados do  Amazonas (AM), Rio Grande 
do Norte (RN), Santa Catarina (SC) e Bahia (BA). No 
contexto das UF, utilizaram-se taxas de fecundidade e 
taxas líquidas de migração com o propósito de obser-
var a correlação destas com a cobertura do Sinasc. A 

primeira representa o número médio de filhos por 
mulher ao final do seu período reprodutivo e a se-
gunda representa o quociente entre o saldo migratório 
em determinado período e a população do meio do 
período vezes mil. Ambas oriundas de estimativas do 
IBGE.8  

Os dados do estudo são de natureza secundária, 
institucionais, de domínio público (exceto as estima-
tivas RCoortes), disponibilizados no sítio eletrônico 
http//:www.datasus.gov.br do MS, sem identificação 
de indivíduos ou instituições, utilizados para fins 
desse estudo, dispensando desta forma submeter ao 
conselho de ética em pesquisa. O número de doses da 
vacina DTP+Hib e de NV compõem a base de dados 
do Sistema de Informação de Avaliação do Programa 
de Imunização (SI-API), disponibilizados pela Coor-
denação Geral do Programa Nacional de Imunizações 
(CGPNI) e Dasis da SVS/MS. 

Para cada denominador utilizou-se no numerador 
o número de terceiras doses da vacina DTP+Hib e 
estimou-se a CV por município e UF comparando-se 
os resultados. Tomando-se como base os registros do 
Sinasc do ano estudado (2005), definiram-se quatro 
estratos da população compondo três categorias de 
porte populacional alvo: <100 e entre 100 a 999 
NV - pequeno porte; 1.000 a 9.999 NV - médio porte;  
≥10.000 NV - grande porte e entre três estratos de 
coberturas vacinais <90%; 90% e 110% e >110%. 
Para compor esses estratos de CV estabeleceu-se um 
intervalo de 10% acima e abaixo da meta de 100% da 
população alvo definida para a vacinação (<1 ano). 
Assumiu-se então, que este intervalo contemplaria 
variações decorrentes de erros de registros de doses, 
mobilidade populacional, vacinados em serviços 
privados não cadastrados no SI-API, migração, entre 
outras condições que alterariam o numerador e/ou 
o denominador, condições essas não detectadas pelo 
sistema (SI-API). 

Considerou-se como CV adequadas aquelas que 
calculadas com as tres bases de dados em análise 
no denominador, compreendessem a intersecção 
no intervalo de 90% a 110%. As CV <90% e >110% 
constituíram-se no objeto principal da análise. 

Analisou-se CV por estratos de coberturas e de porte 
populacional dos municípios, considerando a razão 
de nascidos vivos captados pelo Sinasc (cobertura do 
Sinasc) calculada para UF e municípios. Para a UF essa 
razão baseou-se na estimativa de nascimentos feita pelo 
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IBGE adotada pela Ripsa como fonte válida de nasci-
mentos (padrão ouro). Para os municípios, por falta 
de um padrão-ouro para comparação, utilizou-se a 
razão (%) entre o número de NV registrados no Sinasc 
e as estimativas de menores de um ano do Datasus/
IBGE. Da mesma forma, obteve-se a razão entre os 
nascidos vivos registrados no Sinasc e as estimativas de 
nascimentos RCoortes denominando-se Razão Sinasc/
Datasus/IBGE e Razão Sinasc/RCoortes nesta ordem. 
Adotou-se como ideal a razão ≥90% dos nascidos vivos 
captados em relação ao estimado. Procedeu-se a aná-
lise descritiva das variáveis utilizando-se os softwares 
Microsoft Excel® 2003, Tabwin 33.0 (Tabnet/Datasus/
MS) e o pacote estatístico STATA versão 9 Intercooled 
Stata. Para cada porte populacional foram construídos 
gráficos de dispersão e calculado o Coeficiente de 
Correlação de Pearson expresso em R2 e equação da 
linha de tendência linear correspondente. 

Resultados 

No ano de 2005, nas 27 UF o Sinasc captou 
3.035.096 nascidos vivos. O IBGE estimou 3.296.890 
nascimentos e com base na população total do IBGE, 
o Datasus estimou 3.500.554 <1 ano de idade. A di-
ferença entre as bases de dados do Datasus/IBGE em 
relação ao Sinasc foi de 465.458 habitantes a mais 
para a primeira (Tabela 1).

Nos estados da BA, RN, SC e AM, foram estimados 
pela metodologia RCoortes 527.385 nascimentos e 
525.358 <1 ano pelo Datasus/IBGE. Nestas UF foram 
captados 441.467 NV pelo Sinasc correspondendo 
respectivamente a 83,7% e 84,0% de cada uma das 
projeções. 

A razão Sinasc/IBGE no país foi 92,1%, não ho-
mogênea. Variou nas UF entre 76,0% (AL) e 105,9% 
(AC). Foi superior a 90% em 15 UF (55,5%) e em três 
UF – RR; AL e BA  foi < 80% (Tabela 1). Neste mesmo 
ano, neste grupo de idade, foram registradas 3.108.250 
terceiras doses da vacina DTP + Hib (Tabela 2).

A Tabela 2 mostra que a CV média nacional da 
vacina DTP+Hib foi de 102,4% estimada utilizando-se 
o Sinasc e 88,8% com estimativas populacionais do 
Datasus/IBGE, representando uma diferença de 13,6% 
nos resultados. Estimando-a com os registros do Sinasc 
foram observados valores extremos no Distrito Fede-
ral (DF) (86,4%) e no Pará (PA) (115,1%). Em 17 
(62,9%) UF essas coberturas vacinais foram superiores 

a 100% com mediana de 102,0%.  Ressalte-se que no 
AC e no DF ficaram abaixo de 90%. Estimadas com as 
projeções do Datasus/IBGE ficariam abaixo de 90% em 
14 (51,0%) UF com valores extremos de 78,0% no AM 
a 99,9% no Mato Grosso (MT) e mediana de 89,6%. 
Calculadas com as estimativas RCoortes nas quatro UF 
a variação de CV seria de 83,1% na BA a 94,8% em SC 
e mediana de 87,8%. 

Houve diferenças percentuais importantes nas CV 
das UF comparando-se os resultados obtidos com cada 
base de dados no denominador. Tratando-se das bases 
de dados do Datasus/IBGE e Sinasc essas diferenças 
variaram desde 2,0% no DF a 19,2% no Rio Grande do 
Sul (RS), ressaltando-se que foi superior a 10% em 19 
(70,3%) UF. Ficariam mais baixas se calculadas com 
as estimativas do Datasus/IBGE. Em relação às pro-
jeções RCoortes e Sinasc observou-se uma diferença 
maior na BA (24,4%), seguindo-se pelo RN (11,8%), 
SC (7,0%) e AM (5,4%). Nestas duas últimas UF as 
CV estimadas com RCoortes ficariam mais elevadas 
quando comparadas com as estimativas do Datasus/
IBGE. Seriam equivalentes no RN, na ordem 85,2% e 
85,3% e mais baixas na BA. Nesta UF pelas projeções 
do Datasus/IBGE em relação à  RCoortes a diferença 
de CV seria de 6,4% (Tabela 2). 

Os resultados obtidos aplicando-se cada denomi-
nador no cálculo desse indicador (CV) para os muni-
cípios refletem a sua heterogeneidade. Observaram-se 
CV díspares <50% e >110% com máximos de 567,6%; 
374,0% e 220,7% e mínimos de 39,33%, 45,5% e 
26,0% na sequência com as bases Sinasc, Datasus/
IBGE e RCoortes. 

Analisando-se a distribuição do total de muni-
cípios nos estratos de CV com as diferentes bases 
populacionais e porte populacional, observaram-se, 
divergências importantes de acordo com a base de 
dados utilizada no denominador. Estimando-as com o 
Sinasc, no estrato de CV >110% seriam enquadrados 
46,7% (n=2.596) dos municípios. Aplicando-se a base 
populacional do Datasus/IBGE declinaria para 1.075 
municípios (19,3%) do total e para 21,6% (n=203) 
dos 939 municípios com estimativas de nascimentos 
RCoortes disponíveis.

Observando-se essas CV por porte populacional 
verificou-se que valores >110% foram mais frequen-
tes nos municípios de pequeno porte populacional 
(<100NV e ≥100 NV a <1.000NV) utilizando-se as 
estimativas de nascimentos RCoortes e Sinasc no de-
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nominador, representariam respectivamente 58,5% e 
56,8% dos municípios (Tabela 3).  

Ao se empregar a base de dados do Datasus/IBGE 
haveria predominância de municípios distribuidos no 
estrato de CV <90% (n=2.421; 43,5%) e em maior 
proporção (48,6% e 53,8%) nas categorias de médio 
e grande porte populacional. E de modo semelhante, 
se fossem estimadas com a base RCoortes seriam 
enquadrados nesse estrato de CV (<90%) 428 mu-
nicípios (45,6%) e destes 365 (57,5%) de pequeno 

porte populacional antes referidos 16 (26,7%) e   dos 
municípios. 

Para os 5.563 municípios, somente 26 (0,46%) 
são considerados pelos critérios adotados nesse es-
tudo como de grande porte populacional (≥10.000 
NV). Quatro (15,3%) desses municípios ficariam 
com CV<90% utilizando-se no denominador os re-
gistros do Sinasc, elevando-se para quatorze (53,8%) 
utilizando-se as estimativas populacionais do IBGE/
Datasus. Se estimadas com a base RCoortes somente 
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Tabela 1  - Taxas líquidas de migração, taxas de fecundidade, estimativa populacional <1 ano, número de 
nascimentos registrados,   e razão de nascimentos calculada com diferentes bases populacionais,  

 por UF. Brasil, 2005

UF
Taxa 

líquida de 
migração 

Taxa de 
fecundidade 

Estimativa 
<1 ano de idade  

IBGE/Datasus

N°  de 
nascimentos 

registrados no 
Sinasc

Nº  de nascimentos 
estimados Razão de nascimentos

 RCoortes Estimativas 
IBGEa

 Sinasc  
<1 ano 

Datasus/IBGE

 Sinasc/
RCoortes  Sinasc/IBGE 

AC -0,8 2,9 18.160 17.482 – 16.513 96,3 – 105,9

DF 9,3 1,9 46.993 45.917 – 44.312 97,7 – 103,6

MS -1,0 2,1 42.893 41.424 – 41.007 96,6 – 101,0

PR -0,8 1,8 186.834 160.324 – 159.581 85,8 – 100,5

SP 1,3 1,8 686.595 618.880 – 620.290 90,1 – 99,8

RS -0,8 1,7 183.081 147.199 – 148.443 80,4 – 99,2

MT 3,1 2,1 55.249 52.410 – 53.744 94,9  97,5

SC 2,1 1,8 101.281 84.584 90.825 86.811 83,5 93,1 97,4

AM 2,0 2,5 86.819 73.488 78.057 76.771 84,6 94,1 95,7

PE -2,7 2,0 168.702 152.095 – 158.987 90,2 – 95,7

RJ 0,6 1,9 257.928 223.094 – 238.674 86,5 – 93,5

PA -1,6 2,0 170.752 145.540 – 156.013 85,2 – 93,3

TO 2,0 2,3 29.632 26.368 – 28.510 89,0 – 92,5

MA -5,7 2,5 149.881 130.266 – 143.914 86,9 – 90,5

GO 7,1 2,0 106.081 91.556 – 101.659 86,3 – 90,1

PB -3,3 2,0 68.538 64.294 – 71.845 93,8 – 89,5

RN 0,4 2,1 59.605 52.330 59.545 59.437 87,8 87,9 88,0

ES 2,0 2,0 61.921 52.399 – 59.680 84,6 – 87,8

CE -0,6 2,2 167.541 140.035 – 163.081 83,6 – 85,9

RO 1,4 2,2 33.795 28.081 – 32.802 83,1 – 85,6

SE -0,5 2,4 42.991 37.370 – 43.739 86,9 – 85,4

MG 0,4 2,0 338.856 277.468 – 326.316 81,9 – 85,0

AP 14,0 3,1 16.978 14.205 – 17.109 83,7 – 83,0

PI -3,4 2,3 61.518 56.866 – 69.412 92,4 – 81,9

RR 19,6 3,3 10.386 9.694 – 12.378 93,3 – 78,3

BA -3,8 2,2 277.653 231.065 298.958 295.067 83,2 77,3 78,3

AL -4,6 2,8 69.891 60.662 – 79.870 86,8 – 76,0

BRASIL 0,00 2,0 3.500.554 3.035.096 527.385 3.296.890 86,7 – 92,1

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

a) Estimativas de nascimentos IBGE adotada como fonte válida de nascimentos pela RIPSA.

Nota: Dados ordenados por ordem decrescente da Razão (%) do Sinasc em relacão à população de menores de um ano de idade estimada pelo IBGE adotada como fonte válida de nascimentos pela Ripsa.
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três dos 939 municípios se enquadrariam neste porte 
populacional e apenas um ficaria com CV <90%. 
Isto mostra a variabilidade dos resultados das CV de 
acordo com a escolha do denominador, ressaltando-se 
que haveria deslocamento de municípios para outros 
estratos de CV na medida em que se utilizasse um ou 
outro denominador.

Selecionando-se os municípios com coberturas 
vacinais adequadas, assim definidas aquelas entre 
(≥90% ≤110%) para o conjunto de denominadores 
estudados foram enquadrados nesta interseção apenas 
841 (15%) municípios aplicando-se Sinasc e IBGE/

Datasus. Estimadas com a base do Datasus/IBGE neste 
mesmo intervalo de CV e com razão Sinasc inadequada 
<90%), estariam 20% (n=1.100) dos municípios. 
Naqueles 939 municípios para os quais foi disponibi-
lizada a estimativa de nascimentos RCoortes  só houve 
intersecção de coberturas vacinais nesse intervalo em 
66 (7%) municípios.

Destacamos o percentual de municípios com razão 
Sinasc/Datasus/IBGE abaixo 90% nos estados do RS 
(74,2%) e SC (73,7%), considerando que no contexto 
destas UF a captação de NV pelo  Sinasc vem ao longo 
dos anos atingindo valores próximos dos 100% do 
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Tabela 2  -  Número  de terceiras doses registradas da vacina DTP+Hib e coberturas vacinais (%) estimadas com 
diferentes bases de dados populacionais por Unidade Federada. Brasil, 2005 

 

Unidade Federada No de 3as doses da vacina 
DTP+ Hib

Coberturas vacinais (%)

 Sinasc  RCoortes IBGE Datasus/IBGE

Amazonas 67.735 92,17 86,78 88,23 78,02

Rio Grande do Sul 144.205 97,97 – 97,15 78,77

Amapá 13.622 95,90 – 79,62 80,23

Sergipe 36.287 97,10 – 82,96 84,41

Distrito Federal 39.674 86,40 – 89,53 84,43

Santa Catarina 86.093 101,78 94,79 99,17 85,00

Rio Grande do Norte 50.812 97,10 85,33 85,49 85,25

Acre 15.488 88,59 – 93,79 85,29

Paraná 159.876 99,72 – 100,18 85,57

Minas Gerais 292.796 105,52 – 89,73 86,41

São Paulo 603.695 97,55 – 97,32 87,93

Rio de Janeiro 227.507 101,98 – 95,32 88,21

Bahia 248.426 107,51 83,10 84,19 89,47

Roraima 9.308 96,02 – 75,20 89,62

Ceará 150.791 107,68 – 92,46 90,00

Rondônia 30.543 108,77 – 93,11 90,38

Espirito Santo 56.308 107,46 – 94,35 90,94

Alagoas 63.568 104,79 – 79,59 90,95

Goiás 96.780 105,71 – 95,20 91,23

Maranhão 137.359 105,45 – 95,45 91,65

Piaui 57.203 100,59 – 82,41 92,99

Tocantins 27.804 105,45 – 97,52 93,83

Pernambuco 161.009 105,86 – 101,27 95,44

Mato Grosso do Sul 41.670 100,59 – 101,62 97,15

Paraíba 66.977 104,17 – 93,22 97,72

Pará 167.504 115,09 – 107,37 98,10

Mato Grosso 55.210 105,34 – 102,73 99,93

Brasil 3.108.250 102,41 – 94,28 88,79

Fonte:Ministério da Saude (Sistema de Informação de Avaliação do Programa Nacional de Imunizações - SIAPI, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nota: Dados ordenados por coberturas vacinais estimadas com a base do Datasus/IBGE
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estimado pelo IBGE. Nos 2.040 municípios onde a 
razão Sinasc/IBGE foi ≥90%, em 314 (15,4%) as CV 
foram <90% e em 759 (37,2%) >110% (Tabela 4).

Considerando-se somente as quatro UF com es-
timativas de nascimentos RCoortes observou-se que 
estas coberturas ficariam muito próximas quando 
comparadas com as estimativas do Datasus/IBGE. 
Utilizando-se as estimativas do Datasus/IBGE a CV 
média ficaria em 86,2% e com a base RCoortes fica-
ria  em  85,9% e seria 102,6% quando estimada com 
o Sinasc. A diferença em relação às estimativas do 
Datasus/IBGE ficaria em 12%. 

Para cada uma das quatro UF constatou-se que 
as CV são mais elevadas utilizando-se os registros do 
Sinasc. Em relação às estimativas RCoortes foi supe-
rior em cerca de 7% em SC e 5% no AM. Foi para a 
BA onde se verificou a maior diferença, o equivalente 
a 14%. Nesta UF, o Sinasc teve baixa captação de 
nascimentos (77,3%) e isto se refletiu nas CV esti-
madas com essa base de dados. Ficariam acima de 
110% em 216 (51,79%) dos 417 municípios <90% 
em 41 municípios. Estimadas com a base RCoortes 
ficariam >110% em 19 municípios e <90% em 263 
municípios, o equivalente a 63,06% dos municípios 

Tabela 3  -  Número e proporção de municípios por porte populacional  alvo  (nascidos vivos) e por estratos de 
coberturas vacinais (%) da vacina DTP+Hib estimadas com diferentes bases de dados. Brasil, 2005

Porte 
populacionala 

 No e % de municípiosb
Estratos de coberturas vacinaisa

<90% 90% a 110% >110%

No % No % No % No %

  Nascidos Vivos registrados no Sinasc

<100 1.869 33,6 261 14,0 547 29,3 1.061 56,8

100 a 999 3.203 57,6 355 11,1 1.435 44,8 1.413 44,1

1.000 a 9.999 465 8,4 45 9,7 301 64,7 119 25,6

≥10.000 26 0,5 4 15,4 19 73,1 3 11,5

Total 5.563 100 665 12,0 2.302 41,4 2.596 46,7

  População <1 ano estimada Datasus/IBGE

<100 1.869 33,6 833 44,6 587 31,4 449 24,0

100 a 999 3.203 57,6 1.348 42,1 1.275 39,8 580 18,1

1.000 a 9.999 465 8,4 226 48,6 194 41,7 45 9,7

≥10.000 26 0,5 14 53,8 11 42,3 1 3,8

Total 5.563 100 2.421 43,5 2.067 37,2 1.075 19,3

 Nascimentos estimados RCoortesc

<100 241 25,7 46 19,1 54 22,4 141 58,5

100 a 999 635 67,6 365 57,5 217 34,2 53 8,3

1.000 a 9.999 60 6,4 16 26,7 35 58,3 9 15,0

≥10.000 3 0,3 1 33,3 2 66,7 0 0,0

Total 939 100 428 45,6 308 32,8 203 21,6

Fonte:elaborada pelos autores com dados  obtidos do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e SVS/MS

a) Base dos Nascidos Vivos (Sinasc  2005) 

b) Excluido um município sem registro de nascimentos

c) Municipios das UF AM, BA, RN e SC

Nota:  Percentuais por estratos de cobertura vacinal em relação ao total de municípios em cada porte populacional
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daquela UF. Ressalte-se que o total de nascimentos 
estimados RCoortes na Bahia foi superior em 7,7% da 
população de menores de um ano de idade estimada 
pelo Datasus/IBGE. 

O Sinasc, base de referência para definição do 
porte populacional de municípios neste estudo, reflete 
a predominância de municípios de pequeno porte 
populacional no país. O maior percentual de muni-
cípios (n=3.203, 57,6%) registrou entre 100 e 999 

nascimentos. Estas bases de dados se aproximaram no 
total de crianças nas categorias de municípios entre 
1.000 e 9.999 e ≥10.000 crianças, medidas através 
do Coeficiente de Correlação de Pearson (R2)=99,5%. 
Constatou-se diferença importante em municípios com 
<100 NV (R2=59,8%) (Figura 1).

Para o total dos 5.564 municípios a correlação de 
Person encontrada entre as bases de dados do Sinasc 
e Datasus/IBGE foi elevado (R2= 99,5%), bem como 

Tabela 4  -  Número de municipios por estratos de coberturas vacinais com diferentes bases populacionais e 
proporção de municipios por UF segundo a cobertura do Sinasc inadequadaa. 

 Brasil, 2005

UF

Nº de municípios por estrato de cobertura vacinal (%) e denominador

Datasus/IBGE  Sinasc Municípios 
na UF

Com razão Sinasc 
inadequada 

(<90%)
%

< 90 90 e ≤110 > 110 < 90 90 e ≤110 > 110

RO 23 9 4 0 8 28 52 36 69,2

AC 9 1 0 3 4 3 22 10 45,5

AM 39 5 4 17 20 11 62 48 77,4

RR 4 3 0 2 1 4 15 7 46,7

PA 33 51 19 5 16 82 143 103 72,0

AP 5 5 4 0 2 12 16 14 87,5

TO 31 22 13 3 12 51 139 66 47,5

MA 63 56 20 17 23 99 217 139 64,1

PI 66 43 6 16 39 60 223 115 51,6

CE 57 65 3 2 35 88 184 125 67,9

RN 63 20 10 17 28 48 167 93 55,7

PB 24 41 16 1 24 56 223 81 36,3

PE 50 30 5 2 40 43 185 85 45,9

AL 30 20 14 3 15 46 102 64 62,7

SE 34 13 3 6 22 22 75 50 66,7

BA 125 121 33 12 198 69 417 279 66,9

MG 371 214 64 29 206 414 853 649 76,1

ES 27 26 5 2 19 37 78 58 74,4

RJ 35 21 8 3 26 35 92 64 69,6

SP 280 90 16 36 220 130 645 386 59,8

PR 155 56 11 17 116 89 399 222 55,6

SC 154 54 8 21 81 114 293 216 73,7

RS 299 56 13 51 167 150 496 368 74,2

MS 15 8 6 2 21 6 78 29 37,2

MT 31 23 19 3 10 60 141 73 51,8

GO 84 47 12 9 46 88 246 143 58,1

DF 1 0 0 1 0 0 1 1 100

BRASIL 2.108 1.100 316 280 1.399 1.845 5.564 3.524 63,3

Fonte: elaborada pelos autores com dados do IBGE/Datasus e Sinasc        

a) Cobertura <90% estimada com a base de dados do Sinasc.          
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para o total dos 939 municípios com estimativas 
RCoortes. Nestes municípios, calculado em relação às 
bases do Sinasc e Datasus/IBGE e Sinasc e RCoortes o 
R2 foi respectivamente 99,2% e 96,7%. 

Entretanto, esta medida não apresentou o mesmo 
comportamento quando calculada considerando-se o 
porte populacional. Naqueles municípios com <100 
NV e 100 a 999 NV os cálculos de R2 foram da ordem 
59,8% e 87,7% em relação ao total de municípios 
(5.564). Para os mesmos portes populacionais nos 
municípios da BA, AM, RN e SC com as estimativas 
Rcoortes, os R2 foram respectivamente  47,4 e 85,3%. 
É importante ressaltar que nos municípios de porte 
populacional ≥1.000 NV estes coeficientes foram 
superiores a 95% utilizando-se qualquer das bases 
de dados, mostrando que as estimativas populacio-
nais têm correlação mais forte quanto maior o porte 
populacional dos muncipios (Figura 1). 

Destaque-se que calculados os Coeficientes de 
Correlação de Pearson para UF levando-se em conta as 

taxas líquidas de migração e as taxas de fecundidades 
em relação aos registros do Sinasc, encontrou-se uma 
baixa correlação R2=2,0% e R2=24,8% respectivamen-
te, demonstrando ausência de correlação entre esses 
fenômenos demográficos no contexto das UF.

A razão de nascimentos Sinasc em relação às estima-
tivas populacionais Datasus/IBGE ficou abaixo de <90% 
em 3.524 municípios (63,3%), ressaltando-se que foi 
<80% em 2.181 (39,2%) municípios detalhados por 
UF mais adiante. Mostrou-se heterogênea e com valores 
extremos aberrantes com variações de 17,1 a 624,4%. 
Em 1.026 (18,4%) municípios distribuídos nas 26 UF, 
o Sinasc captou mais nascimentos do que foi estimado 
para <1 ano pelo Datasus/IBGE. Estes resultados, 
conforme foi visto, se refletem nas coberturas vacinais 
calculadas com as diferentes bases populacionais.  

Tomando-se como exemplo os 3.524 municípios 
antes referidos verificou-se que as CV estimadas com 
a base de dados Datasus/ IBGE seriam <90% em 2.108  
(59,8%) municípios e somente em 316 (8,96%) 

Figura 1  -  Correlaçãoa entre o número de nascidos vivos e estimativas populacionais para menores de um ano, 
segundo grupo de porte populacional dos municípios. Brasil, 2005
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a) Coeficientes de Correlação de Pearson, expresso em R2 e equação da linha de tendência linear correspondente com base nos registros do Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
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municípios ficariam >110%. A situação se inverteria 
se essas CV fossem estimadas com o Sinasc. Seriam 
<90% em 280 municípios (7,90%) e >110% em 1.845 
(52,35%) municípios. Destacar-se-iam com baixas CV 
em seus municípios as UF do Amazonas com 62,9% 
(n=39 municípios); RS (60,3%, n= 299 municípios), 
SC (52,6% n=154 municípios), SP (43,5%, n=280 
municípios) e MG (43,4% n=371 municípios) quando 
estimadas com dados do Datasus/IBGE. Ressalte-se 
que nestas UF, exceto em MG, o Sinasc teve captação 
de nascimentos ≥90% no ano de 2005, exceto MG que 
captou 85% do estimado (Tabela 4).

Nas UF do AM, RN, SC e BA a razão Sinasc/RCoortes 
foi igual a  83,6% para o conjunto dos 939 municípios, 
sendo ideal (≥90%) em somente 30% (n=281) destes. 
Em relação ao Datasus/IBGE foi igual a 84,0% e inade-
quada (<90%) em 637 (67,8%). Registre-se que no 
conjunto dos 939 municípios foram estimadas pouco 
mais de 525 mil crianças por cada metodologia de esti-
mativas – Datasus/IBGE e de nascimentos RCoortes – o 
segundo representou 100,4% do primeiro enquanto o 
Sinasc captou somente 441.467 nascimentos.

No AM, o Sinasc registrou 95,7% dos NV estimados 
pelo IBGE e adotados como fonte válida de nascimentos 
pela Ripsa. Isso equivale a 94,1% dos nascimentos 
estimados pela metodologia RCoortes e 84,6% dos 
menores de um ano de idade estimados pelo Datasus/
IBGE. O Sinasc captou menos de 90% de NV em 45 
(72,5%) municípios quando comparado com as pro-
jeções de nascimentos RCoortes e em 48 municípios 
(77,4%) se comparado pelas estimativas de menores 
de um ano de idade do Datasus/IBGE. 

Na BA o Sinasc captou somente 77,3% dos nasci-
mentos em relação às projeções RCoortes; 78,3% em 
relação as estimativas de nascimentos do IBGE e 83,2% 
em relação às estimativas de menores de um ano de 
idade Datasus/IBGE. Cerca de 82,0% dos municípios 
(341) captaram menos de 90% dos nascimentos 
estimados pela metodologia RCoortes ficando abaixo 
de 80% em 260 municípios (62,0%). Calculando-se 
essa razão com as estimativas de menores de um ano 
de idade do Datasus/IBGE verificou-se que foi <90% 
em 279 municípios (66,9%).  

No Estado de SC encontrou-se a razão Sinasc/RCo-
ortes e Sinasc/IBGE de 93,1% e Sinasc/IBGE de 97,4% 
demonstrando um bom desempenho na captação dos 
nascimentos. Já em relação às estimativas do Datasus/
IBGE a razão foi de 84,6%. No RN ficaram abaixo de 

90%, destacando-se a consistência nos resultados.   Na 
mesma ordem, obtiveram-se as razões de nascimentos 
de 87,9% (Sinasc/Rcoortes), 88% (Sinasc/IBGE) e 
87,8% (Sinasc/Datasus/IBGE). 

Discussão 

Na medida em que avançam os programas de elimi-
nação e controle de doenças imunopreveníveis e novas 
vacinas e grupos populacionais são acrescidos ao PNI, 
aumenta a necessidade de se dispor de indicadores de 
CV precisos para subsidiar o planejamento das ações 
de imunizações. Neste estudo foram comparadas 
CV utilizando três bases de dados no denominador 
observando-se variações importantes nessas esti-
mativas. Essas variações foram mais acentuadas em 
municípios pequenos. Admite-se que nestes, as esti-
mativas populacionais, em especial para projeção de 
menores de um ano de idade são menos precisas, e, 
possivelmente a capacidade de captação dos registros 
de nascimentos é menor em função das limitações do 
acesso aos serviços de saúde.

Uma parcela importante de municípios apresentou 
resultados discrepantes de CV quando comparadas 
com os diferentes denominadores, o que reflete que 
este não é um problema exclusivo da escolha ade-
quada do denominador. Observou-se que estimadas 
com o Sinasc as CV foram mais elevadas e onde este 
sistema de informação teve baixa cobertura, as taxas 
de fecundidade foram mais altas e as taxas de mi-
gração negativas. Estimadas com a base do Datasus/
IBGE mostraram-se mais baixas comparando-se com 
as outras bases. As taxas líquidas de migração foram 
negativas em 12 UF, sendo oito da região Nordeste. 
Entretanto os Coeficientes de Correlação de Pearson 
em relação a essas variáveis mostraram-se fracamente 
associados (<3,0%). Possivelmente os resultados 
dessas CV devem-se às condições de acesso ao serviço 
e qualidade da informação. 

Considera-se que o número de nascimentos regis-
trado no Sinasc, onde este sistema tem uma boa cap-
tação dos nascimentos (≥90%), é um bom estimador 
da população de menores de um ano de idade,4 sendo 
um sistema de informação de grande utilidade na cons-
trução de indicadores de saúde infantil. Considera-se 
ainda que desde a sua implantação no início da década 
de 1990, o Sinasc teve uma boa adesão por parte dos 
profissionais de saúde, percebido pela sensibilidade 
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em captar nascimentos quando comparado ao sistema 
dos registros civis do IBGE.9 

O registro de nascidos vivos nos últimos anos nesse 
sistema (Sinasc) vem declinando progressivamente. 
Dados disponíveis no sitio eletrônico do Datasus 
mostram uma queda de aproximadamente 200 mil 
nascimentos nesse período, declinando de 3,2 milhões 
NV (2000) para cerca de 3,0 milhões NV (2005). Se 
comparado com as estimativas populacionais pode 
sugerir queda nas coberturas do Sinasc. 

Estudo recente que avaliou coberturas desse 
sistema (captação dos nascidos vivos em relação às 
estimativas) em dois municípios do Pernambuco no 
nordeste brasileiro, os autores chamam a atenção 
para a necessidade de se buscar outros parâmetros 
de avaliação dessa cobertura, e para a possibilidade 
de avaliação incorreta dessa cobertura tomando como 
base as estimativas demográficas.10  

O Registro Civil, embora com descenso no sub-
registro nos últimos anos, deixou de captar 16,4% 
dos nascimentos em 2004. As UF do AM, PA e Mara-
nhão (MA) apresentaram os maiores percentuais de 
sub-registro, enquanto o DF, São Paulo (SP) e Mato 
Grosso do Sul apresentaram os menores percentuais. 
Este sistema é alimentado pelos registros produzidos 
nos cartórios, documento legal para o exercício da 
cidadania.11 Tem como objetivo principal a contagem 
do número de nascimentos obtido por informação ver-
bal, sem obrigatoriedade de apresentação de nenhum 
documento comprobatório para que este se efetue. 

Uma das diferenças do registro civil em relação ao 
Sinasc é que este último se propõe a fornecer dados 
para a vigilância epidemiológica sobre as condições 
de saúde da mãe e da criança permitindo avaliação 
detalhada e espacialmente desagregada no nível 
municipal.12 

No ano de 2005 a base de dados do Sinasc, de 
um modo geral, foi inferior à base das estimativas 
populacionais para menores de um ano de idade do 
Datasus/IBGE e de nascimentos RCoortes. Isto justifica 
as CV mais aproximadas utilizando essas estimativas 
populacionais no denominador e mais elevadas quan-
do calculadas com o Sinasc. 

Destaque-se que em 1.026 municípios o número de 
NV captados pelo Sinasc foi maior do que as estima-
tivas apontaram para esse grupo populacional. Com 
efeito, não se esperaria igualdade com as projeções 
populacionais, tão pouco grandes discrepâncias. O 

Sinasc é uma base de dados constituída por eventos 
reais. Nos últimos anos avançou na capacidade de 
captar os nascimentos, é considerado um sistema mais 
sensível em detectar mais precocemente as mudanças 
ocorridas em alguns fenômenos demográficos como a 
queda da natalidade e fecundidade.4,9

 Estudos levados acerca desse tema (coberturas 
vacinais versus denominadores) ainda que escassos 
demonstram as discrepâncias entre essas bases po-
pulacionais. 

Uma análise comparativa entre CV estimadas com 
dados do IBGE e Sinasc feita para o município de Ale-
grete-RS, mostrou uma diferença superior a 20% nas 
coberturas para cada vacina do esquema da criança, 
sendo mais elevadas quando estimadas com o Sinasc. 
Os autores atribuem esse resultado a uma acentuada 
queda da natalidade naquele município. Justificam que 
o rigor na avaliação e a importância dada ao sistema 
pelas secretarias de saúde do município e do estado, a 
elevada captação dos nascimentos no estado (próximo 
de 100% do estimado pelo IBGE), reforçado pelo fato 
de ser um dado real e não uma estimativa, levou-os a 
considerar o Sinasc como denominador mais fidedigno 
para estimar as CV do município.13 

Ressalte-se que o Sinasc registra os NV do ano ca-
lendário, excluindo da sua base crianças que nasceram 
no ano anterior e que ainda são alvos da vacinação 
porque são menores de um ano de idade. A cobertura 
do sistema é influenciada pelo nível de organização dos 
serviços e não incorpora um fenômeno demográfico 
importante para o cálculo da cobertura vacinal como 
o da mortalidade infantil, fatos significativos especial-
mente nos pequenos municípios. 

As estimativas populacionais do IBGE e aquelas 
projetadas pelo Datasus com dados preliminares do 
IBGE, são feitas tomando como ponto de referência 
a população do dia 1 de julho.14 São elaboradas com 
metodologias baseadas em tendências demográficas 
passadas e acredita-se que a precisão diminua quanto 
mais se distancia do ano censitário e que isto resulta 
em sobrenumeração nas estimativas, particularmente 
dos menores de um ano de idade, enquanto o Sinasc é 
um sistema mais sensível para detectar as transforma-
ções demográficas em curso na população brasileira, 
como a queda da natalidade e fecundidade.4,9 

A projeção de nascimentos RCoortes segue a lógica 
demográfica de projeções e  resulta de metodologia 
que se propõe mais adequada para pequenas áreas 
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(microrregiões ou municípios). A diferença básica em 
relação às estimativas do Datasus/IBGE é que aquela 
trata de estimativas de nascimentos e esta de estimativas 
de menores de um ano de idade. Provavelmente, esta é 
uma razão para a maior aproximação dos nascimentos 
projetados em relação ao total de menores de um ano 
de idade estimado pelo Datasus/IBGE. 

Outro fato que deve ser considerado é que as taxas 
de crescimento anual se comportam diferentes nos 
estados e municípios. Para o país, no período de 
1991 a 2000, foi igual a 1,6%, enquanto nos estados 
do Amapá (AP), Roraima (RR) e Mato Grosso (MT) 
foram superiores a 3%. Houve perda populacional 
em municípios da região sul, no extremo norte do 
RS, oeste de SC e parte central do Paraná (PR) e nos 
estados de Minas Gerais (MG), Bahia (BA), Paraíba 
(PB) e Piauí (PI).15 

No Rio Grande do Norte, levando-se em conta os 
dados do Censo do ano 2000, constatou-se uma sub-
enumeração de nascimentos em pelo menos 54,2% 
(90) dos municípios dos 166 municípios existentes à 
época. Naqueles foram captados menos de 80% dos 
nascimentos, enquanto para outros a cobertura chegou 
a 112%.16 Isto ocorreu possivelmente pela estrutura 
dos serviços de saúde para a atenção ao parto. 

Em MG, análise equivalente para o mesmo ano, 
revelou uma cobertura do Sinasc no estado de 88%.17 
Este último trabalho não faz referência às coberturas 
municipais, mas ressalta que o sistema de um modo 
geral oferece indicadores valiosos sobre a saúde ma-
terna e infantil, e do ponto de vista da cobertura estaria 
próximo do ideal (≥90%) o que possibilitaria a cons-
trução de indicadores fidedignos para este grupo. No 
que tange ao desempenho em registrar os nascimentos 
estimados (cobertura), pode-se considerar que tem 
uma boa cobertura no contexto das UF, levando-se em 
conta o parâmetro ≥90%, pois somente três UF no ano 
estudado captaram menos de 80% dos nascimentos 
estimados pelo IBGE – Roraima, Alagoas e Bahia – no 
entanto, ainda carece de melhorias. 

Sabe-se que existem diferenciais importantes na 
cobertura dos sistemas de informação em saúde no 
país, em parte atribuídos à qualidade e capacidade dos 
serviços de saúde em captar esses registros. Sobre o 
Sinasc, em que pese ainda ocorrer sub-registro, é um 
sistema que amplia progressivamente o seu desem-
penho em captar nascimentos. A maioria dos estados 
das regiões sul e sudeste tem boa cobertura segundo 

o critério de qualidade recomendado pela Ripsa para 
a fonte válida do número de nascimentos. 

Particularmente na região sul, identificou-se uma 
importante queda no número de nascimentos notifica-
dos em relação ao período de 1995 a 2001, atingindo 
um decréscimo de 12%.4 Esse fenômeno possivelmente 
se intensificou nos últimos anos e se reflete nas baixas 
coberturas vacinais observadas em parte dos muni-
cípios dessa região, em especial no Rio Grande do 
Sul. Considerando que a base de dados do Sinasc tem 
uma defasagem média de dois anos, pode não refletir 
fielmente a queda da fecundidade naquele estado. 

É importante registrar que o crescimento relativo da 
população brasileira demonstra desacelerações desde 
a década de 1970 do século passado tendo como uma 
das causas a queda da natalidade, que declinou de 23,4 
em 1991 para 20,6 por mil habitantes em 2004, com 
diferenciais nas regiões geográficas.18

Na região Nordeste, encontrou-se uma cobertura 
do Sinasc de 79,1% em relação aos nascimentos do 
Censo 2000. O Rio Grande do Norte, Pernambuco e 
Sergipe formaram o grupo de UF com maior nível de 
cobertura, próximo de 90%, e valores abaixo da média 
regional foram encontrados no MA, 60%, AL 72%, e 
BA 78,4%.19 Comparadas com a cobertura do ano de 
2005, verificou-se crescimento no MA (90,6%) e AL 
(76,0%), na BA notou-se uma discreta queda (77,5%).  

A avaliação que a SVS/MS faz acerca do desem-
penho na captação de nascimentos pelo Sistema de 
Informação Sinasc (cobertura do Sinasc) no país é 
que este é crescente. A referida avaliação baseia-se 
em estimativas demográficas com metodologias di-
ferentes, sendo uma de natureza longitudinal, com 
base em tendências passadas da fecundidade, gerando 
estimativas de nascimentos a partir de 1991 até 2030, 
e outra de natureza transversal, verificando as coortes 
de nascimentos em cada momento. A média de cresci-
mento nacional em relação ao período de 2000 a 2004 
foi de 87,4% pela estimativa longitudinal e 90,5% pela 
estimativa transversal.20 Para o ano de 2005 avalia-se 
que o Sinasc captou 92% dos nascimentos estimados 
pelo IBGE.21 

No que se refere às CV, a literatura registra uma 
ampla variedade de estudos, grande parte comparando 
dados administrativos com inquéritos (coberturas re-
ais). Sobre denominadores adequados para o cálculo, 
os estudos são escassos, em que pese a importância 
dessa problemática no país. 
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A propósito, estudo realizado no RS sobre metodo-
logia de avaliação de CV diferente da clássica adotada 
pelo PNI, os autores, ao abordarem sobre o uso do 
Sinasc, apontam o fato de a base ser formada pelos 
nascidos vivos que sobrevivem aos primeiros meses 
de vida. Destacam o fato dos esquemas de vacinação 
para a maioria das vacinas se iniciarem no segundo 
mês de vida e crianças nascidas nos últimos meses do 
ano serão vacinadas no ano seguinte, e nos primeiros 
meses, se chegarem aos serviços na época indicada 
para vacinar. Assim, os menores de três meses de idade 
que se vacinam no início do ano calendário pertencem, 
em sua maioria, à coorte de recém-nascidos do ano 
anterior. Com base neste fato, os autores alertam para 
a necessidade de precisão sobre a coorte de nascidos 
vivos e seu seguimento.22 

Nesse mesmo estado (RS), uma análise compara-
tiva dos dados administrativos e de um inquérito de 
cobertura vacinal feita para uma unidade de saúde da 
periferia da zona norte no município de Porto Alegre 
mostrou diferenças de CV nas duas fontes. Essas di-
ferenças foram atribuídas em parte, ao denominador 
que se baseava em estimativas irreais e, em outra parte, 
pela mobilidade da população no próprio município. 
Constataram que 12% das crianças iniciaram o esque-
ma vacinal em um serviço e concluíram em outros e 
16% foram vacinadas em outros serviços, o que para 
os autores estes percentuais podem representar a 
migração.23

Além de erros próprios das estimativas populacio-
nais subestimando ou superestimando a população 
alvo que compõe o denominador, outros são acresci-
dos e comprometem o conhecimento da real cober-
tura vacinal e que estão relacionados ao numerador. 
Ressalte-se a forma como ele é constituído: número 
de doses aplicadas e não criança vacinada, registro 
por local de ocorrência da vacinação e não da proce-
dência do vacinado. A qualidade deste componente se 
constitui de fundamental importância na composição 
desse indicador. 

Dentre as limitações do SI-API para o cálculo das 
CV citam-se, entre outros: a contagem dos frascos 
utilizados como total de doses aplicadas, incorreção 
nos registros de doses, desconhecimento da parcela 
da população que utiliza serviços privados não ca-
dastrados no SI-API.24 Somam-se a estes problemas, 
o desconhecimento sobre a magnitude da mobilidade 
da população e migração entre municípios, estados, 

país e até entre fronteiras internacionais, fornecer 
relatório que permita conhecer a evasão do usuário 
do Programa de Imunizações mas não o identifica, 
impedindo a busca ativa do mesmo, contar doses 
utilizadas, não necessariamente pessoas vacinadas, 
fatos que levam a inconsistências nos dados registrados 
que são de difícil detecção no sistema, no modo como 
atualmente captam os dados sobre vacinação no país. 
Tudo isso influencia nos resultados das CV tornando-as 
pouco confiáveis. 

O SI-API é um sistema com abrangência nacional, 
descentralizado para 100% das salas de vacinas e in-
formatizado em cerca de 5.300 municípios. Integra o 
elenco de sistemas de informações com fluxo e prazo 
definidos pela Portaria MS Nº 1.172/04 revogada re-
centemente pela Portaria 3.252/2009. É alimentado 
compulsoriamente tendo como instrumento de coleta 
de dados o Boletim Diário de Doses Aplicadas. Este é 
um instrumento sujeito a uma série de erros que levam 
a superestimar ou subestimar as coberturas vacinais 
pela forma como o registro é feito: de modo manual 
em um formulário contendo campos numerados. No 
caso específico da vacina DTP+Hib são 140 campos 
que, uma vez marcados, seja com um X ou um traço, 
ou equivalente, cada campo corresponde a uma dose 
do imunobiológico aplicada na faixa etária e dose 
correspondente do esquema (primeira; segunda ou 
terceira dose).  

Por outro lado, o fato da informação ser ampla-
mente descentralizada permite facilmente identificar 
a tendência dos registros; realizar estudos para sub-
sidiar uma análise qualitativa e o direcionamento das 
ações; comparar a população alvo com populações de 
outros sistemas de informações, como por exemplo o 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) em 
áreas cobertas com as estratégias do Programa Agentes 
Comunitários e de Saúde da Família e, indiretamente, 
avaliar o desempenho na captação do Sinasc, especial-
mente no município. 

A queda de fecundidade amplamente divulgada, 
observada com mais intensidade nos estados do sul 
e sudeste do país, captada no Sinasc mais precoce-
mente, comparando-se às projeções de nascimentos 
e estimativas de menores de um ano de idade pelo 
IBGE, além de baixa captação de NV (<90%) no Sinasc 
em relação às estimativas populacionais em parcela 
significativa dos municípios, indicam a necessidade de 
se refletir sobre quais estimativas de CV estão sendo 
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disponibilizadas. E ainda, quanto essas estimativas 
estão aproximadas da realidade. 

Além disso, aponta os desafios a superar para o 
alcance da homogeneidade de CV, sobretudo consi-
derando os pequenos municípios. No entanto, as in-
certezas sobre a real cobertura e qualidade do Sinasc, 
mais uma vez reforçando o papel que tem os muni-
cípios com pequenas populações no contexto geral, 
aparentemente não conferem inferioridade ao sistema 
quando comparadas às estimativas populacionais, uma 
vez que nestes as estimativas parecem menos precisas. 

A investigação realizada indicou que, para municí-
pios de grande porte populacional, a partir de 1.000 
NV/ano, qualquer das bases estudadas seria igualmente 
adequada para estimar as CV neste grupo de idade. 
Nestes municípios está concentrada a proporção de 
62,5% dos nascidos vivos em 2005. As estimativas de 
nascimentos RCoortes são equivalentes, ou próximas 
às estimativas de menores de um ano de idade IBGE 
no contexto das UF. Entretanto, não são igualmente 
comparáveis quando se utiliza as estimativas de meno-
res de um ano de idade feitas pelo Datasus a partir da 
população geral estimada IBGE para os municípios. É 
possível que as diferenças encontradas nessas estima-
tivas reflitam uma margem de erro (não mensurada 
neste estudo) ao estimar a razão do Sinasc (cobertura) 
nos municípios tendo como referência as estimativas 
populacionais do Datasus/IBGE e estimativas de nas-
cimentos RCoortes.

A implantação do Sinasc no país ampliou as opor-
tunidades de pesquisa com base populacional sobre 
nascimentos vivos, no entanto, deve-se ter como um 
ponto prioritário buscar cobertura e fidedignidade 
das informações como meio de fornecer indicadores 
confiáveis quando se utilizam estes dados no denomi-
nador. Os estudos realizados acerca da cobertura do 
Sinasc apontam para a ocorrência de sub-registro desse 
sistema de informação, mas reconhecem o seu aperfei-
çoamento e importância para vigilância epidemiológica 
na construção de indicadores de saúde infantil. 

É salutar, com base nessas observações e recomen-
dações de outros estudos que, para melhor gestão do 
SI-API, incorporem-se mudanças na forma de coleta 
da informação sobre doses aplicadas e da pessoa 
vacinada: um sistema com registro nominal e por 
procedência;25,26 desencadear uma avaliação qualitativa 
da situação integrada com a Atenção Básica, iniciando-
se pelos municípios menos populosos e cobertos 

pela estratégia de Saúde da Família; buscar maior 
integração das áreas de informação e imunizações 
em todas as esferas de gestão do SUS, para promover 
o monitoramento dos dados de coberturas vacinais e 
do Sinasc nos municípios, particularmente naqueles 
onde os resultados são atípicos. Coberturas vacinais 
abaixo de 50% e acima de 110% devem se constituir 
“eventos sentinelas” para avaliar erro de registro de 
doses aplicadas, subcobertura ou sobrenumeração de 
nascimentos nos estados e municípios. 

Enquanto não for modificada a forma de registro da 
vacinação no SI-API, devem ser incorporadas críticas 
sobre a qualidade dos dados e, sobretudo em relação 
ao numerador, que permitam chegar ao registro das 
doses efetivamente aplicadas, mas que estabeleçam 
mecanismos de controle, especialmente um “alerta” 
que permita uma avaliação prévia, pelo menos no mo-
mento da digitação dos dados, em relação aos valores 
atípicos já citados.

Conclui-se que o Sinasc representa, com base 
no exposto, a melhor fonte disponível para estimar 
as coberturas vacinais nos menores de um ano, e 
certamente, nos menores de cinco anos de idade. 
Ressalte-se a necessidade de monitoramento da sua 
cobertura para a melhoria na construção desse e de 
outros indicadores que o utilizem como denominador 
no cálculo. Recomenda-se cautela nos municípios com 
população alvo <1.000 crianças e mais especificamen-
te <100 crianças, onde a vulnerabilidade na captação 
dos nascimentos pareceu mais acentuada. 

As estimativas de nascimentos RCoortes podem ser 
utilizadas nesses casos como população alternativa 
para estimar as coberturas vacinais nessa faixa etária, 
mas, sobretudo devem ser base de monitoramento do 
desempenho do Sinasc em captar os nascimentos no 
âmbito dos municípios para sua validação (ou não) 
como projeção de nascimentos. Por serem baseadas 
em metodologias aplicáveis neste contexto geográfico 
(município) devem ser dotadas de maior precisão 
quando comparadas às estimativas populacionais do 
Datasus /IBGE. 

Além do mais, as projeções RCoortes são feitas to-
mando como base dois censos quinquenais adaptando-
se para tempos anuais. Isto certamente reduz o erro 
nas estimativas pelo encurtamento no tempo, uma vez 
que utiliza indicadores demográficos mais atualizados 
e adequados à dinâmica populacional, como por 
exemplo, a fecundidade.

Denominadores para o cálculo de coberturas vacinais
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A Figura 2 apresenta o algoritmo de passos e de-
cisões metodológicas conduzidos e que aportam as 
conclusões deste estudo. 

Finalmente, deve-se considerar que a dinâmica 
dos serviços de saúde, por conseguinte a cobertura e 
qualidade das informações dos distintos sistemas de 
informações em saúde, estão intrinsecamente ligadas 
à gestão, o que requer monitoramento e avaliação con-

tínua dessas informações na perspectiva de fornecer 
indicadores de saúde mais confiáveis. 
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Bases populacionais (denominador) para estimar 
coberturas vacinais (CV %) em < 1 ano de idade

Estimativas 
Datasus/IBGE

Registros de nascidos 
vivos - Sinasc

Estimativas de 
nascimentos RCoortes

90 ≥CV ≤110Sim Não

CV <90 CV >110
Utilizar o Sinasc ou 

estimativas RCoortesa

Avaliar CV por porte populacional e estratos 
de coberturas vacinaisb  em relação às razões: 

Sinasc/IBGE e Sinasc/RCoortes

Razão de nascimentos

<90% ≥90%

Proceder a uma avaliação qualitativa para 
auxiliar na decisão do denominador mais 

adequado, IBGE, Sinasc ou RCoortesc

Utilizar o Sinasc ou 
estimativas RCoortesa

a) Recomendadas, se disponíveis as estimativas RCoortes (≥90%) considerando que a base de dados do Sinasc utilizada, em geral, tem cerca de dois anos de defasagem em relação ao ano em curso.

b) Coberturas vacinais nos estratos: <90%; 90% e 110% e >110% e portes da população alvo (crianças) a vacinar: até 99; 100 a 999; 1.000 a 9.999 e ≥10.000.

c) Avaliação qualitativa, evasão da demanda de nascimentos para outros municípios, sub-registro ou subcoleta de nascimentos, porte do município, dentre outros.

Figura 2  -  Algoritmo de passos e decisões metodológicas na escolha do denominador para estimar coberturas 
vacinais em menores de um ano de idade
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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 
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Resumo
Objetivo: identificar os conhecimentos, atitudes e práticas dos idosos maiores ou iguais a 60 anos de idade sobre a vacina 

contra a influenza em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Taguatinga-DF em 2009. Metodologia: estudo seccional e 
descritivo, do tipo inquérito epidemiológico. Esta pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário com uma 
amostra aleatória representativa da população idosa da UBS, com abordagem quali-quantitativa. Resultados: das 95 pessoas 
incluídas na amostra 64,2% afirmaram ser a gripe mais grave do que o resfriado, 78,9% participaram das campanhas de 
vacinação em 2008 e 42,1 % acreditam que a vacina previne a gripe. Conclusão: este estudo permitiu conhecer as principais 
indagações dos idosos sobre a vacina contra a influenza e ao mesmo tempo possibilitou o esclarecimento das principais 
dúvidas dos mesmos a respeito do tema.

Palavras-chave: influenza; idosos; vacina; prevenção; inquérito CAP. 

Summary
Objective: to identify the knowledge, attitudes and practices (KAP) of elderly with 60 years of age or more about the 

influenza vaccine in a public primary care health unit in Taguatinga, Federal District, Brazil,in 2009. Methodology: it 
was a cross-sectional, descriptive, epidemiological investigation. The research was performed by applying a question-
naire, with qualitative and quantitative items, with a representative sample of the elderly who attend the health unit,. 
Results: 64.2% of the 95 participants in the sample said that the influenza was more serious than a regular flu, 78.9% 
participated in vaccination campaigns in 2008 and 42.1% believe that the vaccine prevents influenza. Conclusion: 
this study helped identify the main doubts of the elderly concerning the influenza vaccine as well as answering their 
key questions regarding the subject.

Key words: influenza; elderly; vaccine; prevention; KAP.
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Vacina contra a influenza em idosos

Introdução

A influenza ou gripe é uma doença viral aguda do 
sistema respiratório, de alta transmissibilidade, cau-
sada pelo vírus influenza.1 Esta doença é considerada 
como um problema de Saúde Pública por ter como 
principal complicação a pneumonia que geralmente 
acomete os indivíduos dos extremos etários (< de 2 
anos e ≥ de 60 anos de idade). Os vírus influenza A 
e B são de maior preocupação para a saúde pública 
por estarem associados à maior morbimortalidade e, 
especialmente, o tipo A, por ter caráter pandêmico.2 

A influenza já causou três pandemias que levaram 
ao óbito mais de 50 milhões de pessoas e geraram 
graves problemas sociais e grandes perdas econô-
micas, destacando-se: a gripe espanhola (1918), a 
gripe asiática (1957) e a gripe de Hong Kong (1968).3 
A partir destas pandemias surgiu a necessidade de 
pesquisar e desenvolver mecanismos de defesa como 
forma de prevenção e/ou controle dos efeitos causados 
pela influenza.4

Uma das características da influenza é a sazonalida-
de. A influenza sazonal corresponde à circulação anual, 
geralmente nos meses mais frios nos locais de clima 
temperado ou no período chuvoso nos locais de clima 
tropical, de variantes antigênicas dos vírus da influenza 
humana que resultam de alterações parciais da sua 
estrutura genética.3 As manifestações clínicas típicas 
da doença não complicada são: febre, dor de garganta, 
tosse, mialgia, rinite, cefaleia e astenia.5 Na população 
idosa, a infecção causada pelo vírus influenza pode 
cursar complicações, principalmente as pneumonias 
virais e bacterianas.6 

Com o propósito de proporcionar uma melhor qua-
lidade de vida para os idosos, em 1999 foi instituído o 
Ano Internacional do Idoso através da Assembléia Geral 
das Nações Unidas das Organizações Nações Unidas 
(ONU).7 No Brasil, foi sancionada a Lei Nº 8.842, em 
4 de janeiro de 1994, que retrata a Política Nacional 
do Idoso assegurando os direitos da população idosa.8  
Baseada nas recomendações desta política, em 1999  
foi lançada a Campanha de Imunização do Idoso contra 
a Gripe e Pneumonia. 

No primeiro ano de campanha, a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde (MS) foi de vacinar 70% de 
pessoas com 65 anos ou mais de idade. A partir do ano 
2000 a faixa etária passou a ser acima de 60 anos de 
idade, enquanto a meta passou a ser 80%. No primeiro 

ano da campanha a cobertura vacinal atingiu 108,98% 
das pessoas maiores de 65 anos, no Distrito Federal 
(DF).6 A Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações (CGPNI/SVS/MS) considerou adequado 
o índice de cobertura vacinal em idosos a partir de 
60 anos, nas zonas rurais e urbanas do DF, nos anos 
de 1999 a 2008 uma vez que ultrapassou o mínimo 
recomendado.6

No Brasil, as campanhas de vacinação ocorrem no 
período anterior ao de maior circulação do vírus na 
população, pois o país apresenta sazonalidade distinta 
entre suas regiões.9 A vacina é administrada a cada 
ano para conferir a proteção adequada, pois o vírus 
influenza geralmente sofre mutação genética. Estudos 
científicos relatam que os efeitos colaterais da vacina 
são pouco significativos e podem ser classificados em 
leves ou mesmo sem importância epidemiológica e 
clínica.10

Em um estudo sobre o número de internações 
hospitalares por complicações da influenza no período 
entre 1992 e 2006, utilizando o banco de dados do Sis-
tema de Internações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS), foram identificados “[...] 4.361.371 
hospitalizações por causas relacionadas à influenza na 
população maior ou igual a 60 anos, no Brasil”. Destas, 
51,4% estavam relacionadas à pneumonia e à influenza 
e apenas 1,2% somente à influenza.9

Já o estudo sobre a mortalidade por causas relacio-
nadas à influenza em idosos no Brasil, no período de 
1992 a 2005, utilizando o banco de dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), demonstrou 
que na análise da sazonalidade das taxas de mortalida-
de dos idosos, foi observado na Região Centro-oeste 
um aumento na incidência ao longo dos meses de abril 
e setembro, com redução nos demais meses.11

Diante de tal constatação e do conhecimento da 
eficácia da vacina que pode evitar entre 70 e 80% dos 
casos graves de gripe em adultos saudáveis foi inserido 
no calendário de vacinação do idoso a vacina contra 
a influenza, em 1999, com o objetivo de reduzir o 

No Brasil, as campanhas de vacinação 
ocorrem no período anterior ao de 
maior circulação do vírus na população, 
pois o país apresenta sazonalidade 
distinta entre suas regiões.  
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número das internações por casos graves e compli-
cações da mesma.12

Com a introdução da vacina, percebeu-se que houve 
uma mudança no comportamento das taxas de inter-
nação e mortalidade entre o período que antecedeu as 
campanhas de vacinação contra a influenza, e após a sua 
inserção no calendário vacinal do idoso representando 
um impacto significativo nos indicadores de saúde em 
todo o Brasil, sobretudo nas regiões Sul, Centro-oeste 
e Sudeste que apresentam sazonalidades distintas.9 

Este estudo tem relevância em função do número 
elevado de internações hospitalares tendo como prin-
cipal causa a influenza, especialmente na população 
idosa, o que acaba sobrecarregando o sistema de 
saúde. Além disso, não foram encontradas pesquisas 
específicas que retrata a incidência da influenza na 
população idosa no DF, bem como sobre a vacina 
contra esta doença. 

Dentro deste contexto, este estudo teve como propó-
sito avaliar os conhecimentos, as atitudes e as práticas 
da população maior ou igual a 60 anos de idade em 
relação à vacina contra a influenza, na Unidade Mista 
de Taguatinga com o intuito de identificar o perfil de 
conhecimento dos idosos desta UBS com relação à 
influenza e a importância da vacina contra a gripe.

Com este estudo levantou-se o perfil demográfico e 
epidemiológico da população idosa daquela unidade 
de saúde, e, ao mesmo tempo, buscou-se oferecer 
subsídios para o desenvolvimento das atividades de 
educação em saúde, bem como propor ações que 
visem uma maior adesão dos idosos às campanhas 
de vacinação possibilitando, assim, uma melhoria na 
qualidade de vida desta população.

Metodologia

Trata-se de um estudo de abordagem quali-quan-
titativa, descritivo, seccional, do tipo inquérito epide-
miológico, que visou determinar os conhecimentos, 
as atitudes e as práticas sobre a gripe, o resfriado e a 
vacina contra influenza em idosos. 

A população foi constituída por 95 idosos maiores 
ou iguais a 60 anos assistidos na UBS de Taguatinga, 
de ambos os sexos, que realizaram consultas e/ou 
acompanhamento clínico nesta unidade de saúde, no 
período de 10 a 30 de março de 2009. A pesquisa foi 
realizada na cidade de Taguatinga, DF, na Unidade Mista 
de Taguatinga – Policlínica. 

A UBS de Taguatinga foi escolhida por ser consi-
derada referência na assistência à saúde do idoso. 
A cobertura desta UBS abrange mais quatro cidades 
satélites com atendimentos geriátricos: Ceilândia, 
Gama, Recanto das Emas e Samambaia. 

O tamanho da amostra foi calculado com base nas 
5.040 (N) pessoas cadastradas na referida unidade 
de saúde. O número mínimo amostral foi calculado 
no Programa Epi Info, versão 6.0, utilizando como 
parâmetros um grau de confiança de 95%, um erro 
máximo tolerado de 10% e na falta de dados, a preva-
lência estimada do grau de conhecimento dos idosos 
sobre prevenção contra a influenza, ou seja, 50% 
totalizando 95 pessoas.13

A coleta de dados foi feita mediante um inquérito 
epidemiológico em forma de questionário estruturado 
e padronizado com predominância de questões fecha-
das.14 Este instrumento foi aplicado com as seguintes 
variáveis: condições socioeconômicas, demográficas, 
conhecimentos, atitudes e práticas dos idosos sobre a 
influenza, a vacina contra esta doença, participação da 
população idosa nas campanhas anuais e a ocorrência 
de episódios de gripe nesta população, em 2008. 

O estudo classificou o conhecimento dos idosos so-
bre a gripe e a vacina contra a influenza, atribuindo-se 
um valor numérico às respostas sobre o conhecimento 
da gripe e do resfriado, a sintomatologia, às formas de 
prevenção e de transmissão da doença, às vacinas e às 
suas indicações. Foram adotados três intervalos para 
o conhecimento: Inadequado (<70%), Adequado (70 
a 89%) e Muito Bom (≥90%).

Para a classificação das atitudes dos idosos com re-
lação à vacina contra a influenza, foram estabelecidos 
valores numéricos referentes à direção e à resposta 
dos entrevistados da seguinte forma: Favorável (70%), 
Desfavorável (50 a 69%). Já com relação à prática 
de cobertura vacinal contra influenza, considerou-se 
como prática adequada a vacinação anual, a qual é 
realizada por ocasião das campanhas de vacinação do 
idoso e, como prática inadequada, a falta de vacinação 
anual, exceto quando o idoso apresentasse um estado 
patológico que a contra indicasse.

Os dados levantados pelo questionário foram con-
solidados no software Epi Info, versão 6.0 (3.5.1).15 

Além do Epi Info, foi utilizado o programa Microsoft 
Office Excel 2007 na consolidação de dados e na ela-
boração de tabelas.16 A análise foi realizada por meio 
de estatísticas descritivas como frequência, percentual, 
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média, mediana e razão de prevalência. A discussão foi 
feita à luz dos conhecimentos sobre o tema e achados 
no banco de dados levantados na pesquisa.

O estudo foi de abordagem qualitativa e buscou 
compreender como os idosos se comportam quando 
estão com a doença pré e pós-instalada. A abordagem 
qualitativa é o estudo de como os indivíduos compreen-
dem e estruturam o seu dia-a-dia, isto é, o pesquisador 
procura descobrir “os métodos” que as pessoas usam 
no seu dia-a-dia para entender e construir a realidade 
que as cerca.17,18

Na abordagem qualitativa procurou-se aprofun-
dar na compreensão dos fenômenos – ações dos 
indivíduos, grupos ou organizações em seu ambien-
te e contexto social – interpretando-os segundo a 
perspectiva dos participantes da situação enfocada, 
sem se preocupar com representatividade numérica, 
generalizações estatísticas e relações lineares de 
causa e efeito.18

Considerações éticas
O presente trabalho foi submetido à apreciação 

do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) 
do DF. Foram respeitados todos os princípios éticos 
contidos na Resolução n° 196/96 e aprovado segundo 
carta de aprovação projeto de pesquisa – n° 391/08 
– CEP/SES/DF no dia 15 de dezembro de 2008. Foi 
utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) em duas cópias e entregue uma cópia para 
cada participante da pesquisa, devidamente assinada 
no final da entrevista.19

Resultados

Dos 95 participantes deste estudo, 77,9% eram do 
sexo feminino. Observou-se que 45,3% dos idosos 
encontravam-se na faixa etária de 70 a 79 anos. A idade 
média da amostra foi de 73; a moda 74, mediana 73, 
máxima 90 e mínima 60 anos. 

Um achado relevante da pesquisa foi a longevidade 
da população amostral, ou seja, 20% dos idosos tinham 
80 anos de idade ou mais. Dos entrevistados, 51,6% 
moram em Taguatinga. Este dado é importante porque 
a UBS está localizada nesta cidade. 

No quesito escolaridade, o ensino fundamental 
incompleto predominou (44,2%) na população em 
estudo. Foi, também, evidenciado que 45,6% dos 

idosos tinham renda mensal de um salário mínimo 
e que a maioria (67,4%) era aposentada (Tabela 1). 

Em relação ao conhecimento sobre a doença em 
estudo, 89,5% dos idosos afirmaram ter conhecimento 
sobre o que é gripe e 75,8% sobre o que é resfriado. 
Ao questioná-los sobre qual a doença mais grave, 
64,2% afirmaram ser gripe e 17,9% que não há di-
ferença entre elas. No tocante as formas de contágio 
da influenza, 56,8% afirmaram que se dá através do 
ar, principalmente em função da mudança do tempo 
destacando-se, ainda, o frio e a chuva, e 14,7% através 
do contato com pessoas contaminadas (Tabela 2).

Dentre os sinais e sintomas da influenza relatados 
pelos entrevistados, a cefaleia foi predominante com 
49,5%, seguido de febre, tosse e mal-estar com 38,9%, 
e 2,1% revelaram não conhecer os sintomas da doença. 
Para o resfriado o que predominou foi a rinorreia hiali-
na com 23,2%. Com relação aos sinais e sintomas desta 
doença, 32,6% afirmaram desconhecê-los (Figura 1).

Ao associar os sinais e sintomas da Síndrome Gripal 
(SG), 39,7% dos entrevistados não citaram concomi-
tantemente febre e tosse ou dor de garganta, 13,7% 
referiram apenas febre e dor de garganta e 3,2% tosse 
e dor de garganta. 

Na população deste estudo, a prevalência de idosos 
expostos a vacina que adoeceram foi de 0,29 e aqueles 
indivíduos que não tomaram a vacina e não adoeceram 
foi de 0,07. 

Em relação às medidas adotadas para prevenção 
da gripe, 42,1% dos idosos afirmaram que tomam a 
vacina com o intuito de se proteger contra a influenza 
e 27,4% não souberam opinar (Figura 2).

Na distribuição percentual das atitudes adotadas 
referentes à prevenção de transmissão da gripe, 40% 
dos participantes do estudo relataram que evitam 
aglomerações ou mesmo se afastam de outras pessoas 
quando estão doentes e 9,5% não souberam opinar 
(Figura 3).

Sobre o conhecimento acerca da existência da va-
cina contra a influenza, 97,9% dos idosos afirmaram 
que ela existe. Já no que se refere à vacina contra o 
resfriado apenas 21,1% afirmaram que a mesma existe 
no sistema de saúde. Sobre a indicação da vacina con-
tra a influenza, 47,4% acreditam que sua administração 
é indicada apenas para as pessoas da sua faixa etária 
e 8,4% não souberam opinar (Tabela 3).

No que diz respeito à vacina contra a influenza, 
92,6% responderam que em alguma vez na vida já 
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Tabela 1  -  Características sociodemográficas da população do estudo, na Unidade Básica de Saúde, 
 Taguatinga-DF. Brasil, 2009

Características n % IC
95%

Gênero    
Feminino 74 77,9 68,2 - 85,8
Masculino 21 22,1 14,2 - 31,8

Faixa etária    
60-69 33 34,7 25,3 - 45,2
70-79 43 45,3 35,0 - 55,8
80 ou mais 19 20,0 12,5 - 29,5

Cidade de residência    
Taguatinga 49 51,6 41,1 - 62,0
Ceilândia 27 28,4 19,6 - 38,6
Samambaia 12 12,6 6,7 - 21,0
Recanto das Emas 7 7,4 3,0 - 14,6

Escolaridade    
Analfabeto 20 21,1 13,4 - 30,6
Ensino fundamental incompleto 42 44,2 34,0 - 54,8
Ensino fundamental completo 20 21,1 13,4 - 30,6
Ensino médio incompleto 6 6,3 2,4 - 13,2
Ensino médio completo 7 7,4 3,0 - 14,6

Renda familiar    
< 1 salário mínimo 3 3,3 0,7 - 9,4
1 salário mínimo 41 45,6 35,0 - 56,4
2 a 3 salários mínimos 28 21,8 21,8 - 41,7
> 3 salários mínimos 18 20,0 12,3 - 29,8

Ocupação    
Aposentado 64 67,4 57,0 - 76,6
Do lar 26 27,4 18,7 - 37,5
Autônomo 5 5,3 1,7 - 11,9

Tabela 2  -  Distribuição dos idosos, segundo conhecimento sobre a gripe e o resfriado, na Unidade Básica de 
Saúde, Taguatinga-DF. Brasil, 2009

Variável n % IC
95%

Gripe    
Sim 85 89,5 81,5 - 94,8
Não 10 10,5 5,2 - 18,5

Resfriado    
Sim 72 75,8 65,9 - 84,0
Não 23 24,2 16,0 - 34,1

Qual a doença mais grave    
Gripe 61 64,2 53,7 - 73,8
Resfriado 13 13,7 7,5 - 22,3
Não há diferença 17 17,9 10,8 - 27, 1
Não sabe 4 4,2 1,2 - 10,4

Transmissão de G/R    
Ar 54 56,8 46,3 - 67,0
Contato com pessoas contaminadas 14 14,7 8,3 - 23,5
Contato com objetos contaminados 1 1,1 0,0 - 5,7
Outros 23 24,2 16,0 - 34,1
Não sabe 2 2,1 0,3 - 7,4
Comida 1 1,1 0,0 - 5,7
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Figura 1  -  Sinais e sintomas de gripe e resfriado, segundo conhecimento dos idosos atendidos na Unidade 
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tomaram esta vacina, 75,8% participaram de todas as 
campanhas de vacinação e 78,9% tomaram a vacina no 
ano de 2008. Dos idosos que afirmaram ter participado 
da campanha de vacinação no referido ano, 44,2% 
disseram que alguém da sua casa já tomou a vacina e 
o cônjuge é a pessoa que mais os acompanha nestas 
campanhas (Tabela 3).

Dentre os participantes que referiram vacinação 
no ano de 2008, 62,1% não adoeceram por influenza. 
Não houve confirmação da informação nos cartões de 
vacina dos idosos desta amostra em estudo. 

A maioria dos participantes afirmou que, após a 
instalação da influenza no organismo, costuma assoar 
o nariz quando está gripado (48,4%) e 47,4% prefere 
usar lenços de pano. Durante os episódios de tosse 
e espirro, 45,3% dos entrevistados afirmaram que 
viram-se apenas para o lado e aproximadamente 67,4% 
costumam lavar as mãos com água e sabão após os 
referidos eventos. Todos os idosos afirmaram secar as 
mãos com toalha de pano (Tabela 4).

Em relação às práticas de higiene adotadas quando 
gripados, 95,8% consideram importante e acreditam 
que lavar as mãos é uma importante ação na conten-
ção da disseminação desta doença, bem como outros 
agravos que não fazem parte do estudo. Em relação ao 

uso de medicamentos para tratar da gripe e/ou resfriado 
observou-se que 68,4% dos idosos usam algum tipo de 
medicamento para este fim; já 71,6% preferem usar 
remédios caseiros (Tabela 4).

Apenas 5,3% procuram um serviço de saúde para 
obter uma prescrição médica para tratar da gripe e 
do resfriado (Tabela 4). Entre os medicamentos mais 
utilizados no tratamento da sintomatologia da influenza 
destacam-se maleato de clofenamina, ácido fólico, 
dipirona sódica, cafeína e vitamina C. 

Fm relação ao número de episódios de gripe e/ou 
resfriado relatados no ano de 2008, 30,5% respon-
deram que foram acometidos por estas doenças, com 
uma média de 1,6 episódios (Tabela 4).

Discussão

Os resultados sobre os conhecimentos, as atitudes 
e as práticas dos idosos relacionados à gripe, ao 
resfriado e à vacina contra a influenza na UBS foram 
considerados inadequados. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) evidenciam que, no Brasil, há uma razão 
de 100 mulheres idosas para 82 homens idosos.20 
Esta relação pode ser atribuída à morte prematura 
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de homens levando em consideração algumas causas 
externas, tais como: acidentes, principalmente auto-
mobilísticos, problemas cardiovasculares e violência 
em centros urbanos, mais comuns em homens que 
em mulheres.21

Verificou-se percentagem significativa de idosos 
analfabetos ou que fizeram até o ensino fundamental 
(antigo primeiro grau), o que prejudica a compreen-
são dos benefícios produzidos pela vacina contra a 
influenza, das formas de transmissão da doença e das 
práticas corretas de higiene, bem como informações 
fornecidas pelos profissionais de saúde.20,22

A renda familiar dos idosos mantém uma relação 
diretamente proporcional à escolaridade, ou seja, 
quanto menor for a média de anos de estudo, menor 
a renda.20 

Ficou evidenciado neste estudo que a maioria dos 
indivíduos possui doenças crônicas associadas, por 
exemplo, hipertensão arterial e diabetes mellitus.  
Esta informação é importante no que diz respeito à 
redução da imunidade adquirida do indivíduo, neste 
grupo etário, deixando os idosos vulneráveis às do-
enças oportunistas, principalmente as infecciosas.23

Em relação à diferença entre gripe e resfriado 
verificou-se que a maioria dos idosos sabe diferenciá-
los e considera a primeira mais grave que a segunda. 
A gripe e o resfriado apresentam quadro clínico e 
agentes causadores diferentes.3,5 Alguns participantes 
afirmaram que não acreditam que há diferença entre 
estas doenças, o que dificulta a escolha da melhor 
conduta a ser adotada no tratamento da doença 
quando instalada.

Tabela 3  -  Distribuição percentual de idosos, segundo conhecimento, atitudes e práticas sobre a vacina contra a 
influenza atendidos na Unidade Básica de Saúde, Taguatinga-DF. Brasil, 2009

Variável n % IC
95%

Existe vacina contra a gripe?    
Sim 93 97,9 92,6 - 99,7
Não 2 2,1 0,3 - 7,4

Existe vacina contra o resfriado?    
Sim 20 21,1 13,4 - 30,6
Não 28 29,5 20,6 - 39,7
Não sabe 47 49,5 39,1 - 59,9

Quem deve tomar a vacina da gripe?    
Idosos 45 47,4 37,0 - 57,9
Todas as pessoas 37 38,9 29,1 - 49,5
Não sabe 8 8,4 3,7 - 15,9
Crianças 3 3,2 0,7 - 9,0
Portadores de DC 2 2,1 0,3 - 7,4

Alguma vez já tomou a vacina contra a gripe?    
Sim 88 92,6 85,4 - 97,0
Não 7 7,4 3,0 - 14,6

Participa de todas as campanhas de vacinação    
Sim 72 75,8 65,9 - 84,0
Não 23 24,2 16,0 - 34,1

Ultimo ano que tomou a vacina contra a gripe    
2003 1 1,1 0,0 - 5,7
2006 1 1,1 0,0 - 5,7
2007 9 9,5 4,4 - 17,2
2008 75 78,9 69,4 - 86,6

Alguém da sua casa já tomou a vacina?    
Sim 42 44,2 34,0 - 54,8
Não 53 55,8 45,2 - 66,0

Quem destas pessoas da sua casa tomaram a vacina?    
Pais 3 3,2 0,7 - 9,0
Cônjuge 28 29,5 20,6 - 39,7
Crianças 1 1,1 0,0 - 5,7
Parentes 10 10,5 5,2 - 18,5
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Observou-se que o conhecimento dos idosos 
sobre os principais sintomas da gripe e do resfriado 
é inadequado. O MS classifica o quadro clínico da 
influenza sazonal com início abrupto, com febre 
≥38°C, tosse seca, dor de garganta, mialgia, dor de 
cabeça e prostração, com evolução autolimitada, de 
poucos dias.3 Alguns idosos compararam os episó-
dios de resfriado com alergias e devido a mudança 
brusca de tempo. 

No que se refere às medidas de prevenção da gripe, 
foi observado que o conhecimento é inadequado, se-
gundo as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 24 Dentre estas recomendações a serem 
adotadas destacam-se: higienizar as mãos com água e 
sabão antes das refeições, após tossir e espirrar, antes 
de tocar nos olhos e na boca ou usar o banheiro. Além 
disso, é recomendado usar, preferencialmente, lenços 
descartáveis para evitar disseminação de aerossóis.24

Zênia Monteiro Guedes dos Santos e Maria Liz Cunha de Oliveira
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Tabela 4  -  Distribuição percentual sobre as práticas realizadas com a influenza já instalada no organismo do 
idoso, Unidade Básica de Saúde, Taguatinga-DF. Brasil, 2009

Variável n % IC
95%

Costuma assuar o nariz quando está gripado    
Sempre 46 48,4 38,0 - 58,9
Às vezes 36 37,9 28,1 - 48,4
Nunca 13 13,7 7,5 - 22,3

Como costuma assuar o nariz    
Com lenço de pano 45 47,4 37,0 - 57,9
Com lenço de papel 44 46,3 36,0 - 56,8
Mão diretamente do chão 2 2,1 0,3 - 7,4
Outros 4 4,2 1,2 - 10,4

Costuma fazer quando espirra /tosse    
Apenas vira para o lado 43 45,3 35,0 - 55,8
Coloca a mão na frente da boca e do nariz 35 36,8 27,2 - 47,4
Outros 16 16,8 9,9 - 25,9
Espirra na manga da camisa 1 1,1 0,0 - 5,7

Lava as mãos após espirrar/tossir ou assuar o nariz    
Sempre 64 67,4 57,0 - 76,6
Às vezes 25 26,3 17,8 - 36,4
Nunca 6 6,3 2,4 - 13,2

Higiene é importante na contenção da disseminação da doença   
Sim 91 95,8 89,6 - 98,8
Não 4 4,2 1,2 - 10,4

Com o que você lava as mãos    
Com água e sabão 92 96,8 91,0 - 99,3
Com água 3 3,2 0,7 - 9,0

Costuma ficar em ambientes fechados a maior parte do dia    
Sim 11 11,6 5,9 - 19,8
Não 84 88,4 80,2 - 94,1

Usa remédios para tratar da gripe    
Sempre 14 14,7 8,3 - 23,5
Às vezes 51 53,7 43,2 - 64,0
Nunca 30 31,6 22,4 - 41,9

Remédios    
Caseiro 68 71,6 61,4 - 80,4
Com prescrição 5 5,3 1,7 - 11,9
Sem prescrição 27 28,4 19,6 - 38,6

Tiveram gripe/resfriado ano 2008    
Sim 29 30,5 21,5 - 40,8
Não 66 69,5 59,2 - 78,5
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Percebeu-se que a maioria dos idosos que par-
ticiparam da campanha de vacinação no ano de 
2008, assim como nos anos anteriores, não tiveram 
episódios de gripe. A OMS e o MS consideram a vacina 
contra a influenza como a principal estratégia de 
saúde pública para melhorar as condições de vida da 
população idosa e reduzir o número de internações 
decorrentes do vírus influenza e suas complicações 
clínicas.6,24

Neste estudo sobre os Conhecimentos, Atitudes e 
Práticas (CAP) dos idosos referentes à vacina contra 
influenza em Taguatinga-DF, foi evidenciado que a 
maioria tinha conhecimento sobre a existência desta 
vacina, porém não sabia a diferença entre a gripe e o 
resfriado. No que diz respeito à adesão às campanhas 
de vacinação essa foi considerada favorável. Diferente 
dos resultados observados em estudo realizado em 
Teresina-PI, no qual o conhecimento sobre a vacina 
foi inadequado e coincidente quanto à inserção nas 
campanhas de vacinação.22   

No tocante à adesão da vacina contra a gripe alguns 
idosos afirmaram não ter participado das campanhas 
de vacinação em função da ocorrência de reações 
adversas, pois estes mencionaram ter sentido dores 
musculares e adquirido gripe, como evento associado 
à vacina. Alguns idosos acreditam que esta vacina pre-
judica a sua saúde deixando-os vulneráveis às outras 
enfermidades.4  

Foram verificados também resultados insa-
tisfatórios no nível de conhecimento referente à 
importância da vacina como uma das principais 
formas de prevenção contra a influenza. Os idosos 
que participam das campanhas de vacinação estão 
menos vulneráveis em adoecer. Ao comparar o coefi-
ciente médio de Mortalidade Hospitalar dos períodos 
anterior (1992-1998) e posterior (1999-2006) à 
introdução da vacinação contra influenza no país, 
percebeu-se redução do coeficiente neste último 
período de 0,30 para 0,18, sobretudo nas Regiões 
Sul, Centro-oeste e Sudeste.9

A maioria dos idosos respondeu que após assoar o 
nariz, tossir ou espirrar lava as mãos e seca com toalha 
de pano. Indagados ainda, sobre a importância desta 
prática após os episódios de tosse e espirro alguns 
demonstraram não compreender o questionamento. 
Portanto, é importante melhorar a qualidade da in-
formação dos idosos sobre as Infecções Respiratórias 
Agudas (IRA), bem como as formas de prevenção 

destas doenças. É necessário incrementar os conhe-
cimentos da população idosa e modificar as práticas 
e os costumes e realizar intervenção educativa dirigida 
tanto para esta população quanto para os profissionais 
que a atende.25

Observou-se uma predominância de uso de re-
médios caseiros no tratamento da sintomatologia da 
influenza, tais como: chás, melados e xaropes. Os 
saberes populares foram utilizados na tentativa de 
combater a gripe espanhola, em 1918, com produtos 
que compunham alternativas de remédios caseiros 
como limão, canela, folhas de eucalipto, alho, ce-
bola, foram amplamente empregados.26 A medicina 
popular e mesmo manifestações religiosas de cura 
imbricaram-se com as idéias científicas da época.26 É 
possível concluir que tal comportamento pode estar 
relacionado à cultura familiar de prevalência de usos 
curativos caseiros no tratamento da influenza.

As principais dificuldades encontradas na realiza-
ção deste estudo foram identificar o número de idosos 
cadastrados na Unidade Mista de Taguatinga e suas 
respectivas cidades de origem. Os dados referentes 
ao número de atendimento na unidade não são to-
talmente fidedignos, pois não há nesta unidade um 
sistema que contabilize o número de atendimentos 
da população idosa por cidade inserida no programa 
saúde do idoso.

Outra dificuldade encontrada foi a presença de 
acompanhantes dos idosos maiores de 80 anos de 
idade no momento da entrevista, pois eles tentavam 
manipular as respostas dos entrevistados o que pode 
induzir viés nos resultados. Além disto, notou-se que 
alguns idosos apresentaram deficiência na compreen-
são de algumas perguntas do questionário. 

A maioria dos idosos apresenta um conhecimento 
inadequado sobre a influenza uma vez que relataram 
ter sintomatologia de alergias e mesmo de resfriado 
comum quando manifestações clínicas relatadas eram 
de influenza. 

Apesar dos participantes considerarem a gripe mais 
grave que o resfriado, ainda assim, é recomendável 
realizar ações educativas para o aprimoramento do 
conhecimento dos idosos sobre esta doença. O conhe-
cimento inadequado em relação aos reais objetivos da 
vacina para a saúde do idoso demonstra insegurança 
nos mesmos referentes às suas indicações, às contra-
indicações e, principalmente, em relação às reações 
adversas.

Vacina contra a influenza em idosos
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Espera-se que este estudo possa servir de subsídios 
para novas pesquisas relacionadas à saúde do idoso, 
incluindo outras unidades de saúde. Sugere-se, final-
mente, aos diversos atores responsáveis pela saúde 
pública, bem como a vigilância em saúde e os profis-
sionais de saúde, desenvolvam estratégias de educação 
em saúde do idoso com o propósito de melhorar o 
conhecimento deste grupo a respeito das formas de 
prevenção e transmissão da influenza, abordando 
as suas características, bem como evidenciando os 
benefícios advindos das vacinas.
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Resumo
Objetivos: apresentar uma síntese da cobertura vacinal por municípios no período de 2003 a 2007 e uma proposta de 

metodologia de monitoramento, análise e avaliação para acompanhar essas coberturas e identificar os seus determinantes. 
Metodologia: análise documental sobre metas e parâmetros estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e levan-
tamento da literatura científica sobre vigilância e monitoramento; análise do banco de dados do Sistema de Informação de 
Avaliação do Programa de Imunizações; construção de critérios para categorização dos municípios segundo coberturas vacinais 
e porte populacional; e estabelecimento de critérios de priorização para implantação da proposta de vigilância. Resultados: 
é apresentada uma proposta de metodologia de vigilância para analisar coberturas vacinais e, avaliar, investigar e identificar 
fatores determinantes. Conclusão: a metodologia permitirá implantar estratégias de intervenção que possam resgatar os 
não vacinados e corrigir ou adequar aspectos de natureza operacional, devendo ser validada pelos estados e municípios.

Palavras-chave: coberturas vacinais; vigilância, monitoramento; risco. 

Summary
Objectives: to present a summary of vaccination coverage estimates at the local level from 2003 to 2007 and to 

propose a methodology for monitoring, analyzing and evaluating coverage in order to identify risk factors for low co-
verage. Methodology: review of program goals and performance indicators established by the National Immunization 
Program and scientific literature on surveillance and monitoring; analysis of data from the Immunization Program 
Assessment Information System; determination of criteria for categorizing municipalities according to population size 
and vaccination coverage; and selection of criteria for defining priority areas for intervention. Results: we propose 
a surveillance methodology to analyze vaccination coverage and to evaluate, investigate and identify coverage deter-
minants. Conclusion: the proposed methodology could help guide interventions to identify unvaccinated individuals 
and to correct or modify program activities, and needs to be validated by state and local immunization programs. 

Key words: vaccination coverage; surveillance; monitoring; risk.
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Introdução

O monitoramento das coberturas vacinais (CV) é 
uma atividade de rotina no âmbito da gestão do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) no Ministério 
da Saúde (MS) e em grande parte das Secretarias 
Estaduais (SES) e Municipais de Saúde (SMS). O mo-
nitoramento de CV é feito de modo contínuo e regular, 
no entanto, nem sempre os resultados dessa atividade 
repercutem para o aperfeiçoamento dos serviços, seja 
pela inércia, seja pela inoportunidade das análises 
decorrentes. 

A vigilância das CV, por seu turno, é uma ação mais 
abrangente, além do monitoramento, em função do seu 
propósito de “investigar” fatores de “risco” ou “deter-
minantes” da situação objeto de investigação (análise), 
fornecendo subsídios para intervenção oportuna em 
bases técnicas firmes. É com essa definição que o 
termo vigilância de CV é usado neste artigo. 

A CV é mensurada como o percentual de vacina-
dos na população alvo para cada vacina e é o dado 
concreto a demonstrar a efetividade e a eficiência 
do PNI. A fração correspondente ao denominador 
que compõe o calculo do indicador  de CV para a 
população de menores de um ano, é obtida por meio 
do registro de nascidos vivos (NV) no Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e para 
as demais populações, são utilizadas as estimativas 
populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) disponibilizadas no sitio eletrônico 
do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (Datasus).1,2 

A despeito de a vacinação ser uma prática no país 
desde o inicio do século passado, seja como ações 
isoladas ou organizada em programas de controle de 
doenças especificas, foi somente na primeira metade 
dos anos 1970 que houve um investimento mais dire-

cionado à organização das ações de imunizações com 
a criação do PNI, que buscava integrar as diferentes 
estratégias de vacinação utilizadas em Saúde Publica.3

No tocante à disponibilidade de informação sobre o 
indicador de coberturas vacinais de modo mais organi-
zado no âmbito dos estados e municípios só foi possível 
em meados dos anos de 1990 com a informatização. A 
CV que, no final dos anos 1980 do século passado, fica-
va em torno dos 60%, como média nacional, chegou, 
a partir da metade da década de 1990, a estimativas 
iguais ou superiores às preconizadas – 90% para a 
BCG e 95% para as demais vacinas. Ressalte-se, no 
entanto, que a obtenção desses indicadores de forma 
homogênea é uma condição para reduzir os bolsões 
de suscetíveis e garantia da imunidade coletiva.4-6   

O PNI, atualmente, é um programa com múltiplos 
avanços, como por exemplo, a inclusão de novas vaci-
nas e de grupos alvos, assim como a sua modernização 
no campo da informática e da informação. Desse 
modo, torna-se maior a cada dia, a oportunidade de 
análises mais específicas em relação aos imunobiológi-
cos e estrutura do programa, além de mais localizadas, 
com informação por município e por áreas intramu-
nicipais, por exemplo. Uma iniciativa que demonstra 
o aperfeiçoamento nesse âmbito são as mudanças 
que estão em andamento no Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imunizações (SI-API) – que 
fornece dados sobre doses registradas apenas – e que 
vão possibilitar o registro da vacina administrada por 
pessoa e por procedência do vacinado, permitindo 
uma análise mais completa e acurada. 

Os dados disponíveis na Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), e no 
sitio eletrônico do Datasus – esse último – de acesso 
universal - demonstram níveis adequados de CV para 
todas as vacinas do calendário da criança, quando 
se consideram os percentuais médios em âmbito 
nacional e por Unidade Federada (UF).7 No entanto, a 
desagregação da informação por município evidencia a 
existência e manutenção de baixas CV que predispõem 
ao acúmulo de suscetíveis e colocam em risco a saúde 
da população e o atual estado de controle, eliminação 
ou erradicação de doenças.8  

Essa heterogeneidade de CV aponta como neces-
sária a definição de estratégias capazes de, a partir 
da vigilância, direcionar a intervenção para onde 
se localiza o problema, buscando compreender 
as variações que ocorrem nesses indicadores e os 

A desagregação da informação por 
município evidencia a existência 
e manutenção de baixas CV que 
predispõem ao acúmulo de suscetíveis 
e colocam em risco a saúde da 
população e o atual estado de controle, 
eliminação ou erradicação de doenças.
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possíveis fatores determinantes para o não alcance 
da CV preconizada.  

O PNI busca, então, melhorar a informação sobre a 
CV, para adequado direcionamento das suas ações. No 
contexto da vigilância, o objetivo deste artigo é apre-
sentar uma síntese da CV por municípios no período 
de 2003 a 2007 e uma proposta de metodologia de 
monitoramento, análise e avaliação para acompanhar 
essas coberturas e identificar os seus determinantes, 
de modo a intervir, oportunamente. 

Metodologia

A proposta de vigilância das CV foi elaborada se-
guindo o modelo lógico apresentado na Figura 1, no 

qual estão explicitadas as etapas percorridas para sua 
construção e os produtos esperados. 

A unidade de análise e categorização foi o municí-
pio, espaço definido como “foco” da vigilância.  

Inicialmente, foi realizada uma revisão documental 
sobre metas e indicadores de CV, que são os parâme-
tros do PNI, e sobre vigilância e monitoramento, por 
meio de documentos oficiais do Ministério da Saúde 
e busca na literatura científica.9-12 

O objeto principal para a construção da metodo-
logia foi a avaliação das CV nos diferentes contextos 
disponíveis – País, Estado e Município. Para conhecer 
o comportamento das CV especialmente no contexto 
dos municípios, utilizou-se o banco de dados do SI-
API, extraindo-se a cobertura vacinal média a partir 
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Figura 1  -  Modelo lógico para construção da metodologia de vigilância das coberturas vacinais

Problema Recursos necessáriosObjetivo Atividades Subproduto

Coberturas vacinais 
(CV) elevadas na 
média nacional 
e estadual, com 
importante 
heterogeneicidade 
nos municípios, 
verificando-se 
valores atípicos 
e abaixo da meta 
padronizada pelo 
PNI, possibilitando 
o acúmulo de 
suscetíveis e risco 
de comprometer 
a situação atual 
de doenças 
imunopreveníveis 
sob vigilância no 
país.

Desenvolver 
metodologia de 
vigilância das CV.

Banco de dados 
dos registros de 
doses aplicadas 
e população alvo 
para obtenção das 
CV (sistema de 
informação).

Análise da 
tendência das CV 
em menores de 
um ano de idade, 
considerando o 
período de cinco 
anos.

Coberturas vacinais 
analisadas.

Fundamentação 
teórica sobre 
vigilância, 
monitoramento, 
cobertura de 
vacinação e metas.

Identificação 
dos fatores 
determinantes 
das CV.

Definição de 
critérios de risco 
(prioridades) 
para orientar a 
implantação da 
vigilância das CV.

Possíveis fatores 
determinantes 
das CV observadas 
identificados.

Critérios de 
priorização 
definidos.

Definição das 
prioridades 
(municípios 
de risco) para 
investigação e 
monitoramento.

Categorização 
dos critérios e 
estabelecimento 
de níveis de 
prioridades.

Proposta de metodologia de vigilância das CV Produto final esperado
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das doses aplicadas no período de cinco anos. Foi 
avaliada também a homogeneidade das CV, definida 
como a proporção de municípios com CV maior ou 
igual a 95%. 

Foram utilizadas como referência vacinas reco-
mendadas no calendário da criança: a vacina oral 
contra a poliomielite (VOP), vacina tetravalente 
(DTP+Hib), vacina contra hepatite B e a tríplice viral 
(SRC), no período de 2003 a 2007. Excluíram-se da 
análise as CV das vacinas BCG e da vacina oral contra 
o rotavírus humano (VORH) devido às especificidades 
do acesso a essas vacinas, o que pode distorcer os 
resultados das suas CV. Para a primeira, a disponibi-
lidade de maternidades com serviços de vacinação, 
e para a segunda, a rigidez na idade em meses da 
criança para a vacinação, são fatores importantes 
que interferem nos resultados obtidos de vacinação 
nos municípios. 

Os municípios foram agrupados por estratos de 
CV e porte populacional. Esse último critério com 
base nos registros de NV do Sinasc. Para uso neste 
trabalho, os municípios foram definidos segundo as 
CV, arbitrariamente pelas autoras, em três grupos: 
1) CV abaixo da meta preconizada pelo PNI - zero 
a 94,9%; 2) CV adequadas - 95% a ≤120%; e 3) CV 
superestimadas - >120%. 

Os portes populacionais definidos, também arbi-
trariamente, foram: 1) <1.000NV - pequeno porte; 
2) ≥1.000 a 9.999NV - médio porte; e 3) ≥10.000NV 
- grande porte. 

Partindo-se do pressuposto que o risco de dissemi-
nação da doença é tanto maior quanto maior a popu-
lação alvo descoberta pela vacinação, a metodologia 
foi proposta tendo como principal eixo norteador o 
número de vacinas em um mesmo município para as 
quais as CV apresentem-se abaixo da meta estabelecida 
pelo PNI, agregando-se a essa condição o porte popu-
lacional, os valores aberrantes de coberturas vacinais 
e o compromisso de controle internacional da doença 
imunoprevenível.  

Resultados

A análise das CV no período referido, quando olha-
das do ponto de vista das médias globais para o país e 
UF, revelou resultados acima dos parâmetros definidos 
como adequados pelo PNI (95%) para a maioria das 
vacinas.7 Exceção feita à vacina contra hepatite B que só 

alcançou a meta preconizada a partir de 2006. Para a 
vacina DTP+Hib os resultados variaram de 95,3%, em 
2005, a 99,6%, em 2006. Para a VOP foram superiores 
a 95% em todo período, com variações de 96,2%, em 
2003, a 101,6%, em 2006. Com relação à vacina tríplice 
viral, recomendada aos 12 meses de idade, a tendência 
foi de coberturas acima de 100% da população alvo 
para o país e em todas as unidades federadas. 

A despeito desse quadro favorável, a análise 
procedida no contexto municipal, mostrou que as 
CV médias ficaram abaixo ou muito além da meta 
para um conjunto significativo de municípios e para 
a maioria das vacinas, em todo o período avaliado, 
destacando-se que no geral, as CV foram mais baixas 
para a vacina contra hepatite B como se verificou 
em relação às UF e para o Brasil. Tomando-se como 
exemplo a vacina DTP+Hib, a proporção de muni-
cípios que atingiu CV adequada – homogeneidade 
– variou de 82,9% em 2006 a 62,8% em 2008 com 
tendência decrescente. 

Segundo os critérios para categorização de porte 
populacional adotados nesta proposta de vigilância das 
CV, até o ano de 2007 o país contava com 5.564 mu-
nicípios assim distribuídos: 5.072 (91%) de pequeno 
porte, 466 (8,4%) de médio porte e (26) 0,4% de 
grande porte populacional. 

 Quanto às CV analisadas para o conjunto das 
vacinas VOP, DTP+Hib e HB, em 1.039 municípios 
(18,67%) estiveram abaixo de 95%, incluindo nove 
dos 26 (34,6%) municípios de grande porte popula-
cional, dos quais, oito municípios são capitais. Outros 
939 municípios (16,84%) registraram médias de CV 
maior do que 120%, sendo 921 (98%) de pequeno 
porte populacional e o restante, de médio porte. 

Ressalta-se que na análise detectou-se que havia 
municípios com metas de CV alcançadas para uma 
ou mais vacinas e abaixo da meta para outras va-
cinas de esquema semelhante tanto em relação ao 
período de aplicação quanto ao número de doses 
recomendadas e valores aberrantes (atípicos, como 
maior do que 120% ou abaixo de 50%), esses mais 
frequentes em municípios de pequeno porte popu-
lacional (<1.000NV). 

A análise do banco de dados e a categorização dos 
municípios em relação à CV e porte populacional, 
nortearam a definição dos critérios de classificação e 
priorização adotados nesta metodologia de vigilância 
das CV, de forma a fazer a diferenciação entre áreas 
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segundo o risco epidemiológico, considerando-se 
que quanto mais baixas estiverem as CV em áreas 
densamente povoadas, mais elevado será o “risco”. 

Com base nos parâmetros adotados, estabelece-
ram-se critérios de priorização para a implantação 
da metodologia de vigilância de CV, com base na “si-
tuação de risco epidemiológico” definida pelo estrato 
de cobertura vacinal e o porte populacional, além dos 
demais citados acima em: 1) risco alto - prioridade 
1; 2) médio - prioridade 2; e 3) baixo - prioridade 
3. Para cada uma das situações de risco, foram 
criados critérios para hierarquia na implantação da 
metodologia, segundo demonstrado na Figura 2 que 
apresenta, em síntese, a metodologia de vigilância de 
CV proposta.  

A prioridade 1 apresenta três hierarquias: 1.1 
-  município de grande porte populacional (≥10.000 
NV) e ou capital que apresente CV abaixo de 95% 
para três ou mais vacinas do esquema básico, exceto 

BCG e VORH; 1.2 - municípios que, para pelo menos 
três vacinas, as CV apresentem-se abaixo de 50%, 
supondo-se que há um elevado nível de suscetibili-
dade na população e/ou  municípios com CV >120% 
supondo que essa última situação possa ser explicada, 
particularmente, por baixas coberturas do Sinasc ou 
erros de registros de doses aplicadas, independente-
mente do porte populacional; e 1.3 - municípios com 
CV abaixo de 95%, mesmo que isoladamente para a 
VOP e a SRC, considerando que essas são vacinas que 
objetivam a proteção contra doenças erradicadas e/
ou em fase de eliminação, independentemente do 
porte populacional. 

A prioridade 2 apresenta duas hierarquias: 2.1 - 
incluem-se municípios de grande e/ou médio porte 
populacional (≥1.000NV) que para até duas vacinas 
as CV estão abaixo de 95%; 2.2 - municípios de pe-
queno porte populacional (<1.000NV) com CV acima 
de 120% para duas ou mais vacinas. A prioridade 3 

Figura 2  - Algoritmo para implantação da Vigilância de Coberturas Vacinais

Risco baixo - Prioridade 3

1.1. Município de grande 
porte populacional 
(≥10.000 NV) e ou capital 
com  CV < 95% em três 
ou mais vacinas

1.2. Municípios com 
CV<50%  ou CV >120% 
para 3 ou mais vacinas 
independente do porte 
populacional

1.3. Municípios com CV 
<95% para VOP e/ou 
SRC, independente do 
porte populacional e 
de outras CV (objetos 
de compromisso 
internacional de controle 
de doenças)

2.1.  Municípios de grande 
e/ou médio porte 
populacional (≥1.000 
NV) CV < 95% para até 
duas

2.2.  Municípios de pequeno 
porte populacional 
(<1.000 NV) com CV 
>120% para duas ou 
mais vacinas

3.1.  Municípios que 
independentemente 
do porte populacional, 
registrem CV ≥95% 
≤120%

3.2. Municípios de médio 
porte populacional 
(≥1.000 NV <10.000NV) 
CV >120% em qualquer 
vacina

A vigilância das CV administrativas (extraídas do SI-API) tem como propósito a 
investigação dos determinantes e nortear a ‘ investigação’ com base em critérios 
epidemiológicos. Foram critérios para a sua construção o porte populacional e estratos 
de coberturas. 
Na investigação adotar dentre outras medidas: a) em áreas densamente povoadas 
o monitoramento rápido de cobertura (MRC); b) avaliar a cobertura do Sinasc e 
estimativas populacionais; c) comportamento dos registros de doses aplicadas e 
oportunidades perdidas de vacinação e taxas de abandono; d) mobilidade populacional 
e migração.
Identificadas as causas aplicar medidas que garantam níveis adequados de coberturas e 
o controle, eliminação e ou erradicação de doenças preveníveis pela vacinação.

Situação de risco epidemiológico

Risco alto - Prioridade 1 Risco médio - Prioridade 2
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apresenta duas hierarquias: 3.1 - municípios que, 
independentemente do porte populacional, registrem 
CV iguais ou maiores que 95% até 120%. A justificativa 
para o estabelecimento desse limite máximo considera 
que até esse percentual é possível ter havido invasão de 
população, em razão de migração ou movimentação de 
pessoas entre municípios, não detectada pelo sistema 
de informação, vez que não há, ainda, registro segundo 
a origem do vacinado. 3.2 - municípios de médio porte 
populacional (≥1.000NV <10.000NV) com CV acima 
de 120% em qualquer vacina. 

Destaque-se que deve ser objeto de análise acurada 
municípios com valores muito próximos (limítrofes) 
dos 95%, uma vez que pequena diferença no quantita-
tivo de doses aplicadas pode promover deslocamento 
do município para outro nível de prioridade. 

Na lógica dessa metodologia de vigilância das CV é 
considerado como município em situação de ‘risco’, 
passível de investigação, aqueles cujos percentuais de 
coberturas vacinais enquadram-se nos valores chama-
dos “aberrantes”: 1) abaixo de 50%; e 2) acima de 
120%. De outro lado, ainda que o acesso geográfico 
ou a existência de áreas conflagradas pela violência 
não se constituam em critérios específicos para a 
metodologia de vigilância das CV é recomendável que, 
ao definir municípios prioritários, essas realidades 
sejam avaliadas criteriosamente, cabendo à gestão 
local a inclusão de critérios adicionais de priorização. 

Assim, e tendo em vista que a operacionalização 
das ações em função da capacidade operacional dos 
estados e municípios deve seguir prioridades, os mu-
nicípios enquadrados na categoria de risco 1 devem 
ser inicialmente trabalhados, seguindo a hierarquia 
proposta, e sequencialmente, aqueles municípios 
enquadrados nas categorias de prioridades 2 e 3.   

Discussão 

Da análise de CV realizada, pelo menos três aspectos 
observados merecem destaque: 1) CV atípicas, com va-
lores extremos díspares que seguramente representam 
erros no registro de doses ou ainda a subenumeração 
ou sobre-enumeração das estimativas de nascimentos; 
2) a manutenção de CV baixas, às vezes próximas da 
meta, mas ainda insuficientes para garantir o controle 
da doença, ou o estado atual de eliminação ou erradi-
cação, predispondo à ocorrência de surtos localizados 
com diferentes potenciais de disseminação; 3) CV que 

oscilam em níveis acima dos parâmetros definidos 
como ideais, muitas vezes acima da meta, mas que não 
representam a realidade, transmitindo uma falsa idéia 
de segurança quando em algumas situações, efetiva-
mente, a população está desprotegida. 

Diante desses cenários destaca-se a relevância do 
indicador de CV como motivo de discussões e reco-
mendações em diferentes fóruns técnicos e de gestão. 
A 12ª Oficina da Rede Interagencial de Informação 
para Saúde (Ripsa),13 ocorrida em 2004, ao abordar 
a questão dos “Denominadores populacionais para 
os indicadores de saúde” recomendou a necessidade 
de “monitorar indicadores de cobertura de serviços 
destinados às populações-alvo de programas e ações 
de saúde, como é o caso da cobertura vacinal”. Na 
2ª e 6ª Mostra de Experiências bem Sucedidas em 
Epidemiologia – EXPOEPI em 2002 e 2006, respec-
tivamente, oficinas realizadas discutiram aspectos 
relacionados ao melhor denominador para estimar 
as CV no Brasil. 14,15 Um dos principais indicativos foi 
a necessidade da avaliação da informação de forma 
o mais descentralizada possível, buscando adequar o 
denominador de forma a aproximá-lo cada vez mais 
da realidade de cada UF e respectivos municípios. Para 
tanto, apontava como imprescindível o monitoramento 
da cobertura do Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos – Sinasc, uma vez que esse Sistema, a despeito 
de apresentar melhoria na cobertura, ainda registra 
problemas em alguns estados e municípios.16

Já o relatório da II Reunião da Comissão de Monito-
ramento e Avaliação do Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde – SNVS, ao focalizar a área de imunizações, 
fez referência ao fato de que o “sistema atual de in-
formações do PNI registra as doses aplicadas e não as 
crianças vacinadas acarretando uma série de limita-
ções para avaliação do programa” recomendando à 
SVS “estimular o uso de prontuários eletrônicos para 
registro de crianças vacinadas, registro nominal e por 
procedência do vacinado”.17 

A questão específica sobre qual base de dados – se 
do Sinasc ou as estimativas populacionais do IBGE – 
forneceria um denominador para o cálculo da CV, ofe-
recendo estimativas mais próximas da real, foi também 
tema de uma dissertação de mestrado, cujos resultados 
reiteram, além do uso do Sinasc com cautela para mu-
nicípios de pequeno porte populacional, a necessidade 
de adequações no atual sistema de informação, o que 
vem sendo viabilizado conforme já referido.18 
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A relevância da CV como indicador de desempenho 
do setor saúde na área de imunizações também pode 
ser representada pela sua inserção nos diferentes 
instrumentos de gestão do SUS. No Plano Plurianual – 
PPA, a homogeneidade para a vacina contra a hepatite 
B é um dentre os diversos indicadores (alcançar 95% 
de cobertura vacinal em menores de um ano, em, 
pelo menos, 70% dos municípios brasileiros). No 
Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 325, de 
21 de fevereiro de 2008, firmado entre o Ministério 
da Saúde e as demais esferas, um dos indicadores do 
Pacto de Gestão é a cobertura vacinal por tetravalente 
(DTP+Hib]) em menor de um ano de idade.19 A 
homogeneidade para esta vacina, ou seja, 70% dos 
municípios, no mínimo, alcançando cobertura igual ou 
maior que 95%, é também indicador de desempenho 
de estados e municípios contemplados com recursos 
da fase II do Projeto de Estruturação da Vigilância em 
Saúde – Vigisus II.20 A sua escolha está relacionada à 
complexidade da sua operacionalização: é uma vacina 
injetável (intramuscular) e o esquema completo no 
primeiro ano de vida exige a administração de três 
doses. É, portanto, uma ação que apresenta relativo 
grau de dificuldade, seja para o serviço, a equipe de 
saúde, seja para a mãe ou responsável pela criança 
a ser vacinada. Assim, um bom resultado com esta 
vacina pressupõe bons resultados para as demais 
direcionadas a esse grupo de idade.21

Na Programação Anual de Vigilância em Saúde – 
PAVS, que substituiu a Programação Pactuada e Integra-
da de Vigilância em Saúde – PPI-VS como instrumento 
de planejamento, está definido um elenco norteador das 
ações de vigilância em saúde a serem operacionalizadas 
pelas três esferas de gestão,22 estando incluídos como 
parâmetros em 2008: 95% de cobertura dos menores 
de cinco anos contra a poliomielite em cada etapa da 
campanha; 80% dos idosos vacinados contra a influenza 
na campanha anual; 95% de cobertura das crianças 
com um ano com a tríplice viral; e 95% de adolescentes 
e adultos jovens vacinados contra a rubéola.

Cobertura de vacinação, portanto, constitui objeto 
da atenção de gestores, dirigentes e profissionais do 
SUS e é nessa perspectiva que se insere a necessidade 
e a oportunidade de uma proposta de vigilância ativa 
dos resultados obtidos pela atividade de vacinação na 
rede de serviços. O fato da CV ser um indicador que 
representa a proporção de uma população específica 
que foi vacinada com determinada vacina, em tempo 

e lugar definidos, tem na fração não vacinada os 
prováveis suscetíveis, e isto reforça a necessidade e a 
oportunidade da vigilância do grupo que está em risco 
(os não vacinados).

A proposta de vigilância das CV busca, assim, 
instrumentalizar a equipe de coordenação das ações 
de vacinação nas várias esferas, para a identificação 
de áreas de risco em razão da presença de supostos 
suscetíveis, caracterizando tendências e/ou situações 
a merecer intervenções oportunas. Esta proposta 
toma como referência os princípios da vigilância epi-
demiológica, inclusive adotando, por empréstimo, os 
termos “vigilância” e “investigação”, dentro da idéia de 
identificar situações de risco para intervir. É importante 
ressaltar que, em condições favoráveis, no entanto, o 
processo de vigilância deve acontecer de modo global, 
sem priorização das áreas. 

A discussão apresentada no Projeto Saúde e Cida-
dania por Waldman10 reforça esse propósito quando 
inclui no espectro das possibilidades de aplicação 
da epidemiologia nos serviços de saúde, a avaliação 
epidemiológica de serviços, que, embora possa adotar 
diferentes formas de execução, leva em conta, na maior 
parte dos casos, o acesso da população e a cobertura 
oferecida pelo serviço.

Coloca-se, da mesma forma, no contexto dos prin-
cipais objetivos dos sistemas de vigilância, ao lado 
dos relacionados a detectar epidemia ou estimar a 
magnitude da morbidade e da mortalidade, de forma 
mais específica, o de “avaliar a adequação de táticas e 
estratégias de medidas de intervenção, com base não só 
em dados epidemiológicos, mas também nos referentes 
à sua operacionalização”, acrescentando-se ainda “a 
responsabilidade de elaborar, com fundamento cientí-
fico, as bases técnicas que guiarão os serviços de saúde 
na elaboração e implementação dos programas de 

A proposta de vigilância das CV busca, 
assim, instrumentalizar a equipe de 
coordenação das ações de vacinação 
nas várias esferas, para a identificação 
de áreas de risco em razão da presença 
de supostos suscetíveis, caracterizando 
tendências e/ou situações a merecer 
intervenções oportunas.  
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saúde com a preocupação de uma contínua atualização 
e aprimoramento”. Outra interessante discussão sobre 
vigilância e monitoramento, do mesmo modo trazida 
por Waldman10 faz referência aos distintos usos desses 
instrumentos – vigilância e monitorização – em saúde 
pública, destacando que enquanto a vigilância tem sua 
ação bem delimitada no campo da saúde pública a 
monitorizacão é mais abrangente. 

A metodologia de vigilância das CV, proposta pela 
esfera nacional do Programa Nacional de Imunizações 
– PNI e descrita neste trabalho, é ferramenta que já vem 
sendo adotada pelo nível nacional como estratégia de 
sinalização às unidades federadas de situações críticas, 
caracterizadas como de “risco epidemiológico”. Nes-
ses casos, orienta-se o aprofundamento da investigação 
e a adoção de medidas específicas e diferenciadas 
para alcance da cobertura preconizada, a exemplo do 
resgate dos não vacinados. 

O propósito maior, entretanto, ao desenvolver e dis-
seminar esta metodologia, é instrumentalizar estados 
e municípios para a sua aplicação, o mais descentrali-
zadamente possível, possibilitando a identificação dos 
fatores determinantes das CV considerados como de 
‘risco epidemiológico’, próxima ao local onde essas 
condições ocorrem. A classificação de risco considera 
a necessidade de conhecer os fatores determinantes 
dos resultados apresentados, de forma a apontar, 
conforme o caso, a necessidade: 1) da realização 
de ‘investigação’ acurada, in loco, para estabelecer 
a relação causal, com consequente intervenção, ca-
racterizada pela adoção de medidas específicas, ou 
2) de um trabalho de monitoramento, ou seja, de um 
acompanhamento sistemático da situação de forma 
‘rotineira’ como observação do comportamento dos 
registros de doses, revisão dos registros nos boletins 
de doses aplicadas, as taxas de abandono de vacinação 
dentre outras, com o objetivo de conhecer os padrões 
de comportamento e intervir oportunamente. Exem-
plos de possíveis fatores determinantes que podem ser 
investigados são: 1) a forma como está organizada a 
rede de serviços de saúde local, em especial a atividade 
de vacinação; 2) a dificuldade de acesso à vacinação, 
seja de natureza social, seja em áreas conflagradas pela 
violência, seja pelo difícil acesso geográfico comum 
em áreas ribeirinhas e indígenas, bastantes presentes 
na região Norte do país; 3) questões relacionadas ao 
denominador [cobertura do Sinasc, estimativas popu-
lacionais, sub ou super-enumeração do denominador]; 

4) o porte populacional, que também influencia no 
acesso (ou não) da população a serviços de saúde, 
como a maternidades por exemplo, e que por isto, 
não capta ou, de outra forma, superestima os nas-
cimentos e doses aplicadas; 5) as possibilidades de 
erros no registro de doses aplicadas, na consolidação 
e na transferência dos dados; 6) a baixa incidência 
das doenças imuno-preveníveis, concorrendo para a 
pouca valorização do risco; 7) o baixo investimento 
em avaliação dos dados disponíveis sobre CV. 

Na perspectiva de disseminação da metodologia 
foram realizadas três oficinas de trabalho macror-
regionais envolvendo a participação de técnicos dos 
estados, para capacitação na aplicação da metodologia 
e formação de multiplicadores que possam disseminar 
a proposta junto aos municípios e mais cinco para 
capacitar técnicos das regionais de saúde e municípios 
dos Estados do Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas 
Gerais, Ceará e o Distrito Federal. 

A difusão dessa ferramenta, certamente trará ganhos 
para todos, mais especialmente para a população alvo 
do Programa, uma vez que por seu intermédio será 
viabilizada: 1) a identificação de municípios priori-
tários, segundo o risco, em cada unidade federada 
e dentro do município, em termo de distritos ou su-
báreas prioritárias, por apresentarem, por exemplo, 
baixas coberturas, grande contingente de população, 
valores abaixo da meta para três ou mais vacinas ou 
mesmo valores extremos; 2) a identificação de po-
pulações de alto risco em áreas de grande densidade 
demográfica, de pobreza, de migração, de exclusão, 
populações desassistidas, de periferias dentre outras, 
onde, comprovadamente, existem maiores dificuldades 
para alcançar os grupos-alvo ou para estes alcançarem 
a vacina; 3) a definição de ações imediatas voltadas 
ao aprofundamento da investigação sobre os determi-
nantes das situações de risco, e a decisão quanto às 
intervenções capazes de contribuir para a eliminação 
do problema identificado, a exemplo da supervisão 
ou cooperação técnica, da busca ativa de faltosos e 
do monitoramento domiciliar.

Para o alcance dos seus objetivos, tanto a meto-
dologia como os resultados obtidos e indicativos de 
intervenção devem ser compartilhados com os gestores 
e entre técnicos responsáveis pela coordenação e exe-
cução das ações de imunizações, de modo a garantir 
o respeito às especificidades e peculiaridades de cada 
situação ou realidade e a superação dos pontos de 
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estrangulamento. Busca-se, assim, o cumprimento 
da missão maior, da razão de ser de um programa 
de imunizações, qual seja a de alcançar e manter CV 
elevadas e homogêneas (≥ 95%) capazes de contribuir 
efetivamente para o controle, eliminação ou erradi-
cação das doenças imunopreveníveis sob vigilância.

Ressalta-se, ainda, que o uso da metodologia pelos 
serviços de saúde representará um processo de vali-
dação da proposta, com potencias sugestões para o 
seu aprimoramento. 
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Resumo
Objetivo: conhecer a distribuição geográfica das espécies de flebotomíneos em áreas de ocorrência de leishmaniose tegumentar 

americana no Distrito Federal, com ênfase para as espécies vetoras. Metodologia: coletaram-se os flebotomíneos com armadi-
lha luminosa CDC, mensalmente durante 24 meses, por quatro noites consecutivas, em diferentes fitofisonomias de cerrado, em 
abrigo de animais e no intradomicílo. Resultados: identificou-se 17.737 espécimes, distribuídos em 27 espécies, pertencentes 
aos gêneros Brumptomyia e Lutzomyia. Destaca-se a identificação das espécies de importância médica: Lutzomyia whitmani, 
Lutzomyia intermedia, Lutzomyia neivai, Lutzomyia davisi, Lutzomyia flaviscutellata e Lutzomyia longipalpis. Conclusão: 
a espécie Lutzomyia whitmani foi a mais frequente (75,9%), seguida de Lu. longipalpis (8,76%). A identificação de mais duas 
espécies vetoras, Lutzomyia neivai e Lutzomyia davisi auxilia no mapeamento das áreas de risco à transmissão das Leishmanias.

Palavras-chave: Lutzomyia longipalpis; flebotomíneos; leishmaniose tegumentar americana; Brasília; Distrito Federal.

Summary
Objective: to know the geographic distribution of species of sand flies in areas with cutaneous leishmaniasis in 

the Brazilian Federal District. The study has been carried out with the objective of identifying the local fauna and a 
cutaneous leishmaniasis vector. Methodology: sand flies were collected with CDC traps, in a monthly basis for four 
consecutive nights during two years, in the Cerrado vegetation, in animal shelters and in residences. Results: 17,737 
specimens representing 27 species were captured: 2 species of Brumptomyia and 25 species of Lutzomyia. Species of medical 
interest were: Lutzomyia whitmani, Lutzomyia intermedia, Lutzomyia neivai, Lutzomyia davisi, Lutzomyia flaviscutellata and 
Lutzomyia longipalpis. Conclusion: the most frequent species were Lutzomyia whitmani (75.9%) and Lutzomyia longipalpis 
(8.76%). The identification of the two other vectors species (Lutzomyia neivai and Lutzomyia davisi) helps mapping areas 
of Leishmanias transmission in the Federal District.

Key words: Lutzomyia longipalpis; sandfly; american tegumentar leishmaniasis; Brasília; Federal District.
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Introdução

A leishmaniose tegumentar é uma zoonose de ampla 
distribuição. No Brasil há registro de transmissão da 
doença em todos os estados brasileiros desde 2003. 
Em 2008 foram notificados 21.430 casos confirmados 
do agravo. A região Centro-oeste registrou o segundo 
maior coeficiente de detecção (19,9 casos por 100.000 
habitantes) tendo o Estado do Mato Grosso como 
detentor do terceiro maior coeficiente de detecção do 
Brasil – 76,5 casos por 100.000 habitantes.1

 O Distrito Federal (DF) registra a transmissão 
da leishmaniose tegumentar americana (LTA) de 
ocorrência cíclica desde 1992 e, a partir de então, 
apresenta coeficientes de detecção bem inferiores ao 
que é considerado como baixo, segundo parâmetros 
do Ministério da Saúde (<2,5 casos por 100.000 
habitantes).2,3

 A ocorrência da doença no DF ainda está rela-
cionada à inserção de residências nas proximidades 
de mata e/ou à exposição de pessoas em áreas de 
mata preservada ou residual para atividades de lazer 
ou ocupacionais. Contudo, é esperado que o padrão 
epidemiológico sofra modificações ocasionadas por 
alterações no cenário primário.

O crescimento desordenado e acelerado das áreas 
urbanas, com intensa ocupação do solo tem sido ob-
servado no DF desde 1985.4 Embora a transferência 
da Capital e a ocupação do DF tenham sido objeto de 
muitos estudos, o território tem sido ocupado ordena-
damente, por um lado, e de forma desordenada, por 
outro, com proliferação de parcelamentos informais 
e invasões com características urbanas. No período 
de 1995 a 2005 o aumento verificado no número de 
parcelamentos urbanos foi de 54,5%.5 Este modelo de 
ocupação de terras tem levado ao desaparecimento de 

áreas representativas do bioma Cerrado e a grande 
pressão antrópica tem contribuído para a redução 
da biodiversidade local e a supressão de recursos 
naturais.6 Estes fatores podem ter reflexos na mudança 
de hábitos dos flebotomíneos e de animais silvestres, 
reservatórios da doença, promovendo a adaptação 
destes ao novo ambiente construído. A riqueza e 
diversidade de espécies pertencentes a diferentes 
grupos apresentam padrões distintos de distribuição. 
Algumas espécies são restritas ao ambiente silvestre e 
outras registradas em áreas profundamente alteradas 
pela ação do homem.7 

Um dos poucos estudos sobre flebotomíneos 
realizados no DF relata a presença de oito espécies: 
Lutzomyia flaviscutellata, Lu. intermedia, Lu. 
whitmani, Lu. fischeri, Lu. lenti, Lu. pessoai, Lu. 
pinoti e Lu. shannonni.8 O levantamento da fauna 
flebotomínica do DF, conduzido pela Diretoria de 
Vigilância Ambiental de julho de 2004 a dezembro 
de 2005, identificou 15 espécies, dentre estas, Lu. 
longipalpis, registrado pela primeira vez no DF em 
outubro de 2004 na região administrativa (RA) de 
São Sebastião.9 Neste estudo 27 espécies de fleboto-
míneos foram identificadas. O conhecimento sobre a 
distribuição geográfica dos flebotomíneos no DF ainda 
é escasso, dificultando a identificação das áreas de 
risco à transmissão das leishmanioses e a atuação das 
vigilâncias ambiental e epidemiológica na prevenção 
destas parasitoses.

São relatados os dados do estudo sobre o mo-
nitoramento de flebotomíneos realizado em áreas 
de ocorrência de LTA no DF no período de maio de 
2006 a abril de 2008, os quais permitem conhecer 
os aspectos bio-ecológicos e comportamentais dos 
vetores das leishmanioses e, para tanto, esclarecer os 
fatores que favorecem a disseminação e transmissão 
desta doença, permitindo identificar as áreas de risco 
e oferecer subsídios para atuar no controle.

Metodologia

O DF localiza-se no Bioma Cerrado entre os para-
lelos 15º30’ e 16º3’ de latitude sul e os meridianos 
de 47º25’ e 48º12’ de longitude WGR, com área de 
5.801,937 km2 e população de 2.455.903 habitantes. 
O clima é classificado como tropical, segundo Köppen, 
com duas estações definidas, o período chuvoso, de 
novembro a janeiro, e o período seco, que corres-
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ponde aos meses de junho a agosto.10,11 A vegetação é 
do tipo Cerrado, que ocorre em gradiente de formas 
fisionômicas dependendo do substrato.12

Para a coleta dos flebotomíneos utilizou-se como 
critério a presença de residências nos locais prováveis 
de infecção (LPI) dos casos de LTA e áreas com dife-
rentes fitofisionomias de cerrado. Todos os locais de 
coleta situavam-se em áreas rurais das RA de Sobra-
dinho, Planaltina, São Sebastião e Gama, localizadas 
nas bacias hidrográficas dos rios Maranhão, São 
Bartolomeu e Corumbá.

A Bacia do São Bartolomeu, representada por cotas 
entre 1.250m e 1.270m, a maior em extensão, nasce 
no norte do DF e se estende no sentido norte-sul. 
Nesta bacia estão situadas parte das RA de Sobradinho, 
Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria. No 
ano de 1983 foi criada a área de proteção ambiental 
(APA) do São Bartolomeu com o objetivo de proteger 
a área para construção futura de barragem.13 

A Bacia do Rio Maranhão está localizada na porção 
norte do DF, apresentando como limites ao sul as 
Bacias do rios Descoberto, São Bartolomeu e Lago 
Paranoá. Nesta bacia estão situadas parte das RA de 
Brazlândia, Sobradinho e Planaltina. Abrange uma 
das áreas ambientalmente mais preservadas do DF, 
possuindo relevo mais acidentado e cota entre 1.000m 
ou menor.13 

A Bacia do Rio Corumbá localizada na porção 
sudoeste do DF, compreende as RA de Samambaia, 
Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. Caracteriza-se 
por alta declividade, solos de baixa fertilidade e com 
deficiência hídrica. Seus solos com pouca cobertura 
vegetal facilitam a ocorrência de processos erosivos e 
o transporte de sólidos nesta bacia.13

Para análise dos dados optou-se por utilizar 
como unidade geográfica as bacias hidrográficas, 
tendo em vista as peculiaridades de cada uma em 
relação às características ambientais e antrópicas. As 
coordenadas dos pontos amostrais foram coletadas 
com a utilização de aparelhos GPS (Global Position 
System) da marca Garmin, modelo Etrex Legend, 
produzido em Taiwan.

Os flebomíneos foram coletados com armadilha 
luminosa CDC “miniature light trap”14 no período 
de maio/2006 a abril/2008.  As armadilhas foram 
instaladas em cada ponto de coleta mensalmente, por 
quatro noites consecutivas das 17 às 7h, em diferen-
tes fitofisionomias do cerrado (campo sujo, cerrado 

“strictu sensu”, mata seca e vereda), no interior de 
casa e nos abrigos de animais (chiqueiro, galinheiro e 
canil). O número de armadilhas por estação de coleta 
variou segundo o número de ecótopos existentes nas 
respectivas estações. As pessoas que manusearam as 
armadilhas adotaram medidas preventivas de exposi-
ção à picada do inseto, como a utilização de roupas 
adequadas e o uso de repelente. 

Os flebotomíneos foram montados entre lâminas e 
lamínulas, identificados e classificados segundo chave 
dicotômica,15 no laboratório de entomologia da Dire-
toria de Vigilância Ambiental (Dival). A identificação 
das espécies foi confirmada pelo Centro de Pesquisas 
René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
referência nacional e internacional em taxonomia de 
flebotomíneos.

Resultados

Foram realizadas 552 capturas em 30 locais diferen-
tes, totalizando 1.344 horas de coleta por armadilha. 
Assim, na bacia do rio Maranhão selecionou-se 15 
locais, totalizando 288 capturas, na bacia do rio São 
Bartolomeu, oito locais e um total de 144 capturas e, 
na bacia do rio Corumbá, sete locais, com um total 
de 120 capturas. 

Do total de 17.737 espécimes coletadas, identificou-
se 27 espécies pertencentes aos gêneros Lutzomyia e 
Brumptomyia (Tabela 1). 

Dentre as 27 espécies, Lu. whitmani foi a mais 
frequente (75,9%). Outras seis espécies apresentaram 
frequência acima de 1%, e corresponderam a 24,1% 
dos espécimes coletados. Neste grupo estão incluídas 
Lu. longipalpis, Lu. neivai e Lu. davisi, potenciais 
veiculadores de Leishmania (Tabela 1). A Figura 1 
mostra a distribuição geográfica das espécies vetoras 
e a Figura 2, as áreas de ocorrência de casos autóc-
tones de LTA. 

Na bacia do rio São Bartolomeu verificou-se maior 
diversidade de espécies (25 espécies - 92,6%) e a 
ocorrência de cinco espécies de flebotomíneos de 
importância a saúde humana: Lu. neivai (35,43%), 
Lu. whitmani (23,87%), Lu. longipalpis (5,10%), Lu. 
davisi (0,20%) e Lu intermedia (0,12%) (Tabela 1). 
Nesta bacia também, concentram-se o maior número 
de casos de LTA (Figura 2).

Na bacia hidrográfica do Maranhão registrou-se 
maior frequência de espécimes capturados (87,4% - 
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Tabela 1  -  Espécies de flebotomíneos coletadas por bacia hidrográfica no Distrito Federal. Brasil, 2006 a 2008

Espécies
Maranhão

Nº CDC 288a
São Bartolomeu

Nº CDC 168a
Corumbá

Nº CDC 120a
Total %

Nº % Nº % Nº %

Lutzomyia  whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) 12.961 83,60 407 23,87 94 17,60 13.462 75,90

Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neivai, 1912) 1.458 9,40 87 5,10 8 1,50 1.553 8,76

Lutzomyia lenti (Mangabeira, 1938) 461 3,00 215 12,61 33 6,18 709 4,00

Lutzomyia neivai (Pinto, 1926) 0 0,00 604 35,43 0 0,00 604 3,41

Lutzomyia davisi (Root, 1934) 103 0,66 4 0,20 304 56,93 411 2,32

Lutzomyia evandroi (Costa Lima & Antunes, 1936) 146 0,94 104 6,10 19 3,56 269 1,52

Lutzomyia termitophila (Martins, Falcão & Silva, 1964) 90 0,58 87 5,10 9 1,69 186 1,05

Lutzomyia acanthopharynx (Martins, Falcão & Silva, 1962) 113 0,73 31 1,82 4 0,75 148 0,83

Lutzomyia sordelli (Shannon & Del Ponte, 1927) 51 0,33 54 3,17 14 2,62 119 0,67

Lutzomyia sallesi (Galvão & Coutinho, 1939) 30 0,19 33 1,94 11 2,06 74 0,42

Lutzomyia aragaoi (Costa Lima, 1932) 23 0,15 1 0,06 0 0,00 24 0,14

Lutzomyia baculus (Martins, Falcão & Silva, 1965) 6 0,04 7 0,41 11 2,06 24 0,14

Lutzomyia brasiliensis (Costa Lima, 1932) 9 0,06 12 0,70 2 0,37 23 0,13

Lutzomyia christenseni (Young & Duncan, 1994) 6 0,04 12 0,70 2 0,37 20 0,11

Lutzomyia flaviscutellata (Mangabeira, 1942a) 4 0,02 0 0,00 15 2,81 19 0,11

Lutzomyia corumbaensis (Galati, Nunes, Oshiro & Rego, 1989) 14 0,09 4 0,23 0 0,00 18 0,10

Lutzomyia lutziana (Costa & Lima, 1932) 8 0,05 4 0,23 4 0,75 16 0,09

Lutzomyia teratodes (Martins, Falcão & Silva, 1964) 1 0,01 10 0,59 2 0,37 13 0,07

Lutzomyia fischeri (Pinto, 1926) 2 0,012 3 0,18 0 0,00 5 0,03

Lutzomyia longippenis (Barreto, 1946) 0 0,00 5 0,29 1 0,19 6 0,03

Lutzomyia saulensis (Flock & Abonnene, 1944) 1 0,01 2 0,12 0 0,00 3 0,02

Lutzomyia intermedia (Lutz & Neivai, 1912) 0 0,00 2 0,12 0 0,00 2 0,01

Lutzomyia iscnacantha (Martins, Souza & Falcão, 1962a) 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,01

Lutzomyia servulolimai (Damasceno & Causey, 1945) 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,01

Lutzomyia shannoni (Dyar, 1929) 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,01

Brumptomyia pintoi (Costa Lima, 1932) 9 0,06 12 0,70 1 0,19 22 0,12

Brumptomyia avellari (Costa Lima, 1932) 0 0,00 3 0,18 0 0,00 3 0,02

TOTAL 15.498  100,00 1.705  100 534  100,00 17.737 100,00

Média/CDCb 53,8 – 11,8 – 4,45 – – –

a) Número de armadilhas CDC instaladas.

b) Média CDC: média de flebotomíneos por armadilha.
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15.498 espécimes), sendo visível a predominância de 
Lu. whitmani (83,6% - 12.961 espécimes) sobre as 
demais espécies.  A segunda espécie mais frequente foi 
Lu. longipalpis (9,4% - 1.458) (Tabela 1). É esperado 
que o número de flebotomíneos seja maior na bacia 
do rio Maranhão do que nas demais, já que maior 
número de armadilhas foi colocado nesta bacia (288 
armadilhas). Entretanto, observando a média de flebo-
tomíneos por armadilha, a bacia do Maranhão possui a 
maior média (Maranhão: 53,8; São Bartolomeu: 11,8; 
Corumbá: 4,45) (Tabela 1).

Dentre as espécies identificadas predominou Lu. 
whitmani (13.462 espécimes - 75,9%), presente nas 
três bacias hidrográficas (Figura 1 e Tabela 1), o que é 
consistente com estudos realizados anteriormente.8 Lu. 
whitmani foi mais frequente em abrigos de animais 
de criação (95,2% - 12.816 espécimes:  chiqueiro - 
51,1%; canil - 24,7% e galinheiro - 24,2%) e, dentre 
as fitofisionomias (3,97% - 534 espécimes), foi mais 
frequente em cerrado (66,7% - 356) (Tabela 2). 

Lu. longipalpis foi a segunda espécie mais frequen-
te (8,76% - 1.553 espécimes) (Tabela 1) e ocorreu 
nas três bacias hidrográficas (Figura 1). Predominou, 
também, em abrigos de animais (chiqueiro: 45,6% - 
708; canil: 32,7% - 508; galinheiro: 18,0% - 279). 
Dentre todos os ambientes coletados, Lu. longipalpis 
obteve menor frequência nas fitofisionomias (1,54% 
- 24 espécimes) (Tabela 2).

Lu. lenti foi a terceira espécie mais frequente (4% 
- 709 espécimes), mas não é considerada antropo-
fílica (Tabela 1).16 Entretanto, é considerável a sua 
predominância em ambientes domiciliados (67,8%- 
481 espécimes), quando comparados aos naturais 
(32,16% - 228 espécimes), e a sua alta frequência em 
galinheiro (41,5% - 294) (Tabela 2).

Lu. neivai (3,4% - 604 indivíduos) só foi encontra-
da na bacia hidrográfica do São Bartolomeu (Figura 1 
e Tabela 1), tendo sido a espécie que mais predominou 
nos ambientes de mata seca (45,5% - 275 espécimes) 
e intradomiciliar (27% - 163). Foi também frequente 
em canil (20,4% - 123 espécimes).

Lu. davisi (2,3% - 411) foi mais frequente em 
ambientes naturais (73% - 300). 

Lu. flaviscutellata (0,11% - 19 espécimes) só es-
teve presente em dois locais de coleta, vereda (84,2% 
- 16 espécimes) e campo-sujo (15% - 3 espécimes). 
Esta espécie predominou em ambientes de vereda em 
relação às demais espécies (Tabela 2).

Dentre os vetores, Lu. intermedia foi o de menor 
frequência (0,01% - 2 espécimes) e, como Lu. neivai, 
esteve restrito à bacia do rio São Bartolomeu (Figura 
2 e Tabela 1).

Seis espécies (22,2%) foram encontradas em todos 
os ambientes: Lu. whitmani, Lu. lenti, Lu. davisi, 
Lu. evandroi, Lu. sordellii e Lu. sallesi. A mata seca 
foi o local com maior variedade de espécies (23 es-
pécies - 85,18%) e o chiqueiro e vereda o de menor 
variedade (12 espécies - 44,4%). No galinheiro foram 
encontradas 21 espécies (77,7%) (Tabela 2).

Discussão

Dentre as 27 espécies identificadas, apenas cinco 
haviam sido descritas anteriormente, Lu. whitmani, 
Lu. intermedia, Lu. flaviscutellata, Lu. shannoni e 
Lu. lenti, as demais estão sendo relatadas pela primeira 
vez no DF.8

Os resultados demonstram que no DF ocorrem seis 
espécies vetoras: Lu. whitmani, Lu. intermedia, Lu. 
neivai, da Leishmania (Viannia) braziliensis, Lu. 
davisi da Leishmania (Viannia) braziliensis e Leish-
mania (Viannia) naiffi, Lu. longipalpis da Leishma-
nia (Leishmania) chagasi e Lu. flaviscutellata da 
Leishmania (Leishmania) amazonensis.17-22

Lu. whitmani predominou nas capturas e foi 
encontrada em todas as localidades e ambientes 
trabalhados. Este fato mostra a importância desta 
espécie como transmissor da Leishmania brazi-
liensis no DF. Lu. whitmani é também considerado 
o mais importante vetor da LTA em grande parte do 
Brasil.23 A alta frequência desta espécie em abrigos 
de animais (95,2%) difere dos resultados encon-
trados por Vexenat,8 ao observar maior frequencia 
em mata de galeria. Entretanto, Loiola23 verificou 
também maior predomínio no peridomicílio, indi-
cativo do potencial grau de domiciliação da espécie. 
Comportamento semelhante foi relatado por Rangel 
e Lainson24 ao descrever o predomínio da espécie 
no peridomicílio.

No DF o crescimento demográfico ocorrido nos 
últimos anos tem levado a um processo constante 
de degradação ambiental e social. O relatório da 
Unesco25 mostra que o intenso fluxo migratório e o 
crescimento da agricultura levaram à redução de 47% 
das formações florestais (matas ciliares, mesofíticas, 
de galeria, de encosta e cerradão), 74% de cerrado 
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Maranhão

Corumbá

São Marcos

PretoSão BartolomeuDescoberto Lago Paranoá

Legenda:
Lu. neivai
Lu. whitmani
Lu. davisi

Figura 1  -  Distribuição de espécies de flebotomíneos vetores das leishmanioses coletados no Distrito Federal. 
Brasil, maio de 2006 a abril de 2008 

Fonte: Sistema de Informação Territorial Urbana do Distrito Federal (Siturb), 2008

Maranhão

Corumbá

São Marcos

PretoSão BartolomeuDescoberto Lago Paranoá

Legenda:
Lu. longipalpis
Lu. intermedia
Lu. flaviscutellata
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Tabela 2  -  Espécies de flebotomíneos coletadas por locais de coleta no Distrito Federal. Brasil, 2006 a 2008

Espécies

Locais de coleta

Sala Canil Chiqueiro Galinheiro Campo
sujo

Cerrado 
strictu sensu Mata Vereda Total

Brumptomyia avellari 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Brumptomyia pintoi 0 2 2 8 0 4 5 1 22

Lutzomyia acanthopharynx 62 12 5 54 0 5 10 0 148

Lu. aragaoi 2 5 2 2 0 9 4 0 24

Lu. baculus 0 0 2 5 4 2 4 7 24

Lu. brasiliensis 1 1 0 4 9 5 3 0 23

Lu. christenseni 0 4 0 4 1 5 5 1 20

Lu. corumbaensis 1 3 0 12 0 0 2 0 18

Lu. davisi 1 11 35 64 78 15 17 190 411

Lu. evandroi 12 50 7 89 25 69 16 1 269

Lu. fischeri 1 0 0 0 1 0 3 0 5

Lu. flaviscutellata 0 0 0 0 3 0 0 16 19

Lu. intermedia 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Lu. iscnacantha 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Lu. lenti 24 89 74 294 57 156 12 3 709

Lu. longipalpis 34 508 708 279 6 17 1 0 1.553

Lu. longippenis 0 0 0 1 0 0 4 1 6

Lu. lutziana 1 3 0 5 1 2 2 2 16

Lu. neivai 163 123 0 11 30 2 275 0 604

Lu. sallesi 3 3 1 30 2 21 11 3 74

Lu. servulolimai 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Lu. shannoni 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Lu. sordelli 15 15 2 32 14 17 19 5 119

Lu. saulensis 0 1 0 1 0 1 0 0 3

Lu. teratodes 4 1 0 1 4 3 0 0 13

Lu. termitophila 12 24 8 56 37 38 11 0 186

Lu. whitmani 112 3.161 6.553 3.102 83 356 86 9 13.462

Maria do Socorro L. de Carvalho e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 227-237, jul-set 2010
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e 75% de campo. Estudos têm demonstrado que 
alterações nos padrões ambientais, demográficos e 
sociais exercem influência sobre os níveis endêmicos 
ou epidêmicos das doenças.26,27 Influência da ação 
antrópica sobre o meio ambiente e sua relação com 
a sucessão vetorial e a transmissão de Leishmania 
tem sido observada.28

No DF, apesar dos estudos de Vexenat, em 1939,8 
relatar maior frequência de Lu. whitmani em mata 
de galeria, observa-se mudanças no comportamento 
de Lu. whitmani. A partir de então, a espécie foi en-
contrada em maior frequência em abrigos de animais, 
mostrando a influência do ambiente antrópico sobre o 
seu comportamento. Estas observações sugerem que a 
transmissão da LTA no DF pode acontecer associada à 
atividade peridomiciliar e não unicamente a atividades 
ocupacionais e de lazer, como tem sido caracterizado 
o perfil da doença no DF. Portanto aponta-se, também, 
para a ocorrência do padrão rural e periurbano em 
áreas de colonização, uma vez que a alta frequência 
deste vetor no peridomicílio é um indicativo de que a 
transmissão da Leishmania braziliensis possa ocorrer 
em ambiente domiciliar.29

O desmatamento tem sido o principal fator de 
alteração do ambiente no DF, em função da expansão 
urbana. Neste novo cenário, observa-se a proximidade 
das residências com áreas remanescentes de cerrado 
e, consequentemente, uma maior interação da fauna 
silvestre com o homem e seus animais de estimação 
e/ou produção. Estes animais, confinados, passam a 
ser uma nova fonte de alimentação, fácil e segura, para 
os flebotomíneos.

Outra espécie coletada e de importância para a 
saúde pública foi o Lu. longipalpis, principal vetor da 
leishmaniose visceral (LV). Identificado pela primeira 
vez no DF, em 2004, em área rural na bacia hidrográfica 
do São Bartolomeu, vem aumentando sua distribuição 
geográfica e frequência. A dispersão do Lu. longipal-
pis no DF ocorre simultaneamente à transmissão da 
leishmaniose visceral canina e humana. Sobradinho 
foi a RA de maior ocorrência do vetor com 9,4% de 
espécimes coletados e também a de maior incidência 
de leishmaniose visceral humana. No período de se-
tembro de 2005 a maio de 2008 foram notificados os 
primeiros casos autóctones de LV no DF: dos 14 casos, 
12 (85,71%) ocorreram na região de Sobradinho. 

Figura 2  -  Distribuição dos casos autótones de leishmaniose tegumentar no Distrito Federal. Brasil, 2000 a 2008 

Fonte: Sistema de Informação Territorial Urbana do Distrito Federal (Siturb), 2008

Maranhão

Corumbá

São Marcos

Preto

São BartolomeuDescoberto Lago Paranoá
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A predominância de Lu. longipalpis em ambientes 
domiciliares, 96,3 e 2,19% em abrigos de animais e 
intradomicílio, respectivamente, é indicativo do poder 
de adaptação da espécie ao ambiente antrópico.

Merece atenção neste trabalho a espécie Lu. neivai 
que predominou na bacia hidrográfica do rio São Bar-
tolomeu e, dentre todas as espécies capturadas, foi a 
mais frequente no ambiente intradomiciliar.

No ano de 2003 ocorreu um surto da doença com 
31 casos autóctones, sendo 27 notificados na RA de 
São Sebastião, localizada na bacia hidrográfica do rio 
São Bartolomeu. Os coeficientes de detecção em 2006 
e 2007, 0,58 e 0,41 respectivamente, ocupam o 3º e 4º 
lugares na série histórica, período cuja ocorrência da 
doença esteve mais amplamente distribuída, afetando 
cinco das seis regiões administrativas com transmissão 
confirmada.

Até então eram conhecidos na região da bacia do 
rio São Bartolomeu os vetores Lu. whitmani e Lu. in-
termedia. Neste estudo, verificou-se que Lu. neivai foi 
mais frequente do que Lu. whitmani e Lu. intermedia. 
Lu. neivai e Lu. intermedia são considerados vetores 
da LTA em estados da região Sudeste do Brasil.23 Lu. 
neivai tem sido incriminado, também, como principal 
vetor de LTA em outros países e está associado com 
surtos e epidemias em ambientes altamente modifi-
cados.17 Condição esta, verificada na bacia do rio São 
Bartolomeu, cuja ocupação territorial desordenada, 
com a rápida transformação de áreas rurais em lote-
amentos com características urbanas, promoveu uma 
impressionante perda da vegetação natural.13

Quanto ao baixo número identificado de Lutzomyia 
intermedia (2 espécimes), convém esclarecer que 
até julho de 2007 Lutzomyia neivai era identificada 
como sendo Lutzomyia intermedia, espécie que só 
ocorria na região do São Bartolomeu. Por meio de 
revisão na identificação das espécies do DF, o Centro de 
Pesquisas René Rachou identificou Lu. neivai dentre 
os exemplares identificados como Lu. intermedia. 
Uma vez que grande parte das lâminas identificadas 
como Lu. intermedia foram descartadas, desconsi-
derou-se qualquer dado referente a esta espécie até 
julho de 2007. A partir de agosto de 2007 iniciou-se 
a identificação das duas espécies, observando-se a 
predominância de Lu. neivai (604 espécimes) sobre 
Lu. intermedia (2 espécimes). Lu. intermedia e Lu. 
neivai são espécies muito similares. Estudos com Lu. 
intermedia realizados em diferentes regiões demons-

traram a existência das duas espécies nos exemplares 
reconhecidos como Lu. intermedia.30 

Lu. flaviscutellata foi pouco frequente (0,11%) 
e só foi coletada em ambientes de cerrado, sendo as 
veredas (84,2%) os locais de coleta mais frequentes. 
A utilização de CDC como único método de coleta 
pode ter limitado o número de espécimes coletados 
de Lu. flaviscutellata, já que a armadilha de Disney, 
com uso de roedor como isca, é mais eficiente para 
coleta desta espécie.14 Considerando a alta frequencia 
de Lu. flaviscutellata em vereda, salientamos que são 
ambientes  úmidos e com presença de pequenos roe-
dores. Sobre o comportamento de Lu. flaviscutellata, 
estudos a descreveram como sendo uma espécie zoo-
fílica cujo “habitat” são áreas de floresta, realizando o 
repasto sanguíneo em pequenos roedores dos gêneros 
Oryzomys e Proechimys, sendo considerada agente 
vetor da Leishmania (Leishmania) amazonensis que 
causa a leishmaniose cutânea difusa.31

Apesar da importância de Lu. davisi como vetor 
de Leishmania ainda ser discutida, inserimos esta 
espécie na relação dos potenciais transmissores da 
LTA por ter sido comprovado o seu envolvimento em 
ciclos enzoóticos e zoonóticos na região Amazônica, 
com isolamento de Leishmania (V.) naiffi e L. (V.) 
braziliensis.21,22

Lu. davisi apesar de ter sido encontrada nas três 
bacias hidrográficas, foi mais frequente na bacia do 
rio Corumbá do que nas bacias dos rios Maranhão e 
São Bartolomeu. E do total de espécies coletadas na 
bacia hidrográfica do Corumbá, foi também a mais fre-
quente, com 304 espécimes coletados. Mesmo sendo 
uma espécie eclética, chama atenção a sua frequência 
em ambientes naturais em relação aos domésticos.

Apesar de se ter utilizado como unidade geográfica 
as bacias hidrográficas, este estudo não reflete a re-
alidade da distribuição dos flebotomíneos por bacia. 
Foram observadas algumas diferenças na distribuição 
dos flebotomíneos por essas unidades hidrográficas, 
conforme já citado, mas o número reduzido de pontos 
de coleta em cada e a adoção de apenas um método 
de coleta não permitem esta afirmação. Para melhor 
caracterização da fauna flebotomínica e compreensão 
do processo de transmissão das leishmanioses no DF, 
faz-se necessário a realização de estudos que abordem 
a infecção natural dos flebotomíneos vetores, suas 
preferências alimentares, reservatórios e variação 
sazonal das espécies.

Maria do Socorro L. de Carvalho e colaboradores
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Resumo
Objetivo: esse estudo visou identificar espécies de flebotomíneos em áreas rural e urbana de Ilhéus-BA, com registros humanos 

de leishmaniose tegumentar americana, e a possibilidade de infecção natural desses insetos e hamsters sentinelas. Metodologia: 
capturou-se com armadilhas luminosas tipo CDC e capturador tipo Castro, 4.476 flebotomíneos entre julho de 2007 e março de 
2009, com 3.384 exemplares identificados morfologicamente, e os demais dissecados; hamsters foram expostos à picada dos insetos 
e avaliados quanto a susceptibilidade à infecção. Resultados: a identificação de espécies mostra a diversidade da fauna. Das 14 
encontradas em área rural, as mais abundantes foram Lutzomyia fischeri (45,2%), Lutzomyia whitmani (41,1%) e Lutzomyia 
choti (9,84%); na urbana, foram nove exemplares distribuídos entre quatro espécies. A dissecção das fêmeas não demonstrou 
infecção natural, e nenhum dos 42 hamsters revelou leishmanias em meio de cultivo. Conclusão: os dados indicam manutenção 
de ciclo zooótico de transmissão apenas em área rural.

Palavras-chave: flebotomíneos; leishmaniose tegumentar americana; Leishmania.

Summary
Objective: this study aimed to identify species of phlebotomine in the rural and urban areas in Ilheus, State of Bahia, 

Brazil, cases of American Tegumentary Leishmaniasis in humans, and the possibility of natural infection of sentinel hamsters 
by those insects. Methodology: between July, 2007 and March, 2009, 4,476 phlebotomine  were captured with CDC-type light 
traps and Castro aspirators. 3,384 were morphologically identified, and the others were dissected; hamsters were exposed to 
insects bite and evaluated according to susceptibility to infection. Results: the identification of species shows the diversity of 
the fauna. From the 14 species found in the rural area, the most prevalent were Lutzomyia fischeri (45.2%), Lutzomyia whitmani 
(41.1%) and Lutzomyia choti (9.84%); in the urban area nine specimens from four species were found. The dissection of 
females did not show natural infection and none of the 42 hamsters developed leishmania in culture environment. Conclu-
sion: rural data associated with human notification show evidence of the maintenance of the zoonotic transmission cycle.

Key words: sandflies; american tegumentary leishmaniasis; Leishmania.
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Introdução

A ocorrência da leishmaniose visceral americana 
e da leishmaniose tegumentar americana, zoonoses 
importantes no Brasil e nas Américas, acompanha a 
distribuição do inseto vetor, pertencente a subfamília 
Phlebotominae. Nas Américas, as espécies impli-
cadas pertencem ao gênero Lutzomyia (Diptera: 
Psychodidae), que são insetos holometábolos, com 
fêmeas que realizam a hematofagia em hospedeiros 
vertebrados, havendo espécies mais “ecléticas” do que 
outras, no que concerne às preferências alimentares. 
A transmissão da enfermidade se dá através da picada 
desses insetos, capazes de infectar os hospedeiros com 
parasitos do gênero Leishmania.1  

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) 
está entre as seis doenças infecto-parasitárias mais 
importantes nas Américas.2 Possui ampla distribui-
ção, estendendo-se desde o sul dos Estados Unidos 
até o norte da Argentina; excetuando-se o Uruguai 
e o Chile. No Brasil, já está registrada em todos os 
estados, com importantes focos no Nordeste, onde 
a Bahia contribui com expressivo número de casos 
anualmente.3 

A região sul do Estado da Bahia, conhecida desde 
o início do século XIX pela exploração da cultura 
do cacau, constitui área endêmica para a LTA.3 O 
Município de Ilhéus-BA, em particular, figura como 
importante espaço geográfico em número de notifi-
cações, que garantem a endemicidade nessa região. A 
identificação da espécie de Leishmania responsável 
pela manutenção do ciclo biológico no município 
ainda é razão para desenvolvimento de estudos. Esse 
trabalho objetivou investigar a infecção natural em 
espécies de fêmeas flebotomíneas e a caracterização 
da fauna em áreas urbana e rural, além da susceti-
bilidade de hamsters, submetidos à infecção natural 
nas estações de coleta.

Metodologia

O município de Ilhéus (14º 50’ latitude sul e 39º 06’ 
longitude oeste) está situado no litoral sul da Bahia, a 
462km de Salvador, capital do estado. Apresenta uma 
extensão de 1.841km2, em área com remanescentes de 
Mata Atlântica, clima quente e úmido, alta pluviosidade 
anual, temperatura média de 28ºC e uma população 
estimada em 220.144 habitantes.4  

  Para a realização das atividades deste estudo, as 
localidades de Santo Antonio (rural) e Teotônio Vilela 
(urbano), distantes cerca de 20km e 4km do centro 
da cidade, respectivamente, foram escolhidas. Essa 
escolha levou em consideração a notificação de casos 
humanos e a extensa cobertura vegetal. O bairro urbano 
está assim designado por se caracterizar pela edificação 
contínua e a existência de equipamentos sociais des-
tinados às funções urbanas básicas, como habitação, 
trabalho, recreação e circulação; a área rural, no en-
tanto, remete a não urbanização, ou seja, destinado à 
limitação do crescimento urbano – neste caso, utilizado 
em atividades agropecuárias e extrativistas. 

As coletas foram realizadas durante o período de 
julho de 2007 a março de 2009, uma semana por 
mês, em noites de lua cheia, dois dias dedicados a 
cada área. Os insetos foram coletados no intra, peri e 
extradomicílio, com três armadilhas luminosas do tipo 
CDC em cada ambiente, instaladas a 1,5m de altura do 
solo, às 18:00h e retiradas às 06:00h do dia seguinte. 
Também foram utilizados quatro capturadores manuais 
tipo tubo de Castro, na tentativa de coletar um número 
maior de fêmeas para o procedimento de dissecção. 

Os flebotomíneos foram transportados para o 
laboratório do Núcleo de Entomologia da 6ª Dires, 
Ilhéus-BA, acondicionados em caixa de poliestireno 
(isopor), dentro de gaiola de náilon acondicionada 
em saco plástico, contendo um chumaço de algodão 
embebido em água, para manter a baixa temperatura 
e a umidade. Os exemplares foram devidamente 
armazenados em álcool 70%, clarificados em KOH 
e montados em Berlese para identificação através da 
sistemática de Young & Duncan.1

 A dissecção das fêmeas foi baseada na técnica 
utilizada por Arias & Freitas;5 onde foram coletadas 
com o capturador de Castro, mantidas vivas até a 
chegada em laboratório, separadas em grupos de dez 
e, cada grupo, anestesiado quando exposto por cerca 
de cinco minutos à refrigeração a -20oC; em seguida, 
eram “lavadas” em solução fisiológica e preparadas 
para dissecção.

A leishmaniose tegumentar 
americana (LTA) está entre as seis 
doenças infecto-parasitárias mais 
importantes nas Américas.  

Diversidade de flebotomíneos em Ilhéus, Bahia

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3):239-244, jul-set 2010



241 

Um hamster sentinela, em gaiola do tipo ratoeira, 
estrategicamente instalada às 18:00h e retirada às 
06:00h do dia seguinte, em noites de lua cheia, a 1,5m 
de altura do solo em locais de maior captura de fleboto-
míneos, foi estrategicamente exposto à infecção natural 
por meio da picada desses insetos. Os hamsters foram 
acompanhados por até cinco meses, avaliados quanto 
a alterações do estado fisiológico,  observados quanto a 
possíveis lesões pelo corpo e, em seguida, eutanasiados 
em câmera de CO

2
. Amostras de baço foram inoculadas 

em meio de cultivo Agar Sangue Base para isolamento de 
Leishmania, como descrito por Walton e colaborado-
res6 e acompanhadas durante um mês para observação 
de crescimento dos promastigotas. Em adicional, foi 
realizado o exame parasitológico através da análise de 
imprint de baço e esfregaço de material hepático.

Considerações éticas
Para as capturas domiciliares, as pessoas respon-

sáveis pelas residências, maiores de idade, assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse 
estudo foi desenvolvido segundo as normas que regu-
lamentam pesquisas com seres humanos, aprovado 
pelo Comitê de Ética do Instituto de Pesquisas Aggeu 
Magalhães, unidade Fiocruz-PE, conduzida dentro 
dos padrões exigidos pela Declaração de Helsinque. 
Da mesma forma, por fazer parte do programa nº 
P.0174-03 e estar de acordo com os princípios éticos 

na experimentação animal adotado pelo Colégio 
Brasileiro de Experimentação Animal (Cobea), teve a 
permissão da CEUA – Fiocruz-PE.

Resultados

Foram capturados e identificados nas áreas rural 
e urbana 3.384 exemplares de insetos flebotomíneos 
pertencentes às diferentes 16 espécies, no período 
compreendido entre julho de 2007 a março de 2009. 
A área urbana da cidade registrou o achado de nove 
exemplares entre quatro espécies, nenhuma das quais 
presentes no intradomicílio; a saber: L. fischeri (um 
macho no extradomicílio), L. longispina (um macho 
no extradomicílio), L. cortelezzii (duas fêmeas no 
peridomicílio e uma fêmea e dois machos no extrado-
micílio), e L. viannamartinsi (uma fêmea e um macho 
no extradomicílio). Os demais exemplares presentes 
na área rural se distribuíram entre 14 espécies identifi-
cadas (Tabela 1). Adicionalmente, 1.092 fêmeas foram 
capturadas e dissecadas, mas nenhuma apresentou 
positividade para parasitas do gênero Leishmania. 
Face ao reduzido número de exemplares capturados 
na área urbana da cidade, não houve dissecção de 
fêmeas dessa área. 

Nenhum dos 42 hamsters sentinelas apresentou 
alterações fisiológicas ou parasitas originários de 
fragmentos de baços mantidos em meio de cultivo. 

Sílvia Maria Santos Carvalho e colaboradores

Tabela  1  -  Exemplares de flebotomíneos coletados na área rural do município de Ilhéus-BA. 
 Brasil, julho de 2007 a março de 2009

Espécie
Intradomicílio Peridomícílio Extradomicílio

Total
Macho Fêmea Macho fêmea Macho Fêmea

Lutzomyia fischeri 43 19 492 438 207 326 1.525
Lutzomyia whitmani 6 0 247 337 341 456 1.387
Lutzomyia choti 19 28 104 76 44 61 332
Lutzomyia migonei 0 0 0 0 35 28 63
Lutzomyia shannoni 0 0 0 0 0 2 2
Lutzomyia lanei 0 0 0 0 1 0                                                                                                                                                  1
Lutzomyia barretoi 0 0 0 0 1 5 6
Lutzomyia lutziana 0 0 0 0 2 7 9
Lutzomyia edwardsi 0 0 0 0 0 1 1
Lutzomyia longispina 0 0 0 0 8 7 15
Lutzomyia davisi 0 0 0 0 27 0 27
Lutzomyia pessoai 0 0 0 0 1 0 1
Lutzomyia oswaldoi 0 0 0 0 2 0 2
Lutzomyia salesi 0 0 0 0 3 1 4
TOTAL  68 47 843 851 672 894 3.375
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O imprint realizado com amostras dos baços e o 
esfregaço a partir do material hepático de hamsters 
foram negativos para parasitos do gênero Leishmania.

Discussão

O Município de Ilhéus, considerado endêmico para 
LTA, registrou um total de 588 notificações de casos 
humanos entre os anos 2000 e 2008. O município 
apresenta características interessantes em relação à 
fauna de flebotomíneos. Há uma variedade importante 
de espécies na área rural da cidade, que podem estar 
associadas a casos humanos notificados, característico 
de um ciclo zoonótico de transmissão. No entanto, 
na zona urbana da cidade, o achado de espécies 
cujas capacidades vetoriais não são comprovadas, 
aliado à baixa densidade desses exemplares, reforça 
a impressão de que não há um ciclo de transmissão 
estabelecido nesse ambiente.7

Em geral, as espécies implicadas na transmissão 
são aquelas que têm a maior densidade populacional 
na área endêmica em estudo.8 Na área rural, 86,3% 
das capturas representaram as espécies Lu. fischeri 
(45,2%) e Lu. whitmani (41,1%) como predomi-
nantes. Neste sentido, apresentam evidências indiretas 
de que sejam as responsáveis pela transmissão nesse 
ambiente. Em estudo realizado na localidade de Três 
Braços, Bahia, ficou constatada a alta prevalência da 
L. whitmani, estando comprovadamente relacionada 
com a transmissão de Leishmania (Viannia) brazi-
liensis.9 Em se tratando da L. fischeri, apesar de ainda 
não ter sido encontrada infectada naturalmente, sua 
relação com o habitat humano associado à alta antro-
pofilia, leva-nos, também, a apontá-la como possível 
vetor secundário da LTA.10

L. choti já foi notificada como único flebotomí-
neo presente na área urbana do município de Una, 
Bahia, onde casos de leishmaniose tegumentar são 
registrados.11 Em pesquisa realizada em unidade 
de treinamento militar na Zona da Mata do estado 
de Pernambuco, suspeita-se de sua participação no 
ciclo de transmissão, em face da predominância em 
relação às demais espécies encontradas.12 Entretanto, 
não há registros da incriminação dessa espécie como 
vetor da LTA. Em algumas situações, mesmo em baixa 
densidade, acredita-se que o ciclo de transmissão seja 
garantido levando em consideração o potencial vetorial 
da espécie e o conhecido envolvimento na transmissão 

da doença, fato constatado no município de Bonito, 
MS, envolvendo a L. whitmani.13 

A densidade de distribuição dos flebótomos é 
fortemente afetada por fatores climáticos, alterações 
do microambiente – que determina os criadouros – 
disponibilidade de sangue para o repasto das fêmeas, 
competição com outras espécies e vários outros 
fatores direta ou indiretamente ligados às alterações 
antrópicas do ambiente.14 A ocupação do espaço pelo 
homem tende a determinar uma pressão ecológica de 
modo especialmente agudo, levando à distribuição 
de populações de L. whitmani, em geral em planta-
ções e em abrigos de animais no peridomicílio, do 
que em ambientes silvestres.1,15 Essa evidência pôde 
ser constatada quando observada a distribuição dos 
exemplares no peri e extradomicílio (Tabela 1), mo-
dificados pelo homem, na tentativa de manutenção da 
sua cultura de subsistência. 

Nas análises realizadas até o presente, nenhum 
flebotomíneo dissecado apresentou infecção natural. 
O encontro de fêmeas naturalmente infectadas não é 
comum,16 mas isso não exclui a possibilidade de haver 
exemplares infectados em seus habitats. Em estudo 
realizado no estado do Paraná, apenas um exemplar 
de L. whitmani estava infectado, entre as 2.487 fê-
meas dissecadas. Apesar de também fazerem uso do 
PCR na pesquisa do DNA do parasita, nenhum pool 
desses insetos mostrou positividade.17 Ao contrário, 
conforme mencionado na região do município de Três 
Braços, Zona da Mata da Bahia, onde também se situa 
o município de Ilhéus, um exemplar de L. whimani foi 
encontrado naturalmente infectado e categoricamente 
incriminado como vetor de Leishmania (Viannia) 
braziliensis, única espécie associada à LTA nesta 
região, mas apresentando formas clínicas múltiplas, 
nas quais se verifica a leishmaniose cutânea localizada 
e a disseminada, mas também a forma de espúndia ou 
leishmaniose mucosa, a mais grave da LTA.9 

Em pesquisa realizada em Imbu, município de 
Vicência-PE, também não houve êxito no isolamen-
to de parasitas nas 306 amostras analisadas.18 Da 
mesma forma, pesquisadores que desenvolveram 
um estudo em três municípios do estado do Paraná, 
não demonstraram sucesso quando inocularam 
flagelados do trato gastrointestinal de L. whitmani, 
pois o hamster não desenvolveu lesão durante o seu 
acompanhamento, nem mesmo houve desenvolvimen-
to de Leishmania em meio de cultivo com gânglios 
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poplíteos e baço do animal. Porém, na utilização de 
sentinelas em trabalho realizado no município de Bela 
Vista-MS, pôde-se encontrar dois dos 36 hamsters 
com lesões sugestivas de LT, constatando a infecção 
por L. amazonensis.19 

Os estudos sobre a ecoepidemiologia da LTA em 
Ilhéus terão continuidade, sobretudo para identificar a 
espécie de Leishmania envolvida, tentando constatar 
se Leishmania (Viannia) braziliensis prevalece nes-
te município, e ampliar os estudos sobre a fauna de 
flebotomíenos, verificando as preferências alimentares 
das espécies e a infecção natural para a incriminação 
da(s) espécie(s) envolvida(s) no ciclo zoonótico. 

Esperamos também que os resultados preliminares 
deste estudo possam contribuir para a melhoria da 
vigilância epidemiológica sobre a LTA neste importante 
município da Bahia, auxiliando o serviço de saúde 
municipal e o programa de controle de leishmanioses 
do Ministério da Saúde.
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Resumo
Objetivos: construir índices de avaliação do preenchimento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação da Tu-

berculose (Sinan-TB) e aplicá-los em grandes centros urbanos com altas cargas da doença, de 2001 a 2006. Metodologia: 
os índices gerais e por bloco (identificação, dados complementares, acompanhamento) foram construídos de acordo com 
o percentual de completitude e a classificação da variável em essencial ou obrigatória. Resultados: observou-se progressiva 
piora do índice geral entre 2004 e 2006. Ao analisar os índices de cada bloco, separadamente, nota-se que este resultado 
está relacionado ao bloco acompanhamento. Conclusão: é recomendável a adoção de estratégias para melhorar a qualidade 
dos dados do Sinan-TB. 

Palavras-chave: sistemas de informação; vigilância epidemiológica; tuberculose. 

Summary
Objectives: to build indices for the evaluation of completeness in the Tuberculosis Notification Information System 

(Sinan-TB) and to apply them to large urban centers with high disease burden, between 2001 and 2006. Methodology: 
the general and for block indexes (identification; complementary; and follow-up) were created according to the per-
centage of non-completed data. Variables were classified as mandatory or essential. Results: a progressive worsening 
in the quality of the general index was observed between 2004 and 2006. When analyzing the indices of each block 
separately, it was noted that this result is largely due to the low level of the follow-up data completeness. Conclusion: 
the implementation of strategies to improve the quality of data entry for the Sinan-TB variables is recommended. 

Key words: information systems; epidemiological surveillance; tuberculosis.
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Introdução

O Brasil ocupa o 16º lugar entre os 22 países res-
ponsáveis por 80% do total de casos de tuberculose 
(TB) no mundo.1 Estima-se uma prevalência de 50 mi-
lhões de infectados com cerca de 96.000 casos novos e 
5.000 óbitos ocorrendo anualmente.2,3 Segundo dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
do Ministério da Saúde (Sinan), a cada ano cerca de 
80.000 casos novos são notificados (incidência de 
40,8 por 100.000 habitantes),4 representando 35% 
da carga de TB da região das Américas.5

Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de dezembro de 
1990, Vigilância Epidemiológica (VE) é o conjunto 
de atividades que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores que determinam e condicionam o processo 
saúde-doença, em nível individual ou coletivo, com 
a finalidade de se recomendar e adotar de forma 
oportuna as medidas de prevenção e controle dos 
agravos.6 Por propósito, ela deve fornecer orientação 
técnica permanente para os que têm a responsabilidade 
de decidir sobre a execução de ações de controle de 
doenças e agravos, constituindo-se importante instru-
mento para o planejamento, financiamento, avaliação, 
administração e provisão dos serviços de saúde, bem 
como a normatização das atividades técnicas correlatas.7

Para se atuar em vigilância epidemiológica, no en-
tanto, é necessário dispor de informações fidedignas 
relativas às questões epidemiológicas e de caráter 
administrativo, uma vez que estas se constituem no 
fator desencadeador do processo informação – deci-
são – ação, tríade que possibilita o desencadeamento 
de intervenções oportunas e efetivas, a partir de um 
indício ou suspeita de caso de alguma doença ou 
agravo.8 

Com o objetivo de coletar, transmitir e disseminar 
dados sobre doenças de notificação, gerados rotinei-
ramente pelas três esferas de governo, foi desenvolvido 
na década de 90, o Sinan.9,10 Ele é um sistema de 
informação nacional contínuo, universal e adequado 
à descentralização da vigilância. No caso da TB, aids, 
sífilis congênita, hanseníase e leishmaniose tegumentar 
americana, atende a uma dada racionalidade e lógica, 
que possui como eixo delineador a definição de caso. 
Ou seja, os casos só são inseridos no sistema após a 
sua confirmação.10

O Sinan-TB engloba além da notificação, a investi-
gação desse agravo e sua implantação significou um 
importante avanço, na medida em que favoreceu a 
uniformização dos bancos de dados e das análises 
epidemiológicas sobre esta doença no país. As infor-
mações geradas por esse sistema servem de subsídio 
para as ações de prevenção, monitoramento e ava-
liação de processos com a finalidade de controlar e 
combater a TB.11,12 

A avaliação regular desse sistema de informação 
deve ser assegurada, para que ele opere com maior efi-
ciência.13 O Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC) criou diretrizes para esse 
tipo de análise, que contemplam a descrição do sistema 
e de seus componentes específicos, a avaliação dos 
seus atributos qualitativos (simplicidade, flexibilidade, 
qualidade dos dados e aceitabilidade) e quantitativos 
(sensibilidade, valor preditivo positivo, representativi-
dade, oportunidade e estabilidade), bem como a sua 
utilidade e recursos disponíveis para operação.6 

A qualidade dos dados dos sistemas de vigilância 
está relacionada ao nível de completitude e validade 
dos dados registrados.6,14 Quando é verificada uma 
baixa qualidade, torna-se difícil conhecer a magni-
tude da transmissão da doença e definir a meta de 
quantos casos deverão ser tratados, uma vez que não 
se consegue identificar se as ações foram realizadas, 
ou se apenas os dados não foram adequadamente re-
gistrados no sistema de informação. Do mesmo modo, 
a dificuldade de se conhecer adequadamente o perfil 
epidemiológico dos casos prejudica as estratégias de 
prevenção e controle da doença.15

Estas considerações, aliadas à escassez de estudos 
sobre este tema, justificam a necessidade de se avaliar 
a qualidade do preenchimento do Sinan-TB. O objetivo 
deste trabalho foi construir índices de avaliação da 
completitude das variáveis desse sistema e aplicá-los 

O Sinan-TB engloba além da 
notificação, a investigação 
desse agravo e sua implantação 
significou um importante avanço, 
na medida em que favoreceu a 
uniformização dos bancos de dados 
e das análises epidemiológicas sobre 
esta doença no país.  

Avaliação da completitude do Sinan/Tuberculose
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aos grandes centros urbanos com altas cargas de TB 
no Brasil.

Metodologia

Foram selecionadas 162.196 notificações dos casos 
de TB registradas no Sinan, no período de 2001 a 2006, 
dos 57 municípios responsáveis por aproximadamente 
45% da carga de TB no país. Essas áreas representam 
30% da população brasileira e compõem 11 regiões 
metropolitanas (Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, 
Costa da Mata Atlântica, Porto Alegre e Manaus).5 Os 
dados foram disponibilizados pelo Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT) em setembro de 
2007 (última atualização). 

Para compor a análise foram selecionadas 22 
variáveis consideradas estratégicas pelo PNCT. Essas 
foram agrupadas em obrigatórias e essenciais e de 
acordo com a sua posição nas fichas de notificação e 
investigação (Figura 1). As variáveis obrigatórias são 
aquelas necessárias para incluir os dados da notifi-
cação no sistema e as essenciais foram definidas nas 
normas/diretrizes do mesmo. Entretanto, das variáveis 

selecionadas, quatro não apresentaram sua categoria 
documentada, optando-se por incluí-las no grupo das 
essenciais. 

Para as variáveis baciloscopia no 2º mês, ba-
ciloscopia no 4º mês, baciloscopia no 6º mês, 
baciloscopia de escarro e cultura de escarro, 
foram excluídos os casos de forma clínica extrapul-
monar, pois sua inclusão acarretaria em um aumento 
aparente do percentual de ignorados. 

Na variável situação de 12º mês foram incluídos 
apenas os casos de meningite tuberculosa (extra-
pulmo ou extrapulmo_1 = 7) e na situação de 
9º mês, esses foram excluídos do universo amostral.

Optou-se por agrupar as variáveis referentes à 
localização extrapulmonar da TB (extrapulmo e 
extrapulmo_1), criando-se o campo Se extrapul-
monar. Sua completitude foi considerada quando uma 
das duas variáveis estivesse preenchida. Nessa análise, 
foram selecionadas as formas clínicas extrapulmonar 
ou mista.

A não-completitude refere-se aos campos em branco 
de cada variável. Entretanto, trabalhou-se com os dados 
classificados como ignorados ou em branco de forma 
conjunta, uma vez que foi demonstrado que quando 

Figura 1 -  Descrição das variáveis utilizadas na avaliação do grau de preenchimento das variáveis do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação da Tuberculose, segundo posição na ficha de notificação e 
investigação e classificação em obrigatórias e essenciais

Posição Obrigatórias Essenciais

Identificação Idade Raçab

Sexo Escolaridadeb

Dados complementares Forma clínica Data do início do tratamento atual
Se extrapulmonara

HIV
Baciloscopia de escarro Raio Xb

Cultura de escarro Agravos associadosb

Tratamento supervisionado
Tipo de entrada

Acompanhamento Baciloscopia no 2º mês
Baciloscopia no 4º mês
Baciloscopia 6º mês
Situação no 9º mês
Situação no 12º mês
Situação no encerramento
Data do encerramento

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Roteiro para Análise da Base de Dados de Tuberculose do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – Sinan e Cálculo de Indicadores Básicos. Brasil; 2006.  

Notas: 

a) A variável “Se extrapulmonar” é um agrupamento de duas variáveis (extrapulmo e extrapulmo_1). 

b) As variáveis foram consideradas como essenciais pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, porém não eram classificadas desta forma no documento-fonte.

Thainá Alves Malhão e colaboradores
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ignorados, esses estão relacionados, em sua maioria, a 
falta de preenchimento do campo e não ao desconheci-
mento por parte do informante.16 Foram adotados como 
pontos de referência para classificar a não-completitude 
os seguintes graus de avaliação: excelente (menor de 
5%), bom (5 a 10%), regular (10 a 20%), ruim (20 a 
50%) e muito ruim (50% ou mais).16 

Para sintetizar estas informações, construíram-se 
índices. Foram atribuídas notas a cada variável segundo 
a classificação descrita anteriormente: excelente (05), 
bom (04), regular (03), ruim (02), muito ruim (01), 
que quando multiplicadas por um peso, dado segundo 
a categorização da variável em essencial (03) ou obri-
gatória (02), resultavam em um índice específico. 
A ponderação atribuída a cada variável se relacionou 
com a exigência do seu preenchimento pelo sistema. 
Como o não preenchimento dos campos obrigatórios 
deveria inviabilizar a inclusão do caso no sistema, essas 
variáveis tiveram um peso menor.10 A soma de todos os 
índices específicos divididos pelo número de variáveis 
originou o índice geral. Os índices por bloco foram 
construídos através da média dos índices específicos 
das variáveis de cada bloco de interesse. 

Pontos de corte com base nos valores extremos 
de cada índice foram estabelecidos e classificados 
segundo a avaliação da qualidade do preenchimento 
adotada anteriormente (Tabela 1). Com o intuito de 
facilitar a visualização do comportamento dos índi-
ces de cada município ao longo dos anos, optou-se 
por utilizar o recurso das cores, conforme Tabelas 
2 e 3.

Na seleção, análise e processamento dos dados 
foram utilizados os softwares Tabwin versão 3.4, Epi 
Info versão 6.04 d e Microsoft Office Excel® 2003.

Resultados

De acordo com a Tabela 2, na análise do comporta-
mento do índice geral, apesar da pouca variação no 
grau de preenchimento ao longo dos anos, foi obser-
vada piora em 2005 e 2006 na maioria dos municípios 
selecionados, principalmente naqueles que compõem 
a região Sudeste do país. Os municípios da região Sul, 
Novo Hamburgo, Porto Alegre e Viamão, apresentaram 
os melhores valores na análise temporal, enquanto que 
Fortaleza e Rio de Janeiro se destacaram pelos piores. 

Quanto aos outros índices (Tabela 3), o melhor 
preenchimento das variáveis foi encontrado no blo-
co dados complementares, seguidos pelo bloco 
identificação e acompanhamento. O bloco iden-
tificação mostrou uma ligeira melhora de qualidade 
de 2004 para 2006, com exceção de alguns municípios 
como Paulista, Itaboraí, São Bernardo do Campo e 
Sapucaia do Sul. Também houve um grande avanço 
no preenchimento do bloco dados complementares 
no decorrer dos anos. Apesar dos índices deste bloco 
serem satisfatórios desde 2001, os municípios que 
compõem a região de São Paulo e da Costa da Mata 
Atlântica mantiveram valores estáveis no período de 
análise. No bloco acompanhamento, o compor-
tamento se inverte, mostrando a piora gradual dos 
índices principalmente de 2004 para 2006. Deve-se 

Tabela 1  -  Classificação da avaliação da qualidade do preenchimento das variáveis segundo índices e 
respectivos pontos de corte

Classificação
Índices

G Bi Bdc Ba

Muito ruim 2,62 - 4,75 2,50 - 4,74 2,40 - 4,39 3,00 - 5,42

Ruim 4,76 - 6,85 4,75 - 6,74 4,40 - 6,39 5,43 - 7,85

Regular 6,86 - 8,94 6,75 - 8,74 6,40 - 8,29 7,86 - 10,28

Boa 8,95 - 11,04 8,75 - 10,74 8,30 - 10,19 10,29 - 12,70

Excelente 11,05 - 13,10 10,75 - 12,50 10,20 - 12,00 12,71 - 15,00

Fonte: Cálculo próprio

Legenda: 

G: Geral; 

Bi: Bloco identificação; 

Bdc: Bloco dados complementares; 

Ba: Bloco acompanhamento.

Avaliação da completitude do Sinan/Tuberculose
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Tabela 2  -  Avaliação da completitude segundo o índice geral de avaliação da qualidade, nos municípios com as 
mais altas cargas de tuberculose. Brasil, 2001-2006

Thainá Alves Malhão e colaboradores

 Município/UF
Índice Geral

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Manaus-AM Bq Rq Rq Bq Bq Rq 
Ananindeua-PA Bq Bq Bq Eq Eq Bq 
Belém-PA Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
São Luís-MA Bq Bq Eq Eq Bq Bq 
Caucaia-CE Bq Bq Eq Eq Eq Bq 
Fortaleza-CE Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Maracanaú-CE Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Cabo de Santo Agostinho-PE Rq Rq Bq Bq Rq Rq 
Camaragibe-PE Bq Rq Bq Bq Bq Rq 
Jaboatão dos Guararapes-PE Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Olinda-PE Rq Bq Bq Bq Bq Rq 
Paulista-PE Bq Rq Bq Bq Bq Rq 
Recife-PE Rq Rq Rq Bq Rq Rq 
Camaçari-BA Bq Bq Eq Bq Bq Bq 
Lauro de Freitas-BA Rq Rq Bq Bq Rq Rq 
Salvador-BA Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
BeloHorizonte-MG Rq Rq Rq Bq Rq Rq 
Contagem-MG – Bq Bq Bq Bq Rq 
Belford Roxo-RJ Rq Bq Bq Bq Rq Rq 
Duque de Caxias-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
Itaboraí-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
Japeri-RJ Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Magé-RJ Rq Bq Bq Bq Bq Rq 
Mesquita-RJ – Bq Eq Bq Bq Bq 
Nilópolis-RJ Rq Bq Bq Bq Rq Rq 
Niterói-RJ Rq Bq Bq Bq Rq Rq 
Nova Iguaçu-RJ Rq Bq Bq Bq Bq Rq 
Queimados-RJ Rq Rq Bq Rq Rq Rq 
Rio de Janeiro-RJ Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
São Gonçalo-RJ Rq Bq Bq Bq Bq Rq 
São João de Meriti-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
Barueri-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Carapicuíba-SP Rq Rq Bq Bq Rq Rq 
Cubatão-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Diadema-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Guarujá-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Guarulhos-SP Rq Rq Bq Bq Rq Rq 
Itapevi-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Itaquaquecetuba-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Mauá-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Mogi das Cruzes-SP Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
Osasco-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Praia Grande-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Santo André-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Santos-SP Bq Rq Bq Bq Rq Rq 
São Bernardo do Campo-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
São Paulo-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
São Vicente-SP Bq Bq Bq Rq Rq Rq 
Taboão da Serra-SP Bq Bq Bq Bq Rq Rq 
Alvorada-RS Bq Bq Bq Eq Bq Rq 
Canoas-RS Bq Bq Eq Eq Bq Rq 
Gravataí-RS Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Novo Hamburgo-RS Bq Bq Bq Eq Bq Bq 
Porto Alegre-RS Bq Eq Eq Bq Bq Bq 
São Leopoldo-RS Rq Bq Eq Bq Bq Rq 
Sapucaia do Sul-RS Bq Bq Bq Bq Bq Rq 
Viamão-RS Bq Bq Eq Eq Bq Bq 

Fonte: Sinan - Windows, 2001-2006. Dados disponibilizados no PNCT/MS (atualização: 09/2007).

Legenda:   

Muito ruim qualidade

Ruim qualidade

Regular qualidade

Boa qualidade

Excelente qualidade

Sem informação

Mruq

Ruq

Rq

Bq

Eq

–
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Tabela 3  -  Avaliação da completitude segundo os índices por bloco de avaliação da qualidade, nos municípios 
com as mais altas cargas de tuberculose. Brasil, 2001-2006

Avaliação da completitude do Sinan/Tuberculose

Fonte: Sinan - Windows, 2001-2006. Dados disponibilizados no PNCT/MS (atualização: 09/2007).

Legenda:   

Muito ruim qualidade

Ruim qualidade

Regular qualidade

Boa qualidade

Excelente qualidade

Sem informação

Mruq

Ruq

Rq

Bq

Eq

–

 Município/UF
Bloco identificação

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Manaus-AM Rq Rq Rq Bq Bq Bq 
Ananindeua-PA Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Belém-PA Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
São Luís-MA Bq Bq Bq Eq Eq Eq 
Caucaia-CE Bq Bq Bq Eq Eq Eq 
Fortaleza-CE Rq Rq Rq Rq Rq Bq 
Maracanaú-CE Rq Bq Bq Bq Bq Eq 
Cabo de Santo Agostinho-PE Rq Bq Bq Bq Rq Bq 
Camaragibe-PE Rq Rq Rq Bq Bq Bq 
Jaboatão dos Guararapes-PE Bq Eq Bq Eq Eq Eq 
Olinda-PE Rq Bq Bq Eq Eq Bq 
Paulista-PE Bq Rq Bq Bq Bq Rq 
Recife-PE Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Camaçari-BA Rq Rq Bq Rq Rq Eq 
Lauro de Freitas-BA Rq Rq Rq Rq Ruq Rq 
Salvador-BA Rq Rq Rq Rq Rq Bq 
BeloHorizonte-MG Rq Rq Rq Rq Bq Bq 
Contagem-MG – Rq Rq Rq Rq Bq 
Belford Roxo-RJ Bq Bq Bq Bq Rq Bq 
Duque de Caxias-RJ Rq Rq Rq Bq Bq Rq 
Itaboraí-RJ Rq Rq Rq Bq Rq Rq 
Japeri-RJ Rq Rq Bq Bq Bq Bq 
Magé-RJ Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Mesquita-RJ – Bq Bq Rq Bq Eq 
Nilópolis-RJ Rq Bq Rq Bq Bq Bq 
Niterói-RJ Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Nova Iguaçu-RJ Rq Rq Bq Eq Eq Eq 
Queimados-RJ Rq Rq Bq Rq Rq Rq 
Rio de Janeiro-RJ Rq Rq Rq Bq Bq Bq 
São Gonçalo-RJ Rq Bq Bq Eq Bq Bq 
São João de Meriti-RJ Bq Rq Rq Bq Bq Bq 
Barueri-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Carapicuíba-SP Rq Rq Bq Bq Bq Bq 
Cubatão-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Diadema-SP Rq Bq Rq Rq Rq Rq 
Guarujá-SP Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Guarulhos-SP Bq Rq Bq Rq Rq Rq 
Itapevi-SP Rq Rq Bq Rq Rq Bq 
Itaquaquecetuba-SP Bq Bq Bq Rq Bq Rq 
Mauá-SP Bq Bq Rq Rq Bq Bq 
Mogi das Cruzes-SP Rq Rq Bq Bq Bq Bq 
Osasco-SP Bq Rq Rq Rq Rq Rq 
Praia Grande-SP Bq Rq Bq Bq Rq Bq 
Santo André-SP Bq Rq Rq Rq Rq Rq 
Santos-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
São Bernardo do Campo-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
São Paulo-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
São Vicente-SP Rq Rq Rq Rq Rq Rq 
Taboão da Serra-SP Bq Rq Rq Bq Bq Rq 
Alvorada-RS Bq Rq Bq Eq Eq Eq 
Canoas-RS Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Gravataí-RS Rq Bq Bq Bq Bq Eq 
Novo Hamburgo-RS Bq Eq Bq Eq Eq Eq 
Porto Alegre-RS Rq Eq Bq Eq Eq Eq 
São Leopoldo-RS Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Sapucaia do Sul-RS Bq Rq Rq Bq Bq Rq 
Viamão-RS Bq Bq Bq Eq Eq Eq 

continua
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Fonte: Sinan - Windows, 2001-2006. Dados disponibilizados no PNCT/MS (atualização: 09/2007).

Legenda:   

Muito ruim qualidade

Ruim qualidade

Regular qualidade

Boa qualidade

Excelente qualidade

Sem informação

Mruq

Ruq

Rq

Bq

Eq

–

Município/UF
Bloco dados complementares

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Manaus-AM Bq Bq Bq Bq Eq Bq 
Ananindeua-PA Bq Bq Bq Bq Eq Eq 
Belém-PA Eq Bq Bq Eq Eq Eq 
São Luís-MA Bq Eq Eq Eq Eq Bq 
Caucaia-CE Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Fortaleza-CE Bq Bq Bq Bq Eq Bq 
Maracanaú-CE Bq Bq Bq Eq Eq Eq 
Cabo de Santo Agostinho-PE Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Camaragibe-PE Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Jaboatão dos Guararapes-PE Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Olinda-PE Bq Bq Bq Bq Eq Bq 
Paulista-PE Bq Bq Bq Bq Eq Eq 
Recife-PE Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Camaçari-BA Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Lauro de Freitas-BA Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Salvador-BA Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
BeloHorizonte-MG Rq Bq Bq Bq Bq Bq 
Contagem-MG – Eq Eq Eq Eq Bq 
Belford Roxo-RJ Bq Eq Eq Bq Bq Bq 
Duque de Caxias-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Itaboraí-RJ Bq Bq Bq Bq Eq Eq 
Japeri-RJ Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Magé-RJ Bq Bq Bq Bq Eq Bq 
Mesquita-RJ – Bq Bq Bq Eq Eq 
Nilópolis-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Niterói-RJ Bq Eq Eq Bq Eq Eq 
Nova Iguaçu-RJ Bq Bq Bq Eq Eq Eq 
Queimados-RJ Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Rio de Janeiro-RJ Bq Bq Bq Eq Eq Eq 
São Gonçalo-RJ Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
São João de Meriti-RJ Bq Bq Eq Eq Bq Eq 
Barueri-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Carapicuíba-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Cubatão-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Diadema-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Guarujá-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Guarulhos-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Itapevi- SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Itaquaquecetuba-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Mauá-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Mogi das Cruzes-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Osasco-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Praia Grande-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Santo André-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Santos-SP Bq Bq Bq Bq Bq Eq 
São Bernardo do Campo-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
São Paulo-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
São Vicente-SP Bq Bq Bq Bq Bq Bq 
Taboão da Serra-SP Bq Bq Bq Bq Eq Bq 
Alvorada-RS Bq Eq Eq Eq Eq Bq 
Canoas-RS Bq Bq Eq Bq Eq Bq 
Gravataí-RS Bq Bq Eq Eq Eq Bq 
Novo Hamburgo-RS Bq Eq Eq Eq Eq Eq 
Porto Alegre-RS Bq Eq Eq Bq Eq Eq 
São Leopoldo-RS Bq Bq Eq Eq Eq Eq 
Sapucaia do Sul-RS Bq Bq Bq Bq Eq Eq 
Viamão-RS Eq Bq Eq Eq Eq Eq 

continua

continuação
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Avaliação da completitude do Sinan/Tuberculose

Fonte: Sinan - Windows, 2001-2006. Dados disponibilizados no PNCT/MS (atualização: 09/2007).

Legenda:   

Muito ruim qualidade

Ruim qualidade

Regular qualidade

Boa qualidade

Excelente qualidade

Sem informação

Mruq

Ruq

Rq

Bq

Eq

–

Município/UF
Bloco acompanhamento

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Manaus-AM Rq Rq Rq Rq Rq Ruq 
Ananindeua-PA Rq Rq Eq Eq Eq Rq 
Belém-PA Ruq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
São Luís-MA Bq Bq Bq Bq Bq Ruq 
Caucaia-CE Eq Bq Eq Eq Eq Rq 
Fortaleza-CE Ruq Mruq Ruq Ruq Mruq Mruq 
Maracanaú-CE Rq Rq Rq Bq Eq Ruq 
Cabo de Santo Agostinho-PE Rq Ruq Bq Bq Rq Ruq 
Camaragibe-PE Rq Rq Bq Eq Bq Ruq 
Jaboatão dos Guararapes-PE Eq Rq Bq Rq Bq Ruq 
Olinda-PE Ruq Rq Rq Rq Rq Ruq 
Paulista-PE Rq Rq Rq Rq Rq Ruq 
Recife-PE Rq Rq Rq Rq Rq Mruq 
Camaçari-BA Eq Eq Eq Eq Bq Ruq 
Lauro de Freitas-BA Ruq Rq Rq Bq Rq Ruq 
Salvador-BA Mruq Ruq Ruq Rq Ruq Mruq 
BeloHorizonte-MG Ruq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
Contagem-MG - Bq Eq Bq Rq Ruq 
Belford Roxo-RJ Ruq Ruq Ruq Rq Rq Ruq 
Duque de Caxias-RJ Eq Bq Bq Bq Bq Mruq 
Itaboraí-RJ Bq Rq Bq Bq Bq Ruq 
Japeri-RJ Rq Bq Rq Rq Bq Rq 
Magé-RJ Rq Rq Rq Bq Rq Ruq 
Mesquita-RJ - Eq Bq Eq Bq Rq 
Nilópolis-RJ Rq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
Niterói-RJ Rq Rq Rq Rq Ruq Mruq 
Nova Iguaçu-RJ Ruq Rq Ruq Rq Ruq Ruq 
Queimados-RJ Ruq Ruq Rq Ruq Ruq Mruq 
Rio de Janeiro-RJ Mruq Mruq Mruq Mruq Mruq Mruq 
São Gonçalo-RJ Ruq Rq Rq Bq Rq Mruq 
São João de Meriti-RJ Bq Bq Rq Bq Bq Mruq 
Barueri-SP Bq Bq Bq Bq Ruq Ruq 
Carapicuíba-SP Rq Rq Rq Rq Mruq Mruq 
Cubatão-SP Bq Bq Bq Bq Ruq Ruq 
Diadema-SP Rq Rq Rq Rq Mruq Mruq 
Guarujá-SP Bq Bq Bq Bq Rq Ruq 
Guarulhos-SP Rq Rq Rq Bq Ruq Mruq 
Itapevi-SP Rq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
Itaquaquecetuba-SP Bq Bq Bq Bq Ruq Ruq 
Mauá-SP Bq Bq Bq Bq Rq Mruq 
Mogi das Cruzes-SP Rq Bq Bq Bq Bq Ruq 
Osasco-SP Rq Bq Rq Rq Rq Ruq 
Praia Grande-SP Bq Bq Bq Bq Ruq Ruq 
Santo André-SP Bq Bq Bq Bq Ruq Ruq 
Santos-SP Rq Rq Rq Rq Ruq Mruq 
São Bernardo do Campo-SP Bq Bq Bq Bq Rq Mruq 
São Paulo-SP Rq Rq Rq Rq Ruq Mruq 
São Vicente-SP Rq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
Taboão da Serra-SP Rq Rq Rq Rq Ruq Ruq 
Alvorada-RS Bq Rq Rq Eq Bq Mruq 
Canoas-RS Bq Bq Bq Eq Bq Mruq 
Gravataí-RS Bq Eq Bq Bq Bq Rq 
Novo Hamburgo-RS Eq Bq Rq Bq Bq Bq 
Porto Alegre-RS Eq Eq Eq Eq Bq Ruq 
São Leopoldo-RS Rq Bq Eq Bq Rq Mruq 
Sapucaia do Sul-RS Eq Bq Bq Rq Rq Ruq 
Viamão-RS Bq Bq Bq Eq Bq Ruq 

continuação
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destacar que algumas capitais como Fortaleza, Salvador 
e Rio de Janeiro apresentaram qualidade insatisfatória 
de preenchimento deste bloco em todo o período 
analisado. 

Dentre as variáveis com percentuais mais altos 
de não-preenchimento estão: raça e escolaridade 
(Bloco identificação), agravos associados (Bloco 
dados complementares) e baciloscopias no 2º, 
4º e 6º mês (Bloco acompanhamento). A variável 
tratamento supervisionado mostrou evidente me-
lhora a partir de 2003, com exceção dos municípios 
da regional de São Paulo e da Costa da Mata Atlântica. 

Quando se analisa a distribuição dos municípios, 
segundo os índices de avaliação da qualidade do preen-
chimento das variáveis (Tabela 4), verifica-se que para 
o índice geral, em 2001, 61,8 e 38,2% dos municípios 

apresentavam boa e regular qualidade do preenchi-
mento, respectivamente. A partir de 2003 observou-se 
elevação no percentual de municípios com qualidade 
excelente e boa, com 14,0 e 73,7%, respectivamente, 
atingindo 12,3 e 77,2% no ano seguinte. 

O bloco acompanhamento teve comportamento 
semelhante ao índice geral, ou seja, aumento do per-
centual de municípios com excelente e boa qualidade 
até 2004, apresentando uma queda em 2005, que 
se torna mais expressiva em 2006. Entretanto, isto 
refletiu no aumento do número de municípios com 
qualidade ruim e muito ruim (2001: 16,4 e 3,6%; 
2006: 56,1 e 33,3%). 

Nos blocos identificação (Bi) e dados com-
plementares (Bdc), foi observado um aumento do 
número de municípios que melhoraram a qualidade 

Tabela 4  -  Percentual de municípios com as mais altas cargas de tuberculose no Brasil, segundo os índices e 
classificação da avaliação da completitude do Sinan-TB. Brasil, 2001 a 2006

Ano
Avaliação da qualidade do preenchimento

Excelente Boa Regular Ruim Muito ruim

De
sc

riç
ão

 d
o 

ín
di

ce

G

2001 0,0 61,8 38,2 0,0 0,0
2002 1,8 71,9 26,3 0,0 0,0
2003 14,0 73,7 12,3 0,0 0,0
2004 12,3 77,2 10,5 0,0 0,0
2005 3,5 47,4 49,1 0,0 0,0
2006 0,0 21,1 78,9 0,0 0,0

Bi

2001 0,0 36,4 63,6 0,0 0,0
2002 5,3 35,1 59,6 0,0 0,0
2003 0,0 54,4 45,6 0,0 0,0
2004 17,5 42,1 40,4 0,0 0,0
2005 15,8 43,9 38,6 1,8 0,0
2006 22,8 43,9 33,3 0,0 0,0

Bdc

2001 3,6 94,5 1,8 0,0 0,0
2002 12,3 87,7 0,0 0,0 0,0
2003 29,8 70,2 0,0 0,0 0,0
2004 29,8 70,2 0,0 0,0 0,0
2005 50,9 49,1 0,0 0,0 0,0
2006 36,8 63,2 0,0 0,0 0,0

Ba

2001 12,7 27,3 40,0 16,4 3,6
2002 7,0 36,8 45,6 7,0 3,5
2003 10,5 35,1 45,6 7,0 1,8
2004 15,8 40,4 38,6 3,5 1,8
2005 5,3 28,1 28,1 31,6 7,0
2006 0,0 1,8 8,8 56,1 33,3

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Windows, 2001-2006. Dados disponibilizados pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (atualização: 09/ 2007).

Legenda: 

G: Geral

Bi: Bloco identificação

Bdc: Bloco dados complementares

Ba: Bloco acompanhamento
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de preenchimento ao longo do período de análise 
(excelente qualidade: Bi: 0,0% em 2001 e, 22,8% em 
2006; Bdc: 3,6% em 2001 e, 36,8% em 2006).

Discussão

O índice sintetiza um conjunto de aspectos da 
realidade pelo agrupamento de vários indicadores 
simples. No entanto, um dos maiores desafios para a 
sua confecção é determinar o grau de importância de 
cada componente, ou seja, sua ponderação.17-19 Além 
disso, essa medida-resumo não reflete a desigualdade 
dos graus de preenchimento entre as variáveis, assim 
como não permite avaliar pequenos avanços ou retro-
cessos na qualidade das mesmas. 

Por intermédio deste estudo, observou-se uma 
piora progressiva da qualidade do índice geral entre 
os anos de 2004 e 2006. Entretanto, ao analisar os 
índices por bloco, separadamente, verificou-se que 
este resultado esteve relacionado ao bloco acompa-
nhamento. Como a última atualização foi realizada 
em setembro de 2007, essas variáveis podem ter sido 
preenchidas posteriormente. No entanto, essa hipótese 
perde força ao verificar que esta piora vem ocorrendo 
de forma gradativa desde 2005, inclusive com alguns 
municípios mantendo o mesmo padrão ao longo de 
todo o período. 

Uma avaliação realizada pelo International Rese-
arch and Programs Branch corrobora esses achados, 
ao verificar a falta de dados referentes ao seguimento 
dos pacientes no Sinan-TB.20

As variáveis de acompanhamento não apresentaram 
preenchimento satisfatório, fato que pode indicar 
dificuldades no processo de trabalho da vigilância 
em Saúde nos municípios analisados. Esta situação 
indica falha no preenchimento das fichas ou, mais 
grave ainda, falta de acompanhamento dos casos de 
TB pelas equipes de saúde. O aprofundamento destas 
questões não se constituiu o objeto deste estudo, mas 
contribuiu para identificá-las. 

Na avaliação da qualidade das variáveis dos blocos 
identificação e dados complementares, em 2005, 
60% e 100% dos municípios apresentou índices de pre-
enchimento variando de boa a excelente completitude, 
respectivamente. Entretanto, as variáveis: raça, escola-
ridade, agravos associados e tratamento supervisiona-
do, tiveram altos percentuais de não-preenchimento, 
oscilando de regular a muito ruim. 

Problemas quanto ao preenchimento das variáveis 
sociodemográficas em diferentes sistemas nacionais 
de informação, também foram citados por outros 
autores.21-23 Considerando que variáveis como raça, 
escolaridade e agravo associado indicam fatores de 
risco para abandono, falência do tratamento e óbito dos 
pacientes com TB, este fato torna-se preocupante.24,25

A melhoria da qualidade da variável tratamento 
supervisionado pode ter ocorrido devido à mudança 
da sua classificação de essencial para obrigatória em 
2003. No entanto, essa alteração não teve impacto sobre 
os municípios da regional de São Paulo e Costa da Mata 
Atlântica. Esse comportamento pode ser explicado pelo 
fato do Estado de São Paulo utilizar, desde 1996, outro 
sistema para a vigilância epidemiológica da TB, inicial-
mente o EPI-TB e mais recentemente o Sistema TBWEB. 
Esse possui algumas variáveis diferentes do sistema 
nacional que necessitam de um processo de conversão 
e migração para serem integradas ao Sinan.26,27

Mediante o exposto, é recomendável a revisão dos 
documentos técnicos referentes à classificação das 
variáveis em essencial e obrigatória no Sinan-TB e a 
adoção de estratégias para melhorar o preenchimento 
das variáveis relativas ao acompanhamento dos casos 
neste sistema de informação. A verificação periódica 
da completitude dos dados, a emissão de relatórios de 
acompanhamento, assim como a sua atualização são 
atividades que devem fazer parte da rotina dos muni-
cípios. Da mesma forma, o uso integrado de bases de 
dados utilizadas na Vigilância Epidemiológica da TB 
contribui para a melhoria do quadro vigente, uma vez 
que possibilita tanto o resgate dos dados incompletos 
ou inconsistentes quanto a redução da subenumeração 
de casos.12,18,28 Além disso, deve-se estimular a cultura 
de monitoramento e avaliação, através da capacitação 
dos profissionais de saúde e da sociedade civil e de 
visitas técnicas continuadas aos programas de controle 
da tuberculose, laboratórios, unidades dispensadoras 
de medicamentos e unidades de saúde. Todas essas 
iniciativas têm o objetivo de promover a valorização e 
o uso adequado da informação, para o fortalecimento 
das ações dos programas de controle da tuberculose.  
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Resumo
Objetivo: avaliar o grau de implantação do Programa Nacional de Controle da Transmissão Vertical do HIV em maternidades 

brasileiras. Metodologia: nesta pesquisa, o desenho metodológico envolveu um estudo transversal (análise de prontuários e 
entrevistas com  puérperas e observação da assistência no pré-parto); e um estudo retrospectivo das mulheres com diagnóstico 
sorológico positivo para o HIV que tiveram seus recém-nascidos nas maternidades selecionadas. Resultados: das 30 maternidades 
investigadas, 67% possuíam kit para testes rápidos anti-HIV e AZT (IV e xarope) disponíveis. No estudo retrospectivo identificou-se 
324 parturientes soropositivas para o HIV, 18% não medicadas com AZT IV e 7% não tendo seus bebês medicados. Conclusão: a 
não disponibilidade de recursos humanos e de kits para testes rápidos, as condições inadequadas de realização do teste, e a falta 
de aconselhamento e testagem de parturientes na maternidade foram os principais fatores negativos encontrados.

Palavras-chave: avaliação de programa; transmissão vertical; HIV.

Summary
Objective: to evaluate the implementation of the National Control Program of HIV Vertical Transmission in brazilian 

maternities. Methodology: data from medical records, interview with pregnant women and pre-birth care observation 
were compared to a retrospective cohort of positively diagnosed pregnant women from the same maternity clinics. Results: 
sixty-seven percent out of 30 clinics had rapid HIV test kits and IV and syrup AZT. In 324 cohort pregnant women previously 
diagnosed for HIV, 18% had not taken AZT and 7% have not had their children medicated. Conclusion: unavailability of 
human resources, rapid HIV test kits, inappropriate conditions for testing and lack of HIV counseling and testing for pregnant 
women were major negative findings.

Key words: program evaluation; vertical transmission; HIV.
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Introdução

A expansão da epidemia de HIV/Aids na população 
heterossexual brasileira foi acompanhada do aumen-
to considerável da incidência de casos de aids em 
mulheres. Esta tendência trouxe como consequência 
o incremento do número de crianças infectadas pelo 
HIV, por transmissão vertical. Em torno de 84% dos 
casos de Aids conhecidos em crianças brasileiras são 
atribuídos à transmissão vertical.1 

A transmissão vertical do HIV ocorre principalmente 
durante o trabalho de parto e no parto propriamente 
dito, correspondendo a 65% da transmissão. Os 35% 
restantes ocorrem durante a gestação, especialmente 
nas últimas semanas. O aleitamento materno represen-
ta risco adicional de transmissão estimado entre 7 e 
22%. Vários estudos2-5 têm apontado os fatores de risco 
associados à probabilidade de transmissão vertical, 
entre eles estão citados: doença materna avançada, 
tempo de ruptura das membranas amnióticas, o tipo 
de parto, idade gestacional, aleitamento materno e o 
uso de drogas. 

A partir de 1996, baseado nos resultados do Proto-
colo 076 do Aids Clinical Trial Group que demonstrou 
a eficácia do uso da zidovudina (AZT) em gestantes 
HIV positivas durante a gestação e no parto, e para o 
recém-nascido por 42 dias, não sendo este amamen-
tado,6 o Brasil passa a disponibilizar gratuitamente o 
AZT para as gestantes/parturientes soropositivas para 
HIV e os recém-nascidos expostos.

Apesar de no Brasil haver disponibilidade dos 
insumos necessários à interrupção da transmissão 
vertical nos serviços públicos de saúde (diagnóstico 
da infecção HIV, drogas anti-retrovirais, inibidor da 
lactação e fórmula láctea infantil), dados do Programa 
Nacional de DST/Aids, corroborados por outros estu-
dos, revelam que nem todas as gestantes infectadas 
tiveram acesso à terapia antiretroviral.7,8 

Na avaliação da assistência prestada à gestante 
soropositiva e seus recém-nascidos, assistida de 
1996 a 2003, em 17 maternidades públicas do Brasil, 
constatou-se que embora diagnosticadas para o HIV, 
em torno de 24% das gestantes não tiveram acesso se-
quer ao AZT oral, 19% das parturientes não receberam 
AZT intravenoso e 8% dos bebês não foram medicados 
com AZT solução oral.8

Para alguns autores,9-11 a adequada aplicação das 
ações de prevenção é prejudicada pela dificuldade de 

acesso e baixa qualidade da assistência pré-natal; falta 
de informação tanto da equipe de saúde quanto da 
população sobre o avanço da epidemia na população 
feminina; falta de informação sobre a disponibilidade 
de intervenções eficazes na redução desse tipo de 
transmissão; disponibilidade insuficiente de exames 
na rede; e as dificuldades para obter o resultado após 
a solicitação do teste.

Diante deste contexto, o Ministério da Saúde im-
plantou, em 2002, o “Projeto Nascer – Maternidades” 
como estratégia de fortalecimento das ações de con-
trole da doença materna e prevenção da transmissão 
vertical do HIV e da morbi-mortalidade por sífilis 
congênita.12 A intervenção parte do pressuposto que o 
momento do parto propicia um encontro obrigatório 
entre as parturientes e os serviços de saúde hospitalar, 
transformando-se num momento estratégico e privile-
giado para a recuperação de oportunidades perdidas 
para o controle desses agravos durante a assistência 
pré-natal.

As recomendações do Projeto Nascer podem ser 
divididas em cinco grupos de atividades: 1) realização 
do teste rápido em todas as parturientes que não te-
nham realizado esta testagem durante o pré-natal, 2) 
provimento de terapia anti-retroviral (o AZT) para a 
parturiente soropositiva e o recém-nascido exposto, 
3) manejo adequado do trabalho de parto e parto, 4) 
inibição da lactação e provimento de fórmula láctea in-
fantil e 5) notificação do caso e seguimento da puérpera 
soropositiva e o recém-nascido exposto até definição 
de seu estado sorológico (em torno de 18 meses).12

O objetivo deste estudo é avaliar o grau de implanta-
ção do Programa Nacional de Controle da Transmissão 
Vertical do HIV em maternidades brasileiras do “Pro-
jeto Nascer – Maternidades”, visando recomendações 
para a melhoria do programa.

Metodologia

A abordagem utilizada neste estudo está focada na 
análise de implantação, de modo que se tenha uma 
avaliação dos processos envolvidos na produção dos 
efeitos esperados pela intervenção, a sua relação com 
o ambiente (contexto externo) em que eles se inserem 
e o ambiente organizacional (contexto institucional) 
onde ocorrem. Desta forma, esta avaliação envolveu a 
análise de três conjuntos de resultados: 1) caracteriza-
ção do grau de implantação; 2) explicação do grau de 
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implantação considerando fatores do contexto externo 
e institucional e 3) análise da influência do grau de 
implantação nos efeitos da intervenção.

A análise do grau de implantação levou em con-
sideração três categorias multidimensionais: acesso, 
qualidade das ações e responsividade entre o sistema 
de serviços e as necessidades dos usuários.13,14 As 
dimensões compreendidas nessas categorias e anali-
sadas nessa avaliação são: disponibilidade (acesso), 
conformidade (qualidade) e dignidade e rede de apoio 
(responsividade). 

O modelo lógico do programa15 foi usado para des-
crever a intervenção, considerando-se dois momentos 
operacionais: o pré-parto e parto (célula operacio-
nal 1) e o pós-parto imediato (célula operacional 
2). Entende-se por célula operacional, o momento 
operativo do serviço em que problemas nas ações de 
controle podem significar a possibilidade de ocor-
rência da transmissão para o recém nascido. Dessa 
forma, o desfecho esperado para o primeiro momento 
operacional é a realização do teste com resultado 
conhecido, a instituição do AZT IV na parturiente e 
adequada definição da via de parto. Para o segundo é 
o tratamento do bebê (AZT xarope) e contra-indicação 
do aleitamento materno (Figura 1). 

Deve-se ressaltar a especificidade do controle da 
transmissão vertical do HIV em que o manejo do caso 
materno evita o caso do recém-nascido, ou seja, no 
momento operativo 1 (pré-parto e parto) temos as 
ações de manejo do caso materno, e no momento 
operativo 2 (pós-parto imediato) temos as ações de 
manejo da criança exposta. 

O desenho metodológico desta avaliação envolveu 
duas abordagens. A primeira foi um estudo transver-
sal compreendendo: 1) análise de prontuários; 2) a 
análise de entrevistas com puérperas; e 3) observação 
da assistência ao pré-parto. Foram incluídas no estudo 
trinta maternidades. Em cada uma delas foram estu-
dadas um total de 50 gestantes. Trinta e cinco delas 
exclusivamente através de prontuários (1.050 prontu-

ários), dez com as quais foram realizadas entrevistas 
e análise de prontuário (300 entrevistas) e cinco com 
quem se realizaram análise de prontuário, entrevistas 
e observação do cuidado (150 observações diretas). 
Essa etapa incluiu também a análise da infraestrutura 
e insumos existentes na instituição para implantação 
das ações de controle do agravo.

A segunda abordagem compreendeu a identificação 
de mulheres soropositivas para o HIV que tiveram seus 
recém-nascidos nas maternidades selecionadas para o 
estudo nos últimos 12 meses (324 mulheres com HIV 
e seus recém-nascidos). Os casos foram rastreados 
por meio de registros laboratoriais, registros de dis-
pensação de medicamentos e registros de notificação 
compulsória. A utilização dessa abordagem viabilizou 
a análise das rotinas para casos, uma vez que a baixa 
prevalência do HIV na população estudada implicaria 
num grande custo de operacionalização.

As maternidades foram selecionadas considerando-
se a estratégia amostral por conglomerados com 
probabilidade proporcional ao tamanho das mater-
nidades, mensurado pelo número de nascidos vivos. 
Cada maternidade constitui-se em um conglomerado, 
cujo tamanho foi determinado pelo número de nas-
cidos vivos informados ao IBGE para a pesquisa de 
assistência médico-sanitária (AMS) de 2003.16

Todas as 570 maternidades com o Projeto Nascer-
Maternidade implantado foram listadas e ordenadas 
segundo o código do município do IBGE e, dentro de 
cada município, por ordem alfabética segundo o nome 
da instituição, sendo calculado o número de nascidos 
vivos acumulados segundo a lista. Dividiu-se o total de 
nascidos vivos (1.047.115) por 30 (número de estabe-
lecimentos amostrados) de modo a criar os intervalos 
para a escolha das unidades.  No primeiro intervalo 
foi escolhido um número aleatório, a partir do qual 
procedeu-se a amostragem de forma sistemática. 

As 30 maternidades selecionadas para avaliação 
estão situadas nos seguintes municípios: Boa Vista-
RR, Santana-AP, Parnaíba-PI, Fortaleza-CE, Sobral-CE, 
João Pessoa-PB, Recife-PE, São Miguel dos Campos-AL, 
Feira de Santana-BA, Salvador-BA, Belo Horizonte-MG, 
Manhuaçu-MG, São João do Paraíso-MG, Serra-ES, 
Niterói-RJ, Rio de Janeiro-RJ, São Gonçalo-RJ, Botu-
catu-SP, Francisco Morato-SP, Mauá-SP, Rancharia-SP, 
São Paulo-SP, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Novo 
Hamburgo-RS, Porto Alegre-RS, Campo Grande-MS, 
Niquelândia-GO e Brasília-DF.

Elizabeth Moreira dos Santos e colaboradores
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Para a caracterização do grau de implementação 
foram desenvolvidas as matrizes de relevância, de 
análise e julgamento e estabelecidos os parâmetros 
para avaliação. O parâmetro adotado para avaliação 
do grau de implementação obedeceu aos seguintes 
pontos de corte: implementação aceitável (80% e 
mais), implementação insatisfatória (40 a 79,9%) e 
implementação crítica (39,9% e menos).17,18

Para a análise explicativa do nível de implementação 
observado foram considerados os fatores de contexto 
externo (renda familiar, anos de estudo, domicílios li-
gados a rede de água) e do contexto institucional (hora-
equipe/nascimento, kits de teste rápido em condições 
adequadas, laboratório com protocolo). Além disso, 
a análise considerou como o nível de implementação 
observado influenciou os desfechos operacionais, de 
sucesso, do programa. Os procedimentos analíticos em 
ambas as situações compreenderam os seguintes passos: 
1) descrição de frequências absolutas e relativas; e 2) 
análise bivariada buscando a estimativa das medidas de 
associação entre as variáveis de contexto externo e con-
texto institucional relacionadas aos desfechos quando se 
utilizou a razão de chances de prevalência (Odds Ratio).

Considerações éticas
O protocolo da pesquisa nº 101/2004 foi submetido 

ao Comitê de Ética em pesquisa da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) sendo aprovado em 
12/11/2004. Para cada instrumento e seu respectivo 
respondente foi apresentado termo de consentimento 
informado e esclarecido. 

Resultados 

Neste estudo, o primeiro conjunto de resultados diz 
respeito à caracterização do grau de implementação do 
componente insumo. Os insumos estratégicos foram 
analisados considerando duas dimensões: a disponi-
bilidade e conformidade. Além disso, considerou-se 
dois momentos operacionais, o pré-parto e parto e o 
pós-parto imediato cujos desfechos de sucesso foram, 
respectivamente, testagem e quimioprofilaxia materna; 
e quimioprofilaxia e alimentação do recém-nascido 
exposto (Figura 2). 

Os recursos humanos foram analisados através 
do indicador agregado hora-equipe por nascimen-
to, sendo a equipe de profissionais composta por: 
obstetras, pediatras, neonatologistas, anestesistas, 

enfermeiros, enfermeiros-obstetras e auxiliares de 
enfermagem. As maternidades apresentaram um grau 
de implementação crítico (33%) no que se refere aos 
recursos humanos.

Das 30 maternidades estudadas, o kit para teste 
rápido estava disponível em 20 maternidades (67%). 
Nas unidades que tinham o kit, o armazenamento 
obedecia às recomendações em 18 delas (90%) e 
estavam dentro do prazo de validade no momento da 
pesquisa em 10 maternidades (50%). Considerando 
esses três indicadores o grau de implantação deste 
insumo foi insatisfatório (69%). 

A disponibilidade para o AZT injetável também foi 
de 67%. Quanto à sua conformidade, em 93% das ma-
ternidades este medicamento estava dentro do prazo de 
validade e 84% evidenciaram condições adequadas de 
armazenamento. O grau de implantação deste insumo 
nas maternidades, considerando-se todas as dimensões 
foi insatisfatório, isto é, de 78%. 

Já a disponibilidade do AZT xarope foi de 83%. Em 
93% das maternidades este medicamento estava dentro 
do prazo de validade e 84% evidenciaram condições 
adequadas de armazenamento, sendo o grau de im-
plantação deste insumo aceitável nas maternidades 
estudadas (86%). 

A disponibilidade da fórmula infantil foi de 73%. 
Em 93% das maternidades este insumo estava no prazo 
de validade e 84% evidenciaram condições adequadas 
de armazenamento. O grau de implementação deste 
insumo nas maternidades foi de 81%, isto é, grau de 
implementação aceitável.

É interessante ressaltar que considerando os dois 
momentos operacionais da intervenção, pré-parto e 
parto e pós-parto imediato e as dimensões da avalia-
ção, as maternidades estudadas apresentam um grau 
de implementação insatisfatório (65%) para disponi-
bilidade e aceitável (80%) para conformidade, sendo 
o grau médio, considerando-se ambas as dimensões, 
insatisfatório (72,5%). 

A caracterização do grau de implementação do 
componente estrutural atividade levou em conside-
ração duas dimensões avaliativas (conformidade e 
responsividade) conforme apresentado na Figura 3.

Para identificar a proporção de registro da testagem 
para diagnóstico do HIV no pré-natal examinou-se 
os 1.490 prontuários. Observou-se que em 49,6% 
dos prontuários havia registro da testagem realizado 
durante o pré-natal. Ou seja, a atividade de registro 
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Célula 
Operacional Insumos Indicadores de 

disponibilidade
Grau de 

Implantação 
Indicadores de 
conformidade

Grau de 
Implantação

Pré-parto e 
parto

Recursos humanos Hora-equipe por 
nascimento 

Crítico 
33,0% – – 

Kits de teste rápido 
(TR) para diagnóstico 

de HIV 

Proporção de 
maternidades com kits 

para TR disponíveis

Insatisfatório 
67,0%

Proporção de 
maternidades com TR 
no prazo de validade

Insatisfatório
50,0%

Proporção de 
maternidades com 

TR armazenado 
adequadamente

Satisfatório 
90,0%

Medicamentos 
(AZT IV)

Proporção de 
maternidades com AZT 

injetável disponível

Insatisfatório 
67,0%

Proporção de 
maternidades com AZT 

injetável no prazo de 
validade

Aceitável 
93,0%

Proporção de 
maternidades com AZT 
injetável armazenado 

adequadamente

Aceitável
84,0¨%

Pós-parto 
imediato

Medicamentos 
(AZT xarope)

Proporção de 
maternidades com AZT 

xarope disponível

Aceitável
83,0%

Proporção de 
maternidades com AZT 

xarope no prazo de 
validade

Aceitável
93,0%

Proporção de 
maternidades com AZT 

xarope armazenado 
adequadamente

Aceitável
84,0%

Fórmula infantil 

Proporção de 
maternidades com 

fórmula infantil 
disponível

Insatisfatório
73,0%

Proporção de 
maternidades com 
fórmula infantil no 
prazo de validade

Aceitável
93,0%

Proporção de 
maternidades com 

fórmula infantil 
armazenada 

adequadamente

Aceitável
84,0%

Figura 2  -  Matriz de análise e julgamento do componente estrutural insumo

da testagem no pré-natal apresentou um grau de im-
plantação insatisfatório 

O aconselhamento em linguagem compreensível 
sobre a importância de realização do teste para HIV 
deve ser feito antes e após o teste. Das 142 observações 
do pré-parto realizadas, apenas 10,3% das parturientes 
receberam o aconselhamento. Portanto, para esta ati-
vidade o grau de implantação foi considerado crítico.

A avaliação de conformidade do teste rápido en-
volveu a análise de três indicadores: a proporção de 
maternidades que executam testagem rápida segundo 

protocolo operacional padrão (POP); proporção de 
laboratórios das maternidades que fazem controle de 
qualidade; e proporção de laboratório com resultado 
entregue em tempo hábil. 

A realização do teste rápido seguia o procedimento 
operacional padrão (POP) em 73% das maternidades, 
mas em apenas 23%, o POP foi apresentado por escrito 
ou estava afixado em local visível (grau de implemen-
tação insatisfatório). 

O protocolo de controle de qualidade do teste 
rápido estava sendo utilizado em 60% dos labora-
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tórios das maternidades (grau de implementação 
insatisfatório). 

Observou-se que 26% dos laboratórios entregam 
os resultados dos testes rápidos em tempo hábil (grau 
de implementação insatisfatório). Vale mencionar 
que em 13% dos laboratórios o tempo de entrega foi 
menor que dez  minutos, sugerindo a necessidade de 
adequação dos procedimentos.

Considerando os três indicadores, a conformidade 
das condições de realização de teste rápido alcançou 
grau de implementação insatisfatório (53%). 

Para mensurar a proporção de mulheres testadas 
no momento do parto, excluíram-se do total de pron-
tuários examinados (1.490) as mulheres já testadas 
no pré-natal (740 mulheres). Foram encontrados 419 
registros de mulheres testadas apenas no momento 
do parto (56%), evidenciando que a estratégia de 
implantação do teste rápido nas maternidades se faz 
necessário. Este resultado permite afirmar que o grau 
de implantação do diagnóstico de HIV no pré-natal é 
insatisfatório. 

No que diz respeito às atividades relacionadas à 
dimensão responsividade, verificou-se que em 92,9% 
das observações realizadas, as equipes de médicos ou 
enfermeiras se dirigiam as parturientes por designação 
respeitosa. O tratamento digno e respeitoso entre os 
profissionais de saúde e a paciente é uma das ações 
de humanização do parto, prevista no Projeto Nascer, 
obtendo essa atividade grau aceitável de implantação.

As observações realizadas mostraram que apenas 
13% das parturientes possuíam um acompanhante 
durante o momento que permaneceu no pré-parto, 
obtendo essa atividade de responsividade, grau de 
implantação crítico. 

Na revisão dos 324 prontuários de parturientes 
soropositivas para o HIV foi possível verificar que 
58,3% dessas mulheres tiveram indicação de parto 
cesáreo. Entre as parturientes com HIV submetidas ao 
parto vaginal, a episiotomia não foi realizada em 64,9% 
das mulheres e em 70,9% não ocorreu à ruptura de 
membranas antes do período expulsivo. A conformi-
dade destas atividades alcançou, em conjunto, grau de 
implantação insatisfatório (64,7%). 

Os achados evidenciaram que 81,8% das mulheres 
diagnosticadas como HIV positivas receberam o AZT 
IV conforme o preconizado, ou seja, o grau de im-
plantação dessa atividade é aceitável. O AZT xarope foi 
administrado conforme o recomendado em 93% dos 

RN expostos, obtendo grau de implantação aceitável. 
Entretanto, é importante mencionar que esta cobertura 
se refere aos 324 prontuários analisados no estudo 
retrospectivo. 

Ainda no estudo retrospectivo constatou-se que 
84,6% das parturientes com HIV tiveram a lactação 
interrompida de acordo com o preconizado, embora 
a estratégia mais utilizada tenha sido a inibição me-
cânica. Sendo assim, nas maternidades estudadas, o 
grau de implantação dessa atividade foi aceitável. A 
dispensação de fórmula láctea infantil foi verificada 
para um pouco mais da metade (51,7%) dos RN expos-
tos, obtendo essa atividade o grau de implementação 
insatisfatório.

Entre os 324 prontuários analisados constatou-se 
que somente 60% deles haviam sido notificados. O grau 
de implementação da ação de notificação foi conside-
rado, por esta razão, insatisfatório. Vale mencionar que 
apenas 23% dos parceiros foram informados sobre a 
situação de saúde das suas companheiras. As ações 
de referenciamento da mãe e RN expostos a serviços 
especializados de atenção ao portador de HIV foram 
verificadas em 42,5% dos prontuários, alcançando 
dessa forma, grau de implementação insatisfatória. 

Ao analisar os dois momentos operacionais da in-
tervenção – pré-parto e parto e pós-parto imediato – e 
as dimensões da avaliação, as maternidades estudadas 
apresentaram um grau insatisfatório tanto para con-
formidade (59%) quanto para responsividade (53%). 
O grau médio para ambas as dimensões também foi 
insatisfatório (56%).

A Tabela 1 apresenta os principais achados refe-
rentes às características demográficas e programáticas 
associadas à testagem realizada durante o pré-natal, 
no momento do parto, ou em qualquer momento – na 
gestação ou no parto. Estes resultados referem-se aos 
1490 prontuários do estudo transversal. 

Das 740 parturientes que tinham registro em pron-
tuário sobre a realização da testagem para HIV durante 
o pré-natal, observou-se significativa associação entre 
as mulheres testadas no pré-natal e o nível de renda 
mensal per capita. Ou seja, as parturientes que re-
lataram uma renda média per capita maior que R$ 
400,00 (58,0% do total mencionado), apresentaram 
uma chance três vezes maior de terem sido testadas 
durante o pré-natal. Da mesma forma, as parturientes 
com mais de oito anos de estudo (61,2%) e as resi-
dentes em municípios com mais de 85% de domicílios 
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Tabela 1  -  Fatores associados à testagem para HIV durante o pré-natal, no momento do parto ou em qualquer 
momento (gestação e parto) 

Variáveis OR IC
95%

Valor p

Durante o pré-natal (n=740 ou 49,7%)

Renda média per capita >R$400,00 3,31 2,21-4,97 0,006
Mais de oito anos de escolaridade 1,95 1,50-2,53 0,000
Mais de 85% de domicílios com água 6,25 4,83-8,10 0,000
Realizar cuidado pré-natal 4,81 2,44-9,68 0,000
Cópia do cartão pré-natal no prontuário 5,34 3,69-7,74 0,000

Durante o parto (n=419 ou 56%)

Mais de seis horas-obstetra/nascimento 3,34 2,64-4,23 0,009
Mais de quatro horas-neonatolog/nascimento 6,06 4,74-7,75 0,000
Teste rápido no prazo de validade 3,23 2,50-4,17 0,010

Qualquer momento (n=1.159 ou 77,8%)

Mais de oito anos de escolaridade 1,99 1,48-2,68 0,001
Mais de 30 horas-equipe/nascimento 4,61 3,60-5,90 0,009
Mais de dez horas-enfermeiro/nascimento 3,57 2,60-4,90 0,024
Controle estoque excelente da farmácia 2,41 1,72-3,37 0,021
Laboratório com protocolo 5,33 4,04-7,03 0,013
Cópia do cartão pré-natal no prontuário 6,05 3,73-9,91 0,000
Teste rápido no prazo de validade 4,70 3,69-6,00 0,006

Fonte: Revisão de prontuário, dados institucionais e entrevista 

ligados à rede geral de água (63,6%) apresentaram, 
respectivamente, quase duas vezes e seis vezes mais 
chances de terem sido testadas durante o pré-natal. 
Entre as parturientes que relataram ter recebido cui-
dados durante o pré-natal (55,4%), a chance de ter 
sido testada foi quase cinco vezes maior. E o fato de a 
parturiente possuir uma cópia do cartão de pré-natal 
no prontuário (85,2%), evidenciou uma chance cinco 
vezes maior de ter sido testada no pré-natal.

Entre as 419 parturientes que foram testadas no 
momento do parto, a análise mostrou a importância da 
presença tanto de obstetras (presente em 45,5% dos 
casos) quanto de neonatologistas (presente em 58,2% 
dos casos). Nas maternidades que apresentaram maior 
disponibilidade de carga horária desses profissionais 
por hora/nascimento, as parturientes obtiveram maior 
chance de terem sido testadas (três vezes e seis vezes 
maior, respectivamente). O fator associado a maiores 
proporções de testagem na maternidade foi a disponibi-
lidade do teste rápido no prazo de validade (41,3%), ou 
seja, nas maternidades que apresentaram esta condição 
a chance da parturiente ser testada foi três vezes maior.

Em relação às 1.159 parturientes que foram 
testadas, independentemente do momento de sua 
realização, foi observado que as mulheres com maior 

escolaridade (78,9%) tiveram quase o dobro de chan-
ce de terem sido testadas. 

Nas maternidades que tinham disponíveis mais 
de 30 horas profissional por nascimento, cerca de 
85,7% das parturientes haviam sido testadas no pré-
natal ou no parto (a chance de terem sido testadas 
aumentou mais de quatro vezes). Da mesma forma, em 
maternidades com mais de dez horas de enfermeiros 
disponíveis por nascimento, a frequência de testagem 
foi de 89,5% (a chance de terem sido testadas foi maior 
que três vezes). 

Nas maternidades nas quais as farmácias possuem 
controle de estoque excelente (82,7%) e nas ma-
ternidades cujos laboratórios realizam teste rápido 
em conformidade ao protocolo operacional padrão 
(87,2%), verificou-se maior chance de testagem (duas 
e cinco vezes mais, respectivamente). 

Entre os fatores programáticos associados à fre-
quência de testagem, observou-se que a chance de 
uma parturiente ser testada foi seis vezes maior entre 
aquelas que possuíam uma cópia do cartão de pré-
natal em seu prontuário (92,4%). Nas maternidades 
onde o teste rápido está disponível dentro do prazo de 
validade, as parturientes (82,7%) tiveram quase cinco 
vezes mais chances de terem sido testadas.
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Tabela 2  -   Fatores associados ao tratamento com AZT pelas mães soropositivas para HIV e pelo binômio mãe 
com HIV e recém nascido exposto

Variáveis OR IC
95%

Valor p.

Mães com HIV tratadas (n= 265, 88,1%)

Renda média per capita >R$400,00 3,64 1,88-7,04 0,008

Mais de 30 horas-equipe/nascimento 2,23 1,17-4,26 0,004

Parto cesáreo 3,65 1,92-6,98 0,000

Cuidado pré-natal 4,36 2,05-9,25 0,000

Presença de partograma 3,31 1,77-6,20 0,006

Enfermeira-obstetra 3,31 1,74-6,35 0,007

Binômios mãe e bebê tratados (n=252, 78,3%)

Testada para HIV no pré-natal 2,99 1,28-6,98 0,002

Renda média per capita >R$400,00 2,61 1,38-4,93 0,001

Mais de 30 horas - aux. enfermagem/nascimento 3,27 1,71-6,31 0,003

Mais de 30 horas-Equipe/nascimento 3,48 1,82-6,72 0,008

Dilatação entre 1-7cm 4,07 1,78-9,30 0,000

Peso ao nascer >2.500 gramas 3,29 1,44-7,47 0,024

Enfermeira-obstetra 3,32 1,82-6,07 0,001

Cuidado pré-natal 5,17 2,49-10,76 0,042

Fonte: Revisão de prontuário, dados institucionais e entrevista

A Tabela 2 apresenta os resultados dos fatores 
associados ao recebimento de AZT pelas mães soro-
positivas para o HIV e pelo binômio mãe com HIV e 
recém-nascido exposto. Estes resultados referem-se 
aos 324 prontuários do estudo retrospectivo.

Entre as 265 parturientes com HIV que receberam 
AZT IV durante o parto, verificou-se que a chance de 
receber o tratamento foi maior que três vezes naquelas 
com maior renda (86,4% das parturientes). Nova-
mente, observou-se a importância do pré-natal para 
promover a realização das medidas de controle. Par-
turientes que realizaram cuidados pré-natal (85,8%) 
foram as que mais receberam tratamento (quatro vezes 
maior chance).

Nas maternidades que possuíam enfermeiras-
obstetras 89,7% das parturientes foram tratadas. A 
proporção de parturientes tratadas também foi maior 
nas maternidades com mais de 30 horas-equipe por 
nascimento (91,0%), sendo a chance duas vezes maior 
para essas mulheres. 

A maior frequência observada de tratamento pode 
evidenciar uma maior carga horária de cuidado dis-
ponível por paciente. Esse fato ficou visível entre as 

parturientes que tiveram seu trabalho de parto acom-
panhado pelo uso do partograma. Nessas parturientes, 
(88,8%) as chances de tratamento com o AZT foi três 
vezes maior, embora a existência do partograma no 
prontuário da mulher não caracterize o seu preenchi-
mento adequado. O resultado aqui apresentado pode 
ser indicativo da melhor organização do cuidado e do 
monitoramento ao parto nessas maternidades.

Entre as parturientes submetidas ao parto cesáreo, 
89,9% foram tratadas com o AZT IV comparados a 
70,9% que foram submetidas ao parto vaginal. O grupo 
submetido à operação cesariana apresentou três vezes 
maior chance de receber o AZT IV.

Para o binômio mãe-bebê os resultados mostraram 
que as chances foram três vezes maiores nas mater-
nidades com maior disponibilidade de carga horária 
da equipe como um todo, maior disponibilidade dos 
auxiliares de enfermagem; e maior disponibilidade 
da profissional enfermeira-obstetra. A proporção de 
mães e bebês tratados foram, respectivamente, 88,6, 
88,9 e 87,4%. 

O fato das parturientes serem admitidas na mater-
nidade com dilatação cervical entre 1 a 7cm (83%), 
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também mostrou estar associado à maior chance 
(quatro vezes mais) de tratamento para mãe e bebê. 
O peso ao nascer maior que 2.500g mostrou-se as-
sociado à maior frequência (82,1%) de tratamento 
(acima de três vezes).   

Verificou-se ainda, que as chances de tratamento 
para mães e bebês foi cinco vezes maior entre as partu-
rientes que realizaram o cuidado pré-natal (83,2%) e 
entre as parturientes que haviam sido testadas durante 
o pré-natal (86,8%), a chance de receber o tratamento 
com AZT IV foi quase três vezes mais.

Mais uma vez foi observado que as parturientes com 
renda média per capita maior que R$400,00  (82,3%) 
tiveram mais que o dobro de chance de tratamento 
para o binômio mãe-bebê.

Discussão

Experiências nacionais e locais têm mostrado que 
a instituição das recomendações para profilaxia da 
transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em 
gestantes tem significado a possibilidade de redução 
do risco de transmissão vertical do HIV.19,20

Na avaliação do programa de controle da trans-
missão vertical do HIV em maternidades do Projeto 
Nascer verificou-se que as atividades estratégicas 
com mais problemas foram as que se referem às 
ações de diagnóstico, incluindo o aconselhamento 
e o registro de informações da situação sorológica 
da gestante. Por outro lado, ficou evidenciado que, 
quando a gestante é diagnosticada a ação terapêutica 
é realizada. É importante frisar que as ações medi-
camentosas tiveram níveis de implantação maior que 
as ações de manejo clínico do trabalho de parto, tais 
como a prevenção de aminiotomia e episiotomia e a 
indicação da via de parto. 

Vale ressaltar que a proporção de prontuários 
(49,6%) com registro da testagem anti-HIV realizada 
no pré-natal expressa apenas a frequência do registro e 
pode estar subestimando a frequência real de mulheres 
testadas no pré-natal. Acredita-se que o profissional 
de saúde tende a registrar somente aqueles casos em 
que ambos os eventos, isto é, testagem e resultados, 
estão presentes. 

Efetuar o registro da testagem anti-HIV pode sig-
nificar a garantia do conhecimento prévio do status 
sorológico. Para alguns autores esse conhecimento é 
determinante para que o binômio mãe-bebê apresente 

maior chance de acesso a todas as etapas do proto-
colo de prevenção da transmissão vertical do HIV, 
pois permite que os profissionais de saúde iniciem 
precocemente a terapia antiretroviral, além da maior 
chance dessa gestante e criança realizarem o acom-
panhamento em serviço de referência ambulatorial 
especializado.21,22

O aconselhamento das gestantes obteve grau de 
implantação considerado crítico. No entanto, é im-
portante mencionar que o pré-parto é um período 
que oferece dificuldades práticas (parturiente ansiosa, 
comumente sentido dores) à realização de aconselha-
mento nos moldes tradicionais, seja pré ou pós-teste.

Apesar do parto cesário ter sido considerado como 
única indicação adequada da via de parto, o protocolo 
de manejo da gestante infectada pelo HIV indica o parto 
via vaginal para aquelas parturientes que apresentem 
carga viral menor que 1.000 cópias após 34 semanas 
de gestação.

A realização do teste rápido tem problemas de im-
plantação especialmente referentes à disponibilização 
de seus resultados em tempo hábil para a intervenção 
oportuna. O tempo de leitura e fornecimento de re-
sultados dos testes tanto ultrapassa como em algumas 
vezes foi inferior ao limite de tempo recomendado. 

O desfecho parturiente testada em qualquer mo-
mento da gestação ou no parto atual também está 
associado à disponibilidade de hora-equipe e hora-
enfermeiro por nascimento. Dito de outra forma, as 
parturientes que receberam cuidados em materni-
dades com mais horas profissionais por nascimento 
foram mais testadas. Esse resultado é corroborado 
pelo estudo realizado numa unidade de referência 
para tratamento do HIV/Aids no Rio de Janeiro onde 
foram verificados resultados favoráveis na prevenção 
da transmissão vertical com a implementação do 
adequado treinamento de equipes multiprofissionais 
para o acompanhamento das grávidas infectadas e de 
seus bebês.18

Com base nos achados deste estudo é possível 
concluir que o grau de implantação do Projeto Nas-
cer, no conjunto das 30 maternidades avaliadas, foi 
insatisfatório, pois tanto o componente insumo quanto 
a atividade alcançaram valores de 71,3 e 60,9%, 
respectivamente. 

Pode-se constatar que a falta de organização dos 
serviços de saúde somados à vulnerabilidade individual 
e social a que está submetida boa parte da população 
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de mulheres portadoras do HIV influenciou negativa-
mente a implementação das ações de controle da trans-
missão vertical do HIV nas maternidades estudadas. 

Neste sentido, as principais recomendações en-
volvem: 1) sensibilização dos profissionais de saúde, 
principalmente os obstetras e enfermeiros obstétricos 
sobre a importância do aconselhamento pré e pós 
teste; 2) melhora da cobertura, tanto da testagem 
quanto da terapia materna – instituída durante o 
pré-natal, de preferência por serviço de assistência 
especializado para portadoras de HIV (SAE) e na 
maternidade logo após a admissão/diagnóstico; 3) 
reforçar as estratégias de registro, em prontuário, das 
informações sobre o pré-natal otimizando a tomada 

de decisão na maternidade; 4) aumentar o provimento 
do inibidor de lactação, lembrando que a interrupção 
mecânica pode ser mais discriminadora para a mãe 
HIV positivo, além de menos eficiente e 5) garantir o 
AZT xarope e a fórmula infantil para todos os recém-
nascidos expostos.
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Resumo
Objetivo: avaliar o estado nutricional de escolares da rede publica municipal de Gravataí, segundo sexo, faixa etária, 

maturidade sexual, localização da escola e percepção da imagem corporal. Metodologia: foi realizado estudo transversal, 
com amostra representativa de 1.131 alunos de 1ª a 8ª série, sendo utilizados três instrumentos: ficha antropométrica; Body 
Shape Questionnaire e classificação de Tanner. O desfecho foi categorizado segundo o índice de massa corporal (IMC). A 
análise dos dados foi realizada com regressão logística ordinal multivariada. Resultados: encontravam-se com adequação 
do estado nutricional 64,3%; e 31,1% apresentaram sobrepeso/obesidade, 6,4% desnutrição e 8,2% risco para baixo peso. 
Considerando-se exclusivamente os 476 jovens de 5ª a 8ª série, os estudantes das escolas rurais apresentaram 3,3 vezes 
chance de sobrepeso/obesidade do que os residentes na área urbana. Os jovens que referiram preocupação com sua imagem 
corporal tiveram três vezes mais chance de desnutrição/risco nutricional e 11 vezes mais sobrepeso/obesidade. Conclusão: 
a alta prevalência de sobrepeso/obesidade demanda maior atenção das áreas da saúde e educação, em especial entre os 
jovens das escolas rurais.

Palavras-chave: avaliação nutricional; imagem corporal; saúde do escolar; criança; adolescente. 

Summary
Objective: to evaluate the nutritional state of students from local public schools of Gravatai, State of Rio Grande 

do Sul, Brazil, according to sex, age, sexual maturity, school location and body image perception. Methodology: a 
transversal study was undertaken, with representative sampling of 1,131 students from the 1st to 8th grades, with the 
use of three instruments: anthropometric card; Body Shape Questionnaire and Tanner classification. The outcome was 
categorized according to the Body Mass Index (BMI). Data analysis was performed with multivariate ordinal logistic 
regression. Results: suitability of the nutritional state was found in 64.3% of students; 31.1% were overweight/obese, 
6.4% had malnutrition and 8.2% were at risk of being underweight. Considering separately the 476 young people from 
the 5th to the 8th grade, students from rural schools were 3.3 times more overweight/obese than those from the urban 
area. Youngsters concerned about their body image had three times more chances of having malnutrition/nutritional 
risk and were 11 times more overweight/obese. Conclusion: the high prevalence of overweight/obesity demands greater 
concern by health and education areas, especially with students at rural schools.

Key words: nutritional assessment; body image; student health; children; adolescents.

* Trabalho vinculado a Universidade Luterana do Brasil, Canoas-RS.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 271-281, jul-set 2010



272

Introdução

Em todo mundo, inclusive no Brasil, estão ocor-
rendo mudanças nos padrões de alimentação da 
população,1 evidenciando o declínio da ocorrência 
de desnutrição2 em crianças e adultos em ritmo 
acelerado e o aumento da prevalência de sobrepeso 
e obesidade.1,3,4  

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (2002/2003), em relação à década de 70, a 
prevalência de crianças e adolescentes com excesso 
de peso subiu de 4,0% para 18,0% entre o sexo mas-
culino e, entre o feminino, de 7,5% para 15,5%. No 
total, já são mais de 6 milhões de jovens brasileiros 
com o problema.5

No Brasil, existem vários estudos investigando o 
estado nutricional em escolares. Pesquisas realizadas, 
entre 2002 e 2005, mostram prevalência de sobrepeso 
variando entre 9,3 e 17,9% e para obesidade entre 4,4 
e 8,3%. Esses estudos encontraram maior prevalência 
em meninas.6-10

Os fatores ambientais contribuem significativamente 
para a redução do total de energia gasta. Em crianças, 
por exemplo, observa-se a diminuição das atividades 
escolares e cotidianas relacionadas ao gasto energético 
e o aumento do tempo com atividades sedentárias.1,6,11 

A relação entre estado nutricional e percepção cor-
poral dos escolares também tem sido estudada, pois a 
imagem corporal refere-se à figura existente na mente 
do indivíduo acerca do tamanho, forma e estrutura de 
seu corpo. Os adolescentes apresentam um compor-
tamento de contestação e são altamente influenciados 
pelo grupo e pela mídia, tornando-os preocupados 
com sua imagem corporal.12 Estudo realizado em São 
Paulo encontrou que, aproximadamente, 39% das 
meninas eutróficas se percebiam em sobrepeso e 47% 
daquelas nesta condição se percebiam obesas. Entre os 
meninos, também houve uma distorção da realidade, 
porém no sentido inverso: 26% daqueles em sobrepeso 
se acharam eutróficos e 46% dos obesos se acharam 
somente em sobrepeso ou eutrofia.13 

A insatisfação com a imagem corporal ocorre em 
ambos os sexos, mas o desejo de se tornar mais magro 
é mais prevalente nas meninas.14,15 

A obesidade na infância e na adolescência é preocu-
pante, pois, caso não seja controlada, o prognóstico é 
de aumento da morbidade e diminuição da expectativa 
de vida,1,6,16 estando associada à ocorrência de disli-

pidemia, hipertensão arterial sistêmica, intolerância à 
glicose,1 dificuldade psicossocial15 e risco aumentado 
de obesidade persistente na vida adulta.15,17 

Em função da importância dessa temática, o objetivo 
deste estudo foi avaliar o estado nutricional de escola-
res da rede pública municipal do ensino fundamental 
da região Barro Vermelho, do Município de Gravataí, 
RS, em 2005, segundo sexo, faixa etária, localização 
da escola e percepção da imagem corporal.

Metodologia 

O delineamento utilizado foi de estudo transversal, 
tendo como população alvo os 2.006 alunos matri-
culados nas escolas públicas municipais de ensino 
fundamental na região Barro Vermelho do município 
de Gravataí, Rio Grande do Sul.  A rede de ensino dessa 
região contava com oito escolas, sendo três localizadas 
na zona rural e cinco na área urbana.

Para o cálculo do tamanho da amostra, foram utili-
zados os seguintes parâmetros: tamanho da população 
alvo, erro máximo aceito ±3%, estimativa do desfecho 
em 50% e nível de confiança de 95%, totalizando uma 
amostra de 697 escolares. Considerando um efeito de 
delineamento de 1,5 e adicionando 20% para possíveis 
perdas, o tamanho da amostra ficou em 1.255 esco-
lares. Esses foram obtidos por meio de amostragem 
estratificada por série (1a a 8a série do ensino funda-
mental). Em cada série, foram sorteadas as turmas 
necessárias para obtenção do número estipulado de 
alunos. Em função da turma ser considerada como 
conglomerado, foram selecionados 1.385 alunos. 
Foram critérios de exclusão a presença de gravidez 
ou de problemas de saúde que interferissem com a 
qualidade da antropometria. Com isso, excluiu-se uma 
adolescente grávida, dois escolares que faziam uso de 
gesso e um com nanismo. Além desses, em 188 casos 
os pais não autorizaram o estudo; 43 foram transferi-
dos de escola, 12 recusaram-se a ser avaliados e sete 

A obesidade na infância e na 
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pois, caso não seja controlada, 
o prognóstico é de aumento 
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evadiram-se. Assim, a amostra final foi de 1.131 alunos, 
adequada para os objetivos do estudo.

Os dados foram coletados por estudantes de nível 
superior da área da saúde, capacitados com o auxílio do 
manual da pesquisa, entre março e novembro de 2005. 
Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados. 
A ficha coletiva (por turma/escola) destinava-se à 
anotação das medidas antropométricas e demográficas 
(sexo, data de nascimento, data de coleta dos dados, cor 
da pele auto-referida, peso e altura). O segundo instru-
mento foi o Body Shape Questionnaire – BSQ, utilizado 
para avaliar a percepção da imagem corporal.18 Esse 
instrumento foi validado para o Brasil por Cordás19 e 
tem sido utilizado em estudos populacionais. O BSQ 
recebe uma pontuação que classifica os indivíduos em 
quatro grupos: 1) não preocupados com a imagem 
corporal (<81 pontos); 2) levemente preocupados (81 
a 110 pontos); 3) moderadamente preocupados (111 
a 140 pontos) e 4) extremamente preocupados (>140 
pontos). A partir da 5a série, os alunos preencheram 
o BSQ em sala de aula com orientação dos entrevista-
dores. O questionário era distribuído e cada pergunta 
lida em voz alta pelos pesquisadores, mantendo um 
ritmo adequado entre as questões, a fim de permitir a 
resposta e evitar a dispersão.

O terceiro instrumento visava à auto-avaliação da 
maturidade sexual. Era composto por cinco gravuras 
que indicam diferentes estágios do desenvolvimento 
dos caracteres sexuais secundários, segundo critérios 
propostos por Tanner.20,21 Para fins deste estudo, optou-
se por trabalhar com três categorias: estágio um (perí-
odo pré-puberal); estágios dois e três (aceleração da 
maturidade); e estágios quatro e cinco (desaceleração 
da maturidade). A auto-avaliação da maturidade sexual 
foi realizada pelos escolares com 10 ou mais anos, 
pois eram os que apresentavam maior probabilidade 
de terem entrado na puberdade. Os demais foram 
considerados como no primeiro estágio de Tanner, 
ou seja, pré-púberes.

Todos os escolares foram pesados com balanças 
digitais Seca e medidos com fita antropométrica aferida 
por empresa credenciada pelo INMETRO. O peso e a 
estatura foram obtidos com os alunos trajando calci-
nha ou cueca e camiseta padronizada pela pesquisa 
em ambiente privado. Quando do uso da camiseta, o 
peso de 200g foi descontado do aferido. As técnicas 
utilizadas foram as recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde.22

Para avaliação do estado nutricional, foi utilizado 
o índice de massa corporal (IMC), dividindo-se o 
peso (em quilos) pela altura (em metro) elevada ao 
quadrado. Inicialmente, foi usada a classificação de 
Must e colaboradores23 que avalia o IMC segundo faixa 
etária e gênero, classificando-o em percentis de 5 a 95. 
Os escolares acima do percentil 50 na classificação de 
Must et al. foram reavaliados segundo a classificação 
de Cole e colaboradores,24 considerada mais fidedigna 
para a identificação de sobrepeso e obesidade. 

O estado nutricional foi categorizado inicialmente 
em cinco grupos: desnutrição (<P5), risco para 
baixo peso (>P5 a <P14), eutrofia (>P15 a <P84), 
sobrepeso (>P85 a <P94) e obesidade (>P95). As 
faixas etárias foram agrupadas em seis a nove anos, 
dez a 14 anos e 15 a 17 anos, considerando o estágio 
de maturação sexual.22 A cor da pele referida pelo 
escolar foi agrupada em branca e não branca (pardo, 
negro, amarelo e índio).

Para avaliar o efeito das variáveis independentes 
sobre o estado nutricional, esse foi categorizado 
em desnutrição/risco para baixo peso, sobrepeso/
obesidade e eutrofia, sendo essa última a categoria 
de referência.

As associações foram inicialmente testadas em 
análises bivariadas e, após, multivariadas. Um modelo 
de regressão logística ordinal de odds proporcional foi 
utilizado para estimar os valores das razões de chance 
(RC) e respectivos intervalos de confiança (IC

95%
) para 

cada um dos níveis do desfecho, simultaneamente, com 
programa STATA 6.0.25,26 Foram utilizados dois modelos 
de regressão multivariada. O primeiro foi com todos os 
1.131 sujeitos, sem a variável BSQ, uma vez que essa 
foi somente utilizada para os alunos de 5a a 8a série. 
O segundo modelo foi com os 476 que realizaram a 
avaliação da imagem corporal, sendo os alunos cate-
gorizados em preocupados e não preocupados com a 
imagem corporal. 

Considerações éticas
O presente estudo foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética da Universidade Luterana do Brasil 
(Ulbra) (2005-014H) e seguiu as orientações forne-
cidas na Resolução n° 196/96, de outubro de 1996, 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além disso, 
reuniões com toda a comunidade escolar envolvida 
(pais, funcionários, professores e equipe diretiva) fo-
ram realizadas com o objetivo de explicar a pesquisa e 

Lisiane Nunes Monteiro e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 271-281, jul-set 2010



274

distribuir os termos de consentimento livre e esclareci-
do (TCLE). Para os que não compareceram à reunião, 
a escola enviou o termo de consentimento pelo aluno. 
Todos os alunos que participaram do estudo tiveram o 
TCLE assinado por seus responsáveis legais.

Resultados

A maioria dos alunos (64,3%) apresentou adequa-
ção do índice de massa corporal, sendo o binômio 
sobrepeso/obesidade o desvio antropométrico mais 
frequente em ambos os sexos (21,1%). Encontrou-se 
uma prevalência de desnutrição de 6,4% e de risco 
para baixo peso de 8,2%. Em relação ao sexo, 48,1% 
eram meninas, sendo que, entre essas, observou-se 
menor prevalência de adequação do índice de massa 
corporal (Tabela 1). No entanto, a análise bivariada 
não mostrou associação entre o estado nutricional e 
sexo (Tabela 2).

Observou-se uma tendência de aumento do sobre-
peso diretamente proporcional à idade, ocorrendo 
o inverso com a desnutrição e a obesidade. O risco 
para baixo peso manteve-se estável entre as idades de 
seis a 14 anos, ocorrendo um aumento dos 15 aos 
17 anos (Tabela 1). Apesar disso, não foi encontrada 
associação estatisticamente significativa entre faixa 
etária e estado nutricional (Tabela 2).

O estado nutricional apresentou comportamento 
bastante semelhante em relação às categorias de 
cor da pele, com exceção da obesidade que foi mais 
frequente entre brancos, porém essa diferença não 
foi estatisticamente significativa (Tabela 2). Quando 
analisado em relação à localização geográfica da 
escola – rural e urbana – evidenciou-se maior pre-
valência de desnutrição na área urbana, sendo que 
o risco para baixo peso, o sobrepeso e a obesidade 
foram mais frequentes entre os escolares da área 
rural (Tabela 1). Apesar disso, a análise bivariada 
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Tabela 1  -  Distribuição do estado nutricional segundo sexo, faixa etária, cor da pele, localização geográfica e 
imagem corporal, Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis

Estado nutricional

Desnutrição Risco para baixo peso Eutrófico    Sobrepeso Obesidade TOTAL

n % n % n % n % n % n

Sexo
Masculino 35 6,1 44 7,7 384 67,1 75 13,1 34 5,9 572
Feminino 37 6,6 49 8,8 343 61,4 89 15,9 41 7,3 559

Faixa etária
6 a 9 anos 22 4,4 40 8,0 327 65,2 69 13,8 43 8,6 501
10 a 14 anos 48 8,8 42 7,7 347 63,6 79 14,5 30 5,5 546
15 a 17 anos 2 2,4 11 13,1 53 63,1 16 19,2 2 2,4 84

Cor da pele
Brancos 31 6,5 40 8,4 300 63,2 67 14,1 37 7,8 475
Não brancos 41 6,3 53 8,1 427 65,1 97 14,8 38 5,8 656

Localização geográfica
Urbano 69 6,9 79 7,9 646 64,7 142 14,2 63 6,3 999
Rural 3 2,3 14 10,6 81 61,4 22 16,7 12 9,1 132

Estágios maturação sexual 
1 34 6,1 47 8,5 356 64,1 73 13,2 45 8,1 555
2 e 3 35 8,5 35 8,5 260 63,1 58 14,1 24 5,8 412
4 e 5 3 1,8 11 6,7 111 67,7 33 20,1 6 3,7 164

Total 72 6,4 93 8,2 727 64,3 164 14,5 75 6,6 1.131
Imagem corporal

1 não preocupados 31 8,8 37 10,5 246 70,3 29 8,3 7 2,0 350
2 levemente preocupados 2 2,7 3 4,1 32 43,2 26 35,1 11 14,9 74
3 moderadamente  preocupados 0  – 0 – 21 56,8 12 32,4 4 10,8 37
4 extremamente preocupados 0 – 0 – 4 26,6 7 46,6 4 26,6 15

Total 33 – 40 – 303 – 73 – 27 – 476
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não mostrou associação estatisticamente significativa 
entre as variáveis (Tabela 2).

A distribuição dos adolescentes segundo os estágios 
da maturação sexual mostrou que a maioria (85%) 
encontrava-se no pré-puberal ou na fase de aceleração; 
somente 15% haviam atingido a maturidade (Tabela 
1). Verificou-se a mais alta prevalência de adequação 
do estado nutricional entre os jovens com maturidade 
sexual e a mais baixa prevalência de obesidade no 
grupo. No entanto, entre esses, encontrou-se a maior 
frequência de sobrepeso. O teste do qui-quadrado 
de associação encontrou associação entre essas 
duas variáveis, na forma como ambas encontram-se 
apresentadas na Tabela 1 (χ2: 17,94 p: 0,022). No 
entanto, quando se analisa o estado nutricional em 
três categorias, essa associação desaparece.

Considerando-se, exclusivamente, os que responde-
ram ao BSQ, 73,5% declararam-se não preocupados 
com sua imagem corporal e 10,9%, entre moderada-
mente e extremamente preocupados. É interessante 
observar que mesmo entre os eutróficos encontrou-se 
um percentual de preocupação moderada e extrema 
que variou de 56,8 e 26,6%, respectivamente. Entre 

os escolares com sobrepeso e obesidade, verificou-se 
os mais altos percentuais de preocupação. A análise 
bivariada confirmou esse resultado, mostrando que 
os indivíduos preocupados com sua imagem corporal 
tiveram, respectivamente, 2,8 e 8,6 vezes mais chan-
ces de serem desnutridos/risco baixo peso e obesos/
sobrepeso do que os não preocupados (Tabela 2).

Na análise multivariada para todos os escolares 
investigados (Tabela 3), não se observou associações 
significativas entre o estado nutricional e os fatores em 
estudo. No entanto, considerando exclusivamente os 
476 escolares de 5a a 8a série (Tabela 4), duas variáveis 
associaram-se ao desfecho: a localização geográfica 
da escola e a percepção da imagem corporal. Os 
estudantes das escolas rurais apresentaram 3,3 vezes 
mais sobrepeso/obesidade dos que os da área urbana. 
Da mesma forma, os jovens preocupados com sua 
imagem corporal tiveram 3,0 vezes mais chances de 
terem desnutrição/risco baixo peso e 11,0 vezes mais 
chances de terem sobrepeso/obesidade do que os não 
preocupados. O teste de heterogeneidade confirmou 
diferenças significativas na magnitude do efeito da ima-
gem corporal sobre essas duas categorias do desfecho. 

Tabela 2  -  Resultado da regressão logística ordinal bivariada do estado nutricional segundo sexo, faixa etária, 
cor da pele, localização geográfica e imagem corporal, Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis

Desnutrição/Risco baixo peso 
(IMC <14)

Sobrepeso/Obesidade
(IMC >85) pac        

RC IC
95%

RC IC
95%

Sexo

Masculino 1 – 1 – 0,1160
Feminino 1,29 (1,01-1,64) 1,29 (0,97-1,71)

Faixa etáriaa

<10 anos 1 – 1 – 0,7956
10 a 14 anos 1,07 (0,83-1,39) 0,86 (0,64 -1,16)
>15 anos 1,09 (0,68 -1,78) 0,94 (0,54 -1,67)

Cor da pelea

Branca 1 – 1 – 0,4116
Não branca    0,91 (0,72-1,17) 0,92 (0,69 -1,23)

Localização geográficaa

Urbano 1 – 1 – 0,3686
Rural 1,15 (0,79 -1,67) 1,34 (0,88-2,04)

Imagem corporalb

Não preocupados 1 – 1 – 0,0000
Preocupados 2,79 (1,84-4,23) 8,62 (5,30-14,03)

a) Para 1.131 escolares

b) Para 476 escolares de 5a a 8a série

c) Valor de p de associação (pa)



276

Estado nutricional de escolares e fatores associados

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 271-281, jul-set 2010

Tabela 3  -  Resultado da regressão logística ordinal multivariadaa do estado nutricional segundo sexo, faixa 
etária, cor da pele, localização geográfica e imagem corporal, para escolares de 1ª a 8ª série do 
ensino fundamental, Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis
Desnutrição/Risco baixo peso 

(IMC <14)
Sobrepeso/Obesidade 

(IMC >85) pab       phc       
RC IC

95%
RCd IC

95%

Sexo 0,0963 0,6379
Masculino 1 – 1 –
Feminino 1,31 (1,02-1,67) 1,28 (0,96-1,70)

Faixa etária 0,4226 0,1873
<10 anos 1 – 1 –
10 a 14anos 1,10 (0,85-1,42) 0,89 (0,65-1,20)
>15 anos 1,11 (0,68-1,80) 0,90 (0,51-1,62)

Cor da pele 0,6961 0,9745
Branca 1 – 1 –
Não branca    0,90 (0,70-1,15) 0,92 (0,69-1,23)

Localização geográfica 0,4147 0,2620
Urbano 1 – 1 –
Rural 1,18 (0,80 - 1,74) 1,34 (0,87-2,07)

a) Com 1.131 escolares de 1a a 8a série

b) Valor de p de associação (pa) 

c) Valor de p de heterogeneidade (ph)

d) RC: razão de chances  IC
95%

: intervalo de confiança

Tabela 4  -  Resultado da regressão logística ordinal multivariadaa do estado nutricional segundo sexo, faixa 
etária, cor da pele, localização geográfica e imagem corporal, para escolares de 5ª a 8ª série do 
ensino fundamental, Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis
Desnutrição/Risco baixo peso 

(IMC <14)
Sobrepeso/Obesidade 

(IMC >85) pab    phc      
RCd IC

95%
RC IC

95%

Sexo
Masculino 1 – 1 – 0,8081 0,5621
Feminino 0,87 (0,58-1,31) 0,89 (0,55-1,42)

Faixa etária
10 a 14 anos 0,93 (0,54-1,60) 1,07 (0,56-2,01) 0,8001 0,9715
>15 anos 1 – 1 –

Cor da pele
Branca 1 – 1 – 0,4147 0,9260
Não branca    0,78 (0,53-1,16) 0,77 (0,51-1,19)

Localização geográfica
Urbano 1 – 1 – 0,0085 0,0255
Rural 1,30 (0,68-2,47) 3,29 (1,50-7,18)

Imagem corporal
Não preocupados 1 – 1 – 0,0000 0,0000
Preocupados 2,92 (1,88-4,56) 11,22 (6,48-19,47)

a) Com 476 escolares de 5a a 8a série

b) Valor de p de associação (pa) 

c) Valor de p de heterogeneidade (ph)

d) RC: razão de chances  IC
95%

: intervalo de confiança
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Discussão

A avaliação do estado nutricional dos escolares mos-
trou uma maior percentagem de escolares eutróficos e 
uma frequência bastante alta de sobrepeso/obesidade. 
Apesar de não utilizarem o mesmo critério de classi-
ficação, outros estudos27,28 encontraram resultados 
similares, mostrando que estão ocorrendo mudanças 
no padrão nutricional determinadas pelo declínio da 
ocorrência de desnutrição em crianças e aumento da 
prevalência de sobrepeso e obesidade.1,4,9,10 

Não foram verificadas diferenças entre o estado 
nutricional de meninas e meninos, semelhante a Giu-
gliano e Carneiro.10 Entretanto, a maioria dos estudos 
desenvolvidos identificou mais sobrepeso e obesidade 
entre os meninos.29-33

Em escolas de Pernambuco, a prevalência de so-
brepeso e obesidade diminuiu à medida que aumentou 
a faixa etária,1,8 ocorrendo o inverso em Brasília.9 
Entretanto, pesquisas realizadas na Inglaterra e em 
São Paulo não encontraram associações significativas 
entre faixa etária e estado nutricional, semelhante ao 
presente estudo.34,35

Apesar disso, a análise do estado nutricional dos 
escolares mostrou uma tendência à diminuição dos 
desvios na medida em que houve maior maturação 
sexual. Esse resultado é esperado, pois os indivíduos 
avaliados com maturação sexual entre os estágios um 
e três podem, através das alterações hormonais que 
ocorrem nos estágios quatro e cinco, voltar ao padrão 
de eutrofia.9

Não foram identificados estudos brasileiros, em 
escolares, investigando a associação entre cor da pele e 
estado nutricional. Nos Estados Unidos, foi encontrado 
mais sobrepeso entre negros do que entre brancos34 e, 
no Reino Unido, houve menor porcentagem de crian-
ças negras classificadas como obesas (22,8%) do que 
entre brancas (25,1%).29 Na Inglaterra, pesquisadores 
encontraram diferenças significativas entre os grupos 
étnicos em relação ao sobrepeso e obesidade. A média 
do IMC foi mais alta em negros caribenhos (feminino e 
masculino) e em garotos indianos do que em crianças 
da população em geral.33 

No Brasil, estudos têm apontado que, entre os 
segmentos mais desfavorecidos, existe um maior per-
centual de indivíduos não-brancos e,36,37 sabidamente, 
esses tendem a apresentar maiores desvios antropo-
métricos.9,15 Assim, é possível que a falta de associação 

entre a variável cor da pele e o desfecho, verificada 
no presente estudo, tenha ocorrido em função da 
homogeneidade da amostra em relação à inserção 
econômica, uma vez que os escolares investigados 
pertencem a escolas públicas municipais. 

A localização geográfica das escolas serve como 
indicador do local de moradia dos escolares, uma vez 
que esses frequentam escolas perto de seu domicílio. 
Observou-se importante diferença no comportamento 
dessa variável nos dois modelos testados. No primeiro, 
com todos os escolares, não houve associação entre o 
desfecho e a localização da escola, entretanto, quando 
foram incluídos somente os escolares de 5a a 8a série, 
essa associação foi significativa. Esse segundo modelo 
foi testado para investigar a associação entre imagem 
corporal e o desfecho, uma vez que somente os jovens 
a partir da 5ª série responderam ao BSQ.  Essa análise 
revelou que a não participação dos alunos mais jovens 
(1a a 4a série) no modelo determinou a mudança na 
magnitude do efeito da localização geográfica da es-
cola sobre o IMC. Esse resultado sugere que nas áreas 
rurais, à medida que aumenta a idade acentuam-se os 
desvios nutricionais. 

Apesar de não havermos encontrado pesquisas com 
escolares investigando o efeito da variável localização 
geográfica sobre o estado nutricional, alguns estudos 
populacionais no Brasil e no México indicam que,7,38 
dependendo das características sociodemográficas da 
região, morar no meio rural pode ser fator de proteção 
ou de risco para o estado nutricional da população. 
Essas diferenças decorrem do perfil de morbi-morta-
lidade, determinado pelas condições de habitação,39 

saneamento,6,39 urbanização da população rural, níveis 
de ocupação e renda,39 escolaridade e utilização dos 
serviços de saúde entre outros. Em famílias residentes 
no meio rural de Pernambuco, apenas o número de 
moradores por cômodo, o abastecimento de água, o 
esgotamento sanitário e o tratamento da água de beber 
associaram-se ao estado nutricional das crianças.39

Na população estudada, acredita-se que a maior 
prevalência de sobrepeso/obesidade encontrada entre 
os estudantes das escolas rurais possa estar associada 
a condições socioeconômicas mais desfavoráveis. No 
entanto, o presente estudo não foi delineado para 
responder essa questão, devendo ser investigada em 
pesquisas complementares.

A imagem corporal dos indivíduos é construída 
por meio da observação do corpo de outras pessoas 



278

e do próprio corpo, sofrendo influências sociais e 
culturais.41 Por essa razão, é importante conhecer 
a imagem corporal associada ao estado nutricional, 
verificando se existe preocupação dos escolares com 
seu peso e sua aparência. Estudo realizado em Vitória-
ES12 teve por objetivo identificar o perfil nutricional e 
as expectativas de adolescentes em relação a mudanças 
desse perfil. Constatou que 86% dos adolescentes eram 
eutróficos e, entre esses, 53,4% estavam descontentes 
com o corpo e preocupados com a beleza, enquanto 
que 23,2% enfatizaram baixa autoestima. Os resulta-
dos apontam que a importância dada à estética foi o 
principal motivo para desejarem mudanças, sendo 
que os jovens que não se sentiam correspondendo ao 
padrão de beleza da sociedade revelaram presença de 
sentimento de discriminação.

A percepção corporal esteve associada ao desfecho, 
mostrando que tanto os desnutridos/risco nutricional 
como os obesos/sobrepeso estavam mais preocupados 
com sua imagem do que os eutróficos. No entanto, 
aqueles com excesso de peso estavam 3,8 vezes mais 
preocupados do que os com baixo peso.

Estudo realizado em escolares de Santo André- 
SP30 detectou associação significativa entre excesso 
de peso e insatisfação corporal, semelhante ao 
encontrado no interior de Minas Gerais.10 Estudo 
realizado em Ribeirão Preto-SP, com objetivo de 
avaliar a imagem corporal e autoconceito de pré-
adolescentes com sobrepeso, obesos e não obesos, 
constatou que os pré-adolescentes obesos apresen-
tavam maior insatisfação com seus corpos do que os 
pré-adolescentes não obesos, ocorrendo o mesmo 
entre meninos e meninas.15  

A sociedade contemporânea valoriza o corpo magro 
como símbolo de sucesso e atrativos sexuais, enquanto 
que excesso de peso e obesidade podem representar 
falta de autocontrole e força de vontade.30,40 Essa 
situação é facilmente evidenciada na mídia que usa 
imagens de pessoas com corpos perfeitos, passando a 
idéia que para ser feliz é necessário seguir esse padrão 
de beleza.12,15 

O presente estudo é o primeiro realizado para inves-
tigar o estado nutricional de escolares da rede pública 
de Gravataí. No entanto, não pode ser considerado 

representativo dos estudantes do município, pois foi 
investigada apenas uma região distrital das quinze exis-
tentes. A região Barro Vermelho foi escolhida devido 
ao maior número de escolas rurais, possibilitando a 
avaliação do estado nutricional segundo a localização 
geográfica das escolas. Outro aspecto que deve ser 
considerado é o de que foram investigados jovens 
escolares da rede pública municipal, não podendo 
os resultados ser extrapolados para jovens do ensino 
particular ou para aqueles que se encontrem fora da 
rede de ensino.

As perdas ocorridas no estudo não comprometeram 
o poder do mesmo, pois foram previstas no cálculo do 
tamanho da amostra. Assim, o número de escolares 
investigados foi superior ao necessário. 

As diferenças encontradas quanto à prevalência de 
desvios do estado nutricional dos escolares de Gravataí 
e de outros estudos podem ter sido determinadas tanto 
por diferenças nos procedimentos metodológicos 
quanto em função de diferenças nos hábitos dietéticos, 
estilos de vida, disponibilidade de alimentos, estrutura 
social e cultural dos escolares investigados.

A alta prevalência de sobrepeso e obesidade, ainda 
que inferior a encontrada em outros estudos no mesmo 
estado,28,41 merece atenção dos gestores de saúde, 
em especial entre os jovens das escolas rurais. Da 
mesma forma, a importante associação entre estado 
nutricional e insatisfação com a imagem corporal 
aponta para a necessidade de ações articuladas entre 
o setor saúde e educação. Em função disso, é vital que 
sejam desenvolvidas ações de promoção da saúde, 
prevenção de desvios antropométricos2,3 e de estímulo 
ao desenvolvimento de uma imagem corporal e auto-
estima positiva.

Caso não haja mudança no estilo de vida de jovens 
e crianças, poderá ocorrer o aumento da prevalência 
do sobrepeso e obesidade, bem como da ocorrência de 
indivíduos adultos obesos, mais suscetíveis às doenças 
crônicas não transmissíveis.1,3,6 Estudos sobre o esta-
do nutricional fornecem importantes subsídios para 
políticas públicas de saúde, que deverão promover o 
incremento da atividade física nas escolas e inclusão 
de conteúdos relacionados a hábitos de vida saudáveis 
desde as primeiras séries do ensino fundamental. 
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Resumo
Objetivo: descrever a imagem corporal segundo sexo, cor da pele auto-referida, estado nutricional, faixa etária e ma-

turidade sexual, de escolares de 5ª a 8ª série do ensino público de Gravataí-RS, em 2005. Metodologia: estudo transversal 
com uma amostra representativa de 1.442 escolares. A imagem corporal foi avaliada com o Body Shape Questionnaire. 
As associações entre o desfecho e os fatores em estudo foram testadas com o teste do qui-quadrado. Resultado: entre os 
escolares, 75,1% não estavam preocupados com sua imagem corporal. As meninas mostraram-se mais preocupadas do que 
os meninos (p<0,000) e, entre os jovens auto-referidos como brancos, encontrou-se mais preocupação com a imagem 
(p:0,004). Os escolares obesos e os com sobrepeso (p<0,000) e os na fase pós-puberal (p<0,030) apresentaram também 
maior insatisfação com a imagem corporal. Conclusão: é importante que a escola e os profissionais de saúde dirijam sua 
atenção para adolescentes pertencentes aos grupos com maior insatisfação corporal, criando oportunidades que enfatizem 
a importância de escolhas saudáveis de vida.

Palavras-chave: saúde do escolar; adolescência; imagem corporal; estado nutricional.

Summary
Objective: to describe body image according to gender, self-reported skin color, nutritional status, age group, and 

sexual maturity of students from the 5th to the 8th grade of public schools from Gravatai, State of Rio Grande do Sul, 
Brazil in 2005. Methodology: cross-sectional study including a representative sample of 1,442 students. Body image 
was assessed using the Body Shape Questionnaire. The associations between the outcome and the factors studied were 
tested using the chi-square test. Result: among students, 75.1% were not concerned about their body image. Girls were 
more concerned than boys (p<0.000) and, among teenagers who self-reported being white, we found a higher level 
of concern about body image (p=0.004). Obese and overweight students (p<0.000) and those in the postpubertal age 
(p<0.030) also showed higher lack of satisfaction with their body image. Conclusion: school and health professionals 
should focus their attention on adolescents belonging to those groups showing higher lack of satisfaction, offering 
opportunities that emphasize the relevance of making healthy choices for their lives.

Key words: student’s health; adolescence; body image; nutritional status.
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Introdução

Ao longo dos tempos, os ideais de beleza corporais 
têm se modificado, refletindo as exigências da socieda-
de moderna também em constante evolução.1 O corpo 
humano passou a ser extremamente valorizado e explo-
rado pela mídia, sendo tomado como um referencial de 
sucesso e status a ser alcançado.2,3 Atualmente, a ampla 
divulgação nos comerciais, revistas e cinema de um 
padrão corporal de mulheres macérrimas e homens 
musculosos vem influenciando a vida das pessoas, 
uma vez que representam ideais de beleza, sucesso 
e felicidade.4-6 Entre os diferentes grupos etários, os 
adolescentes são um dos mais vulneráveis às pressões 
da sociedade quanto ao aspecto de seu corpo.7

A adolescência é o período compreendido entre 
dez e dezenove anos de idade1 que inicia com a rápida 
aceleração do crescimento físico e desenvolvimento 
sexual. Por se encontrar em meio a intensas trans-
formações físicas e emocionais,8,9 elaborando sua 
nova identidade,10 o jovem vivencia um aumento da 
preocupação com sua imagem corporal.11 

Existe uma forte ligação entre identidade e imagem 
corporal, devido à grande importância que é dada à 
aparência física, sendo essa fundamental para que 
os adolescentes se sintam aceitos por seus grupos.11 
Porém, o modelo idealizado de beleza não leva em 
consideração os aspectos relacionados à saúde e as 
diferentes constituições físicas da população. Esse pa-
drão distorcido acarreta um número cada vez maior de 
adolescentes que se submetem a dietas para controle 
de peso, excesso de exercícios físicos4 e cirurgias 
plásticas por insatisfação com sua imagem corporal.

A imagem corporal consiste em uma idealização 
física e subjetiva, definida como a forma com que o 
indivíduo percebe e se sente em relação ao seu próprio 
corpo.12 Funciona como um retrato formado na mente, 
resultado de suas experiências e emoções.13  Durante a 
vida, a percepção sobre seu próprio corpo se modifica, 
sendo também influenciada por fatores históricos, 

culturais, sociais e biológicos.14,15 Assim, o sujeito pode 
apresentar diferentes níveis de satisfação quanto à sua 
imagem corporal, podendo essa ser aferida por meio 
de imagens – silhuetas – que auxiliam a mensurar as 
distorções quanto à exatidão do tamanho corporal 
ou de questionários que permitem a investigação de 
sentimentos negativos em relação ao corpo.16 

A vantagem dos questionários é que eles possibili-
tam sua utilização em estudos populacionais ou com 
grandes amostras, permitindo a discriminação de 
diferentes graus de preocupação ou insatisfação com 
a imagem. O Body Shape Questionnaire (BSQ) é um 
desses instrumentos que, além de largamente em-
pregado, foi validado para adolescentes brasileiros.17 

O impacto dos ideais de beleza é distinto entre os 
sexos. Diversos autores têm afirmado que as jovens 
do sexo feminino buscam obter um corpo muito ma-
gro,4,18 enquanto os meninos visam ganho de massa 
muscular.19,20 

Diferentes padrões culturais influenciam a per-
cepção da imagem corporal. Em função disso, a cor 
da pele também pode estar associada ao modo como 
os escolares percebem seus corpos. Porém, a revisão 
de literatura aponta algumas controvérsias, sendo 
que autores identificaram maior insatisfação entre 
estudantes auto-referidos como brancos20,21 e outros 
não identificaram associação.20-22 Em contrapartida, os 
estudos são unânimes em afirmar que o estado nutri-
cional está fortemente associado à percepção corporal, 
sendo identificado como causa 20,23 ou consequência 
dessa insatisfação.20,23-25 

Apesar da importância da imagem corporal 
para a vida do jovem, foram encontrados poucos 
estudos investigando fatores associados à percepção 
corporal de estudantes adolescentes. Assim, este 
trabalho teve como objetivo descrever a imagem 
corporal, segundo sexo, cor da pele auto-referida, 
estado nutricional, faixa etária e maturidade sexual, 
de escolares de 5ª a 8ª série do ensino público de 
Gravataí-RS, em 2005.

Metodologia

O estudo apresenta delineamento transversal, 
tendo como população alvo 9.500 escolares, de 5a a 
8a séries, entre os cerca de 23.000 alunos da rede de 
ensino público municipal de Gravataí, matriculados 
em março de 2005.

Entre os diferentes grupos etários, 
os adolescentes são um dos mais 
vulneráveis às pressões da sociedade 
quanto ao aspecto de seu corpo.  
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A amostra foi calculada supondo-se uma preva-
lência de 50% para a preocupação com a imagem 
corporal, um erro máximo de ±3,5% e um nível de 
significância de 0,05, ficando estimada em 724 estu-
dantes. Aplicando-se um efeito de delineamento de 
1,5, ampliou-se a amostra em 50%, sendo acrescida 
de 20% para suportar uma perda estimada dessa 
magnitude. Com isso, o tamanho da amostra ficou em 
1.303 escolares.  

As turmas foram sorteadas considerando-se a 
proporcionalidade de alunos matriculados entre a 5ª 
e 8ª séries em cada uma das 15 regiões administra-
tivas do município. Uma vez sorteada a turma, todos 
os alunos que aceitaram participar do estudo foram 
incluídos, caracterizando uma amostragem aleatória 
por conglomerados. 

Os dados foram coletados com o auxilio de três ins-
trumentos. O primeiro foi uma ficha coletiva, por turma 
e escola, para a anotação das medidas antropométricas, 
sexo, data de nascimento, cor da pele auto-referida e 
controle administrativo do estudo. A cor da pele auto-
referida foi reagrupada em branca e não-branca.

Para a avaliação antropométrica, os alunos foram 
pesados em balanças digitais Seca, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), com capaci-
dade para 150kg e precisão de 50 gramas. O peso e a 
estatura foram obtidos, segundo as ténicas da OMS,26  
com o uso de uma camiseta padrão, fornecido pela 
pesquisa, sendo posteriormente descontados 200g. 
O ambiente era privado e climatizado com estufa 
elétrica, quando a temperatura ambiente encontrava-
se inferior a 15 graus. A estatura foi aferida com 
auxílio de estadiômetro de metal com precisão em 
milímetros. 

Para a avaliação do estado nutricional foi utilizada a 
classificação de Must e colaboradores,27 que categoriza 
o índice de massa corporal (IMC) de acordo com a 
faixa etária e gênero, em percentis. Os escolares acima 
do percentil 50 foram reavaliados utilizando-se a clas-
sificação de Cole e colaboradores,28 mais fidedigna na 
discriminação dos indivíduos com sobrepeso e obesos. 
O estado nutricional foi classificado em três grupos: 
abaixo do percentil 15 (baixo peso/desnutrição), 
entre os percentis 15 e 85 (eutrofia) e acima de 85 
(sobrepeso/obesidade). 

O segundo instrumento utilizado foi o BSQ, que é 
um questionário auto-aplicável, com 34 itens, criado 
por Cooper e colaboradores.29 Foi traduzido para o 

português e posteriormente validado para adoles-
centes.17,30 Tem sido utilizado para avaliar o medo do 
ganho de peso, a baixa estima relacionada à aparência 
física, o desejo da perda de peso e a insatisfação com 
o corpo. A classificação dos resultados foi obtida pela 
soma dos pontos e reflete os níveis de preocupação 
com a imagem corporal, categorizando-os em quatro 
grupos: 1) não preocupados com a imagem corporal 
(<80 pontos), 2) levemente preocupados (81 a 110 
pontos), 3) moderadamente preocupados (111 a 
140 pontos) e 4) extremamente preocupados (>140 
pontos). 

Para a avaliação da maturidade sexual foi utilizado 
a ficha de Tanner.31 O referido instrumento consta da 
avaliação das mamas e dos pêlos pubianos no sexo femi-
nino, e dos genitais e pêlos púbicos no sexo masculino. 
Esses são comparados pelo jovem com os desenhos 
apresentados na ficha, sendo escolhidos os que melhor 
representam suas características sexuais. Isso permite 
a caracterização de cinco estágios: 1) pré-puberal, 2) 
início da puberdade, 3) estirão puberal, 4) início da 
desaceleração e 5) maturidade ou pós-puberal. 

Os dados foram digitados em arquivo no software 
Epi Info, versão 6.04 e as associações entre o desfe-
cho e as variáveis de interesse foram testadas com o 
auxilio do teste qui-quadrado de associação. Para a 
análise descritiva, foram utilizadas as quatro categorias 
originais do BSQ e para o estudo da associação, as ca-
tegorias extremamente preocupados e moderadamente 
preocupados foram agrupadas, devido ao pequeno 
número de sujeitos existentes na última.

Antes do início da coleta de dados, foram realizadas 
reuniões com a comunidade escolar (pais, alunos, 
equipe diretiva, funcionários e professores) das 
escolas sorteadas para a apresentação do estudo. Na 
sequência, foram entregues aos pais ou responsáveis o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Quando 
os responsáveis não compareceram à reunião, os 
termos foram enviados pelo aluno.

Considerações éticas
O presente estudo faz parte de um estudo maior 

intitulado “A saúde do escolar da rede pública muni-
cipal de Gravataí-RS”, que foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade Luterana do 
Brasil – Ulbra (375H/2004). Esta pesquisa seguiu 
as orientações fornecidas na Resolução 10/196, do 
Conselho Nacional de Saúde.
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Resultados

Dos 1.442 adolescentes estudados, 1.083 (75,1%) 
não se mostraram preocupados com sua imagem 
corporal (Tabela 1). Entre os demais, 15,5% (224) 
estavam levemente preocupados, 6,7% (96) modera-
damente e, apenas, 2,7% (39) manifestaram extrema 
preocupação. 

A amostra foi composta por um maior número de 
meninos (51%), sendo que entre esses, a prevalên-
cia de satisfação foi de 89,8%, enquanto que entre 
as meninas foi de apenas 59,8%. Essa diferença 
foi significante. Em relação à cor da pele, houve 
praticamente o mesmo número de jovens que se de-
clararam brancos e não-brancos. Foi observada uma 
frequência significativamente maior de jovens não 
preocupados com a imagem corporal entre os que 
se declararam como não-brancos. Quanto ao estado 
nutricional, a maioria dos estudantes encontrava-se 
eutrófica (69,2%), sendo que o sobrepeso/obesidade 
(19,4%) foi mais prevalente do que o baixo peso/
desnutrição (11,3%). Os estudantes obesos e com 
sobrepeso demonstraram-se mais preocupados com 

sua imagem, enquanto que, aproximadamente, mais 
de 90% dos classificados como desnutridos ou com 
baixo peso não tinham essa preocupação. Essas dife-
renças foram significativas. É interessante observar a 
existência de dois jovens com baixo peso/desnutrição 
que manifestaram preocupação com seu corpo. Em 
contrapartida, 41,6 e 56,9%, respectivamente, dos 
obesos e com sobrepeso obtiveram uma pontuação 
que expressou a não preocupação com a imagem 
corporal (Tabela 1).

Apesar dos alunos se encontrarem entre a 5ª e a 8ª 
séries, as idades variaram de dez a 18 anos, tendo como 
média 13,4 anos (DP: ±1,7 anos). Não foram verifica-
das diferenças significativas na percepção da imagem 
corporal segundo as faixas etárias, ainda que se tenha 
observado uma preocupação levemente maior entre 
13 e 15 anos e menor entre os mais jovens (Tabela 2). 

Diferente da idade, a maturidade sexual associou-se 
ao desfecho. A mais baixa prevalência de insatisfação 
foi detectada entre os jovens na fase pré-puberal, isto 
é, estágios 1 e 2. Por outro lado, o mais alto nível de 
insatisfação foi verificado entre os mais maduros (fase 
pós-puberal).

Imagem corporal de adolescentes

Tabela 1  -  Distribuição dos adolescentes escolares segundo percepção da imagem corporal, sexo, cor da pele e 
estado nutricional no Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis n %

Percepção da Imagem Corporal

χ2 pExtrema/Moderada Levemente Não preocupados

n % n % n % 

Sexo       176,26 0,000

Masculino 735 51,0 20 2,7 55 7,5 660 89,8

Feminino 707 49,0 115 16,3 169 23,9 423 59,8

Cor da pele       11,04 0,004

Branco 723 50,1 80 11,1 127 17,6 516 71,4

Não branco 719 49,9 55 7,6 97 13,5 567 78,9

Estado nutricional       126,11 0,000

Desnutrição 62 4,3 1 1,6 3 4,8 58 93,5

Baixo peso 101 7,0 1 1,0 9 8,9 91 90,1

Eutrófico 998 69,2 71 7,1 141 14,1 786 78,8

Sobrepeso 204 14,1 44 21,6 44 21,6 716 56,9

Obesidade 77 5,3 18 23,4 27 35,1 32 41,6

 TOTAL 1.442 100,0 135 9,4 224 15,5 1.083 75,1   
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Tabela 2  -  Distribuição dos adolescentes escolares segundo percepção da imagem corporal, faixa etária e 
maturidade sexual no município de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis

Percepção da Imagem Corporal

χ2 pExtrema /Moderada  Levemente Não preocupados

n % n % n % n % 

Faixa Etária        2,73 0,603

10 a 12 anos 94 6,5 9 9,6 12 12,8 73 77,7

13 a 15 anos 727 50,4 75 10,3 109 15,0 543 74,7

16 a 18 anos 621 43,1 51 8,2 103 16,6 467 75,2

Tanner 16,98 0,030

Pré-puberal 33 2,3 1 3,0 7 21,2 25 75,8

Início da puberdade 280 19,4 18 6,4 43 15,4 219 78,2

Estirão 625 43,4 63 10,0 99 15,8 463 74,2

Início da desaceleração 441 30,5 40 9,1 63 14,3 338 76,6

Pós-puberal 63 4,4 13 20,6 12 19,0 38 60,3

TOTAL 1.442 100,0 135 9,4 224 15,5 1.083 75,1   

Discussão

A percepção da imagem corporal em escolares vem 
sendo pesquisada em todo o mundo.1,6 Entretanto, 
poucos estudos nacionais têm investigado o grau de 
satisfação corporal dos adolescentes em relação a cor 
da pele, estado nutricional, faixa etária e maturidade 
sexual. Mais frequentemente, encontra-se artigos sobre 
as diferenças entre os gêneros. O presente estudo traz 
essa importante contribuição.

A escolha por adolescentes escolares deu-se por 
facilidades operacionais relacionadas à coleta dos 
dados e também em virtude de ser a escola um am-
biente privilegiado para o desenvolvimento de ações 
de promoção da saúde dos jovens. Em função disso, 
a interpretação dos resultados deve ser realizada com 
cautela. Como não foram investigados alunos da rede 
de ensino particular e os que se encontravam fora da 
escola, os achados podem não ser representativos 
de todos os adolescentes do município. No entanto, 
considera-se que a amostra possa representar a rea-
lidade dos escolares da rede pública de Gravataí e de 
outros municípios da região metropolitana de Porto 
Alegre, RS.

A prevalência de insatisfação com a imagem cor-
poral encontrada neste estudo, considerando os leve, 

moderada e gravemente preocupados, foi de 24,9%. 
Estudo com escolares de Dois Irmãos-RS e Morro 
Reuter-RS encontrou 63,9% de insatisfação, concluin-
do que, mesmo em pequenas cidades do interior, os 
jovens apresentam insatisfação corporal.6 Esses dados 
foram muito superiores ao encontrado em Gravataí. 
É possível que isso tenha ocorrido em função da uti-
lização de outro instrumento chamado de escala de 
imagem corporal (Children’s Figure Rating Scale), 
assim como as diferenças verificadas em relação a 
outros autores.20,23

Utilizando o BSQ em estudantes universitários de nu-
trição e psicologia, Stipp e colaboradores32 encontram 
uma prevalência de preocupação moderada e extrema 
de 17,3 e 22,2%, respectivamente. Estudo semelhante 
foi realizado com universitárias de nutrição da cidade 
do Rio de Janeiro, identificando insatisfação corpórea 
em 18,6% das investigadas.1 Os autores referem que 
a imagem corporal idealizada pelas universitárias vai 
ao encontro do padrão preconizado no grupo popu-
lacional de melhor inserção socioeconômica, no qual 
sobressai o que certos autores denominam de “império 
da magreza”.1 Por terem mais idade, as jovens univer-
sitárias encontram-se no estágio cinco de maturação, 
podendo ser comparadas aos escolares nessa mesma 
fase. Mesmo assim, os resultados encontrados são 
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superiores aos verificados nesta pesquisa. Por outro 
lado, é possível que o resultado de Gravataí já indique 
a precocidade com que a imagem corporal influencia a 
vida dos jovens, em especial do sexo feminino. Outros 
estudos também sugerem a aceitação do padrão adulto 
de beleza pelas meninas.20,33 

Vilela e colaboradores,19 utilizando outros ins-
trumentos para classificar a satisfação corporal em 
escolares de cinco localidades do interior de Minas 
Gerais, encontraram 59% de alunos insatisfeitos com 
seu físico. Outros trabalhos identificaram prevalências 
semelhantes a essa em adolescentes de escolas priva-
das.2,24,34,35 Mais uma vez, é possível que a utilização 
de diferentes instrumentos para aferir a percepção 
da imagem corporal seja responsável pelas altas pre-
valências encontradas por esses autores. Por outro 
lado, também é possível supor que os adolescentes 
de Gravataí tenham uma percepção de sua imagem 
corporal mais positiva.

Alguns autores apontam que a prevalência de in-
satisfação corporal é muito alta, sendo mais comum 
entre meninas,2,6,32,36-38 semelhante ao presente estudo. 
Trabalhos de revisão referem que a insatisfação cor-
poral está presente entre 60 e 80% das meninas e 20 
a 40% dos meninos.37,38

É sabido que padrões socioculturais interferem 
no funcionamento da dinâmica corporal de meninos 
e meninas distintamente.39 Meninos são estimulados 
a praticarem esportes, enquanto que às meninas são 
impostas atividades que resultem em perda de peso. 
Com isso, reforça-se um padrão de expectativas que 
aumenta a tendência das meninas sentirem-se insatis-
feitas com seu próprio corpo.3,39 

É possível que o fato dos meninos sofrerem menos 
pressão social auxilia a que tenham uma melhor acei-
tação de seu corpo.4  Talvez seja em função disso que, 
mesmo entre meninas eutróficas, acabe ocorrendo 
maior grau de insatisfação com sua aparência.

Investigando as repercussões que a imagem corpo-
ral trariam na vida de adolescentes, Facchini e colabo-
raadores36 concluíram que os garotos demonstraram 
grande interesse por sua auto-imagem, podendo ser 
observado nas academias de ginástica e no crescente 
uso de suplementos alimentares que prometem au-
mentar a massa muscular. Já no caso das meninas, a 
busca era por um corpo delgado.

Analisando a associação entre cor da pele e 
insatisfação corporal, identificou-se que jovens 

declarados como não-brancos apresentaram menor 
insatisfação dos que se auto-referiram como bran-
cos, semelhante a Triches e Giugliani.6 Foi observado 
entre meninas que frequentavam a escola secundaria 
em Trinidad, que as de etnia africana desenvolviam 
menos transtornos alimentares por apresentarem 
menor insatisfação com sua auto-imagem.40,41

Estudo realizado em Belo Horizonte,20  com esco-
lares da rede pública e particular, apontou que alunos 
negros de escolas públicas desejavam ganhar peso. 
Entretanto, os alunos de classe econômica mais alta 
desejavam perder peso, não importando a cor da pele. 
Os autores interpretaram como um dos motivos para 
esse achado o fato de estudantes desnutridos estarem 
em maior quantidade em escolas públicas.

Na África do Sul, estudo investigando a percepção 
corporal de estudantes do sexo feminino, entre 15 
a 18 anos, com o auxilio do BSQ, encontrou uma 
prevalência significativamente mais alta de estudantes 
brancas insatisfeitas com sua imagem corporal, quan-
do comparados às negras e mulatas.42

Entre os jovens de Gravataí, encontrou-se as-
sociação significativa entre estado nutricional e 
insatisfação corporal, semelhante aos achados da 
literatura.4,19,24,33,43  O estado nutricional é conside-
rado o fator mais fortemente associado à insatisfa-
ção corporal.6 Diferente desse achado, Fernandes e 
colaboradores20 não encontraram associação entre 
essas variáveis. É possível que as distintas formas 
utilizadas para a avaliação da imagem corporal e 
as diferenças culturais expliquem essa divergência. 
Sentir-se gordo pode não ter o mesmo significado de 
querer ser mais magro.23 

No presente trabalho, os escolares entre 13 e 15 
anos e os alunos da sétima série foram os que demons-
traram maior preocupação com a imagem corporal, 
apesar das diferenças encontradas não serem estatis-
ticamente significativas, semelhante a estudo realizado 
em Belo Horizonte.20 

Em Porto Alegre-RS,23 investigando escolares entre 
oito e 11 anos, os autores identificaram que a insatis-
fação corporal aumentava com a idade. Nessa mesma 
faixa etária, na região Sul, foi obsevado que o desejo 
de emagrecer aumenta com a idade e o de engordar 
diminui, ainda que este achado não tenha significância 
estatística.6  

Pesquisa realizada em Salvador-BA, com escolares 
de seis a 19 anos, apontou que a maior prevalência de 
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insatisfação corporal, na presença de peso adequado, 
foi na faixa etária de seis a nove anos.24 Esse resultado 
pode ser explicado pelo fato de um dos itens avaliados 
ser a percepção da mãe sobre a imagem do filho. Fato 
semelhante foi demonstrado por Pinheiro e Guigliani,23 
que encontraram forte associação entre a criança 
sentir-se gorda e a avaliação de ambos os pais sobre 
o excesso de peso do filho. 

A imagem corporal em adolescentes de dez a 
14 anos e sua relação com a maturação sexual foi 
avaliada por diversos autores. Para tanto, a idade 
cronológica foi transformada em fase de maturação, 
considerando meninos de dez a 12 anos como pré-
púberes e de 13 a 14 como púberes. Para as meninas, 
consideraram que entre dez e 11 anos eram púberes 
e entre 12 e 14, pós-púberes. Entre os meninos, 
encontraram maior insatisfação nos pré-púberes, 
enquanto que nas meninas essa foi maior entre as 
pós-púberes, sendo esses achados estatisticamente 
significativos.3,44 Diferenças entre trabalhos que in-
vestigam a relação entre idade e percepção corporal, 
dos que utilizam a maturação sexual, ocorrem em 
virtude das meninas atingirem a maturidade sexual 
antes dos meninos3 e que essa apresenta diferentes 
velocidades entre os indivíduos.

Os pré-púberes ainda apresentam um corpo 
com características infantis e, possivelmente, uma 
identidade também infantil. Talvez, em função disso, 
encontrou-se a mais alta prevalência de satisfação com 
a imagem corporal entre eles. Diferentemente, os que 
se encontram em fase de desaceleração, já apresen-

tam características bastante semelhantes aos adultos, 
podendo já ter os ideais de beleza de nossa cultura.

Os achados do presente estudo indicam que a maioria 
dos escolares de Gravataí estava satisfeita com sua ima-
gem corporal, havendo prevalência significativamente 
maior de insatisfação corporal entre as meninas. A cor 
da pele e o estado nutricional também se demonstraram 
associados à percepção corporal, sendo que os brancos 
têm maior preocupação com sua imagem.

Em função desses achados, acredita-se ser impor-
tante que a escola, a família e os trabalhadores em 
saúde estejam atentos para a influência dos padrões 
de beleza na auto-imagem dos adolescentes. Nesse 
sentido, recomenda-se que as escolas e os serviços 
de saúde discutam com crianças e adolescentes a 
inadequação desses padrões e suas consequências 
para a vida e a saúde dos jovens.

A escola, como um local privilegiado para oferecer 
informações sobre estilos de vida mais saudáveis, 
deve estar atenta a esse problema e, juntamente 
com os serviços de saúde, definirem estratégias 
de atuação. A disciplina de Educação Física possui 
excelente potencial por lidar diretamente com a 
questão corporal. Durante suas atividades, podem 
ser identificados alunos com baixa auto-estima e em 
outras situações de risco para morbidades, sendo 
criadas oportunidades que enfatizem a importância 
de escolhas saudáveis de vida. Esse enfoque é preco-
nizado pelo Ministério da Saúde, no projeto “Escolas 
Promotoras de Saúde”, estando já implementado em 
alguns municípios brasileiros.

Referências

1. Bosi MLM, Luiz RR, Morgado CMC, Costa MLS, 
Carvalho RJ. Autopercepção da imagem corporal 
entre estudantes de nutrição: um estudo no município 
do Rio de Janeiro. Jornal Brasileiro de Psiquiatria 
[Internet]. 2006;55(2):108-113 [acessado em dez 
2006]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
jbpsiq/v55n2/v55n2a03.pdf

2. Conti MA, Frutuoso MFP, Gambardella AMD. Excesso 
de peso e insatisfação corporal em adolescentes. 
Revista de Nutrição [Internet]. 2005;18(4):491-499 
[acessado em dez 2006]. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/rn/v18n4/25847.pdf

3. Conti MA, Gambardella AMD, Frutuoso MFP. 
Insatisfação com a imagem corporal em adolescentes 

e sua relação com a maturação sexual. Revista 
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano 
[Internet]. 2005;15(2):36-44 [acessado em jul 
2005]. Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/
pdf/rbcdh/v15n2/05.pdf

4. Branco LM, Hilario MOE, Cintra IP. Percepção 
 e satisfação corporal em adolescentes e a 
 relação com seu estado nutricional. 
 Revista de Psiquiatria Clínica [Internet]. 
 2006; 33(6):292-296 [acessado 
 em mar 2006]. Disponível em: 
 http://www.scielo.br/pdf/rpc/v33n6/01.pdf

5. Leal GVS. Consumo alimentar, estado nutricional e 
nível de atividade física de adolescentes do projeto 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 283-291, jul-set 2010



290

Ilhabela-SP. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo 
(SP): Universidade de São Paulo; 2008. 

6. Triches RM, Giugliani ERJ. Insatisfação corporal em 
escolares de dois municípios da região Sul do Brasil. 
Revista de Nutrição [Internet]. 2007;20(2):1119-128 
[acessado em  nov 2007]. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/rn/v20n2/01.pdf.

7. McCabe MP, Ricciardelli LA. Sociocultural 
influences on body image and body changes among 
adolescent boys and girls. Journal Social Psychology 
2003;143(1):5-26.

8. Behrman RE, Kliegman RH, Jenson BN. Tratado de 
pediatria. 17. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005.  

 p. 57-63.

9. Sadock BJ, Sadock VA. Compêndio de psiquiatria: 
ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. 
ed. Porto Alegre: Artmed; 2007. p. 31-57.

10. Papalia DE, Olds SW. Desenvolvimento humano. 7. ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas; 2000. p. 307-366.

11. Eizirik CL, Kapczinski F, Bassols MAS. O Ciclo da 
vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artes Médicas; 2001. p. 105-140.

12. Cash T, Brown T. Gender and body images: stereotypes 
and realities. Sex Roles 1989;21(5/6):361-373.

13. Kanno P, Rabelo M, Melo GF, Giavoni A. Discrepâncias 
na imagem corporal e na dieta de obesos. Revista de 
Nutrição [Internet]. 2008;21(4):423-430 [acessado 
em fev 2009]. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/rn/v21n4/v21n4a06.pdf

14. Slade PD. What is body image? Behavioral Research 
Therapy 1994;32(5):497-502.

15. Cash TF. Cognitive – Behavioral perspectives on body 
image. In: Cash TF, Pruzinsky T. (editores). Body 
images: a handbook of theory, research, and clinical 
practice. New York: The Guilford Press; 2004.  

 p. 38-46.

16. Thompson JK. The (mis)measurement of body image: 
ten strategies to improve assessment for applied and 
research purpouse. Body Image 2004;(1):7-14.

17. Conti MA, Cordas TA, Latorre MRDO. A study os 
validity and reliability of Brazilian version of Body 
Shape Questionnaire (BSQ) among adolescents. 
Revista Brasileira de Saúde Materna Infantil 
2009;9(3):331-338.

18. Vilela JEM, Lamounier JÁ, Oliveira RG, Ribeiro 
RQC, Gomes ELC, Barros Neto JR. Avaliação do 

comportamento alimentar em crianças e adolescentes 
de Belo Horizonte. Psiquiatria Biológica 2001;9:

 121-130. 

19. Vilela JEM, Lamounier JA, Dellaretti Filho M, 
Barrosneto JR, Horta GM. Transtornos alimentares 
em escolares. Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro) 
[Internet]. 2004; 80(1):49-54 [acessado em jun 
2004]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jped/
v80n1/v80n1a10.pdf

20. Fernandes AER. Avaliação da imagem corporal, 
hábitos de vida e alimentares em crianças e 
adolescentes de escolas publicas e particulares 

 de Belo Horizonte [Dissertação de Mestrado]. 
 Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais; 

2007.

21. Vilner RM, Haines MM, Taylor SJ, Head J, Booy R, 
Stansfeld S. Body mass, weight control behaviours, 
weight perception and emotional well being in a 
multiethnic sample of early adolescents. International 
Journal of Obesity 2006;30(10):1514-1521.

22. Neumark-Sztainer D, Croll J, Story M, Hannan PJ, 
French SA, Perry C. Ethnic/racial differences in 
weight-related concerns and behaviors among 
adolescent girls and boys: findings from Project EAT. 
Journal of Psychosomatic Research 2002;53(5):

 963-974.

23. Pinheiro AP, Giugliane ERJ. Who are children with 
adequade weight who feel fat? Jornal de Pediatria 
[Internet]. 2006;82(3):232-5 [acessado em Dec 
2006]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jped/
v82n3/v82n3a14.pdf.

24. Boa-Sorte N, Neri L, Leite MEQ, Brito SM, Meirelles 
R, Ludovice FBS, et al. Maternal perception and self-
perception of the nutritional status of children and 
adolescents from private schools. Jornal de Pediatria 
[Internet]. 2007;83(4):349-356 [acessado Nov 
2007]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jped/
v83n4/v83n4a11.pdf

25. Alves E, Vasconcelos FAG, Calvo MAM, Neves J. 
Prevalência de sintomas de anorexia nervosa e 
insatisfação com a imagem corporal em adolescentes 
do sexo feminino do Município de Florianópolis, 
Santa Catarina, Brasil. Caderno de Saúde Pública 
[Internet]. 2008;24(3):503-512 [acessado em jan 
2008]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/
v24n3/04.pdf

26. World Health Organization. Physical status: use and 
interpretation of anthropometry. Genova: WHO; 1995.

Imagem corporal de adolescentes

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 283-291, jul-set 2010



291 

Denise Aerts e colaboradores

27. Must A, Dallal GE, Dietz WH. Reference data for 
obesity: 85 e 95 percentiles of body mass index 
(wt/ht2). American Journal of Clinical Nutrition 
1991;53(4):839-846.

28. Cole TJ, Bellizz MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing 
a standard definition for child overweight and obesity 
worldwide: international survey. British Medical 
Journal 2000; 320(7244):1240-1243.

29. Cooper PJ, Taylor M, Cooper Z, Fairburn CG. The 
development and validation of the Body Shape 
Questionnaire. International Journal of Eating 
Disorders 1987;6:485-494.

30. Cordás T A, Castilho S. Imagem corporal nos 
transtornos alimentares: instrumento de avaliação: 
Body Shape Questionnaire. Psiquiatria Biológica 
1994;2(1):17-21.

31. Tanner JM. Growth at adolescence. Oxford: Blackwell 
Scientific; 1962.

32. Stipp LM, Oliveira MRM. Imagem corporal e atitudes 
alimentares: diferenças entre estudantes de nutrição e 
psicologia. Saúde Revista [Internet]. 2003; 5(9):47-
51 [acessado mar 2004]. Disponível em: http://www.
unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/saude09art06.pdf

33. Grogan S, Wainwright T. Growing up in the 
culture of slenderness - Girl’s experience of body 
dissatisfaction. Women's Studies International Forum 
1996;19(6):665-673.

34. Cuadrado C, Carvajal A, Moreiras O. Body perceptions 
and slimming attitudes reported by Spanish 
adolescents. European Journal of Clinical Nutrition 
2000;54:65-68.

35. Nunes MA, Appolinario JC, Galvão AL, Coutinho W. 
Transtornos alimentares e obesidade. 2. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2006. p. 251-298.

36. Facchini M. La imagen corporal en la adolescencia es 
un tema de varones? Archivos Argentinos de Pediatría 
2006;104 (2):177-184.

37. Kostanski M, Gullone E. Adolescent body image 
dissatisfaction: relationships with sef-esteem, anxiety, 
and depression controlling for body mass. Journal of 
Child Psychol Psychiatry 1998;39(2):255-262. 

38. Presnell K, Bearman SK, Stice E. Risk factors 
for body dissatisfaction in adolescent boys and 
girls: a prospective study. International Journal of 
Eating Disorders [Internet]. 2004; 36(4):389-400 
[acessado Jan 2005]. Disponível em: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed

39. Ricciardelli LA, McCabe MP, Banfield S. Sociocultural 
influences on body image and body changes methods. 
Journal of Adolescent Health 2000;26(1):3-4.

40. Ramberan K, Austin M, Nichols S. Ethnicity, Body 
Image Perception and Weight-Related Behaviour 
among Adolescent Females Attending Secondary 
School in Trinidad. West Indian Medical Journal 
2006;55(6):388.393

41. Simeon DT, Rattan RD, Panchoo K, Kungeesingh KV, 
Ali AC, Abdool PS. Body image of adolescents in a 
multi-ethnic Caribbean population. European Journal 
of Clinical Nutrition 2003;57:157-162.

42. Caradas AA, Lambert EV, Charlton KE. An ethnic 
comparison of eating attitudes and associated 
body image concerns in adolescent South African 
schoolgirls. Journal of Human Nutrition and Dietetics 
2001;14(2):111-120.

43. O’Dea JA, Caputi P. Association between 
socioeconomic status, weight, age and gender, and 
the body image and weight control practices of 
6- to 19-year-old children and adolescents. Health 
Education Research [Internet]. 2001;16(5):521-532 
[acessado Mar 2005]. Disponível em:  http://her.
oxfordjournals.org/cgi/content/full/16/5/521 

44. Willams JM, Currie C. Self-esteem and physical 
development in early adolescence: puberal time 
and body image. Journal of Early Adolescence 
2000;20(2):129-149.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(3): 283-291, jul-set 2010

	 Recebido	em	07/10/2009
	 Aprovado	em	20/04/2010
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Resumo
Objetivos: apresentar uma análise de dados do Siscolo, no Brasil e regiões. Metodologia: foram analisados 

dados do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (Siscolo) no Brasil, por regiões, de 2002 a 2006. Resultados: 
revelam oferta do exame aquém da necessidade e com periodicidade menor que a recomendada; problemas na qualidade 
dos dados; percentual elevado de ASC-US; e insatisfatoriedade da amostra relacionada a dessecamento, material escasso ou 
hemorrágico. Conclusão: as questões identificadas são passíveis de correção mediante ampliação e qualificação da atenção 
básica e do monitoramento da qualidade dos laboratórios. É importante investir na qualidade dos dados no Siscolo e otimizar 
seu uso gerencial para aperfeiçoar as ações de rastreamento. 

Palavras-chave: neoplasias do colo do útero; programas de rastreamento; sistema de informação. 

Summary
Objectives: to make an analysis of data from the Cervical Cancer Information System (Siscolo), considering Brazil 

and its regions. Methodology: data from Siscolo were analyzed from 2002 to 2006. Results: screening availability is 
below the estimated needs and is performed in a shorter time span than recommended. There were also problems in 
data quality, a high percentage of ASC-US; as well as unsatisfactory desiccation, scarce or hemorrhagic material sam-
ples. Conclusion: the identified issues can be resolved by both expanding and qualifying basic care and monitoring 
laboratory quality. It is important to invest on Siscolo data quality and to optimize its management use in order to 
improve screening. 

Key words: cervical cancer; screening programs; informations system.
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Introdução

O câncer do colo do útero é o segundo mais inci-
dente na população feminina brasileira, excetuando-se 
o câncer de pele não melanoma. Para o ano de 2010, 
foram estimados 18.430 casos novos de câncer do colo 
do útero e uma taxa de incidência de 19 casos por 100 
mil mulheres.1 Em 2007 esta neoplasia representou a 
quarta causa de morte por câncer em mulheres, com 
taxa de mortalidade ajustada pela população padrão 
mundial de 4,71/100 mil mulheres.2 Este patamar tem 
se mostrado estável nos últimos anos e, em termos 
globais, não refletiu ainda as ações de controle em 
curso no Brasil.

Pela elevada magnitude e possibilidade de controle 
mediante ações organizadas para prevenção e detecção 
precoce, o câncer do colo do útero é considerado uma 
prioridade da Política Nacional de Atenção Oncológica 
no Brasil.3 Em 2006, o câncer do colo do útero foi tam-
bém priorizado no Pacto pela Saúde dentre as ações 
de controle propostas em defesa da vida.4 A inclusão 
desta temática na agenda pública está presente na Po-
lítica de Atenção Integral à Saúde da Mulher desde seu 
lançamento em 1984,5 na Política Nacional de DST/Aids 
e na Política Nacional de Atenção Básica6-8 ilustrando 
a transversalidade das ações de controle deste câncer.

A incidência e a mortalidade pelo câncer do colo 
do útero podem ser reduzidas através do rastreamento 
para a detecção e tratamento das lesões escamosas 
intraepitelial de alto grau, precursoras do câncer 
invasivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), com uma cobertura da população alvo em 
torno de 80 a 100% pelo exame de Papanicolaou e 
uma rede organizada para diagnóstico e tratamento 
adequado, é possível reduzir em média 60 a 90% o 
câncer invasivo na população.9 O câncer do colo do 
útero é um exemplo do impacto positivo da detecção 
precoce na morbi-mortalidade, conforme verificado 
em países que organizaram programas efetivos de 
rastreamento populacional.10

A estratégia de rastreamento adotada no Brasil é a 
oferta do exame de Papanicolaou para a população 
feminina na faixa etária de 25 a 59 anos, considerada 
como de maior risco. É recomendado que as mulhe-
res com vida sexual ativa, especialmente nesta faixa, 
realizem o exame com periodicidade de três anos após 
dois resultados normais consecutivos, com intervalo 
de um ano.11 

O desenvolvimento do Sistema de Informação 
do Câncer do Colo do Útero (Siscolo) decorreu da 
importância dessa ferramenta como componente 
fundamental para organização das ações de rastrea-
mento. O Siscolo foi implantado em 1999 por meio 
da Portaria SAS n° 408/99,12 como subsistema do SIA/
SUS para provisão de informações gerenciais sobre o 
rastreamento e faturamento do exame citopatológico. 
O sistema foi aperfeiçoado durante os anos seguintes 
e, em 2006, foi implantada a versão 4.0, (Portaria 
SAS n° 287/06),13 com um novo servidor de dados e a 
adequação do sistema à nomenclatura brasileira para 
laudos cervicais e condutas preconizadas,14 adaptada 
de Bethesda 2001. O Siscolo possui o módulo do 
prestador de serviço, instalado nos laboratórios de 
citologia e de histopatologia, para registro dos laudos 
e o módulo de coordenação, instalado nos níveis de 
gestão municipal, regional e estadual, para o acom-
panhamento das mulheres com alterações no exame 
citopatológico e emissão dos relatórios gerenciais do 
programa de controle do câncer do colo do útero. 

No plano nacional, o acompanhamento é feito pela 
Divisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica, do 
Instituto Nacional de Câncer, por meio do tabnet do 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (Datasus). Em cada nível, o Siscolo permite ofe-
recer subsídios ao planejamento, gerência e avaliação 
das ações, possibilitando o contínuo aprimoramento 
do processo. 

Em que pese sua importância estratégica, o Siscolo 
é um sistema relativamente recente e ainda pouco utili-
zado como ferramenta para avaliação do rastreamento 
do câncer cérvico-uterino. Entretanto, é o próprio 
uso do sistema pelas áreas que atuam de forma trans-
versal no controle deste câncer, que possibilitará sua 
progressiva qualificação e reforçará o compromisso 
com a melhoria dos resultados no contexto do cuidado 

É o próprio uso do sistema pelas áreas 
que atuam de forma transversal no 
controle deste câncer, que possibilitará 
sua progressiva qualificação e 
reforçará o compromisso com a 
melhoria dos resultados no contexto 
do cuidado integral à saúde da mulher.  

Rastreamento do câncer cérvico-uterino
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integral à saúde da mulher. O objetivo deste artigo é 
apresentar uma análise de dados do Siscolo, no Brasil 
e regiões. Embora a diversidade interestadual e muni-
cipal seja uma marca do país e torne imprescindível 
a avaliação com foco nos sistemas locais de saúde, a 
análise nacional possibilita uma visão panorâmica e 
a sinalização de questões a serem compreendidas e 
enfrentadas por todos os níveis de gestão.

Metodologia

Estudo descritivo baseado em dados do Siscolo, 
no período 2002-2006, por regiões do país. Os três 
eixos de análise foram: características da oferta, perfil 
das alterações e adequabilidade da amostra no exa-
me citopatológico. Os dados foram prioritariamente 
analisados na faixa etária do programa (mulheres de 
25 a 59 anos), mas, oportunamente, foi feita a análise 
descritiva nas faixas etárias mais jovem e mais velha 
do que a população alvo.

Durante a implantação da versão 4.0 do Siscolo, o 
Datasus migrou as informações do primeiro semestre 
de 2006, a fim de permitir a análise histórica de indi-
cadores, cujas variáveis não sofreram modificações. 
Para as variáveis tempo da citologia anterior, 
motivo da insatisfatoriedade dos exames e tipo 
de alteração foi necessário, porém, realizar a análise 
de 2006 em separado, pois as modificações ocorridas 
não permitiram a análise contínua ou histórica dos 
dados.

A oferta do exame foi avaliada através do indicador 
razão entre exames citopatológicos e a popula-
ção alvo, representado pelo número total de exames 
citopatológicos na população feminina de 25 a 59 
anos sobre a população feminina de 25 a 59 anos, 
em determinado local e período. Foram também ana-
lisadas as variáveis citologia anterior (se a mulher 
havia realizado o exame anteriormente) e tempo da 
citologia anterior (há quanto tempo, em anos, o 
exame foi realizado). Os dados sobre a característica 
da oferta permitem verificar se a mesma está sendo 
suficiente em quantidade e se está direcionada con-
forme a periodicidade preconizada. 

O perfil das alterações no exame citopatológico foi 
baseado na variável tipo de alteração, por grupo etário 
(menor que 25 anos, 25 a 59 anos e maior que 60 
anos), a partir da distribuição percentual das lesões 
e da construção dos indicadores de positividade e da 

razão NIC III/carcinoma invasor. Conhecer o perfil das 
alterações possibilita avaliar a dinâmica do rastrea-
mento segundo a ocorrência das lesões precursoras 
e do câncer.  

O indicador de positividade foi calculado somando-
se todos os exames citopatológicos com resultados 
alterados e dividindo pelo total de exames citopatológi-
cos, por local de residência da mulher para cada perí-
odo de análise, excluindo-se os exames insatisfatórios.

Para análise das alterações de acordo com a no-
menclatura vigente no período 2002 a 2005, os tipos 
de lesões foram reagrupadas, como descrito a seguir:
- Atipias de Significado Indeterminado de Células 

Glandulares + Atipias de Significado Indeterminado 
de Células Escamosas

- HPV 
- NIC I
- NIC II + NIC III
- Adenocarcinoma in situ + Adenocarcinoma inva-

sivo
- Carcinoma escamoso invasivo

Para o ano de 2006, de forma a permitir a compa-
rabilidade com a série histórica 2002 a 2005, os tipos 
de alterações da nova nomenclatura foram também 
agrupadas em Atipias de Significado Indeterminado 
(Escamosa possivelmente não-neoplásica, Escamosa 
não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau; 
Glandular possivelmente não-neoplásica; Glandular 
não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau; 
Origem indefinida possivelmente não-neoplásicas e 
Origem indefinida não se pode afastar lesão intrae-
pitelial de alto grau alto grau), Lesões de Baixo grau 
(Lesão Intraepitelial de baixo grau – NIC I), Lesões de 
Alto grau (Lesão Intraepitelial de alto grau – NIC II e 
NIC III, Lesão Intraepitelial de alto grau não podendo 
afastar micro-invasão), Carcinoma escamoso (Carci-
noma Epidermóide.invasor) e Adenocarcinoma (Ade-
nocarcinoma In_Situ e Adenocararcinoma.Invasor)

O indicador razão entre NIC III e carcinoma inva-
sor foi construído apenas para o período de 2002 até 
2005, pois com a mudança da nomenclatura no ano 
de 2006 as alterações do tipo NIC II passaram a ser 
somadas às alterações NIC III e denominadas lesões de 
alto grau. Desta forma, não foi possível desmembrar as 
lesões de alto grau em NIC II e NIC III. As alterações 
citológicas compatíveis com HPV podem ser laudadas 
junto com outras atipias escamosas e por isso a soma 
das proporções das alterações são superiores a 100%. 
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Com a nova nomenclatura, em 2006, não é possível 
laudo discriminativo de HPV, estando esse resultado 
sob a nova nomenclatura “lesão de baixo grau” junto 
com as alterações do tipo NIC I.

A qualidade do exame foi analisada por meio da 
variável adequabilidade da amostra (percentual 
de amostras insatisfatórias e motivo de insatisfatorie-
dade), também de acordo com os três grupos etários 
e regiões. Uma amostra é considerada insatisfatória 
quando não possui as condições mínimas para leitura 
da lâmina para o diagnóstico, necessitando a repetição 
imediata do exame. O indicador foi calculado pelo 
número de amostras insatisfatórias, dividido pelo total 
de exames realizados. 

A qualidade do exame, na etapa referente à coleta, 
também pode ser avaliada pela representatividade da 
zona de transformação e da endocérvice. Entretanto, 
a análise da representação do epitélio na amostra 
somente tornou-se possível a partir do segundo se-
mestre de 2006, com a implantação da Nomenclatura 
Brasileira. Pelo curto período de observação, optou-se 
por não incluir este dado na análise.

Na análise da adequabilidade da amostra a partir 
do motivo da insatisfatoriedade, foi realizada a com-
paração das distribuições percentuais entre os anos de 
2002 e 2005 nas regiões do país e o para o de 2006 
foi feita apenas a análise entre as regiões. Na Figura 
1 são apresentadas as causas de insatisfatoriedade de 
acordo com os dois períodos analisados.

A análise dos dados foi feita por meio de estatística 
descritiva (proporções), com a utilização dos progra-
mas TabWin, versão 3.5, e o Excel.

Resultados

A razão entre exames citopatológicos e a 
população alvo tem se mantido relativamente está-
vel após os valores mais altos em 2002, referentes à 
campanha nacional realizada neste ano. Como mostra 
a Tabela 1, a razão média no país em 2006 foi de 
0,18 exames/mulher/ano, pouco mais da metade do 
parâmetro mínimo de 0,3. A região Nordeste teve a 
maior razão (0,21) e Centro-oeste e Norte as menores 
(0,14 e 0,13 respectivamente), com destaque para o 
Pará, cujos valores excessivamente baixos sugerem a 
existência de problemas no envio das informações. 

Alguns estados se aproximam do parâmetro (RR 
e RN, 0,29) e o Piauí o supera (0,35). No entanto, 
embora este dado revele a capacidade da rede estadual 
de ofertar exames, é preciso que ele seja analisado em 
conjunto com as variáveis citologia anterior e tempo 
da citologia anterior para verificação da periodicidade 
da oferta e o melhor dimensionamento do alcance da 
população alvo.

A análise das variáveis citologia anterior e tempo 
da citologia anterior foi limitada pelos elevados per-
centuais de “não preenchido” e “não sabe” até o ano 
de 2005, realçando a necessidade de se debater a 

Até 2005
(Sistema de Bethesda revisada em 1991 – implantado no Brasil em 1998)

2006
(Nomenclatura brasileira para laudos vervicais – adaptação Bethesda 2001)

Amostra satisfatória, satisfatória mas limitada e insatisfatória Classificação binária: satisfatória e insatisfatória

Uma amostra será considerada insatisfatória quando há: Insatisfatória é a amostra cuja leitura esteja prejudicada por:

•  Ausência de identificação na lâmina ou na requisição; •  Material acelular ou hipocelular (<10% do esfregaço);

•  Lâmina quebrada ou com material mal fixado;
•  Leitura prejudicada (>75% do esfregaço) por presença de 

sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes 
externos, intensa superposição celular e outros (especificar).

•  Células escamosas bem preservadas cobrindo menos de 10% de 
superfície da lâmina;

•  Obscurecimento que impeça a interpretação de mais de 75% 
das células epiteliais devido a sangue, inflamação, áreas 
espessas, má fixação, dessecamento, etc.

Figura 1  -  Classificação de amostras insatisfatórias no exame citopatológico de acordo com a 
 nomenclatura utilizada
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qualidade da informação. Como se observa na Tabela 
2, na variável citologia anterior, observou-se no Brasil 
um valor aproximado de 28% de “não preenchido” ao 
longo do período (com redução para 6% em 2006, na 
nova versão do Sistema) e um valor em torno de 15% 
de “não sabe”. A região Sudeste apresentou os maiores 
valores de “não preenchido”, seguida da região Sul, 
única com tendência clara de declínio no período. 

Considerado o limite da informação, observa-se 
que o percentual de exames sem citologia anterior 

teve pequena redução ao longo do período e discreto 
aumento em 2006 (8,8%), com maiores valores no 
Norte e Centro-oeste (19 e 13%) e menores valores no 
Sul e Sudeste (6,4 e 6,8%). A maioria expressiva dos 
exames foi de exames com citologia anterior (69%).

A periodicidade da citologia anterior foi verificada 
até 2005 em função das mudanças nesta variável com 
a nova versão do Siscolo. A periodicidade mais comum 
foi de até três anos (81%), com pequenas diferenças 
regionais (Figura 2). Em análise específica para o 

Tabela 1  -  Razão de exames cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos nas regiões brasileiras e estados. 
 Brasil, 2002 a 2006

Região/UF 2002 2003 2004 2005 2006

Região Norte 0,18 0,12 0,12 0,13 0,13

Rondônia 0,21 0,15 0,14 0,16 0,19
Acre 0,24 0,17 0,22 0,19 0,22
Amazonas 0,21 0,15 0,15 0,15 0,15
Roraima 0,16 0,19 0,24 0,26 0,29
Pará 0,11 0,07 0,07 0,08 0,08
Amapá 0,22 0,16 0,13 0,09 0,10
Tocantins 0,34 0,21 0,22 0,22 0,24

Região Nordeste 0,25 0,19 0,20 0,19 0,21

Maranhão 0,27 0,16 0,17 0,10 0,10
Piauí 0,44 0,35 0,33 0,30 0,35
Ceará 0,28 0,23 0,23 0,23 0,24
Rio Grande do Norte 0,34 0,26 0,25 0,28 0,29
Paraíba 0,26 0,20 0,22 0,27 0,26
Pernambuco 0,22 0,15 0,17 0,21 0,22
Alagoas 0,29 0,22 0,24 0,16 0,15
Sergipe 0,29 0,22 0,22 0,19 0,23
Bahia 0,15 0,13 0,15 0,14 0,17

Região Sudeste 0,17 0,15 0,16 0,18 0,17

Minas Gerais 0,23 0,18 0,16 0,21 0,20
Espírito Santo 0,25 0,20 0,22 0,26 0,27
Rio de Janeiro 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12
São Paulo 0,17 0,14 0,17 0,18 0,17

Região Sul 0,21 0,14 0,17 0,19 0,19

Paraná 0,20 0,13 0,14 0,18 0,20
Santa Catarina 0,25 0,23 0,22 0,26 0,19
Rio Grande do Sul 0,20 0,11 0,18 0,17 0,18

Região Centro-oeste 0,18 0,13 0,14 0,16 0,14

Mato Grosso do Sul 0,31 0,23 0,23 0,16 0,25
Mato Grosso 0,18 0,12 0,15 0,16 0,14
Goiás 0,16 0,11 0,11 0,17 0,10
Distrito Federal 0,10 0,10 0,11 0,15 0,13

BRASIL 0,20 0,15 0,17 0,18 0,18

Dados atualizados em 08/04/09

Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo
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Tabela 2  -  Percentual de exames citopatológicos segundo citologia anterior nas regiões brasileiras. 
 Brasil, 2002 a 2006

Regiões Citologia anterior 2002 2003 2004 2005 2006

Centro-oeste

Não preenchido 23 18,7 20,2 21,4 4,4
Não sabe 7,4 9,4 8,9 11 11,9

Sim 55,5 55,4 58,9 54 71,6
Não 13,7 14,4 12,9 13,6 12,9

Nordeste

Não preenchido 16,1 14,9 14,7 16,4 5,1
Não sabe 12,7 13,3 13,9 14,3 14,4

Sim 56,4 59,8 57,7 55,9 69,7
Não 13,4 12 13,9 13,4 10,8

Norte

Não preenchido 10,8 13,8 12,4 16,9 4,3
Não sabe 17,3 14,5 11,6 9,3 9,6

Sim 49,3 51,9 57,6 57,7 67
Não 22,6 19,8 18,4 16 19,1

Sudeste

Não preenchido 34 39,5 38,9 38,4 7,3
Não sabe 16,3 16,2 17,3 19,1 19,9

Sim 38,4 38,1 39 38,4 66,6
Não 7,2 6,3 4,8 4,1 6,8

Sul

Não preenchido 32,9 33,1 31,1 29,5 5,9
Não sabe 15,4 15,5 11,91 13,3 14,3

Sim 43,7 45,8 51,1 51,9 73,4
Não 7,4 5,7 5,9 5,2 6,4

BRASIL

Não preenchido 26 28,4 28,1 28,8 6,1
Não sabe 14,7 14,8 14,6 15,8 16,3

Sim 46,4 47,6 48,6 47,4 68,9
Não 10,8 9,3 8,8 8 8,8

Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo

Figura 2  -  Exames citopatológicos segundo tempo da citologia anterior, na faixa etária de 25 a 59 anos nas 
regiões brasileiras. Brasil, 2002 a 2005
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Figura 3  -  Exames citopatológicos segundo tempo da citologia anterior em mulheres de 25 a 59 anos. 
 Brasil, 2006

3 anos
10%

2 anos
21%

4 anos
5%

Maior ou igual a 5 anos
11%

Ignorado/branco
5%

Mesmo ano
5%

1 ano
43%Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo

ano de 2006, com maior discriminação nas variáveis, 
observou-se que 43% das mulheres repetiram o exame 
em um ano (Figura 3). Considerando que neste ano 
8,8% de mulheres fizeram o exame pela primeira vez  
e que os percentuais de positividade e de amostras 
insatisfatórias foram, respectivamente, 2,9 e 1,1%, 
observa-se que é elevado o percentual de repetição 
em um ano e superior ao número de situações que 
justificariam novo exame neste prazo.

A positividade, ou percentual de exames com 
resultados alterados, apresentou aumento no país de 
22,9% no período analisado e expressiva variação 
entre regiões e as faixas etárias. Como mostra a Figura 
4, a região Sudeste apresentou aumento de 53,1%, 
com maior percentual nas faixas etárias menor de 
25 anos (62,5%) e acima de 60 anos (96,8%). A 
região Sul, embora tenha apresentado ligeira redução 
na faixa etária de 25 a 59 anos (-2,2%), apresentou 
incremento na faixa etária acima de 60 anos (91,6%). 
A região Norte apresentou redução em todas as faixas 
etárias (-12,4%), sendo mais expressiva na faixa de 
25 a 59 anos (-16,6%), seguida do grupo de mulheres 
com 60 anos ou mais (-10,2%). A região Nordeste 
apresentou também variação negativa (-2%), tendo 
sido observado aumento somente na faixa abaixo de 
25 anos (8,5%).

Embora a positividade anual no período 2002-
2006 tenha se apresentado geralmente maior na faixa 
etária abaixo de 25 anos, sobretudo no Centro-oeste 
e Sudeste, a maior variação percentual foi observada 
nas mulheres com mais de 60 anos (50,1%). A região 
Norte, comparada às demais regiões, apresentou 
padrão diferenciado, sendo a positividade maior em 
mulheres acima de 60 anos em relação às outras faixas.

Nas mulheres de 25 a 59 anos que realizaram cito-
logia pela primeira vez, a positividade foi de 3,2% para 
2002 e 2006, enquanto que naquelas que já haviam 
realizado citologia, foi de 2,3 e 2,9%, respectivamente. 
Entretanto, observando a variação percentual da po-
sitividade dessas mulheres, nota-se redução em 2006 
para todas as regiões, com exceção da região Sudeste, 
com aumento de 34,3%, em relação a 2002.

As atipias de significado indeterminado (células 
escamosas e glandulares) foram os principais tipos de 
alteração encontrados, destacadamente nas regiões Sul 
e Centro-oeste que mantêm patamar superior a 50% 
desde 2003. O diagnóstico dessas atipias foi maior 
conforme maior a faixa etária e apresentou aumento 
em todas faixas etárias no período de 2002 a 2005.  
No ano de 2006 manteve-se a tendência de aumento 
nas faixas etárias abaixo de 25 anos e de 25 a 59 anos, 
todavia há uma redução na faixa etária acima de 60 
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anos, aproximadamente 6,5%, comparada ao ano 
anterior (Tabela 3).

No período de 2002 a 2005, as lesões NIC I (classi-
ficadas como lesão de baixo grau na nomenclatura de 
2006) variaram de 30 a 31,2% no Brasil, com maiores 
valores na região nordeste (proporções superiores a 
35,4%). Estas são, no Brasil em 2005, as alterações 
mais prevalentes em mulheres abaixo de 25 anos. No 
ano de 2006, as lesões de baixo grau continuaram 
sendo mais prevalentes neste grupo, representando 
53% das alterações. As lesões de alto grau (NIC II e 
III) e carcinoma invasivo apresentaram redução em 
todas as faixas etárias. Conforme mostra a Figura 5, a 
razão NIC III/carcinoma invasivo no exame citopato-
lógico apresentou aumento no período, passando de 

4,0 em 2002 para 4,8 em 2005. Este indicador não 
pôde ser calculado para o ano de 2006, pois a nova 
nomenclatura passou a considerar conjuntamente NIC 
II e NIC III como lesões de alto grau.

No período analisado, o percentual de amostras 
insatisfatórias no país manteve-se em torno de 1%. 
As regiões Sul e Sudeste acompanharam este perfil de 
estabilidade, com percentuais de 0,5 e 0,7%, respecti-
vamente. A região Norte apresentou os maiores índices 
em todo o período, mas com melhora nos últimos anos 
(de 3,4 para 2,1% em 2006). Foi observado um aumento 
gradativo nas regiões Centro-oeste e Nordeste (Figura 6). 

Os percentuais de amostras insatisfatórias não 
diferiram de forma significativa nas faixas etárias <25 
anos e de 25 a 59 anos. Entre as mulheres mais velhas, 

Positividade em 2002 Positividade em 2006 Variação (%) Positividade 2002 a 2006

Regiões
Exames com citologia anterior Citologia 

de 1ª vez 
25-59

Exames com citologia anterior Citologia 
de 1ª vez 

25-59

Exames com citologia anterior Citologia 
de 1ª vez 

25-59<25 anos 25-59 anos >60 anos Total <25 anos 25-59 anos >60 anos Total <25 anos 25-59 anos >60 anos Total

Centro-oeste 3,5 2,8 2,9 2,9 4,7 4,9 3,3 3,7 3,7 2,6 41,0 20,7 28,1 26,9 -44,7

Nordeste 202 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,1 2,4 2,2 2,3 8,5 -5,4 -3,8 -2,0 -8,5

Norte 3,8 3,7 5,1 3,8 4,2 3,7 3,1 4,6 3,3 3,2 -1,9 -16,6 -10,2 -12,4 -23,4

Sudeste 3,0 2,1 2,0 2,2 3,3 4,8 3,0 3,9 3,4 4,4 62,5 43,9 96,8 53,1 34,3

Sul 2,8 2,0 1,4 2,1 3,6 3,1 1,9 2,7 2,2 3,5 8,7 -2,2 91,6 6,3 -2,3

Brasil 2,8 2,3 2,2 2,3 3,2 3,7 2,6 3,3 2,9 3,2 34,1 15,2 50,1 22,9 1,1

Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo

Figura 4  -  Exames citopatológicos segundo índice de positividade por citologia anterior e faixa etária nas 
regiões brasileiras. Brasil, 2006
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Figura 5  -  Razão NIC III / Carcinoma invasivo. Brasil, 2002 a 2005

Figura 6  -  Percentual de amostras insatisfatórias nas regiões brasileiras. Brasil, 2002 a 2006

Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo

Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo
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os maiores percentuais foram encontrados na região 
Norte, com índices superiores a 5% (Figura 7).

Com exceção da região Sul, o “dessecamento” foi 
a principal causa da insatisfatoriedade das amostras 
no país, (34% em 2002 e 47,4% em 2005), seguida 
pelo “material escasso ou hemorrágico”. Nessa região, 
“lâmina danificada ou ausente” foi comparativamente 
maior que nas demais regiões. Na região Sudeste há 
elevada proporção de “outras causas” (Figura 8).

Discussão

A relativa estabilidade da oferta do exame citopa-
tológico no período analisado é um ponto crítico das 
ações de rastreamento dada a realidade ainda aquém da 
necessidade mínima estimada para a cobertura da po-
pulação alvo. O aumento progressivo da oferta, baseado 
nas recomendações quanto à periodicidade do exame e 
acoplado a estratégias de capacitação dos profissionais, 
deve ser previsto na programação anual dos estados. 

A razão entre exames e a população alvo deve ser 
ponderada pela participação da saúde suplementar 

em cada estado para uma estimativa mais próxima 
da cobertura populacional. Localidades com elevado 
percentual de cobertura da Saúde Suplementar po-
derão apresentar razões mais baixas, uma vez que o 
denominador deste indicador é o total da população 
feminina na faixa etária do programa. Esta informação 
deve ser contemplada no aprofundamento da análise 
por estados e municípios.

Os resultados quanto à periodicidade do exame 
sugerem repetição desnecessária, com alta concen-
tração do intervalo anual. Segundo a Nomenclatura 
Brasileira de Laudos Cervicais e Condutas Preconiza-
das,14 apenas as mulheres que iniciam o rastreamento, 
as que tiveram exames com amostra insatisfatória e 
as que apresentam alterações com necessidade de 
controle em intervalo menor, deveriam repetir o exa-
me citopatológico em um ano. O padrão encontrado 
revela um alcance provavelmente menor das ações 
de rastreamento, já que evidencia a existência de um 
mesmo grupo de mulheres fazendo exames além do 
recomendado. É importante aprofundar a análise 
deste dado por estados e municípios para identificar 

Figura 7  -  Percentual de amostras insatisfatórias por regiões brasileiras e faixa etária. Brasil, 2002 a 2006
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Fonte: Ministério da Saúde, Datasus – INCA/Siscolo

a extensão dessa prática e promover estratégias para 
otimizar os recursos e promover o acesso às mulheres 
que nunca realizaram o exame. Cabe verificar o grau de 
apropriação das condutas preconizadas pelas equipes 
de saúde, bem como enfatizar a relevância da oferta 
de exames e o alcance de metas de cobertura não 
dissociadas da importância de uma captação mais 
discriminada da população alvo. 

As alterações encontradas nos exames citopatoló-
gicos demonstram que há aumento no diagnóstico de 
lesões pré-neoplásicas e redução das lesões invasivas, 
sugerindo resultados positivos no Programa Nacional 
de Rastreamento do Câncer de Colo do Útero, apesar 
dos níveis estáveis de oferta de exames. A maior 
positividade entre as mulheres da população alvo 
que realizaram exame pela primeira vez, reforça a 
importância de se implementar estratégias de captação 
nessa população. 

A elevada proporção de atipias de significado inde-
terminado (células escamosas e glandulares) indica a 
necessidade de maior capacitação técnica para leitura 
das lâminas e serve como indicador de qualidade do 
laboratório. Considerando-se o patamar de 3 a 5% 

de atipias escamosas de significado indeterminado 
esperados dentre os exames realizados,15 verifica-se 
que há excesso de diagnóstico destas atipias, o que 
pode encobrir resultados de lesões de maior gravidade, 
tendo em vista que 20 a 40% das pacientes com atipias 
apresentarão lesões de baixo grau e 5 a 15% lesões de 
alto grau. Além disso, poderá ocorrer encaminhamento 
inadequado das condutas clínicas.15,16

O Brasil e suas regiões apresentaram índices de 
amostras insatisfatórias abaixo do limiar de 5% pre-
conizado pela OMS. Entretanto, se considerado que o 
Brasil tem realizado, em média, dez milhões de exames 
citopatológicos por ano, o percentual de amostras 
insatisfatórias representa um quantitativo significativo 
de mulheres repetindo citologia. Acrescente-se a isso 
o fato de que 8 e 2%  dos exames insatisfatórios, após 
a repetição, podem apresentar lesão intraepitelial ou 
câncer, respectivamente.17,18

Vale destacar o aumento do índice de insatisfatorie-
dade observado nas regiões Nordeste e Centro-oeste 
nos últimos anos, e ainda o percentual acima da média 
nacional no Norte, região onde são observadas maio-
res taxas de incidência do câncer do colo do útero. 
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As diferenças regionais e interestaduais devem ser 
consideradas, para aprimorar o processo e minimizar 
custos com a repetição de exames.

Uma das estratégias para qualificar a informação 
é desagregar o indicador de amostras insatisfatórias 
por município e unidades de saúde, ações em curso já 
inseridas no Pacto pela Saúde em 2008. Desta forma, é 
possível otimizar os recursos para capacitações direcio-
nando os esforços aos locais com índices mais elevados.

As principais causas de insatisfatoriedade observa-
das, que impedem a avaliação citológica das amostras, 
como dessecamento e presença de material hemorrá-
gico ou escasso, são em consequência de problemas 
na coleta, como por exemplo, a fixação inadequada 
da lâmina. Outros problemas como ausência de iden-
tificação, lâminas danificadas ou ausentes também são 
passíveis de intervenção, por meio de capacitação e 
educação continuada dos profissionais envolvidos na 
coleta.19 A identificação destes e outros problemas con-
tribuem para melhorar a adequabilidade da amostra, 
diminuindo o custo e principalmente minimizando 
o transtorno para a usuária que necessita retornar à 
unidade para a repetição do exame.

Em síntese, a expansão da cobertura com base na 
periodicidade recomendada do exame é relevante no 
quadro nacional encontrado e deve vir associada a 
iniciativas que garantam a qualidade no processo de 
coleta e análise do material, bem como a adequada 
capacitação dos profissionais para adoção de condutas 
recomendadas para as lesões identificadas.20 

Quanto ao Siscolo, é possível verificar a melhoria 
da informação com a nova versão do Sistema, porém 
há a necessidade ainda de aperfeiçoamento para 
maior qualidade dos dados e, sobretudo, de seu uso 
como ferramenta gerencial do programa de controle 
do câncer uterino, em todo o seu potencial, desde 
a avaliação da rede diagnóstica, da necessidade de 
insumos e de capacitação nos diferentes níveis do 
sistema, até uma ação focal na unidade de saúde ou 
em laboratórios da rede com problemas previamente 
identificados. A qualidade da informação no Sistema e 
o estabelecimento de rotinas para a avaliação periódica 
e contínua dos dados devem ser priorizados pelos 
gestores, a fim de qualificar as ações de rastreamento 
do câncer de colo do útero no contexto da atenção 
integral à saúde da mulher.
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Normas para publicação

Introdução
A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-

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

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

Modalidades de trabalhos
O Corpo Editorial da revista acolhe manuscritos 

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

Apresentação dos trabalhos 
O trabalho apresentado deve ser acompanhado de 

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

A carta de encaminhamento deve expressar: 1) que o 
manuscrito ou trabalho semelhante não foi publica-
do, parcial ou integralmente, tampouco submetido à 
publicação em outros periódicos; 2) os conflitos de 
interesse dos autores com a pesquisa relatada ou a sua 
inexistência; e 3) que todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica e aprovação da 
versão final. A carta deve ser assinada por todos os 
autores, sem exceção.

Transferência de direitos autorais
Os artigos publicados pela Epidemiologia e Servi-

ços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodução 
– total ou parcial – por outros periódicos, tradução 
para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos 
com artigos da revista não é permitida, senão sob 
autorização expressa destes editores. 

Deve ser enviado, junto com a carta de encami-
nhamento, o “Termo de cessão de direitos autorais” 
assinado por cada um dos autores e cujo modelo 
encontra-se na página eletrônica da SVS: http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1133. 

Formato de um trabalho para publicação
O trabalho deve ser digitado em português, espaço 

duplo, fonte Times New Roman 12, no formato RTF 
(Rich Text Format), impresso em folha-padrão A4 
com margens de 3cm e remetida a cópia impressa e 
gravação magnética (CD-Rom, disquete) exclusiva-
mente por correios. Tabelas, quadros, organogramas 
e fluxogramas apenas são aceitos se elaborados pelo 
Microsoft Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, foto-
grafias, somente se elaborados nos formatos EPS, BMP 
ou TIFF, no modo CMYK, em uma única cor – preto, 
em suas várias tonalidades. Todas as páginas devem 
ser numeradas, inclusive as das tabelas e figuras. Não 
são aceitas notas de texto de pé de página. Tabelas e 
figuras devem vir em arquivos separados. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deve conter: 

Página de rosto - compõe-se de: 1) título do artigo 
– em português e inglês; 2) título resumido para refe-
rência no cabeçalho das páginas; 3) nome completo 
dos autores e da instituição a que pertencem com o 
endereço completo, números de fax e de telefones para 
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contato; 4) E-mail do autor principal para contato; 
5) Créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se 
pertinente. 

Resumo - parágrafo de 150 palavras, estruturado 
com as seguintes seções: 1) objetivo; 2) metodologia; 
3) resultados;  e 4) conclusão do estudo. 

Para pesquisas clínicas, é obrigatória a apresenta-
ção do número de identificação em um dos registros de 
ensaios clínicos validados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo ICMJE (http://www.icmje.org/). 

Imediatamente ao Resumo, devem ser listados 
três a cinco descritores, escolhidos a partir da lista 
de Descritores de Saúde do Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da 
Organização Pan-Americana de Saúde [Bireme/Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS)], 
ou três a cinco palavras-chave escolhidas a partir de 
dados do resumo. 

 Summary - versão em inglês do Resumo, que 
também deve ser acompanhado dos descritores ou 
palavras-chave em inglês (key words). 

Relatório completo – Introdução, Metodologia, 
Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências, 
nesta ordem, seguidos das tabelas e figuras em ordem 
sequencial. Todos esses itens são obrigatórios para os 
artigos originais (detalhes na seção seguinte); as de-
mais modalidades de artigos podem dispor desse ou de 
outro formato, à escolha do autor, sempre pautado na 
racionalidade, objetividade, clareza e inteligibilidade 
do relatório. 

O relatório completo de um artigo original deve 
respeitar a seguinte sequência estrutural:

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo, nesta ordem.

Metodologia
Descrição da metodologia, com os procedimentos 

analíticos adotados. 
Pesquisas clínicas devem apresentar número de 

identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela OMS e pelo ICMJE (http://www.icmje.
org/). 

Considerações éticas - desde que pertinentes, 
devem ser destacadas como último parágrafo da Me-
todologia, fazendo menção às comissões de ética em 
pesquisa que aprovaram o projeto. 

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo con-

siderar tabelas e figuras, desde que auto-explicativas 
(ver o item tabelas e figuras).

Discussão
Comentários sobre os resultados, suas implicações 

e limitações. Discussão do estudo com outras publica-
ções de relevância para o tema  e no último parágrafo 
da seção, as conclusões. 

Agradecimentos
Após a secção da discussão e no fim do relato do 

estudo; devem-se limitar ao mínimo indispensável.

Referências
Para a citação das referências, no texto, deve-se 

utilizar o sistema numérico. Os números serão grafa-
dos em sobrescrito (sem parênteses), imediatamente 
após a passagem do texto em que é feita a citação e 
separados entre si por vírgulas. Em caso de números 
sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 
enumerando a primeira referência e a última do in-
tervalo da citação (Ex.: 7,10-16). Após a Discussão ou 
Agradecimentos, as referências serão listadas segundo 
a ordem de citação no texto. 

Em cada referência, deve-se listar até os seis pri-
meiros autores, seguidos da expressão et al para os 
demais. Os títulos de periódicos, livros e editoras de-
vem constar por extenso. As citações são limitadas a 30, 
preferencialmente. Para artigos de revisão sistemática 
e meta-análise, não há limite de citações. 

O formato das referências deve seguir os “Re-
quisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 
Periódicos Biomédicos” do ICMJE (http://www.icmje.
org/) com adaptações definidas pelos editores, 
conforme os exemplos abaixo: 

Anais de congresso
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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