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No biênio 2007-2008, no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) completou 20 anos, a 
gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) buscou consolidar as conquistas e avan-
ços anteriormente alcançados, abrir espaços para novas conquistas e desenvolver estraté-
gias e tecnologias inovadoras intentando aumentar a efetividade das ações de prevenção 
e controle de doenças. Sob tal ótica, a racionalidade do planejamento tornou-se um dos 
fulcros da gestão e o “olhar transversal” contribuiu para consolidar a integração da vigilân-
cia com a atenção básica e da saúde ambiental com a saúde do trabalhador. Além disso, 
foram fortalecidas as estratégias intersetoriais no desenvolvimento da política de promo-
ção da saúde e estabelecidos pactos e parcerias com setores acadêmicos, movimentos 
sociais, gestores, trabalhadores de saúde e cidadãos.

No período, foi desenvolvido um conjunto de ações decisivas para a eliminação de mais 
uma doença transmissível no território nacional – a rubéola – e requalificado de forma substan-
cial o Programa Nacional de Controle da Hanseníase, incluindo a reformulação dos objetivos 
e meios de trabalho. Cabe destacar a emissão da licença compulsória do medicamento essen-
cial ao tratamento da aids, maiores investimentos no controle da dengue e outras doenças 
transmissíveis, a expansão da Rede Cievs para todo o território nacional e a criação da carreira 
de pesquisador no Instituto Evandro Chagas. Cientes de que os desafios são imensos, elen-
camos ações a serem perseguidas em busca de uma maior efetividade da promoção da 
saúde, prevenção, vigilância e controle das doenças.

A gestão viabilizou o desenvolvimento de macroprocessos de trabalho para fortalecer a 
integralidade do SUS, reduzindo sua fragmentação, e permitiu que olhares externos, como 
os comitês e as comissões de avaliação, identificassem suas fortalezas e fragilidades. Como 
apoio aos gestores estaduais e municipais, cenários sobre a situação de saúde da popula-
ção brasileira, construídos por análises panorâmicas e detalhadas, foram disponibilizados.

No cotidiano, a energia gerencial procurou ser cordial, demonstrando franqueza, sinceri-
dade e afabilidade, mas também inquieta e ousada no sentido de minimizar a distância que 
separa o SUS possível do SUS ideal. Ambas as configurações não possuem “bordas” nítidas, 
são desenhadas e pactuadas com o objetivo não só de reconhecer desejos e necessidades em 
saúde, mas satisfazê-los. 

Aqui estão alguns processos e produtos relevantes que possivelmente contribuíram 
com esse movimento.

Gerson Oliveira Penna
Secretário de Vigilância em Saúde  
Ministério da Saúde

Apresentação
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Vinte ações
      relevantes  

Tomando-se, simbolicamente, a quantidade de anos de existência 

do SUS, 20 destaques, vinculados à vigilância em saúde no período 

2007-2008, foram elencados para apresentação mais detalhada nesta 

primeira parte do relatório de gestão. Fundamentalmente, sua seleção 

deveu-se à intrínseca vinculação com as prioridades estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Pacto 

pela Vida para 2008 (Portaria no 325, de 21 de fevereiro de 2008) e 

Programa Mais Saúde: Direito de Todos (2008-2011).
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4 Aumento do número de brasileiros 
informados sobre fatores de risco 
e de proteção para as doenças 
crônicas não transmissíveis

Resultados do Vigitel são     
     destaque na mídia nacional
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Tradicionalmente, no âmbito da saúde pública, tem-se 
destacado a importância da informação no planejamento das 
ações de vigilância, prevenção e controle de doenças. Toda-
via, a intensidade dessa incorporação ou reconhecimento não 
é uniforme em relação ao conjunto das doenças e agravos. 
Essa prática, embora mais amplamente utilizada no campo 
das doenças transmissíveis, só recentemente foi implementa-
da, com maior ênfase, no âmbito das doenças crônicas não 
transmissíveis, graças, particularmente, à realização de inqué-
ritos com estratégias inovadoras e mais eficientes.

Em 2008, foram divulgados os resultados do Vigitel Brasil 
2007, sobre a vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico. Trata-se do segun-
do inquérito realizado, nessas condições, nas capitais dos 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal, pois o primeiro deles 
ocorreu em 2006. A publicação dos dados foi elaborada pelo 
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 
da Universidade de São Paulo, em parceria com a Secretaria 
de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.

Os principais resultados desse inquérito ganharam desta-
que nos principais meios de comunicação de massa. Mais de 

224 rádios gravaram os spots, cerca de 30 jornais impressos 
noticiaram o tema e mais de 10 reportagens foram veicu-
ladas na tevê, incluindo, por exemplo, o Globo Repórter, 
o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, da TV Globo, além dos 
jornais do SBT e Band. Adicionalmente, ocorreram milhares 
de registros em sites de busca da internet. A divulgação dos 
dados, de modo ampliado, contribuiu para elevar a consci-
ência sanitária dos brasileiros sobre a prevenção e controle 
das doenças crônicas não transmissíveis. Desse modo, não 
só os gestores foram beneficiados, mas também milhares 
de pessoas puderam ter acesso a informações importantes 
sobre os fatores de risco e proteção à saúde.

Cabe destacar que a revista Veja, na edição 2050 de 5 
de março de 2008, destacou o assunto em sua capa sob a 
chamada: “Raio X da saúde: a maior pesquisa sobre hábi-
tos de vida revela que os brasileiros ignoram as causas das 
doenças que mais matam”. Trata-se de grande reportagem 
que, além de divulgar os dados do Vigitel 2007 e compará-
los com os de 2006, apresenta depoimentos de médicos e 
especialistas em saúde pública acerca da interpretação dos 
resultados encontrados.
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Quando o assunto é o cuidado com a saúde, os brasileiros vão mal, obrigado: a maio-
ria tem hábitos alimentares pouco saudáveis e pratica menos esporte do que deveria, 
quase 60% estão acima do peso e 17,5% bebem de forma abusiva. Os dados são do 
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico, o Vigitel, um dos mais completos levantamentos sobre os hábitos de 
saúde da população já feitos no país. Conduzida pelo Ministério da Saúde, a pesquisa 
ouviu, entre julho e dezembro do ano passado, 54 000 homens e mulheres moradores 
de 26 capitais brasileiras, além do Distrito Federal. O objetivo do trabalho é monitorar 
hábitos – alimentares e de comportamento – que contribuem para o aparecimento 
de doenças como diabetes, hipertensão, enfisema pulmonar e câncer, as chamadas 
doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por dois terços das mortes no país. 
“Certos costumes que adotamos podem funcionar como fator de proteção ou de risco 
para o desenvolvimento desse grupo de doenças”, afirma Ruy Laurenti, professor do 
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo. “Mas grande parte dos brasileiros ainda subestima esse fato.”

(...)

O Vigitel foi inspirado em um modelo de pesquisa adotado pelo governo dos Estados 
Unidos desde 1984 para monitorar os fatores de risco que afetam a saúde dos america-
nos. No Brasil, ele foi aplicado pela primeira vez em 2006. “É uma ferramenta essencial 
para corrigir ou aprofundar as políticas de saúde”, diz o Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão. A comparação dos dados do Vigitel 2007 com a versão 2006 da pesquisa 
mostra que, embora ainda estejam distantes do ideal, os costumes dos brasileiros rela-
cionados à prevenção de doenças vêm apresentando pequenas melhoras. O número de 
pessoas que se alimentam de frutas regularmente, por exemplo – hábito que ajuda a 
evitar a ocorrência de doenças cardiovasculares e de diversos tipos de câncer –, passou 
de 44% para 57%. Já a porcentagem de entrevistados que consomem carnes excessiva-
mente gordurosas (prática associada ao aumento de doenças cardíacas, hipertensão, 
diabetes e obesidade) diminuiu de 39,2% para 32,8%. Confrontados com pesquisas 
anteriores, os dados do Vigitel também sinalizam uma queda na quantidade de brasi-
leiros fumantes.

Um raio x da saúde dos brasileiros

Pesquisa inédita do Ministério da Saúde revela que os brasileiros sabem 
menos do que precisam sobre as causas das doenças crônicas

Adriana Dias Lopes, Anna Paula Buchalla e Naiara Magalhães4

Trechos da reportagem sobre 
os resultados do Vigitel Brasil 

2007, publicada na edição 
2050 da revista Veja1

1Disponível em: http://veja.abril.com.
br/050308/p_074.shtml. Acesso: 8 de 
março de 2009.
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Método de realização do Vigitel 2007
Mais de 54 mil indivíduos, com idade igual ou maior de 18 
anos, integrantes de uma amostra probabilística, responde-
ram as perguntas do questionário sobre:

▶ características demográficas e socioeconômicas dos in-
divíduos (idade, sexo, estado civil, etnicidade, nível de 
escolaridade, número de pessoas e cômodos no domicí-
lio, número de adultos e número de linhas telefônicas); 

▶ características do padrão de alimentação e de ativida-
de física associados à ocorrência de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) (por exemplo: frequência do 
consumo de frutas e hortaliças e de alimentos fonte de 
gordura saturada e frequência e duração da prática de 
exercícios físicos e do hábito de assistir televisão);

▶ peso e altura recordados; 
▶ frequência de consumo de cigarros e bebidas alcoólicas;
▶ auto-avaliação do estado de saúde do entrevistado;
▶ prevenção de câncer; 
▶ referência a diagnósticos médicos anteriores: hipertensão 

arterial, diabetes.

Alguns resultados do Vigitel 2007
Os dados do Vigitel 2007 revelaram que o consumo atual 
de cigarros e a história anterior de tabagismo foram maior 
entre os homens do que nas mulheres. No sexo masculino a 
inatividade física, o excesso de peso e a obesidade foi maior 
do que no feminino, e o consumo excessivo de álcool foi 
de aproximadamente três vezes mais. Em contrapartida, a 
quantidade de mulheres que referiram hipertensão arterial 
e diabetes foi maior que a de homens (Tabela 1).

5

O Vigitel (Vigilância de 
Fatores de Riscos e Proteção 
para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico) é 
um sistema do Ministério 
da Saúde desenvolvido 
para o monitoramento de 
comportamentos de risco ou 
proteção para doenças crônicas 
na população das capitais e 
Distrito Federal

RESULTADOS DO VIGITEL SÃO DESTAQUE NA MÍDIA NACIONAL
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Tabela 1. Frequência (%) de alguns fatores de risco e morbidade referida no conjunto da população 
adulta das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Vigitel Brasil 2007

Fator de risco / morbidade referida Masculino Feminino Total

Tabagismo (atual) 20,9 12,6 16,4

Tabagismo (anterior) 25,8 18,6 21,9

Consumo excessivo de álcool* 27,2 9,3 17,5

Inatividade física** 30,9 27,8 29,2

Excesso de peso 49,2 37,8 43,4

Obesos 13,7 12,0 12,9

Hipertensos 20,3 25,1 22,9

Diabéticos 4,8 5,7 5,3

Fonte: Vigitel. Brasil, 2007.

*Mais de 4 doses (mulheres) ou 5 doses (homens) em 1 único dia nos últimos 30 dias.
**Indivíduos que não praticaram qualquer atividade física no lazer nos últimos três meses 
e que não realizaram esforços físicos intensos no trabalho, não se deslocaram para o trabalho 
caminhando ou de bicicleta e não são responsáveis pela limpeza pesada de suas casas.

Quando da comparação dos dados do Vigitel 2006 e 
2007, verificou-se uma: “evolução favorável e estatisticamente 
significante de indicadores relativos à frequência de consumo 
regular de frutas (ascendente em ambos os sexos), consumo 
de carnes com excesso de gordura (declinante em ambos os 
sexos) consumo de leite com teor integral de gordura (decli-
nante em ambos os sexos), atividade física suficiente no lazer 
(ascendente para os sexos combinados) e inatividade física em 
homens (declinante). No mesmo período, observou-se evolu-
ção desfavorável e estatisticamente significante para a obesi-
dade em homens (ascendente), para a inatividade física em 
mulheres (ascendente), para o consumo abusivo de bebidas 
alcoólicas (ascendente em mulheres e nos sexos combinados) 

e para a referência a diagnóstico médico prévio de hipertensão 
arterial (ascendente em homens e nos sexos combinados).1

Em julho de 2008, as entrevistas referentes ao Vigitel 
2008 tiveram início em todas as capitais brasileiras e no 
município de Campinas/SP. Até novembro, foram coletados 
cerca de 90% dos dados.

Em 2009, a Revista de Saúde Pública, em suplemento 
especial, publicará 15 artigos sobre os resultados da pesqui-
sa Vigitel. A realização desse trabalho envolveu pesquisado-
res de universidades brasileiras que desenvolveram análises 
inovadoras sobre temas como hipertensão arterial, diabe-
tes, alimentação, obesidade, osteoporose, atividade física, 
idosos, avaliação do estado de saúde, dentre outros.

1BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2007: vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, 2008 (Série G. 
Estatística e Informação em Saúde). p. 111-2.
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Desafio
Estudo encomendado pelo Ministério da Saúde 
revela que o brasileiro precisa se preocupar mais 
com a saúde. Cerca de 43,4% da população adulta 
está com excesso de peso (IMC>25). O consumo 
de frutas, hortaliças e verduras é baixo. Apenas 
17,7% da população atende as recomendações 
da OMS de comer cinco porções diárias desses 
alimentos. O uso de carne com gorduras aparen-
tes está no cotidiano de 32,8% da população e 
29% dos adultos são sedentários. De forma geral, 
as brasileiras têm cuidado mais da saúde: alimen-
tam-se melhor, fumam menos, são menos seden-
tárias, bebem menos, tem menos excesso de peso. 
Os números fazem parte da pesquisa realizada 
pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco 
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), em parceria com o Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 
da Universidade de São Paulo, nas capitais dos 
26 estados e no Distrito Federal. O estudo é feito 
anualmente desde 2006, com adultos (>18 anos). 
Na pesquisa de 2007, entre julho e dezembro, 
uma equipe de 60 entrevistadores, quatro super-
visores e um coordenador fez, aproximadamente, 
54 mil entrevistas telefônicas, com um mínimo de 
dois mil indivíduos adultos (18 anos ou mais).

RESULTADOS DO VIGITEL SÃO DESTAQUE NA MÍDIA NACIONAL
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Promoção da saúde constitui   
    prioridade do Pacto pela Vida 
  e do Programa Mais Saúde

4	 R$ 29,6 milhões em 210 projetos 
de promoção de atividade física 
e 110 projetos de prevenção de 
violência (2007) 4	 R$ 27,5 milhões em projetos de 

promoção da saúde e R$ 4 milhões 
para projetos específicos de 
redução da morbimortalidade 
por acidentes de trânsito (2008) 
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de implementação da PNPS. Esse processo culminou com a 
realização de reuniões com os responsáveis pelo acompa-
nhamento da pactuação intraministerial do Mais Saúde, para 
alinhamento, compatibilização e melhoria do trabalho do 
comitê em relação aos macroindicadores do programa. Essa 
estratégia fortaleceu a corresponsabilização e a cogestão no 
processo de cumprimento das metas da promoção da saúde.    
Além disso, por meio do matriciamento do Mais Saúde, discu-
tiu-se a modalidade de financiamento integrado e sustentá-
vel da promoção da saúde no SUS, identificando os recursos 
aplicados em promoção da saúde nos vários programas do 
Ministério da Saúde.

O fortalecimento da PNPS também se efetivou no debate, 
coordenado pelo Departamento de Apoio à Descentraliza-
ção, da Secretaria Executiva (DAD/SE) em articulação com 
o Conass e o Conasems, sobre os indicadores da promoção 
da saúde no Pacto pela Vida e nas diversas oportunidades 
de cooperação técnica junto aos estados e municípios para 
consolidação e pactuação dos mesmos. Como resultado, 
indicadores principais da promoção da saúde, como preva-
lência de sedentarismo e tabagismo, foram pactuados por 
estados e capitais e os indicadores complementares, como 
o número de Núcleos de Prevenção das Violências e Promo-
ção da Saúde, por 100% dos estados e municípios prioritá-
rios, incluindo a PNPS na agenda dos gestores do SUS.

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
é uma estratégia de promoção da saúde que opera na cons-
trução de mecanismos de corresponsabilização e cogestão. 
Nessa direção, em 2007 o Ministério da Saúde instituiu o 
Comitê Gestor da PNPS, que se consolidou como espaço 
estratégico, passando a incluir representantes da Secretaria 
Executiva do Ministério da Saúde, do Conass e do Conasems 
(Portaria GM/MS nº 1.409, de 13/6/2007).

Naquele ano, o comitê analisou as contribuições de 
cada área institucional aos eixos prioritários da PNPS e a 
viabilidade da inclusão, em 2008, de indicadores da promo-
ção da saúde no Pacto pela Vida. Além disso, entre 29 e 
31 de outubro viabilizou o I Encontro Ibero-Americano de 
Saúde e Educação, com a colaboração da Organização Pan-
Americana de Saúde e do Convênio Andrés Bello, reunindo 
experiências exitosas na América Latina sobre o trabalho 
intersetorial no campo da educação e saúde.

Em 2008, com o fortalecimento do programa Mais Saúde 
e da promoção da saúde no SUS, o comitê empreendeu gran-
de esforço no matriciamento das ações priorizadas, objetivan-
do ampliar a integralidade das iniciativas junto aos estados e 
municípios. Assim, a matriz do Mais Saúde (Eixo 1) foi deta-
lhada com as atividades de cada área integrante do Comitê 
Gestor da PNPS, identificação de responsáveis e articulações 
intraministeriais para melhorar a efetividade das estratégias 

4

O Programa Academia da 
Cidade foi implantado em 

2002, pela Secretaria de Saúde 
do Recife, como uma política 

de promoção à saúde, com 
ênfase na atividade física, lazer 

e alimentação saudável

PROMOÇÃO DA SAÚDE CONSTITUI PRIORIDADE DO PACTO PELA VIDA E DO PROGRAMA MAIS SAÚDE
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Por fim, destacam-se as iniciativas de integração junto 
à atenção básica/saúde da família e à vigilância em saúde:

▶ no Grupo de Trabalho de Integração, debatendo o ali-
nhamento teórico-conceitual e os mecanismos de ges-
tão do processo de trabalho e modelo de atenção em 
saúde para o SUS, na busca da melhoria de sua qualida-
de e resolubilidade;

▶ na elaboração, em articulação com o DAB/SAS e a PNH/
SAS, de Caderno de Atenção Básica com foco no pa-
pel e atribuições do Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia, qualificando seu processo de organização, gestão 
e planejamento junto às equipes de saúde da família 
e definindo o papel e modo de inserção do profissional 
de educação física;

▶ na elaboração da proposta de cooperação horizontal 
no SUS, do DAB/SAS, construindo critérios e marca-
dores para a identificação de experiências municipais, 
estaduais e/ou de equipes de saúde da família consi-
deradas exitosas no âmbito da PNPS e com foco na 
abordagem dos determinantes sociais da saúde e con-
solidação da intersetorialidade.

5

A redução das consequência 
da violência do trânsito é uma das 
ações da promoção da saúde
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Desafio
Durante a abertura do “Seminário Nacional de Violên-
cia: Uma Epidemia Silenciosa”, realizado em Porto 
Alegre/RS em abril de 2008 e promovido pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Ministro 
da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o comba-
te à epidemia de violência que assola o Brasil depen-
de do trabalho conjunto do Estado e da sociedade. 
Para o Ministro, a área da saúde tem papel estratégico 
na inversão dessa tendência, com a implementação 
de políticas e ações, como o incentivo à redução no 
consumo abusivo de álcool, por exemplo.

“A violência se dá no mundo das relações, como 
as agressões entre homens e mulheres, o consumo 
abusivo de bebida alcoólica e o uso de drogas, além 
de repercussões no trânsito, colocando vidas em risco 
e aumentando a estatística de acidentes e mortes”, 
afirmou. Ante a compreensão de que a violência é 
um problema de saúde pública, previsível e evitável, o 
Ministério da Saúde tem desenvolvido ações de vigi-
lância, promoção da saúde, prevenção de violências 
e acidentes, e assistência às vítimas, além de atuar na 
formação de recursos humanos e avaliação de políti-
cas e programas. Dentre as políticas públicas para a 
redução das violências, o governo federal implemen-
ta ações mais amplas e que atuam sobre os modos de 
vida e os determinantes e condicionantes das violên-
cias, como as desigualdades sociais e a exclusão. 
E também ações específicas, com foco em comporta-
mentos e hábitos de vida, sobre os fatores de risco e 
de proteção às violências.

PROMOÇÃO DA SAÚDE CONSTITUI PRIORIDADE DO PACTO PELA VIDA E DO PROGRAMA MAIS SAÚDE
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4 Fortalecimento do processo 
de reorientação do modelo de 
atenção à saúde

Integração entre a atenção 
    básica e a vigilância garante 
maior controle de doenças

4  Aumento da efetividade das 
ações de promoção, proteção 
específica, recuperação e 
reabilitação da saúde
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A Secretaria de Vigilância em Saúde reconhece que a 
integração da vigilância em saúde e atenção básica é condição 
necessária para o cumprimento das responsabilidades sanitá-
rias, o que implica na construção da integralidade das ações 
em saúde, cumprimento dos objetivos do Pacto pela Saúde e 
efetivação das metas e resultados da vigilância em saúde.

Entre um e outro campo, há convergências conceituais. 
Segundo Teixeira Pinto, Vilasboas (2004), vigilância em saúde 
é o “conjunto articulado de ações destinadas a controlar 
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que 
vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralida-
de do cuidado – abordagem individual e coletiva dos proble-
mas de saúde”, enquanto atenção básica é o “conjunto de 
ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem 

a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde”.

E para que essa integração se efetive alguns pressupos-
tos são necessários, como, por exemplo, o foco nas pessoas 
e no território, o envolvimento da população na identifica-
ção de problemas e fortalezas das comunidades, o plane-
jamento voltado às necessidades, a promoção da saúde 
como ação transversal e o trabalho em equipe.

As diretrizes para a articulação vigilância em saúde e aten-
ção básica envolvem a integração de territórios, o planejamen-
to e programação, o monitoramento e avaliação, educação 
permanente em saúde, organização do processo de trabalho, 
participação e controle social e a promoção da saúde.

3

As ações de prevenção, 
controle e tratamento 
de doenças como a 
tuberculose, hanseníase, 
malária e dengue são 
alguns exemplos da 
integração de ações 
entre a vigilância em 
saúde e a atenção básica

INTEGRAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E A VIGILÂNCIA GARANTE MAIOR CONTROLE DE DOENÇAS
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Nesse sentido, muitas ações foram desenvolvidas, entre 
as quais, além da criação do GT Integração na Diges e DAB/
SAS e sua ampliação com representantes de todas as dire-
torias da SVS (set/2008), destacam-se:

Integração de territórios

▶ GT Território – dengue, malária, Chagas, leishmanioses e 
febre amarela (DAB/SAS). Levantamento das diferentes 
concepções e definições de território para controle dos 
agravos, construção de práticas de integração da vigi-
lância em saúde e atenção básica, levantamento de ex-
periências exitosas, projeto piloto de território integrado 
em Porto Velho;

▶ seminário território integrado entre vigilância em saúde 
e atenção básica: “Consenso: território comum seja o da 
atenção básica”.

Organização do processo de trabalho

▶ revisão da metodologia das reuniões macrorregionais da 
tuberculose; inclusão da aids nas reuniões macrorregio-
nais; reuniões macrorregionais da tuberculose focadas 
na descentralização e Dots (Sudeste); reunião estadual 
das coordenações de tuberculose e atenção básica para 
a construção de estratégias de descentralização e Dots 
(equipes de saúde).

▶ estudo da cobertura vacinal para tetravalente e pólio 
rotina em municípios com 100% de equipe de saúde 
da família (ESF) implantada;

▶ elaboração de nota técnica para coordenações estaduais 
da atenção básica;

▶ discussão das coberturas em reunião dos coordenado-
res estaduais da atenção básica;

▶ acompanhamento da campanha da rubéola;
▶  reuniões internas da SVS e DAB/SAS para revisão do do-

cumento Diretrizes;
▶ revisão, por consultores externos, do documento 

Diretrizes;

▶  repasse do documento aos dirigentes estaduais da vigi-
lância em saúde e atenção básica, para contribuições;

▶  atenção básica integrando o grupo de elaboração dos 
planos de contingência dos municípios prioritários 
para dengue;

▶  inclusão do microscopista nas ESFs da região Norte;
▶  inclusão do critério cobertura utilizado no Saúde da Fa-

mília para seleção de projetos municipais de financia-
mento para atividades de promoção;

▶  oficina interna sobre redes de atenção, em parceria com 
o Conass.

Planejamento

▶  realização, em Belém, de 26 a 30 de maio de 2008, de 
oficina de planejamento integrado entre a vigilância em 
saúde e atenção básica da região Amazônica referente 
aos agravos: dengue, malária, leishmanioses, Chagas e 
febre amarela;

▶  realização de oficinas com as áreas técnicas da SVS Leish-
maniose, Peste, Chagas, Malária, Dengue, Hepatites, Febre 
Amarela, Raiva, Esquistossomose, Tracoma, Tuberculose, 
Meningite, Coqueluche, Paralisia Flácida Aguda (PFA) e 
Imunização – para construção de proposta de integração 
entre a vigilância em saúde e a atenção básica;

▶  oficina de dirigentes (13 e 14 de maio de 2008);
▶  apresentação da proposta de integração em diversas ofici-

nas das áreas técnicas da SVS (Esquistossomose, CGVAM, 
Aids, Dengue, Grupo de Monitoramento, Imunização);

▶  oficina de integração em MS, TO, MT, PR e AM.

Monitoramento e avaliação

▶  proposta em elaboração de monitoramento integrado 
entre vigilância em saúde e atenção básica, em conjunto 
com a equipe de monitoramento da Diges e DAB (ges-
tão e avaliação e monitoramento).
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Educação permanente

▶ participação na mostra da Saúde da Família e seminário 
internacional “Atenção primária e vigilância em saúde: 
potencializando ações e resultados”:

• 8 reuniões temáticas (integração vigilância em saúde 
e atenção básica, tuberculose/hanseníase, imunização, 
vigilância ambiental/saúde do trabalhador, promoção 
da saúde, esquistossomose, tracoma, aids;

• roda de discussão: controle da sífilis e campanha 
da rubéola;

• seminário de atualização para agentes comunitários de 
saúde (ACS) – Dengue;

• participação dos coordenadores estaduais da vigilância 
em saúde (financiados pelo DAB).

▶  elaboração do Caderno 22 (Zoonoses) e proposta 
sistematizada para o Caderno 23 (Doenças hídricas e 
alimentares); 

▶ inserção, na Expoepi/2008, do tema “integração com os 
dirigentes da vigilância em saúde e atenção básica”: 

• caminhos para a construção da integralidade: como su-
perar a fragmentação programática na articulação entre 
vigilância em saúde e atenção básica; 

• oficina de integração de agendas entre assistência à saúde, 
saúde do trabalhador e atenção básica; 

• premiação de mostras exitosas com o tema “integração”.

Elevação das coberturas das 
ações de controle de doenças 
na atenção básica à saúde
As ações de prevenção, controle e tratamento de doenças 
como a tuberculose, hanseníase, malária e dengue, por exem-
plo, constituem bons exemplos da integração de ações de 
atenção básica e vigilância em saúde no Brasil – pontos esses 
abordados por Gerson Penna, secretário da SVS, na mesa 
“Atenção primária e vigilância em saúde: potencializando 

ações e garantindo resultados”, como parte da programação 
do 4° Seminário Internacional de Atenção Primária/Saúde 
da Família, evento paralelo à III Mostra Nacional de Produ-
ção em Saúde da Família, realizado em agosto de 2008, 
em Brasília/DF.

Os resultados alcançados com o controle da malária na 
Amazônia Legal, em virtude da participação dos profissio-
nais de saúde da atenção primária, constituem exemplo 
dessa integração pois, entre 2003 e 2007, registrou-se 
progressivo aumento no número de lâminas coletadas pelos 
ACS passando de 141.759 para 477.124, o que correspon-
de a um aumento de 236,6% (Figura 1).

Figura 1. Número de lâminas coletadas pelos agentes comu-
nitários de saúde para o diagnóstico da malária. Amazônia 
Legal, Brasil, 2003-2007
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Fonte: Sivep – Malária/SVS/MS.

No Brasil, a malária concentra sua transmissão em 
99,9% na região da Amazônia e tem apresentado compor-
tamento instável ao longo dos anos. Dessa forma, para dar 
sustentabilidade aos resultados obtidos, faz-se necessário 

INTEGRAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E A VIGILÂNCIA GARANTE MAIOR CONTROLE DE DOENÇAS
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que as medidas de prevenção, vigilância e controle também 
estejam inseridas no âmbito da atenção básica em saúde.

A coleta das lâminas pelos ACS, haja vista garantir o diag-
nóstico precoce, reduz o tempo entre o início dos sintomas e 
o tratamento, impactando na transmissão da doença.

Em 2008, ampliou-se a discussão sobre a inserção das 
ações de controle da malária na atenção básica, nos muni-
cípios cuja incidência é alta, cumprindo, assim, o que deter-
mina a Portaria nº 44/02, que estabelece o protocolo de 
trabalho a ser seguido pelos ACS e agentes de controle de 
endemias (ACE) para o controle da malária e dengue.

Atualmente, os ACS representam importante força de 
trabalho no controle da malária da Amazônia Legal, com 
17.841 integrantes, o que corresponde a 44% do total da 
força de trabalho.

 Nas áreas de difícil acesso, como assentamentos de 
colonização e reforma agrária, comunidades ribeirinhas e/
ou quilombolas, reservas extrativistas e reservas de desen-

3

Coleta de sangue pelo 
ACS para garantir o 
diagnóstico precoce

volvimento sustentável os ACS têm encontrado dificuldade 
em encaminhar os exames para o diagnóstico em tempo 
inferior a 24 horas a partir dos primeiros sintomas – tempo 
oportuno para início do tratamento.

Diante dessa situação, a SVS, em articulação com o DAB, 
decidiu incluir o microscopista na atenção básica para reali-
zar, prioritariamente, ações de controle da malária junto às 
equipes de ACS e/ou às ESF. Para tanto, a Portaria nº 382, 
de 11.7.2008, da SAS/MS, incluiu na tabela de Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) o código 5152-A1 – Micros-
copista, e a Portaria nº 2.143, de 9.10.2008, criou o incen-
tivo financeiro referente à inclusão do mesmo. 

Portanto, os avanços gradativos, constatados a partir 
de 2003, com a coleta de lâminas para o diagnóstico de 
malária pelos ACS, devem ser creditados, também, à efeti-
va inserção do microscopista nas equipes saúde da família, 
promovendo maior resolubilidade da atenção básica no 
controle dessa doença.
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Desafio
Os Ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e da 
Justiça, Tarso Genro, assinaram, em 2 de dezembro 
de 2008, portaria que disponibiliza 581 equipes de 
Saúde da Família para 66 cidades com altas taxas 
de óbitos por violência. Os municípios estão rela-
cionados entre as prioridades do Programa Nacio-
nal de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). 
Ao todo, foram investidos R$ 21,6 milhões/ano 
nesta ação, sendo R$ 12,6 milhões do Ministério 
da Saúde e outros R$ 9 milhões do Ministério da 
Justiça. O objetivo do Pronasci é promover medidas 
de prevenção da violência e criminalidade. Entre as 
estratégias utilizadas, articula programas de segu-
rança pública com políticas sociais já desenvolvidas 
pelo governo federal.

De acordo com o Saúde Brasil 2007, pesquisa 
recentemente publicada pelo Ministério da Saúde, 
as violências são a terceira causa de morte no país, 
perdendo apenas para doenças circulatórias e cânce-
res. Dentre as mortes causadas pela violência em geral 
(causas externas), os homicídios ocupam o primeiro 
lugar, seguidos pelos acidentes de trânsito.

INTEGRAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E A VIGILÂNCIA GARANTE MAIOR CONTROLE DE DOENÇAS
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Expansão da Rede Cievs fortalece 
    capacidade de resposta às    
  emergências de saúde pública

4 16 Cievs implantados em nível 
avançado em secretarias estaduais 
de saúde e seis em secretarias 
municipais de saúde



AÇÕES TRANSVERSAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: GESTÃO 2007-2008   |  27

Em março de 2006 foi criado o Cievs, órgão especialmente equipado para receber infor-
mações sobre a ocorrência de surtos e emergências epidemiológicas. O Brasil foi o terceiro 
país no mundo a implantar o Cievs, após os Estados Unidos e o Canadá, um dispositivo com 
objetivo de detectar, monitorar, prevenir e controlar a ocorrência de doenças.

Sua expansão, denominada Rede Nacional de Alerta e Respostas às Emergências em 
Saúde Pública (Rede Cievs), teve início em 10 de julho de 2007, quando da inauguração 
da primeira unidade de resposta rápida (URR) a surtos e emergências na área da saúde, 
localizada em Natal/RN – que tornou mais efetiva a prevenção e controle de doenças que 
representam risco à população. 

Figura 3. Eventos monitorados pelo Cievs 
por município de referência. Brasil, 2006-2008

Figura 2. Nível de implantação da Rede Cievs. Brasil, 2008
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A estruturação da Rede Cievs nos estados e capitais obede-
ce ao Pacto pela Saúde quando recomenda o “fortalecimento 
da capacidade de resposta às emergências de saúde pública, 
de relevância nacional” e ao Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) do governo federal, quando determina “implan-
tar Rede Cievs às emergências de saúde pública com unidade 
nacional e unidades em todos os estados e capitais”.

O processo iniciou-se com o envio de projeto demons-
trando interesse e compromisso do estado e/ou capital em 
desenvolver a estruturação de uma unidade do Cievs em sua 
esfera de atuação em vigilância em saúde. Quase 100% das 
secretarias estaduais e municipais de saúde já cumpriram 
essa etapa. Os estados de RO, AC, AM, RR, TO, RN, PB, PE, 
AL, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, DF e MS já possuem equi-
pe exclusiva do Cievs – SES. Atualmente, cerca de 16 Cievs 
estão implantados em nível avançado, segundo modelo do 
Ministério da Saúde: 10 nas secretarias estaduais de saúde 
de RR, TO, RN, AL, BA, MG, ES, DF, PR e SC e seis nas capi-
tais de Vitória/ES, Goiânia/GO, Manaus/AM, Florianópolis/SC, 
Natal/RN e Boa Vista/RR. Classificados no nível intermediário 
de implantação, encontram-se os estados do AM, RO, MS, 
PE, SE, PR e RS e, no nível básico, os estados do AP, PA, MA, 
PI, CE, MT e GO (Figura 2).

Desde a sua implantação, o Cievs estabeleceu fluxos e 
instrumentos para detecção e recebimento das notifica-
ções (0800 e e-mail), composição de equipe exclusiva para 
monitoramento e estruturação do Portal de Informações 
Estratégicas e da Rede Cievs.

Maior agilidade na notificação 
e investigação de eventos
Entre 2006 e 2008, a mediana do intervalo de tempo (em 
dias) entre o início do evento a ser monitorado pelo Cievs 
e sua correspondente notificação foi reduzida em 30,8% 
(de 13 para 9 dias). Por sua vez, a mediana do intervalo 
entre a notificação e a conclusão da investigação sofreu 
redução de 50% (de 24 para 12 dias). Esses dois indicadores 
demonstraram significativa melhora da capacidade de 
detecção, investigação e resolução dos problemas de saúde 
pública de relevância nacional, que necessitaram da atuação 
do nível federal (Tabela 2 e Figura 3).

Entre março de 2006 e dezembro de 2008, o Cievs 
monitorou 654 eventos cuja principal fonte de notificação 
foi o E-notifica (89%) (Figura 4). O ano de 2007 registrou o 
maior número de notificações: 247 eventos.

Em 2008, esse número sofreu redução, principalmen-
te pela revisão dos critérios de inclusão dos eventos para 
monitoramento pelo Cievs, por meio da adoção dos instru-
mentos e conceitos definidos no RSI-2005. Apesar dessa 
redução, o número de pessoas investigadas aumentou em 
67%, em parte pelo monitoramento de eventos de grande 
magnitude, como os casos de dengue no Rio de Janeiro e 
rubéola em diversos municípios do país. Nesse processo, 
cabe destacar o investimento na capacitação de profissio-
nais em todas as unidades federadas.
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5

O Cievs, implantado no Ministério da Saúde, possui 
uma sala equipada com os mais modernos recursos 
tecnológicos para receber informações sobre a ocorrência 
de surtos e emergências epidemiológicas que possam 
colocar em risco a saúde da população 

EXPANSÃO DA REDE CIEVS FORTALECE CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA
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Tabela 2. Eventos monitorados pelo Cievs. Brasil, 2006-2008

Eventos 
2006 2007 2008

Total
(30/3 a 31/12) (1/1 a 14/11) (1/1 a 31/12)

Eventos (Espin/Espii) 195 247 212 654

Doenças transmissíveis

Pessoas afetadas/investigadas 23.664 89.320 168.493 281.477

Confirmados 2.293 8.649 725 11.667

Obitos 151 149 438 738

Epizootias

PNH e outros animais 37 266 50 353

Desastres naturais (inundações)

Pessoas atingidas 252.000 30.000 2.206.540 2.488.540

Indicadores de monitoramento

Mediana de notificação1 13 8 9 –

Mediana de monitoramento2 24 9 12 –

1 Tempo entre o início do evento e sua notificação
2 Tempo entre a notificação e sua conclusão
Fonte: Cievs/SVS/MS

Figura 4. Fonte dos eventos notificados ao Cievs. Brasil, 2006-2008

1% 3%
7%

89%

Clipping          Disque-Notifica          E-Notifica          Outros
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Desafio
A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Siste-
ma Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), em 
reunião realizada em junho de 2008, em Brasília, 
após parabenizar a SVS pela iniciativa de desenvolver 
ações para atuar em emergências em saúde pública 
no SUS, enumerou os seguintes desafios para a área: 
a) investimento na capacidade de o sistema anteci-
par e predizer a ocorrência desses eventos, fortale-
cendo as competências das instituições do conjunto 
das UFs e dos municípios das capitais; b) consolida-
ção e capacitação das unidades do SUS na aplicação 
de modelos de detecção, investigação e respostas 
rápidas a emergências em saúde, tanto no aspecto 
metodológico como no planejamento e logística das 
operações; c) promoção de ampla discussão sobre 
as implicações da Revisão do Regulamento Sanitário 
Internacional, visando sua aplicação no SUS e neces-
sidade de revisão; constituição de comissão na Abras-
co para aprofundar a discussão sobre a suficiência da 
legislação existente em relação à questão dos “deli-
tos sanitários”, nos níveis individual e institucional.

EXPANSÃO DA REDE CIEVS FORTALECE CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA
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4 Oito pesquisas viabilizadas na 
parceria SVS e SCTIE

Pesquisas fortalecem 
o desenvolvimento científico 
            e tecnológico no SUS

4  21 pesquisas solicitadas pela SVS 
a instituições de ensino-pesquisa
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Desde 2000, o Ministério da Saúde vem intensificando o 
desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do SUS, 
acumulando experiências na viabilização de estudos e pesqui-
sas com o objetivo de subsidiar seu campo de atuação. Nesse 
processo, a Secretaria de Vigilância em Saúde vem contri-
buindo, por meio de estudos e pesquisas, não só na parceria 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos (SCTIE), mas também por meio de pesquisas encomen-
dadas para responder às especificidades das demandas sob 
sua competência.

Entre 2007 e 2008, a parceria SVS/SCTIE resultou na contra-
tação de oito projetos de pesquisas (Quadro 1), selecionados 
por dois editais, viabilizados em parceria com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) 
e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Nesse período, três outros editais 
foram elaborados: a) seleção pública de propostas no campo 
da avaliação de tecnologias em saúde, além de revisões siste-
máticas; b) atividades científicas, tecnológicas e de inovação 
relacionadas às doenças negligenciadas: dengue, doença de 
Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, malária e 
tuberculose e c) projetos para apoio financeiro ao desenvol-
vimento de pesquisas clínicas e avaliação de tecnologias em 
saúde. No cômputo geral, a SVS contribuiu, para a viabilização 
dos editais, com R$ 10.847.445,00 (dez milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Quadro 1. Pesquisas viabilizadas pela parceria SVS/SCTIE. Brasil, 2007-2008

Título da pesquisa Parcerias

Estudo multicêntrico da eficácia e segurança dos fármacos recomendados 
para o tratamento da leishmaniose visceral no Brasil MCT/Finep/MS/SCTIE/Decit 

Avaliação da eficácia e segurança da farmacoterapia da 
leishmaniose visceral MCT/Finep/MS/SCTIE/Decit 

Estudo comparativo entre o antimoniato-n-metilglucamina e o isotionato 
de pentamidina em lesões cutâneas da leishmaniose tegumentar MCT/Finep/MS/SCTIE/Decit 

Avaliação da eficácia terapêutica e segurança da farmacoterapia na 
leishmaniose tegumentar americana MCT/Finep/MS/SCTIE/Decit 

Avaliação de custo-efetividade dos análogos nucleosídeos/nucleotídeos 
(Adefovir, Entecacir, Telvibudine) no tratamento da hepatite crônica 
(virgens de tratamento + em tratamento c/ lamivudina e c/ resistência 
desenvolvida após seu uso)

Decit/CNPq

Avaliação de custo-efetividade de diferentes estratégias TS-Dots (1x/sem, 
3x/sem, todos os dias, na UBS, residência ou local de trabalho) em pacientes 
com tuberculose pulmonar ativa

Decit/CNPq

Avaliação do impacto e do custo-efetividade da estratégia TS-Dots e não 
TS-Dots no tratamento de pacientes com tubercuose no PSF Decit/CNPq

Custo-efetividade para diagnóstico laboratorial de clamídia genital: 
rastreamento laboratorial da clamídia genital Decit/CNPq

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.

PESQUISAS FORTALECEM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO SUS
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Além dessa importante iniciativa, a SVS, por meio da Coor-
denação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Servi-
ços (CGDEP), vem tradicionalmente desenvolvendo pesquisas 
operacionais viabilizadas por encomendas. Entre 2007 e 2008, 

Quadro 2. Estudos e pesquisas viabilizadas por encomenda da SVS. Brasil, 2007-2008

Título da pesquisa Instituição contratada

Avaliação dos efeitos das queimadas para a saúde humana na área do 
arco do desmatamento: a construção de indicadores para gestão integrada 
de saúde ambiental

Fiocruz-RJ

Avaliação do impacto da distribuição espaço-temporal dos particulados 
em suspensão nos agravos à saúde dos moradores da região da Fercal-DF UnB

Desenvolvimento para metodologia e aplicação do projeto piloto plano de segurança 
da água (PSA) Funarbe

Projeto piloto do I Inquérito Nacional de Populações Expostas 
a Substâncias Químicas USP

Definição, validação e implementação de métodos para pesquisa de 
cryptosporidium e giardia em águas captadas para o consumo humano, solo 
e sedimentos no atendimento às demandas da vigilância em saúde ambiental

Unicamp

Avaliação dos impactos na saúde dos níveis de poluição atmosférica nas cidades 
brasileiras e das políticas de controle da poluição do ar por veículos automotores USP

Estudo de prevalência do câncer de pele em população de risco, residentes em 
municípios selecionados, e sua relação com o aumento da radiação ultravioleta 
– Projeto piloto para ações de prevenção do câncer de pele

Inca

Integração entre indicadores de qualidade da água para consumo humano e 
indicadores epidemiológicos: um estudo em sedes urbanas de pequeno, médio 
e grande portes

UFMG

Reconhecendo os problemas de saúde ambiental no território: o trabalho 
de campo como estratégia pedagógica para a educação profissional em 
vigilância em saúde

Fiocruz

Atenção primária ambiental, ressignificando a promoção da saúde no território 
de atuação do PSF: a perspectiva da atenção primária integrada de saúde Fiocruz-PE

(c
on

ti
nu

a)

viabilizou a realização de 21 pesquisas (Quadro 2), totalizan-
do um investimento de R$ 5.737.524,46 (cinco milhões, sete-
centos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e seis centavos).
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Título da pesquisa Instituição contratada

Estudo de cenários de risco na cadeia produtiva do petróleo em Pernambuco 
e proposição de indicadores para a vigilância da saúde e comunicação de risco Fiocruz-PE

A construção compartilhada de cenários exploratórios e perspectivas entre atores 
envolvidos em conflitos sócio-ambientais: o caso do passivo ambiental Fiocruz

Estudo multicêntrico de classificação e manejo clínico de casos de dengue UFGO e UFCE

Aspectos do vetor, do hospedeiro e da relação vetor-parasita-hospedeiro na 
progressão de infecção para doença na leishmaniose visceral humana – 2ª etapa UFBA

Análise da interferência da polpa de açaí na transmissão oral de 
Trypanosoma cruzi, contribuindo para o surgimento de surtos de doença 
de Chagas na região Norte do Brasil

Unicamp

Avaliação da efetividade da vacina oral contra o rotavírus (VORH) na prevenção 
de diarréia aguda severa em menores de 2 anos UFBA

Avaliação da resposta imunológica de vacinas produzidas em cultivo celular 
e Fuenzalida em cães

Avaliação da eficácia da segunda dose da vacina BCG em escolares – 2ª etapa UFBA

Projeto de custo-efetividade para incorporação de novas vacinas à rotina do PNI: 
hepatite A, meningocócica C e pneumocócica conjugadas Departamento 
de Medicina Preventiva – FM/USP – 2ª etapa

USP

Pesquisa avaliativa formativa da rede de formação de recursos 
humanos em vigilância em saúde Imip-PE

Pesquisa sobre a magnitude do uso de bebida alcoólica nas vítimas de acidentes 
de trânsito em 7 capitais brasileiras (consumo de álcool e acidentes de trânsito: 
um estudo sobre o impacto do uso de álcool nas vítimas de acidentes de 
trânsito nas regiões brasileiras) 

Imip-PE

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.

(c
on

ti
nu

aç
ão

)

res do levantamento revelam que das 42 pesquisas concluí-
das entre 2003 e 2008, sob monitoramento da CGDEP, 60% 
(25/42) trouxeram alguma repercussão prática para as áreas 
técnicas da SVS. Oitenta por cento (20/25) foram úteis para 
o reforço e manutenção das práticas de vigilância e 68% 
(17/25) contribuíram para mudanças de práticas dos servi-
ços de vigilância, seguidas por outros tipos de repercussões. 
Ressalte-se que uma pesquisa pode trazer mais de uma 
repercussão prática (Quadro 3).

Tão importante quanto definir as prioridades nacionais 
para a realização de pesquisas é garantir que o conheci-
mento gerado e as intervenções sanitárias resultantes sejam 
incorporados nas políticas e práticas de saúde pública. 
A SVS, desde 2008, priorizou a necessidade de identificar 
como as contribuições das pesquisas se traduzem no coti-
diano da vigilância em saúde. Como resultado, um levan-
tamento intenta verificar se as áreas técnicas da SVS se 
apropriaram dos resultados das pesquisas. Dados prelimina-

PESQUISAS FORTALECEM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO SUS
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Quadro 3. Tipos de repercussão prática obtida pela área técnica da SVS com a realização da pesquisa, 
de acordo com o grau de importância atribuído pelos entrevistados

Tipo de repercussão*
Grau de importância Total de pesquisas**

Excelente Ótimo Bom Sem informação N %

Reforço e manutenção 
das práticas da vigilância 6 11 3 – 20 80

Mudanças de práticas 
dos serviços de vigilância 4 9 3 1 17 68

Incorporação de tecnologia 
ou metodologia de trabalho 2 7 4 – 13 56

Diagnóstico de linha de base 
para a vigilância 6 9 1 – 16 64

Outros tipos de 
incorporações 1 3 – – 4 20

Prejudicadas*** – – – – 1 4

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.

*Uma pesquisa pode apresentar mais de um tipo de repercussão prática; 
**Denominador: 25; 

***Um dos formulários de entrevista não foi bem preenchido, prejudicando a resposta do entrevistado.

Programa de Educação Permanente

A proposta de capacitação da SVS foi concebida com foco na prática institucional, por meio 
da observação e detecção de problemas e lacunas de conhecimento, para subsidiar o proces-
so educacional pautado em ampla reflexão teórico-prática. Nesse sentido, poderá fornecer 
conhecimentos e habilidades aos profissionais para adoção de estratégias de intervenção a 
curto, médio e longo prazos. Essa proposta se configura no Programa de Educação Perma-
nente da SVS, desenvolvido por meio de quatro pilares: programa de pós-graduação lato 
sensu, programa de pós-graduação stricto sensu, programa de aperfeiçoamento e programa 
de atualização em epidemiologia para técnicos da SVS. Os programas de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu constituem os cursos oferecidos por meio da Rede de Formação de 
Recursos Humanos em Vigilância em Saúde (RFRH-VS).
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Rede de Formação de Recursos 
Humanos em Vigilância em Saúde
A Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em 
Saúde (RFRH-VS) é uma das estratégias adotadas pela SVS/
MS para a estruturação do Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde no que concerne ao desenvolvimento de recursos 
humanos. Seu objetivo é a formação de profissionais que 
atuam nos serviços de vigilância, prevenção e controle de 
doenças, nas três esferas de governo. Envolve amplo proces-
so de pactuação com as instituições de ensino superior para 
a oferta de cursos. As regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste foram consideradas prioritárias para o desenvolvimen-
to desse processo. A SVS/MS contratou, para constituição 

da RFRH-SV, 25 cursos: 17 especializações e oito mestrados 
profissionais, dos quais um mestrado e 12 especializações 
foram concluídos, resultando na formação de 298 profissio-
nais, com previsão de mais 304 egressos. O mestrado findo 
em 2008, oferecido pelo Instituto de Saúde Coletiva/Universi-
dade Federal da Bahia, destinou-se aos técnicos da SVS, titu-
lando 20 profissionais. Uma das especializações – Vigilância 
em Saúde Ambiental, oferecida pela Universidade de Brasília 
– contou com a participação de oito técnicos. Em ambos os 
cursos, os trabalhos de conclusão (monografias e dissertações) 
abordaram temas de interesse dos serviços (Tabela 3).

Tabela 3. Áreas temáticas dos trabalhos de conclusão 
(monografias e dissertações) abordados pelos profissionais 
da SVS/MS nos cursos da RFRH-VS MS

Áreas temáticas Quantidade 
de alunos

Doenças 
transmissíveis

Vetoriais 4

Respiratórias 5

Hídricas/alimentares 1

Hepatites 2

Bacterianas 1

Agravos e doenças não transmissíveis 2

Gestão 3

Sistemas de informação 2

Vigilância 
em Saúde 
Ambiental

Avaliação de sistemas 1

Vigilância de produtos perigosos 1

Vigilância de solos contaminados 1

Vigilância de substâncias químicas 1

Vigilância de desastres naturais 1

Interface meio ambiente e saúde 3

Total 28

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.
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5

Profissionais da SVS concluíram 
em 2008 o Mestrado Profissional 
de Vigilância em Saúde, oferecido 
pelo ISC/UFBA



VINTE AÇÕES RELEVANTES 38  |  SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MS 

Programa de Atualização 
em Epidemiologia

O Programa de Atualização em Epidemiologia objetiva disse-
minar os conhecimentos necessários na área de epidemiolo-
gia para a instrumentalização da prática dos profissionais que 
atuam na vigilância em saúde. É composto por três atividades 
básicas – ciclo de estudos, cursos de curta duração, congres-
sos e outros eventos científicos – e destina-se aos técnicos da 
SVS que atuam na área de vigilância em saúde, com gradua-
ção e inserção funcional em cargo de nível superior.

Os cursos de curta duração são oferecidos anualmente 
e organizados em evento com vários cursos paralelos, com 
duração de 32 a 40 horas cada, destinados aos técnicos da 
SVS. Em 2007, foram capacitados 82 técnicos (Tabela 4).

Tabela 4. Quantitativo de profissionais capacitados nos 
cursos de curta duração do Programa de Atualização, 2007

Curso No de capacitados

Curso intermediário de avaliação 
em saúde 18

Análise de dados em saúde com 
uso de séries temporais 20

Bioestatística básica 12

Estatística avançada 20

Métodos epidemiológicos 
aplicados à saúde pública 17

Sinan – utilização, avaliação 
da qualidade do banco de 
dados e cálculo de indicadores 
epidemiológicos

15

Total 120

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.

Os ciclos de estudo, também destinados aos técnicos, 
são compostos por palestras ministradas por profissionais de 
reconhecido saber, com inserção nos serviços ou na academia. 
Entre 2007 e 2008 foram realizados 10 eventos, abordando 
temas relevantes para as áreas (Quadro 4). Quanto aos even-

tos científicos, a SVS tem apoiado a realização de congressos 
como, por exemplo, o Congresso da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, o Congresso Mundial e Brasileiro de Epide-
miologia e o Congresso Brasileiro de Prevenção às DST/Aids.

Quadro 4. Temas apresentados nos ciclos de estudos 
no período 2007-2008

Temas Palestrante/Moderador

O relacionamento de 
bancos de dados na 
implementação da vigi-
lância da aids

Palestrante: Francisca de Fátima Lucena

Moderador: Maria Fernanda Alvim Hilton

Softwares aplicados à vi-
gilância e monitoramen-
to em saúde – propostas 
para análise da situação 
de saúde

Palestrante: Antônio Ponce de Leon, 
Washington Leite Junger, Thaís Rotsen 
Correa, Marcos Oliveira Prates

Moderador: Otaliba Libânio de Morais Neto

Vigilância e monitoriza-
ção em saúde pública: 
novas abordagens e 
estratégias

Palestrante: Eliseu Waldman

Moderador: Eduardo Hage Carmo

Avaliação das desigual-
dades sociais e suas 
repercussões na saúde

Palestrante: Marilisa Berti de Azevedo Barros

Moderador: Maria de Fátima Marinho Souza

Regulamento sanitário 
internacional

Palestrante: Eduardo Hage Carmo

Moderador: Ruben Figueroa

Avaliação do impacto 
do programa Saúde 
da Família

Palestrante: Maria de Fátima Marinho Souza

Moderador: Cinthia Locikis de Araújo

Mudanças climáticas 
e saúde

Palestrante: Christovam Barcellos/Fiocruz 

Moderador: Guilherme Franco Neto – CGVAM

Crise, risco e mídia
Palestrante: Djalma Agripino de Melo Filho

Moderador: Eduardo Hage

Aids no Brasil: epidemio-
logia das co-infecções 
leishmaniose, tuberculose 
e hanseníase

Palestrante: Gerson Fernando Mendes Pereira

Moderador: Draurio Barreira Cravo Neto

Processo de monitora-
mento das intervenções 
em saúde

Palestrante: Elizabeth Moreira dos Santos

Moderador: Maria Leide Wan-Del-Rey

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro/2008.
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Desafio
O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, criti-
cou, na audiência pública realizada em 4 de junho de 
2008, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado 
Federal, a ausência de investimentos das indústrias 
farmoquímicas internacionais em medicamentos e 
tecnologia para tratamento de doenças presentes em 
países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil. 
Dengue, malária, tuberculose, doença de Chagas, 
hanseníase e leishmaniose visceral são as chamadas 
doenças negligenciadas pela indústria. De acordo 
com o Ministro, o Brasil tem condições e capacidade 
de incrementar o diagnóstico e tratamento dessas 
doenças, mas não dispõe de capacidade tecnológi-
ca para desenvolver medicamentos. “Há um proble-
ma fundamental nos países pobres: houve pouca 
evolução em pesquisa e o Brasil tornou-se totalmen-
te dependente da produção farmoquímica interna-
cional. Essas indústrias não investiram em doenças 
características de países pobres”, disse o Ministro. 

Temporão revelou que 90% dos recursos da pesqui-
sa em saúde – cerca de US$ 2,5 bilhões/ano – são 
investidos em doenças que afligem apenas 10% da 
humanidade. Na tentativa de reverter décadas de 
negligência da indústria farmoquímica internacional, 
o governo brasileiro, desde 2006, investe em pesqui-
sa científica nacional. Em 2006, o Ministério da Saúde 
destinou R$ 21 milhões. Em 2008 foram mais R$ 17 
milhões. A partir de 2006, também, foram publica-
das 140 pesquisas em dengue, 175 em hanseníase, 
300 em tuberculose, 775 em leishmaniose e 922 em 
Chagas. O Ministro ressaltou aos senadores que uma 
das ações previstas no Mais Saúde (PAC da Saúde), 
lançado em dezembro de 2007, é o desenvolvimento 
do Complexo Industrial da Saúde no Brasil. A partir 
desse enfoque, o governo brasileiro deixa para trás 
a década de atraso no desenvolvimento da indústria 
farmoquímica nacional, que ocorreu principalmente 
nas décadas de 80 e 90. 
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4 Dois mil participantes

4  57 experiências apresentadas 

4  Nove experiências 
e duas investigações 
de surtos premiadas

4  Seis homenagens especiais

Expoepi promove integração 
       entre gestores e técnicos 
dos serviços de epidemiologia 
                e vigilância em saúde

2007 – 7ª EXPOEPI

4 Mais de dois mil participantes

4  73 experiências apresentadas

4 10 experiências e duas 
investigações de surtos premiadas

4  Cinco homenagens especiais

2008 – 8ª EXPOEPI



AÇÕES TRANSVERSAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: GESTÃO 2007-2008   |  41

Entre 21 e 23 de novembro de 2007 foi realizada em 
Brasília/DF, com a participação de mais de duas mil pessoas, 
a 7a Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi). 
O evento proporcionou o encontro de técnicos e gestores da 
área, com o propósito de apresentar e discutir experiências sobre 
o uso da epidemiologia nos serviços de saúde, especialmente 
em relação aos temas vigilância, prevenção e controle de 
tuberculose, hepatites virais, dengue, malária, hanseníase, DST/
Aids, doenças imunopreveníveis, outras doenças transmissíveis 
e doenças e agravos não transmissíveis; vigilância em saúde 
ambiental; sistemas de informações; análise de situação em 
saúde e vigilância epidemiológica hospitalar.

Antecedendo a mostra propriamente dita, ocorreram 
eventos como: a Reunião dos Dirigentes dos Serviços de 
Epidemiologia das Américas, coordenada pela Organização 
Pan-Americana da Saúde; o II Seminário Nacional de Vigilância 
em Doenças e Agravos Não Transmissíveis, conduzido pela 
Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
(CGDANT), do Departamento de Análise de Situação de Saúde 
da SVS/MS, e o Seminário de Apresentação de Projetos de 
Pesquisa em Temas Prioritários para a Vigilância em Saúde, 
coordenado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde. E, ainda, várias reuniões técnicas da 
SVS/MS, que abordaram temas prioritários ou inovadores 
como a utilização de georreferenciamento pelos serviços, a 
redução de danos associados ao uso de drogas, as mudanças 
climáticas globais e a atenção básica.

5
Evento anual, realizado desde 2000, 
a Expoepi reúne técnicos e gestores 
com o objetivo de apresentar e discutir 
experências sobre o uso da epidemiologia 
nos serviços de saúde

EXPOEPI PROMOVE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES E TÉCNICOS DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Na mostra, em um conjunto importante de painéis, com 
participação de técnicos e autoridades em saúde de renome 
nacional e internacional, foram debatidas questões como 
promoção de uma cultura da paz, inquéritos de saúde, 
formação de profissionais para o SUS, pesquisa científica 
em vigilância em saúde, descentralização, novos métodos 
aplicados à vigilância, avaliação de programas e desafios 
em doenças imunopreveníveis. Complementando a agen-
da, palestras relativas ao desenvolvimento e aprimoramen-
to dos serviços de saúde.

Foram apresentadas 57 experiências: 30 sob a forma de 
apresentações orais (16 do nível estadual e 41 do municipal, 
incluindo 17 procedentes de capitais) e 27 pôsteres. Essa 
distribuição representa o crescente uso da epidemiologia em 
todos os níveis de gestão do sistema e os êxitos alcançados 
demonstram o grau de consecução do processo de descen-
tralização da vigilância em saúde.

Profissionais da área e de instituições acadêmicas parceiras 
selecionaram as melhores experiências, conferindo maior legiti-
midade e transparência à avaliação. Pela primeira vez na histó-
ria da Expoepi, o júri popular utilizou a votação eletrônica.  

As instituições selecionadas, na qualidade de executo-
ras das melhores experiências em cada tema, receberam 
um prêmio de incentivo no valor de 30 mil reais, por inter-
médio do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (TFVS). 
O evento concedeu ainda os prêmios Carlos Chagas e Adolfo 
Lutz & Vital Brazil, respectivamente, às mais bem-sucedidas 
investigações de surtos realizadas por estados-municípios e 
pela SVS/MS.

4

Em 2007, foram apresentadas 57 
experiências na Expoepi: 30 sob a forma de 

apresentações orais e 27 pôsteres.  
Já na 8ª Expoepi, em 2008, foram 

apresentadas 73 experiências que se 
destacaram na área de epidemiologia 

aplicada aos serviços de saúde do país, das 
quais 33 concorreram a 11 prêmios 
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Homenageados da 7ª Expoepi
Mantendo a tradição de anos anteriores, a mostra homenageou personalidades que 
se destacaram na área de vigilância e controle de doenças e no fortalecimento do SUS.

Hesio de Albuquerque Cordeiro Graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), mestre em Saúde Coletiva pela mesma universidade e doutor em 
Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo (USP). Coordena o curso de mestrado 
profissional em Saúde da Família na Universidade Estácio de Sá, dirige um grupo de pesquisa 
registrado no CNPq na linha do Programa Saúde da Família com o projeto “Organização, 
gestão e avaliação dos serviços básicos de saúde” e coordena o projeto Avaliação da 
Estratégia da Saúde da Família em dois municípios da área metropolitana do Rio de 
Janeiro. É coordenador de saúde e membro dos conselhos, comissões e consultoria da 
Fundação Cesgranrio (RJ). Antes mesmo da criação do SUS (1988), quando era presidente 
do Inamps (1985-1988) do Ministério da Previdência e Assistência Social, desempenhou 
papel decisivo na Reforma Sanitária através da implantação da estratégia Suds (Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde), marco fundamental na transformação do antigo 
Inamps. Foi reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1992-1995) e diretor do 
curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá. 

 Jairnilson Silva Paim Professor titular de Política de Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Feira de 
Santana/BA, pesquisador com bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq, mestre 
em Medicina, professor-assistente e professor-adjunto da Faculdade de Medicina da 
UFBA (1974-1995). Foi assessor especial da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 
entre 1987 e 1989. Publicou os livros Desafios para a saúde coletiva no século XXI 
(2006), Saúde política e reforma sanitária (2002) e Crise da saúde pública e a utopia da 
saúde coletiva (2000, com Naomar de Almeida Filho), Saúde, crises e reformas (1986) 
e Recursos humanos em saúde: problemas crônicos e desafios agudos (1994), além 
de artigos e capítulos de livros. Como secretário de Assuntos Científicos e Culturais 
da Associação Bahiana de Medicina, filiada à AMB, participou na fundação do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Pós-graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco), onde foi vice-presidente em duas gestões (1981-1983 e 
2000-2003). Desde 2006, é membro da Comissão Nacional de Determinantes Sociais 
da Saúde (CNDSS). Seus estudos, pesquisas e livros representam contribuição relevante 
para a Reforma Sanitária e, em particular, para a construção do SUS. É grande defensor 
da expansão das ações de promoção à saúde em nosso país.

EXPOEPI PROMOVE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES E TÉCNICOS DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 José Carlos Seixas Nascido em 19 de dezembro de 1937, em Marília/SP, é sanitarista e doutor em 
Saúde Pública. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), atuou no Hospital 
Emílio Ribas e no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Ciências Médicas da  
Santa Casa de São Paulo. Na vida acadêmica, lecionou na Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) e Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), entre outros locais. 
Teve destacada atuação no Ministério da Saúde, onde exerceu os cargos de 
secretário-geral, secretário-executivo e chefe de gabinete do Ministro Adib Jatene. 
No Ministério do Trabalho, foi superintendente e presidente da Fundacentro. No 
Governo do Estado de São Paulo, exerceu os cargos de secretário extraordinário 
da Habitação e secretário-executivo da Habitação, entre outros. Atualmente, é 
assessor técnico do gabinete da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e 
professor doutor na Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento de Práticas 
de Saúde Pública. Atuou no processo da reforma sanitária e foi grande incentivador 
da participação social na formulação e acompanhamento de políticas públicas. 

 Maurício Lima Barreto Formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Saúde 
Comunitária (UFBa) e Ph.D. em Epidemiologia pela Universidade de Londres, é professor 
titular em Epidemiologia do ISC/UFBA. No ISC, ocupou os cargos de chefe de departa-
mento, coordenador do programa de pós-graduação e vice-diretor. Lidera um grupo de 
pesquisa voltado para os aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas, desnutrição 
e avaliação do impacto populacional de intervenções, além de aspectos teóricos e me-
todológicos da Epidemiologia. Recentemente, concluiu projeto que avaliou o efeito da 
revacinação BCG em escolares sobre a tuberculose, envolvendo uma amostra de mais de 
300.000 pessoas e cujas conclusões definiram o fim da revacinação BCG no país. Tem 
publicados mais de 140 trabalhos científicos e cerca de 25 monografias e capítulos em 
livros técnicos e científicos. Sua atividade científica tem merecido reconhecimento, repre-
sentado por sua participação em diferentes comitês científicos e de assessoramento em 
questões de políticas de saúde, em diversas organizações nacionais e internacionais. 
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 Reinaldo Martins Nasceu em Mimoso do Sul/ES, em 28 de outubro de 1936, e formou-se pela Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, em 1960 (no Rio de Janeiro). Foi chefe 
do Serviço de Pediatria do Hospital da Lagoa (1977-1992), presidente de seu Centro de 
Estudos (1979-81) e coordenador e secretário-executivo do Grupo de Defesa da Saúde 
da Criança (1987-1994), organização que se empenhou em promover ações básicas 
de saúde, com o apoio do Unicef. Na área do magistério, foi titular de Pediatria do 
Instituto de Pós-graduação Médica Carlos Chagas. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, 
foi vice-presidente (1978-1979) e presidente (1980-1982). Presidiu a Academia 
Brasileira de Pediatria, da SBP, onde ocupa a cadeira 5. Durante seu mandato, a SBP se 
envolveu intensamente com ações públicas de saúde, como as campanhas nacionais 
de vacinação, do aleitamento materno e de reidratação oral. Editou em 1996, com 
Álvaro Aguiar, o livro História da pediatria brasileira. Foi membro do Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Coordenou estudo multicêntrico com a 
vacina contra hepatite B, produzida pelo Instituto Butantã, orientando sua utilização 
pela rede pública de saúde, e organizou e coordenou a Assessoria Clínica de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, onde atualmente é consultor científico.

 Rita de Cássia Barradas Barata Formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (1975), tem mestrado (1985) e doutorado em Medicina Preventiva (1993), pela 
Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora-adjunta da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo e professora visitante do Instituto de Salud Juan 
Lazarte – Universidad Nacional de Rosário (Argentina). Atua de forma relevante na 
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e na International 
of Epidemiology Association. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase 
em epidemiologia, atuando principalmente nos temas epidemiologia de doenças 
transmissíveis, desigualdades sociais em saúde e política científica. Na Abrasco foi 
integrante e coordenadora da Comissão de Epidemiologia (1984-1996), presidente 
(1997-2000) e membro da Comissão de C&T (desde 2000). Tem realizado estudos 
relevantes para a área de epidemiologia aplicada, como, por exemplo, “Desigualdades 
sociais no estado de saúde e no acesso a serviços para grupos com diferentes graus 
de vulnerabilidade social, vivendo no centro de São Paulo” e “Perfil epidemiológico 
da doença meningocócica em S. Paulo durante o século XX”. Desempenhou papel 
importante na construção e consolidação do Cenepi, além de ser articuladora e parceira 
do governo federal no enfrentamento da epidemia de cólera.
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8ª Expoepi
A SVS premiou os 11 trabalhos mais relevantes apresenta-
dos durante a 8ª Expoepi, realizada de 5 a 7 de novembro 
de 2008, em Brasília. O encontro reuniu mais de dois mil 
profissionais de saúde e cada instituição vencedora recebeu 
30 mil reais destinados ao aprimoramento de ações em suas 
respectivas áreas de atuação. Foram selecionados trabalhos 
de cinco secretarias estaduais de saúde e seis de municípios.

Entre as secretarias estaduais concorrentes foram premiados 
os trabalhos apresentados pelo Paraná/PR, no tema “vigilância, 
prevenção e controle de doenças transmissíveis”; Pernambuco/
PE, com uma experiência no âmbito da vigilância em hospitais; 
São Paulo/SP, por ações no campo da prevenção de DST/Aids; 
Tocantins/TO, pelo aprimoramento das ações na área da saúde 
do trabalhador; e Mato Grosso/MT, pelas ações de vigilância 
ambiental em saúde.

Dos municípios, saíram vitoriosas as secretarias munici-
pais de saúde de Natal/RN, no tema “vigilância, prevenção e 
controle da tuberculose, hanseníase e hepatites virais”; Forta-
leza/CE, pelo aperfeiçoamento dos sistemas de informação 
e análise de situação de saúde; Campo Grande/MS, com o 
trabalho sobre organização da rede de assistência em situ-
ação de epidemia de dengue; São José de Mipibu/RN, pela 
melhora da vigilância de doenças e agravos não transmissí-
veis, como hipertensão e diabetes, e ações de promoção da 
saúde; e Arapiraca/AL, por aprimorar a integração entre a vigi-
lância em saúde e a atenção básica. 

Além do reconhecimento das experiências bem-sucedidas 
promovidas por estados e municípios, a SVS também entre-
gou o prêmio Carlos Chagas à melhor investigação de surto 
realizada por secretarias municipais e estaduais de saúde e o 
prêmio Adolfo Lutz & Vital Brazil, que reconhece a excelência 
de investigações de surtos conduzidas pelo gestor federal. 

O município de São Paulo recebeu o prêmio Carlos Chagas 
por investigação epidemiológica realizada em 2006, de surto 
provocado por salmonella entérica associada ao consumo de 
café colonial em casa de chá da capital paulista. Já o prêmio 
Adolfo Lutz & Vital Brazil foi para a investigação sobre surto 

de histoplasmose após curso de captura de morcegos hema-
tófagos, realizada em Cáceres/MT, em 2007. 

Instituído em 2008, o Rede Prêmio promove a produção 
técnico-científica em vigilância em saúde com aplicação nos 
serviços de saúde de profissionais egressos dos cursos de 
pós-graduação da Rede de Formação de Recursos Huma-
nos em Vigilância em Saúde. Nos últimos dois anos, a rede 
formou 500 técnicos por meio de 25 cursos de especializa-
ção e sete de mestrado. 

As três monografias premiadas na primeira edição da Rede 
Prêmio foram: “Estudo sobre os efeitos de uma intervenção 
para a melhoria de notificação da causa básica de óbitos”, 
de Inácio Pereira Lima, com orientação de Eduardo Mota/ISC-
UFBA; “Um olhar sobre a prática dos núcleos hospitalares de 
epidemiologia do município de Natal-RN”, de Luciana Melo 
Ribeiro e Márcia Maria Salviano de Brito Costa, com orientação 
de Bertha Cruz Enders/UFRN; “Avaliação da implementação de 
abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissí-
veis na Regional de Saúde do Gama”, de Maria Marta Duval 
da Silva, com orientação de Elizabeth Moreira Santos/Ensp. 

A 8ª Expoepi apresentou 73 experiências que se desta-
caram na área de epidemiologia aplicada aos serviços de 
saúde do país, das quais 33 concorreram a prêmios, distri-
buídos a 11. A seleção da melhor experiência em cada tema 
ocorreu por júri popular e por comitê de avaliação designa-
do pela SVS. A platéia votou durante as sessões de apresen-
tação, usando cédula distribuída pela comissão. Os votos 
do júri popular e das comissões foram contabilizados por 
representantes da Comissão Científica. 

Os critérios norteadores da seleção das experiências apresen-
tadas levaram em conta a relevância do tema, a sustentabilida-
de e possibilidade de a ação ser repetida, bem como o impacto 
potencial da experiência para o serviço e para a saúde pública e 
a adequação dos métodos empregados. Além disso, contaram 
pontos a apresentação dos resultados, conclusões e recomen-
dações com base nas evidências, o caráter inovador da expe-
riência e, por fim, a clareza e objetividade da apresentação. 
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A mostra também manteve seu principal objetivo, o de 
fortalecer o uso da epidemiologia nos serviços de vigilância 
do SUS. Nessa edição, destacaram-se dois novos temas: as 
experiências bem-sucedidas de integração entre a vigilância 
em saúde e a atenção básica; e a saúde do trabalhador.

Ao lado dos já tradicionais temas tuberculose, hepati-
tes virais, dengue, malária, hanseníase, DST/Aids, doenças 
imunopreveníveis, outras doenças transmissíveis, doenças e 
agravos não transmissíveis, vigilância em saúde ambiental, 
sistemas de informações, vigilância epidemiológica hospita-
lar e investigações de surtos, eles compuseram as 11 mesas 
de apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas secreta-
rias estaduais e municipais de saúde. 

Os dois temas incluídos em 2008 são extremamente 
oportunos. O primeiro reflete a integração obtida com a 
atenção básica – uma das grandes metas da área da vigilân-
cia – e o segundo divulga o mais recente tema de vigilância 
incorporado à SVS/MS e os novos desafios da secretaria em 
suas ações de aprimoramento da saúde do trabalhador e 
vigilância dos ambientes de trabalho.

Em suas várias reuniões, seminários e mesas científicas, a 
8a Expoepi abriu espaço a importantes debates. Um conjunto 
de painéis, com a participação de personalidades de renome 
nacional e internacional, discutiria questões como a promoção 
da saúde, os territórios de atenção primária, os novos desafios 
em doenças imunopreveníveis, as doenças transmitidas por 
vetores e o papel da atenção básica em seu controle, além da 
pesquisa em saúde e da vigilância do óbito infantil.

Durante o pré-evento, foram realizados dois importantes 
encontros: a Reunião de Dengue para a Região das Américas, 
coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde com 
apoio da SVS/MS; e o 2º Encontro da Rede Nacional de Aler-
ta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Rede Cievs), 
que debateu a implementação e expansão da rede e avaliou 
a oportunidade e os resultados de suas medidas de respos-
ta e controle de eventos de risco à saúde coletiva. Também 
foram discutidos, em dez reuniões técnicas para grupos 
específicos, temas como a integração da saúde ambiental, 
saúde do trabalhador, tuberculose, atenção básica, vigilância 
de doenças e agravos não transmissíveis, instrumento para 
‘autópsia verbal’, comunicação na área da saúde e outros.
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Acima o secretário de Vigilância em Saúde, Gerson 
Penna, e o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, que 
proferiu a conferência de abertura da 8a Expoepi. 
A senadora Marina Silva (ao lado) falou sobre ética, 
meio ambiente, saúde e sustentabilidade
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       Homenageados da 8ª Expoepi
  Há 29 anos nascia uma instituição com o propósito de disseminar a pesquisa e os 

estudos na área da saúde. Criada para atuar como articuladora entre os centros de 
treinamento, ensino e pesquisa em saúde coletiva, a Associação Brasileira de Pós-
graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) se consolidou ao longo dos anos como centro 
de referência para estudos sobre saúde.

  Seus pilares são a atuação política, sem perder de vista os propósitos acadêmicos – 
formar profissionais comprometidos com os problemas relacionados à saúde coletiva, 
especialmente no Brasil e América Latina.

  A Abrasco conquistou seu espaço junto à comunidade científica da área de saúde. 
Atualmente, conta com 34 membros institucionais (escolas, institutos e departamentos 
de saúde pública/coletiva e medicina preventiva e social) e mais de 3.500 sócios individuais 
(trabalhadores, professores e/ou pesquisadores em saúde). Hoje, é uma das associações 
com maior respeito quanto à produção científica em saúde coletiva.

  Qualificação profissional é uma das diretrizes adotadas pela Abrasco no cumprimento 
de suas propostas com a pós-graduação, com vistas à melhoria e ao enfrentamento 
dos problemas da saúde pública.

 Paulo Marchiori Buss Formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria (1972), com mestrado em 
Medicina Social (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1980), Paulo Buss é pesquisador 
titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, instituição que 
presidiu no período de 2001 a 2008.

 Especialista em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) (1975), foi 
presidente da Associação Latino-americana e do Caribe de Educação em Saúde Públi-
ca (Alaesp) (1998-2000) e da Federação Internacional de Cooperação entre Centros de 
Pesquisa em Sistemas e Serviços de Saúde (1990-1994). Fundador da Associação Brasi-
leira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e seu primeiro secretário executivo 
(1979-1983).Titular da Academia Nacional de Medicina, para a qual foi eleito em sete de 
maio de 2005. Desde março de 2006, coordena a Comissão Nacional sobre Determinan-
tes Sociais da Saúde (CNDSS), criada pelo presidente da República, cujos membros são 
nomeados pelo Ministro da Saúde. A comissão objetiva apresentar evidências sobre os 
determinantes sociais da saúde e formular e programar políticas públicas comprometidas 
com resultados sobre a saúde populacional. Seu trabalho à frente da CNDSS foi impecá-
vel, levando o Brasil a ser o primeiro país a ter um relatório sobre o assunto.

Abrasco, uma história de 
compromisso com a saúde
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 Edna dos Santos Potiguar de 52 anos, morando no Rio de Janeiro desde os sete anos, Edna Enedina Silva 
dos Santos foi aos 47 anos aprovada no concurso para agente comunitário de saúde 
do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, da Escola Nacional de Saúde Pública. 
Responsável por 171 famílias que residem na microárea cinco do Programa Saúde da 
Família do Parque Oswaldo Cruz, conhece e reconhece a história, desejos e demandas 
de cada morador. 

 Promove a saúde na troca de conhecimentos com sua comunidade, prevenindo 
doenças, fortalecendo o saber popular e abrindo portas para que os moradores do 
bairro participem das decisões do centro. Sabe que seu trabalho contribui efetiva-
mente para a construção de um sistema de saúde mais digno para todos. 

 Em seu cotidiano, as ações de vigilância acontecem espontaneamente: “Ângela, sua 
caixa d’água está sem tampa”; “Seu Mário, vamos à caminhada da unidade hoje?”; 
“Marcelo, não jogue o lixo fora da caçamba! Lembre que as ratazanas que você 
reclama nascem lá”; “Dona Lena, seu remédio está vencido”; “Ieda, tomou a vacina 
para rubéola?”. 

 De antemão preocupada com o verão, o seu principal assunto é o controle da 
dengue. Com orgulho, relata que sua equipe resolve, com bastante autonomia, a 
grande maioria dos problemas da população adstrita, sendo realmente o primeiro 
contato da comunidade com o Sistema Único de Saúde. 

 Izabel dos Santos Revolucionária é a palavra que melhor define essa mineira de Pirapora: Izabel dos 
Santos. Enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem Hugo Werneck, sempre 
militou para capacitar os profissionais de nível médio de enfermagem a exercerem 
um trabalho com dignidade e competência. Defensora de um ensino-aprendizagem 
vinculado ao processo real de trabalho do aluno, desenvolveu o projeto Larga 
Escala, que constituiu a base de formulação do Projeto de Profissionalização dos 
Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae).

 A melhoria da qualidade do serviço prestado à população sempre foi compromis-
so dessa especialista em Enfermagem nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Pernambuco, nos quais residiu até sua vinda definitiva para Brasília, em 1975. No 
século passado, início da década de 60, foi convidada pela Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas) para integrar os grupos de discussão de políticas públicas, 
quando realizou viagens para vários países da América Latina. Teve atuação decisiva 
na descoberta da endemia oculta de hanseníase (15 para 45 mil casos novos/ano), 
coordenando em todo o país o processo de capacitação em larga escala de 56 mil 
profissionais de saúde.

EXPOEPI PROMOVE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES E TÉCNICOS DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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  Trabalhou na Opas até sua aposentadoria compulsória, em 1997, mas continuou 
atuando como consultora especial do Ministério da Saúde, na Coordenação Geral 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS (atual Secretaria de Gestão 
da Educação e do Trabalho em Saúde) e na Coordenação Nacional de DST/Aids. 
Participou, ainda, de movimentos de resistência e defesa dos direitos humanos, 
deixando contribuições indiscutíveis para o campo da saúde no Brasil. 

 Tereza Ramos Tereza Ramos, 54 anos, é uma mulher forte de Pernambuco que tem a responsabilidade 
e capacidade de representação do coletivo de agentes comunitários de saúde (ACS) 
de todo o Brasil. Trabalha como ACS desde os 25 anos. Sua atuação é constante 
em diferentes e convergentes frentes de trabalho: acompanhamento das famílias 
sob sua responsabilidade; fortalecimento de parcerias para o enfrentamento dos 
problemas da comunidade; organização dos serviços de saúde, para que efetivamente 
aconteçam os princípios do SUS e a luta incansável pela valorização e reconhecimento 
profissional da categoria que representa. 

 Estampa em sua face a própria história do movimento de organização dos ACS: 
regulamentação da categoria, busca de reconhecimento social e garantia dos direitos 
trabalhistas e a tão sonhada qualificação profissional.

 Tereza se destaca e respeitada entre seus pares pela coerência e firmeza na defesa 
de seus princípios. Como presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comu-
nitários de Saúde sempre zela pela manutenção do vínculo de responsabilização dos 
agentes com as famílias de suas microáreas. Os agentes, afirma, “precisam ser capa-
zes de manter as lutas da categoria sem baixar a guarda no cuidado das suas comu-
nidades. É isso que legitima nosso trabalho”. Ver os usuários e os trabalhadores do 
SUS serem tratados com o mínimo de dignidade e respeito é o seu grande sonho.

   A SVS reconhece em Tereza o trabalho dos milhares de agentes de saúde que ajudam 
a transformar esse sonho em realidade. A ampliação de acesso da população aos 
serviços de saúde, com vínculos de compromissos e responsabilização territorial, é 
um avanço que precisa ser comemorado nesses 20 anos de implantação do SUS.
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Desafio
Contratação de dois cursos de mestrado: 
a) vigilância em saúde nas fronteiras 
b) mestrado profissional para técnicos da SVS

Realização do Programa Certificado em 
Epidemiologia a Distância, em parceria com 
a Opas, Universidade Johns Hopkins e Sgets

Monitoramento de 100% dos cursos de longa e 
curta duração realizados pelo conjunto das áreas 
técnicas da SVS, para fins de monitoramento de 
meta do Mais Saúde

Publicação de quatro edições da Epidemiologia 
e Serviços de Saúde 

Execução das atividades do Plano de Fortalecimento 
da Epidemiologia e Serviços de Saúde

Elaboração do plano para continuidade da rede 
de formação, incluindo discussão sobre temas, 
regiões prioritárias, recursos orçamentários, 
fonte dos recursos

EXPOEPI PROMOVE INTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES E TÉCNICOS DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Campanha de vacinação
      contra a rubéola é a maior
   realizada no mundo

4 67 milhões de pessoas protegidas

4  Investimento de R$ 220 milhões
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No Brasil, a Campanha Nacional de Vacinação para 
a Eliminação da Rubéola, realizada no período de 9 de 
agosto a 12 de setembro de 2008, ratificou o compromisso 
firmado pelos países das Américas, durante a 44ª reunião 
do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), de até 2010 eliminar a rubéola e a síndrome 
da rubéola congênita (SRC). 

Trata-se, simplesmente, da maior campanha de vacinação 
mundial, com a meta de proteger 70 milhões de pessoas: 34,7 
milhões de homens e 35,3 milhões de mulheres. A segunda 
maior ocorreu em 1992, quando 52 milhões de crianças e 
adolescentes brasileiros foram vacinados contra o sarampo.

Entre 1992 e 2000, o Brasil realizou campanhas estaduais 
para implantação da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola) destinada a crianças de um a 11 anos e, posterior-
mente, a mulheres em idade fértil. Esse conjunto de ações diri-
gido a grupos etários diversos provocou importante redução 
na incidência da doença e modificou o ciclo dos surtos, mas 
não conseguiu interromper a circulação do vírus da rubéola. 

Em 2006, houve aumento de casos confirmados da 
doença nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 
2007, vinte estados brasileiros foram afetados, totalizan-
do 8.683 casos. 

Na campanha de 2008 a vacinação foi indiscriminada, 
mas seu foco recaiu sobre o sexo masculino, haja vista que 
em 2007, do total de casos confirmados, 70% correspon-
deram a pacientes homens. Para o país, a vacinação de 
rubéola teve como público-alvo homens e mulheres entre 
20 e 39 anos. No Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte também foram convo-
cados os adolescentes de 12 a 19 anos. 

Por seu ineditismo e amplitude a campanha despertou 
o interesse de diversos países, que enviaram observadores 
para conhecer a ação durante uma semana. Além desses, 
consultores internacionais ajudaram os técnicos brasileiros 
na estruturação da campanha nos estados. 

3

Consulte o Relatório da 
Campanha Nacional de 
Vacinação para Eliminação 
da Rubéola no site 
www.saude.gov.br

A campanha, a maior no mundo, exigiu a preparação de 
uma megaestrutura: oitenta milhões de seringas e agulhas, 
70 mil postos de vacinação, 220 mil pessoas, entre volun-
tários e servidores da saúde, dez aeronaves da Força Aérea 
Brasileira (FAB), 41 mil carros e mais de 600 barcos. 

Na campanha, o ministério aplicou R$ 135,2 milhões na 
aquisição de mais de 84 milhões de doses de vacinas, R$ 8,9 
milhões na compra de 80,1 milhões de seringas e agulhas e 
transferiu R$ 41 milhões para estados e municípios a fim de 
cobrir despesas com diárias, combustíveis e outras necessá-
rias à operacionalização. Foram reservados R$ 3,4 milhões 
para a compra de caixas térmicas e mais R$ 1 milhão para as 
bobinas de gelo reutilizáveis. 

Desde setembro de 2007, a logística da campanha foi dese-
nhada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias 
estaduais e municipais de saúde. Nesse sentido, destaca-se o 
fundamental apoio do Conass e Conasems em todas as fases. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA É A MAIOR REALIZADA NO MUNDO
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A articulação com a rede básica foi reforçada, incluindo, por 
exemplo, o deslocamento de equipes de Saúde da Família e a 
mobilização dos agentes comunitários de saúde.

Adicionalmente, mais de R$ 1 milhão foi destinado à capa-
citação de pessoal. Outros R$ 2,3 milhões foram investidos em 
supervisão e assessoria, além de R$ 2 milhões para materiais 
impressos e R$ 10 milhões para a campanha publicitária. 

Ao todo, o governo federal investiu R$ 204,8 milhões 
na campanha contra a rubéola – o que perfaz R$ 2,9 por 
pessoa vacinada. Contudo, estima-se que para cada dólar 
investido poderão ser economizados US$ 12 no tratamento 
das crianças portadoras da síndrome da rubéola congênita, 
cujo custo é estimado em mais de 200 mil dólares anuais. 
Além disso, os maiores gastos referem-se às pessoas com 
algum grau de deficiência (cegueira, surdez, retardo mental 
e cardiopatias graves, entre outras). Paralelamente, ressalte-
se, a eliminação dos casos pouparia o “custo emocional” às 
famílias, que não pode ser mensurado.

Ministro instala comitê de mobilização 
contra a rubéola

Em 2 de julho de 2008, o Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, instalou o Comitê Nacional de Mobilização 
para Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola 
Congênita (SRC). O comitê contou com o empenho 
de mais de 200 instituições parceiras do governo 
federal na erradicação da doença e da síndrome da 
rubéola congênita no país até 2010, meta definida 
pelo Ministério da Saúde. As instituições parceiras 
representam diversos segmentos públicos e privados, 
como a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
Sesc, Caixa Econômica Federal, Ultragás, Liquigás, 
Vivo, MST, Rede Globo, Wall Mart, Carrefour, Unilever, 
Abia e Abras. As entidades integrantes do comitê 
apoiaram as ações de governo em atividades como 
reforço na divulgação da campanha, mobilização de 
públicos internos, articulação de correspondentes nos 
estados e municípios e cessão de colaboradores e 
espaço para montagem de postos de vacinação.

3

A primeira fase da campanha 
contra a rubéola coincidiu com 
a segunda fase da vacinação 
contra a pólio. Desta forma, as 
peças publicitárias da Rubéola 
conclamaram a vacinação da 
família, em que os adultos se 
vacinaram contra rubéola e as 
crianças tomaram as gotinhas 
contra pólio
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Cobertura de vacinação contra a rubéola ultrapassa 95%
Segundo registros de 16 de janeiro de 2009, no vacinômetro, dispositivo criado pelo Ministério 
da Saúde para informar a cobertura da campanha de vacinação contra a rubéola, cerca de 67 
milhões de pessoas estão protegidas, número que corresponde a 95,79% da população-alvo 
estabelecida para a campanha, efetivada, inicialmente, entre 9 de agosto e 12 de setembro de 
2008 e posteriormente prorrogada para 20 semanas. 

No sexo feminino a cobertura foi de aproximadamente 98,42; no masculino, de 93,12%. 
No grupo entre 12 e 19 anos foram alcançadas altas coberturas precocemente: 108,44%. 
No grupo de 20 a 39 anos o percentual de cobertura ficou próximo da meta estabelecida: 
94,45% (Figuras 5 e 6)2.

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasil livre da 
rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola, Brasil, 2008: relatório. Brasília, 2009.(Série B. Textos 
Básicos de Saúde).

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA É A MAIOR REALIZADA NO MUNDO

5

A segunda fase da 
campanha, intitulada 
Brasil Livre da Rubéola, 
contou com a participação 
de artistas, atletas e 
personalidades com 
destaque na mídia, além 
de todo envolvimento da 
sociedade civil
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Figura 5. Vacinômetro retirado do site da Campanha de Eliminação da Rubéola do dia 16/1/2009

3

A terceira fase 
da campanha focou 
na adesão da 
população masculina 
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Figura 6. Coberturas vacinais na Campanha nacional de vaci-
nação contra rubéola por sexo e faixa etária. Brasil, 2008
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Fonte: SVS/MS.

O vacinômetro foi nova forma de monitorar a adesão 
às campanhas de vacinação. A novidade em relação aos 
países que dele antes fizeram uso é que o Brasil aprimorou 
a adequação das informações e utilizou recursos visuais 
que facilitaram a compreensão de dados e mostraram o 
ritmo da vacinação.

Durante a campanha, o pessoal técnico dos municípios 
digitava o dado diretamente em um sistema que gerava o 
vacinômetro. O caminho percorrido começava na unida-
de de saúde que realizava a vacinação. A seguir, as infor-
mações eram repassadas para a secretaria municipal de 
saúde, que os registrava no sistema disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde.

Os municípios foram orientados a registrar os dados de 
vacinação diariamente, permitindo, assim, o real acompa-

nhamento da situação e o cumprimento da meta semanal 
estimada. A velocidade da informação dependia da estru-
tura da rede de informática disponível, o que tornou o 
sistema dependente dessas condições operacionais.
Por isso, o percentual de vacinados no vacinômetro 
também sinalizava a capacidade dos gestores de agre-
gar e repassar as informações – que muito ajudaram no 
acompanhamento da situação nos estados e orientação 
do trabalho das secretarias.

As regiões Nordeste e Centro-Oeste assinalaram as maio-
res coberturas: mais de 98%, cada. O Norte e o Sudeste 
apresentaram, respectivamente, 97% e 94%. No Sul, o resul-
tado foi de 94% (Tabela 5).

5

A Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação 
da Rubéola demonstrou a maturidade do PNI que liderou 
esse grande esforço nacional e mobilizou diversos 
representantes da sociedade civil organizada

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA É A MAIOR REALIZADA NO MUNDO
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Tabela 5. Cobertura vacinal contra rubéola na Campanha nacional  
de vacinação, por unidade federada, região e sexo. Brasil 2008

UF
Total Homens Total Mulheres Total Geral

POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.

AC 114.756 107.544 93,72 116.070 124.605 107,35 230.826 232.149 100,57

AM 573.083 508.298 88,70 579.316 602.960 104,08 1.152.399 1.111.258 96,43

AP 103.427 100.342 97,02 107.731 109.072 101,24 211.158 209.414 99,17

PA 1.234.115 1.164.196 94,33 1.213.718 1.210.489 99,73 2.447.833 2.374.685 97,01

RO 275.495 262.286 95,21 274.510 278.106 101,31 550.005 540.392 98,25

RR 73.786 68.844 93,30 66.149 73.772 111,52 139.935 142.616 101,92

TO 230.623 210.386 91,23 230.782 218.358 94,62 461.405 428.744 92,92

NORTE 2.605.285 2.421.896 92,96 2.588.276 2.617.362 101,12 5.193.561 5.039.258 97,03

AL 487.393 477.896 98,05 512.847 533.912 104,11 1.000.240 1.011.808 101,16

BA 2.399.611 2.294.757 95,63 2.418.304 2.545.885 105,28 4.817.915 4.840.642 100,47

CE 1.330.753 1.252.508 94,12 1.391.428 1.476.961 106,15 2.722.181 2.729.469 100,27

MA 1.574.224 1.529.194 97,14 1.557.068 1.614.298 103,68 3.131.292 3.143.492 100,39

PB 591.820 535.335 90,46 612.745 616.675 100,64 1.204.565 1.152.010 95,64

PE 1.409.445 1.332.271 94,52 1.485.778 1.514.736 101,95 2.895.223 2.847.007 98,33

PI 503.295 446.666 88,75 512.696 505.159 98,53 1.015.991 951.825 93,68

RN 753.534 689.990 91,57 761.385 758.809 99,66 1.514.919 1.448.799 95,64

SE 336.688 309.195 91,83 350.910 362.028 103,17 687.598 671.223 97,62

NORDESTE 9.386.763 8.867.812 94,47 9.603.161 9.928.463 103,39 18.989.924 18.796.275 98,98

ES 594.937 561.936 94,45 606.357 592.322 97,69 1.201.294 1.154.258 96,08

MG 4.678.705 4.358.653 93,16 4.631.249 4.582.015 98,94 9.309.954 8.940.668 96,03

RJ 3.447.761 3.114.068 90,32 3.562.695 3.371.903 94,64 7.010.456 6.485.971 92,52

SP 6.998.659 6.488.295 92,71 7.230.666 6.775.929 93,71 14.229.325 13.264.224 93,22

SUDESTE 15.720.062 14.522.952 92,38 16.030.967 15.322.169 95,58 31.751.029 29.845.121 94,00

PR 1.728.227 1.574.133 91,08 1.752.800 1.657.226 94,55 3.481.027 3.231.359 92,83

RS 1.739.472 1.504.977 86,52 1.740.188 1.644.135 94,48 3.479.660 3.149.112 90,50

SC 1.012.096 981.043 96,93 1.006.959 984.220 97,74 2.019.055 1.965.263 97,34

SUL 4.479.795 4.060.153 90,63 4.499.947 4.285.581 95,24 8.979.742 8.345.734 92,94

DF 430.806 428.238 99,40 480.047 462.628 96,37 910.853 890.866 97,81

GO 1.016.663 988.121 97,19 1.056.213 1.067.894 101,11 2.072.876 2.056.015 99,19

MS 387.315 374.345 96,65 391.044 397.221 101,58 778.359 771.566 99,13

MT 745.236 715.762 96,05 727.445 737.052 101,32 1.472.681 1.452.814 98,65

C.OESTE 2.580.020 2.506.466 97,15 2.654.749 2.664.795 100,38 5.234.769 5.171.261 98,79

BRASIL 34.771.925 32.379.279 93,12 35.377.100 34.818.370 98,42 70.149.025 67.197.649 95,79

Fonte: SVS/MS.
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Nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
 Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Roraima, Rondô-
nia, Santa Catarina e Sergipe a cobertura alcançou 95% ou 
mais da população-alvo. Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Tocantins (22,2%) apresentaram 
percentuais entre 90% e 94,9%. Constata-se, portanto, que 
nenhum estado teve cobertura abaixo de 90%.

Das 26 capitais, 22 (84,6%) ultrapassaram os 95%: Rio 
Branco, Manaus, Macapá, Belém e Porto Velho (Norte); 
Maceió, Salvador, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, 
Teresina, Natal e Aracaju (Nordeste); Vitória, Belo Horizon-
te e São Paulo (Sudeste); Curitiba, Florianópolis e Porto 
Alegre (Sul); Goiânia e Cuiabá (Centro-Oeste). As capitais 
com coberturas mais baixas foram Boa Vista (94,65%), 
Campo Grande (90,58%), Rio de Janeiro (90,21%) e 
Palmas (76,86%).3 

3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vaci-
nação para eliminação da rubéola, Brasil, 2008: relatório. Brasília, 2009.(Série B. 
Textos Básicos de Saúde).

Desafio
Para eliminar a rubéola e a síndrome da rubéola 
congênita (SRC) faz-se necessário o incremento das 
ações relacionadas à vigilância epidemiológica e a 
manutenção da vacinação na rotina dos serviços 
de saúde.

3

Mais de 200 entidades da 
sociedade civil participaram 
da mobilização 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA É A MAIOR REALIZADA NO MUNDO
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Contrato de gestão entre 
       a SVS e Fiocruz estabelece 
regras para o abastecimento 
          de imunobiológicos

4 Aquisição de 128 milhões de doses 
de imunobiológicos 

4  Investimento de R$ 407 milhões
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A Secretaria de Vigilância em Saúde e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinaram, em 31 de julho de 
2008, contrato de gestão que determinou ações conjuntas 
para a implementação de medidas de natureza adminis-
trativa com o propósito de garantir a produção e distri-
buição de imunobiológicos e outros insumos estratégicos 
destinados aos programas de vigilância em saúde. Desde 
então, novo marco se estabeleceu nas relações entre os dois 
órgãos. Antes, a aquisição desses produtos estava condicio-
nada a processos burocráticos para atendimento a deman-
das específicas ou pontuais, comprometendo a agilidade, o 
que favorecia riscos de desabastecimento. 

Ao estabelecer atribuições a cada uma das partes no 
sentido de garantir o suprimento da rede pública com 
imunobiológicos e outros insumos críticos em quantida-
de e qualidade que atendam a demanda da população, 
o contrato constituiu ato de inovação da gestão. Assim, 
coube a SVS/MS definir a estimativa do quantitativo das 
necessidades de imunobiológicos no prazo de dois anos de 
antecedência ao ano de exercício de utilização desse insu-
mo, permitindo significativo avanço na capacidade do insti-
tuto Bio-Manguinhos programar sua produção. 

Além de ampliar o atendimento à demanda, espera-se 
economizar custos e potencializar a efetividade das ações 
de prevenção de doenças imunopreveníveis e a adoção de 
medidas de controle de doenças em situações de emergên-
cia epidemiológica.

Outra vantagem do contrato foi a possibilidade de estru-
turar os recursos orçamentários de acordo com as necessi-
dades reais de investimentos, despesas variáveis e custos 
fixos de gestão, sem engessamentos burocráticos negocia-
dos ano a ano. O contrato de gestão tem vigência de cinco 
anos, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, 
podendo ser prorrogado por igual período ou alterado em 
comum acordo entre as partes mediante Termo Aditivo.

Entre os imunobiológicos previstos no contrato, encon-
tram-se as vacinas contra Haemophilus B + DPT (tetravalente), 
contra febre amarela, antipólio oral, contra Haemophilus B, 
meningite A e C, tríplice viral e rotavírus. Em relação a outros 
insumos, estão garantidos os reativos diagnósticos para leish-
maniose humana e canina, leptospirose, doença de Chagas, 
esquistossomose, e teste rápido para HIV.

Desafio
Estruturação do comitê de mobilização/vacinação 
da família

Discussão sobre a expansão do público-alvo para 
a vacina influenza

Capacitação de monitores e equipes de 
saúde indígena

Criação de Boletim Epidemiológico em 
Farmacovigilância, em parceria com a Anvisa

Elaboração de manual sobre a gestão de insumos 
estratégicos no âmbito do PNI

Implantação das normas sobre o uso, descarte 
e encaminhamento para análise de imunológicos 
sob suspeita (Incqs) 

Diagnóstico da situação rede de frio (Mais Saúde)

Aquisição de 90 sistemas de energia solar

CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A SVS E FIOCRUZ ESTABELECE REGRAS PARA O ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS
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Combate à dengue 
            recebe maior volume 
      de recursos da história

4 População brasileira beneficiada

4  Investimento de R$ 472,7 milhões
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Em 2008, o trabalho de combate à dengue ganhou 
o reforço financeiro do Ministério da Saúde. A estratégia 
proporcionou um aumento imediato de R$ 128 milhões 
no Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) que é 
destinado ao desenvolvimento de todas as ações de vigi-
lância em saúde incluindo as de prevenção e controle da 
dengue. Esse recurso adicional a ser empregado em ações 
de prevenção e controle da doença permitiu, entre outros 
pontos, ampliar o combate ao vetor.

Ao todo, em 2008, foram destinados mais de R$ 472,7 
milhões, que incluem ainda o investimento de R$ 40,3 milhões 
em campanha publicitária, veiculada em todo o país, e R$ 13,3 
milhões na compra de equipamentos e veículos para reforçar 
a estrutura já existente nos estados. O investimento permitiu a 
compra de 340 veículos (carros e motocicletas) e 300 máquinas 
a serem usadas por equipes de vigilância em campo. A conta do 
Ministério da Saúde também incluiu mais de R$ 269 ,9 milhões 
gastos com a folha de pagamento de agentes de saúde lotados 
nos municípios que trabalham com vigilância, R$ 20 milhões 
de com aquisição e distribuição de inseticidas e R$ 1,2 milhão 
com capacitação de recursos humanos. Esse é o maior volume 
de recursos já investidos de forma específica, pelo Ministério da 
Saúde, com essa finalidade, além da possibilidade de utilização 
dos recursos do TFVS global.

Os recursos adicionais de R$ 128 milhões foram destina-
dos a municípios considerados prioritários para a estratégia 
nacional de combate à doença. Foram beneficiadas áreas de 
fronteira, turísticas, integrantes de regiões metropolitanas 
e com mais de 50 mil habitantes, incluindo assim todas as 
capitais. O objetivo do ministério, acordado com o Conass e o 
Conasems, foi potencializar a capacidade de 633 secretarias 
municipais de saúde para intensificar as ações de prevenção 
e controle. Puderam, por exemplo, entre outras, contratar 
pessoal, definir e ampliar os modelos de atendimento, imple-
mentar ações de combate ao mosquito. 

5

O ACS desempenha papel importante 
no combate à dengue, desenvolve 
ações de educação e mobilização junto 
à comunidade

COMBATE À DENGUE RECEBE MAIOR VOLUME DE RECURSOS DA HISTÓRIA
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O Brasil unido contra a dengue
A campanha educativa “Brasil Unido Contra a Dengue”, veicu-
lada em todos os meios de comunicação em 2008, revela o 
empenho do Ministério da Saúde em mobilizar a população 
brasileira para o combater à dengue. Em 2007, desenca-
deou-se um processo de avaliação independente do Progra-
ma Nacional de Controle da Dengue, com a participação de 
especialistas da Organização Pan-Americana e da comunida-
de científica, que ratificaram as ações desenvolvidas e afirma-
ram que a tecnologia disponível no mundo, validada para o 
controle do vetor, já está implantada no Brasil.

O “fortalecimento da capacidade de respostas às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária, influenza, hepatite e aids” constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida para o ano de 2008. 
Além disso, o Programa Mais Saúde: Direito de Todos enfa-
tiza, em uma de suas diretrizes, ser necessário “mobilizar a 
sociedade e o Estado em torno de um grande esforço articu-
lado e intersetorial para uma ação convergente nos determi-
nantes sociais da saúde e para a conscientização das pessoas 
para as práticas e os comportamentos saudáveis”.

Para intensificar o desenvolvimento de ações interseto-
riais, foi instituído em 10 de outubro de 2008 (Portaria nº 
2.144) o Grupo Executivo Interministerial, coordenado pelo 
Ministério da Saúde e integrado pelos ministérios das Cida-
des, Defesa, Educação, Integração Nacional, Justiça, Meio 
Ambiente, do Turismo, além da Casa Civil e Secretaria de 
Comunicação Social, da Presidência da República. 

As principais ações desenvolvidas pelo Ministério da 
Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e munici-
pais de saúde, para o combate à dengue abrangem todos 
os aspectos envolvidos na transmissão e danos causados 
pela doença. Nesse sentido, estratégias e tecnologias de 
grande envergadura têm sido desenvolvidas e podem ser 
agrupadas nas seguintes dimensões: 

 

Articulação política intersetorial

▶ Parceria com o Ministério da Integração Nacional para 
induzir a discussão de medidas relacionadas ao con-
trole da dengue no âmbito da secretaria-executiva dos 
conselhos deliberativos para o desenvolvimento do 
Nordeste e da Amazônia; coordenar e promover, em 
articulação com estados, municípios e Distrito Fede-
ral, a implementação de ações contingenciais para o 
controle da dengue junto aos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec), priorizando 
os 13 aglomerados de maior risco;

▶ Parceria com o Ministério da Educação para incluir nos cur-
rículos escolares métodos de priorização da eliminação de 
criadouros potenciais do Aedes aegypti; manutenção de 
escolas, universidades e demais ambientes livres de cria-
douros do vetor; atividades de comunicação social;

▶ Parceria com o Ministério da Defesa para viabilizar o 
apoio das Forças Armadas, onde for necessário, no 
combate ao mosquito e em ações de educação e mo-
bilização em saúde. O Ministério da Saúde e as se-
cretarias estaduais de saúde responsabilizam-se pelo 
treinamento das tropas (2.321 militares disponíveis 
em 10 estados); atuação complementar das Forças Ar-
madas na assistência aos pacientes nas áreas de risco;  
organização de ações de educação e mobilização so-
bre a prevenção da dengue para militares e suas famí-
lias, locais de trabalho e quartéis;

▶ Parceria com o Ministério das Cidades para promover 
articulação com as companhias estaduais de saneamen-
to, visando viabilizar o aumento da cobertura do abas-
tecimento regular de água, principalmente nas regiões 
metropolitanas, evitando que a população armazene 
água em tambores e/ou tonéis, potenciais criadores do 
mosquito da dengue; coleta e destino adequado dos 
resíduos sólidos; Plano Nacional de Saneamento – Pacto 
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de indicadores; e planos diretores municipais que po-
dem indicar tipos de construção e organização das 
áreas urbanas, de modo a dificultar a multiplicação de 
criadouros do Aedes aegypti;

▶ Parceria com o Ministério do Meio Ambiente para a im-
plementação da resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que determina o recolhimento de 
pneus pelas indústrias e importadores, para a redução de 
criadouros de Aedes aegypti em pneus e mobilização dos 
agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a divulgação 
de mensagens educativas sobre o controle da dengue;

▶ Parceria com o Ministério da Justiça para integrar as 
secretarias estaduais de segurança pública com as se-
cretarias estaduais e municipais de saúde quanto às 
estratégias para garantir a execução das ações de con-
trole da dengue, haja vista que há recusa por parte da 
população em permitir o acesso, a seus domicílios, dos 
agentes de combate aos vetores; 

▶ Parceria com o Ministério do Turismo para articular com 
a Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav) 
a orientação da manutenção de ambientes livres de 
Aedes aegypti em hotéis, pousadas, centros de conven-
ções, etc.; criar mecanismos de orientação aos turistas 
que venham a apresentar quadros febris, com indicação 
de unidades de saúde de referência, para uma atenção 
médica adequada e a coleta oportuna de amostras de 
sangue com vistas ao isolamento viral; articular com a 
Abav a reprodução das campanhas de mobilização;

▶ Parceria com a Secretaria de Comunicação Social para 
garantir espaço na mídia, destinado à veiculação de in-
formações sobre métodos de prevenção contra a den-
gue, e articular com as áreas de comunicação de outros 
ministérios a multiplicação das mensagens educativas 
sobre a prevenção e controle;

▶ Parceria com o Ministério dos Transportes para estabe-
lecer parcerias entre o Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes (Dnit) e as secretarias estaduais 
e/ou municipais de saúde, com vistas à redução de cria-
douros de Aedes aegypti nos anéis rodoviários e em áre-
as urbanas da malha ferroviária;

▶ Assessoria, por meio do Grupo Executivo instituído em 
abril, ao desenvolvimento dos planos de ação para en-
frentamento da dengue em 13 aglomerados urbanos de 
12 estados considerados prioritários (SE, MG, ES, RO, RN, 
CE, PA, AL, BA, SP, GO, RJ). As diretrizes desses pla-
nos são: organização da rede de atenção ao pacien-
te; intensificação das atividades de combate ao vetor; 
aprimoramento de sistemas de vigilância para rápida 
detecção de surtos;

3

Ações de controle vetorial 
promovido ACE
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▶ Fortalecimento da comunicação direta com todos os 
governadores, por meio de reuniões nas quais questões 
ligadas ao controle da dengue foram detalhadas e da 
expedição de avisos sobre a situação da doença nos res-
pectivos estados; 

▶ Envio, pelo Ministério da Saúde, de cadernos sobre a 
situação da dengue a todos os governadores, enfatizan-
do a importância da prioridade política para as ações 
intersetoriais de controle, como a integração e partici-
pação das áreas de educação, abastecimento regular de 
água, limpeza urbana, meio ambiente, turismo e justiça, 
entre outras.

Planejamento, gestão e avaliação

▶ Revisão e elaboração de planos para o enfrentamento da 
dengue em 13 regiões metropolitanas de 12 unidades 
federadas, por intermédio do trabalho conjunto entre as 
três esferas de governo (Ministério da Saúde, secretarias 
estaduais e municipais de saúde). Essa medida é de grande 
importância para a estruturação das ações de prevenção, 
controle e assistência aos pacientes com dengue, sendo 
priorizados os estados com maior potencial de dissemina-
ção do DENV2, sorotipo diretamente ligado às epidemias 
mais graves no primeiro semestre de 2008;

▶ Integração com a atenção básica nos municípios, 
apoiados pelos estados, com a finalidade de estabe-
lecer procedimentos que permitam que os agentes do 
PACS e as equipes do PSF possam assumir efetivamen-
te as ações de diagnóstico e tratamento da dengue.

Assessoria técnica

▶ Contratação de 31 consultores para assessoramento direto 
às secretarias estaduais de saúde;

▶ Realização de reunião com o Comitê Técnico de Asses-
soramento e Acompanhamento do Programa Nacional 

de Controle da Dengue, para discutir a situação epide-
miológica e as medidas a serem implementadas, con-
siderando o aumento da circulação do DENV2 no país 
e, ainda, a existência de municípios onde esse sorotipo 
não foi reintroduzido, o que infere a possibilidade da 
ocorrência de novas epidemias. As reuniões do comitê 
ocorrem, em média, a cada 45 dias; 

▶ Ampliação, em conjunto com as secretarias estaduais de 
saúde, da assessoria e das visitas de supervisão técnica 
às capitais de municípios das regiões metropolitanas, 
objetivando discutir, apoiar e implantar medidas para a 
melhoria das ações de prevenção e controle da dengue.

Ações ambientais (combate ao mosquito)

▶ Fornecimento de inseticidas, biolarvicidas e kits para 
diagnóstico, a todas as secretarias estaduais de saúde;

▶ Implantação de 323 ecopontos em 21 das 27 UFs, em 
articulação com a iniciativa privada, para recolhimento 
e destino adequado de pneus; 

▶ Distribuição de 1.858 veículos, 997 nebulizadores, 827 pul-
verizadores, 477 microscópios e 385 microcomputadores, 
para fortalecer a infra-estrutura de estados e municípios;

▶ Investimento de R$ 2,9 bilhões do PAC Saneamento para 
diminuir a incidência de dengue;

▶ Cessão de mais de 18 mil agentes de campo aos estados 
e municípios;

▶ Transferência adicional de R$ 55 milhões/ano para a con-
tratação de agentes de campo (6.671 agentes contrata-
dos em 587 municípios);

▶ Conclusão do estudo de campo da efetividade do BTI 
(larvicida biológico) em João Pessoa/PB, Caicó/RN, Forta-
leza/CE e Niterói/RJ;

▶ Conclusão do estudo de caracterização e avaliação 
de equipamentos de aplicação de ultra baixo volume 
(UBV-Fumacê).
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Vigilância epidemiológica e entomológica

▶ Coordenação e apoio à realização do Levantamento Rápi-
do de índices de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) em 
164 municípios de maior risco para a dengue. O LIRAa 
permite identificar as principais áreas de risco em cada 
município e os principais criadouros do vetor, ajudando a 
direcionar a intensificação das ações de combate;

▶ Elaboração da ficha para a investigação de óbitos 
por dengue.

Apoio diagnóstico

▶ 122 laboratórios para diagnóstico em todas as UFs; 
▶ Dois laboratórios de fronteira para monitorar a entrada 

de novos sorotipos virais;
▶ Quatro laboratórios sentinela (Fortaleza/CE, Recife/PE, 

Marília/SP e Rio de Janeiro/RJ) para monitorar a resis-
tência dos inseticidas em municípios sentinelas.

Capacitação de pessoas

▶ Desde novembro de 2008, mais de 300 professores de 
Medicina e Enfermagem, capacitados pelo Ministério da 
Saúde em parceria com universidades, trabalham como 
multiplicadores, estendendo os conhecimentos para 
31,6 mil pessoas que atuam diretamente em saúde, 
como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem 
e agentes comunitários;

▶ Elaboração e distribuição de 380 mil exemplares do 
manual Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto 
e criança, para as unidades de saúde do SUS;

▶ Elaboração e distribuição de 350 mil CD-ROM sobre a 
atenção ao paciente com dengue, em articulação com 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação 
Médica Brasileira (AMB); 

▶ Elaboração e distribuição de 330 mil exemplares do ma-
nual técnico Dengue: manual de enfermagem – adulto 
e criança; 

▶ Elaboração de um número específico sobre vigilância 
em saúde na série Cadernos de Atenção Básica;

▶ Envio de manuais de capacitação pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) para profissionais de saúde, 
por meio de duas mil operadoras e seguros de saúde;

▶ Disponibilidade de auto-avaliação de conhecimentos so-
bre dengue, por meio da internet e envio de manuais de 
capacitação para médicos; 

▶ Realização de curso destinado aos secretários municipais 
de saúde, em articulação com o Conasems, sobre as res-
ponsabilidades das prefeituras no combate à dengue;

▶ Capacitação de técnicos de vigilância epidemiológica 
em investigação de casos de febre hemorrágica da den-
gue (FHD);

▶ Realização do IV Curso Internacional de Gestão Integrada 
de Prevenção e Controle da Dengue, do II Fórum de Ciência 
e Tecnologias em Dengue e do Seminário Internacional de 
Novas Tecnologias para Prevenção e Controle da Dengue.

Campanhas educativas

▶ Em parceria com o setor privado e o terceiro setor, o poder 
público desenvolveu e veiculou campanhas educativas e 
de mobilização em caráter permanente e regionalizada, 
observando as especificidades locais. Esse trabalho teve 
início com a veiculação da campanha “Combater a den-
gue é um dever meu, seu e de todos. A dengue pode ma-
tar”. Exemplos de parcerias: Unilever, Rede McDonald’s, 
Ambev, Cesp, Leroy Merlin, CNI, CEF, Banco do Brasil, 
Rede Globo, Infraero, Anfarmag, Jornal JB, Rádio Nova 
Brasil FM, bandas musicais, Associação Brasileira de Su-
permercados, Sesi, etc.; 

▶ Investimento de 40 milhões em campanhas publicitárias 
com veiculação nacional em rádio, TV e mídias exteriores; 

▶ Veiculação, em todos os meios de comunicação, da cam-
panha educativa “Combater a dengue é um dever meu, 
seu e de todos. A dengue pode matar”, em 2007, e da 
campanha “Brasil Unido Contra a Dengue”, em 2008;

COMBATE À DENGUE RECEBE MAIOR VOLUME DE RECURSOS DA HISTÓRIA
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▶ Em parceria com o Ministério da Educação, foram veicula-
das informações em publicações como Nova Escola, Carta 
na Escola e Escola Pública e no Portal do Professor, além 
da disponibilização de filmetes educativos para crianças e 
jovens. O “Vila Saúde”, resultado dessa parceria, consiste 
em filmes educativos a serem exibidos nas escolas e tevês 
públicas. Os filmes são espécie de mininovelas de um só 
capítulo, com histórias envolventes, sintonizadas com o 
público e recheadas de diálogos divertidos.

Mobilização

▶ Envio de correspondência a cada médico e a todas as 
equipes de Saúde da Família no Brasil, ressaltando a im-
portância do diagnóstico precoce e atenção oportuna 
aos pacientes suspeitos de dengue;

▶ Sensibilização de aproximadamente 43 mil líderes co-
munitários, por telefone;

▶ Apoio à formação de comitês, com a mobilização de 70 
mil conselheiros de saúde;

▶ Envio de material informativo a mais de quatro mil emis-
soras comunitárias.

Novas tecnologias para o combate à dengue

▶ Armadilha para mosquito com sistema de monitora-
mento em tempo real;

▶ Teste NS1;
▶ Net Dengue.

 

4

Peças da campanha publicitária 
de 2007 (acima) e da campanha 

de 2008 (ao lado)
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 Desafio
Ampla pesquisa (amostra nacional), encomendado 
pelo Ministério da Saúde sobre campanhas publici-
tárias de dengue, revela que 96% dos entrevistados 
só recordava as campanhas quando estimulados. 
As informações reforçam o desafio que é transfor-
mar o conhecimento confirmado da população em 
ações concretas de mudanças de prática. Apesar 
da intensa veiculação de peças na mídia em perío-
dos específicos, ainda é baixa a adoção de medidas 
individuais para a eliminação dos criadouros poten-
ciais do Aedes aegypti. Cerca de 80% de seus cria-
douros localizam-se em ambiente domiciliar, como 
pratos de vasos de plantas, tonéis, tambores, caixas 
d’água, lajes descobertas, pneus, etc.

Pequenos e médios municípios, com menos de 
100 mil habitantes, concentram 43% dos 481.316 
casos de dengue registrados. A informação consta 
do último levantamento sobre a doença, feito pelo 
Ministério da Saúde no período de janeiro a setem-
bro de 2007. Segundo o ministério, tal fato refle-
te a necessidade de maior articulação intersetorial 
nas ações de combate ao mosquito nessas regiões. 
O levantamento mostra que cidades com até 100 
mil habitantes registraram 206.143 casos em 2007, 
seguidas das com população entre 100 mil e 500 mil 
habitantes, que concentraram, nos meses analisados, 
27% das notificações de dengue no país (130.906). 
Municípios com população entre 500 mil a um 
milhão de habitantes concentraram 16% do total de 
casos (77.256). De acordo com o balanço, o maior 
número de casos de dengue (414.305) concentra-se, 
portanto, em municípios com menos de um milhão 
de habitantes.

COMBATE À DENGUE RECEBE MAIOR VOLUME DE RECURSOS DA HISTÓRIA
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Casos de malária caem 
      33,4% na Amazônia Legal

4 22 milhões de 
brasileiros beneficiados

4  Investimento de 
R$ 12,7 milhões (ano 2008)
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Os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde revelam 
queda expressiva dos casos de malária na região da Amazô-
nia Legal. Entre janeiro e setembro de 2008 foram notifi-
cados 241.420 casos da doença. Em 2007, no mesmo 
intervalo de tempo, 362.518 – redução de 33,4%. Nesse 
período, o Sistema de Informações de Vigilância Epidemio-
lógica (Sivep-Malária) do Programa Nacional de Controle da 
Malária (PNCM) registrou diminuição de 50,3% dos casos de 
infecção por Plasmodium falciparum, protozoário responsá-
vel pela forma mais grave da doença: de 74.808 casos, em 
2007, para 37.200, em 2008.

71

5

Rem vel dolorer 
alit lor sit accum 
dolessi smodigna 
feuisim vel illum 
zzriurer

O número de internações teve queda substancial de 43,9%: 
4.496 casos em 2007 e 2.522, em 2008. A região da Amazônia 
Legal abrange os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, 
Rondônia, Acre, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, e concen-
tra 99,9% das notificações de malária no país. 

Todos os estados apresentaram queda na incidência de 
casos no período avaliado. A maior queda foi no estado 
do Acre (45,4%), seguida por Rondônia (44,4%), Amapá 
(43,2%), Roraima (40,8%), Tocantins (38,8%), Mato Grosso 
(38,4%), Maranhão (34,4%), Amazonas (32,2%) e Pará 
(11,8%) (Tabela 6).

Tabela 6. Número de casos de malária. Amazônia Legal, janeiro 
a setembro de 2007

UF 2007 2008 Redução %

AC 38.230 20.883 45,4

RO 65.597 36.457 44,4

AP 15.623 8.869 43,2

RR 11.737 6.953 40,8

TO 224 137 38,8

MT 4.919 3.032 38,4

MA 5.679 3.728 34,4

AM 162.238 109.966 32,2

PA 58.271 51.395 11,8

Fonte: Sivep-Malária e Datasus.

3

A expansão da rede de diagnóstico, 
o tratamento oportuno e adequado 
de pacientes e a inclusão de novo 
medicamento, após 2006, no esquema 
terapêutico contribuíram para a queda 
no números de casos da doença

CASOS DE MALÁRIA CAEM 33,4% NA AMAZÔNIA LEGAL
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A expansão da rede de diagnóstico, o tratamento opor-
tuno e adequado de pacientes e a inclusão de novo medi-
camento, após 2006, no esquema terapêutico contribuíram 
para a queda. 

Novo esquema de tratamento 
melhora o controle dos casos de 
malária por P. falciparum
Os estudos de monitoramento da eficácia mostraram ne-
cessidade de mudança no esquema de primeira escolha no 
tratamento da malária por P. falciparum. Com base nesses 
resultados e seguindo a recomendação da Câmara Técnica 
de Terapêutica de Malária, o esquema de tratamento sofreu 
alteração, passando-se a utilizar Artemeter+Lumefantrina 
(Coartem®) como primeira escolha para tratar casos não 
complicados de malária por P. falciparum. 

A implantação desses derivados da artemisinina foi 
processual, ocorreu conforme a capacidade de gestão de 
cada estado. No final de 2006, o Amazonas iniciou a subs-
tituição e, em 2007, os municípios dos estados da Amazô-
nia Legal já utilizavam o novo esquema de tratamento.

3

A inclusão de microscopista 
nas Equipes Saúde da Família foi 
acompanhada da equipagem dos 
postos de trabalhos

Em 2007, a partir da implementação do novo esquema 
de tratamento (Figura 8), observa-se queda significativa 
no número de casos de malária. Por outro lado, verifica-se 
redução mais acentuada na notificação de casos de malá-
ria por P. falciparum (-45,9% a -55,6%) do que P. vivax 
(-22,8% a -35,6%).

Figura 8. Percentual de variação mensal da ocorrência de 
casos de malária de janeiro a julho de 2008 em relação a 
2007, por espécie. Amazônia Legal
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Fonte: Sivep – Malária/SVS/MS.
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Desafio
Conclusão da implantação de novo esquema 
terapêutico para P. falciparum

Publicação do Manual de gestão da malária

Implantação de mecanismo de repasse de recursos 
para a realização dos levantamentos para emissão 
do Atestado de Condições Sanitárias para Malária 
(ATCS) pelos estados

Participação das oficinas estaduais do Incra e MMA

Implantação e avaliação dos mosquiteiros 
impregnados

Monitoramento e assessoria em RO para o 
 controle da malária nas áreas de influência 
das usinas hidrelétricas

Elaboração e aprovação de proposta de 
financiamento pelo Fundo Global 

Supervisão e assessoria permanente aos estados

CASOS DE MALÁRIA CAEM 33,4% NA AMAZÔNIA LEGAL
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Estratégias e tecnologias 
      efetivas requalificam Programa 
  de Controle da Hanseníase

4 Mais de 15 mil unidades básicas de saúde 
com o programa implantado

4  Investimento de R$ 11,6 milhões (ano 2008)
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Nos dois últimos anos, o Programa Nacional de Controle da 
Hanseníase (PNCH) vem sendo requalificado por estratégias 
e tecnologias mais efetivas e que promoveram mudanças 
na meta que previa a eliminação da doença (menos de um 
caso/10 mil habitantes) e nos processos de trabalho. As novas 
diretrizes do PNCH foram aprovadas pelo Grupo Técnico de 
Vigilância em Saúde da Comissão Tripartite e pela Comissão 
de Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde (SNVS)4.

No primeiro caso, as mudanças realizadas objetivaram 
corrigir distorções que levaram à superestimação do alcance 
da meta de eliminação e à subestimação do comportamento 
epidemiológico da doença, provocando o esgotamento dos 
estoques estratégicos de medicamentos em 2006 e 2007.

Desde 2004, o cálculo do coeficiente de detecção foi alte-
rado pelo PNCH, passando-se a incluir como casos novos de 
hanseníase apenas os registrados na base de dados do Siste-
ma de Notificação de Agravos de Notificação (Sinan) em nível 
federal, até o dia 15 de janeiro, em vez de 13 de março, como 
anteriormente. Considerando-se que o Sinan não é atualizado 
em tempo real, nem todos os casos diagnosticados no ano 
anterior são incluídos, até janeiro, em sua base de dados. Essa 
situação alterou a tendência da série histórica, sugerindo, 
aparentemente, queda do número de casos novos detectados. 
Essa distorção também era agravada pelo cálculo da prevalên-
cia de ponto, construído apenas com o número de casos em 
tratamento no mês de dezembro. Nesse sentido, o acúmulo, 
ano a ano, de casos diagnosticados e não informados à Orga-
nização Pan-Americana da Saúde (Opas)/Organização Mundial 
da Saúde (OMS), organismos responsáveis por intermediar a 
provisão de medicamentos, levou à doação de quantitativo 
inferior às necessidades do país, causando o desabastecimen-
to das unidades de saúde e, consequentemente, a interrupção 
do tratamento de pacientes.

4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Controle da Hanseníase: 
relatório de gestão – maio de 2007 a dezembro de 2008. Brasília, 2009. 

5

Ampliaram-se as parcerias com 
instituições de pesquisa, entidades 

científicas e organizações não 
governamentais da cooperação 

internacional e nacionais
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Para solucionar o problema foram adotadas as recomen-
dações da Nota Técnica nº 10/2007/PNCH/Devep/SVS. Suas 
normas enfocam essencialmente três aspectos importantes da 
questão: a) mudança no cálculo do coeficiente de detecção 
de casos, que passa a utilizar a base de dados existente no 
nível federal em 31 de julho do ano seguinte ao da referência; 
b) adoção da proporção de cura dos casos novos diagnos-
ticados como indicador de efetividade do tratamento e do 
próprio controle da doença e c) o coeficiente de prevalência, 
que sofre muitas influências operacionais, passa a ser um indi-
cador secundário e complementar para atender solicitações 
de avaliações especiais ou externas, e para comparação com 
outros países. Finalmente, a nota técnica reconhece que “a 
terminologia “eliminação”, implicitamente ligada à “meta de 
eliminação”, baseada nesse indicador, torna-se inadequada 
para nominar a área técnica de hanseníase, que volta a ser 
Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH)”.

No segundo caso, para romper o enfoque vertical de 
algumas ações programáticas, deu-se ênfase à descentraliza-
ção do controle da hanseníase, estratégia mais apropriada à 
ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento precoces, 
e à redução de incapacidades e de focos de transmissão da 
doença. Com esse objetivo, buscou-se a adesão dos estados 
e municípios à política de descentralização e fortalecimento 
da atenção básica e da estratégia Saúde da Família. Nesse 
sentido, além de outras decisões, se buscou a aproximação e  
integração com áreas afins no Ministério da Saúde, em parti-
cular a Gerência do Sinan/SVS, o Departamento de Atenção 
Básica/SAS e o Departamento de Gestão da Educação em 
Saúde/Sgetes, setores fundamentais para a execução das 
ações relativas à informação, descentralização e capacitação 
permanente dos profissionais de saúde.

Pactos estabelecem indicadores 
e metas para o controle da hanseníase
O controle da hanseníase fundamenta-se no diagnóstico e 
tratamento precoces dos casos, visando eliminar fontes de 
infecção e evitar sequelas resultantes do diagnóstico tardio 
e da falta de acompanhamento adequado. No Brasil, defi-

niu-se como indicador de seu monitoramento o coeficiente 
de detecção geral e em menores de 15 anos, pois expres-
sa a força de transmissão recente e a tendência da ende-
mia. Para facilitar a realização de análises comparativas 
com outras doenças, determinou-se que sua apresentação 
seria por 100 mil habitantes. Essa mudança foi divulgada, 
amplamente, em todos os eventos nacionais e internacio-
nais, com o respaldo da comunidade científica.

Estudos de tendência realizados pelo PNCH mostram a 
desaceleração na ocorrência de casos novos em crianças. 
No entanto, ainda existem muitas áreas endêmicas, com 
aglomerados de casos e elevada incidência em menores de 
15 anos. Nesse sentido, a meta de redução de 10%, até 
2011, do coeficiente de detecção em menores de 15 anos 
foi inserida no Programa Mais Saúde e no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC).

O indicador expresso na proporção de cura entre os casos 
novos diagnosticados foi adotado para monitoramento das 
ações do plano plurianual (PPA) e do Pacto de Gestão, pois 
reflete resultados das atividades de captação de casos e 
mede a efetividade dos serviços em assegurar a adesão ao 
tratamento até a alta. É indicador de grande relevância e, 
uma vez que a cura reduz os focos de contágio, espera-se 
atingir 90% de cura dos casos em tratamento até 2011.

Além desses indicadores foram inseridas, como ações, 
na programação das ações de vigilância em saúde (Pavs): 
avaliação do grau de incapacidades físicas I e II nos casos 
novos de hanseníase diagnosticados; avaliação do grau de 
incapacidades físicas I e II nos casos curados de hanseníase 
e exame dos contatos intradomiciliares dos casos novos de 
hanseníase, de acordo com as normas preconizadas. Embora 
constituam indicadores padronizados e utilizados no PNCH, 
não foram estabelecidas metas nacionais, ficando os estados 
responsáveis por apresentar suas propostas, de acordo com 
as necessidades locais e os parâmetros recomendados.

O Quadro 5 apresenta a síntese dos indicadores, 
metas, parâmetros de avaliação e situação em 2008. 
Sua definição foi acompanhada de investimentos para a 
melhoria da qualidade da informação e maior clareza na 
interpretação dos resultados.
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Quadro 5. Indicadores do PNCH no macroplanejamento de governo e nos pactos do SUS5

Indicador Inserção Meta Situação 2008

Descentralizar ações 
de controle para UBS PPA Aumentar de 38% (2007) para 50% a UBS/PI em 2008: 

15.750 UBS/PI
12.949 UBS/PI*
Meta atingida: 82,2%

Coeficiente de detec-
ção de casos novos em 
menores de 15 anos

PAC – 
Mais Saúde

Reduzir em 10% o coeficiente de detecção (CD) em 
menores de 15 anos até 2011

Referências:
2006: nº de casos 3.444 – CD: 0,62/10.000
2007: nº de casos 3.048 – CD: 0,54/10.000
2008: nº de casos 3.308 – CD: 0,60/10.000
2009: nº de casos 3.242 – CD: 0,59/10.000
2010: nº de casos 3.177 – CD: 0,57/10.000
2011: nº de casos 3.114 – CD: 0,56/10.000

2007: redução de 
13,63% no coeficien-
te e 11% nos valores 
absolutos

2008: avaliação em 
julho de 2009, com o 
fechamento dos dados

Proporção de cura dos 
casos novos de 
hanseníase diagnos-
ticados nos anos das 
coortes PB e MB

PPA 

Pacto de Gestão

Mínimo aceitável: 75%
2008: 85% - 2009: 87%
2010: 89% - 2011: 90% ou +

Referências:
≤ 74,9% de cura em 2006, ampliar no mínimo em 5%
De 75% a ≤ 84,9% de cura em 2006, ampliar no mínimo 
em 5%
De 85% a ≤ 89,9% de cura em 2006, atingir no mínimo 
90% 
≥ a 90% em 2006, manter ou ampliar

2007: 80,3% 
Tipo de caso x períodos:
Casos paucibacilares 
(PB): 2006 
Casos multibacilares 
(MB): 2005

Avaliação do grau de 
incapacidade física 
entre os casos novos 
do ano no momento 
do diagnóstico 

Pavs

Referência: 85% em 2006
Parâmetros:
Precário: ≤ 75%
Regular: 75% a 84,9%
Bom: ≥ 85%

2007: 85,3%

Avaliação do grau de 
incapacidade física 
entre os casos novos 
do ano no momento 
da alta por cura

Pavs

Meta a ser estabelecida pelos estados e municípios
Parâmetros:
Precário: ≤ 75%
Regular: 75% a 84,9%
Bom: ≥ 85%

2007: 63,8%

Proporção de examina-
dos entre os contatos 
intradomiciliares dos 
casos novos registrados

Pavs
Referência: 43,8% em 2006 
Parâmetro: > 50% / ano

2007: 49,8%
2008: 6,2% de incremen-
to, segundo dados pre-
liminares do Sinan-NET, 
em novembro de 2008* 

*UBS/PI – Unidade Básica de Saúde com programa implantado. Dados sujeitos a alterações. 

5 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Controle 
da Hanseníase: relatório de gestão – maio de 2007 a dezembro de 2008. Brasília, 2009. 
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Em 2008, o Ministério da Saúde 
fortalece a divulgação da informa-
ção sobre hanseníase por meio de 

campanha publicitária e publicações 
de diversas obras técnicas
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Desafio
A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Siste-
ma Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), em 
reunião realizada em junho de 2008, em Brasília, 
após congratular-se com a SVS pelas melhorias veri-
ficadas nos programas de controle da hanseníase e 
da tuberculose, destacou alguns desafios a serem 
enfrentados: lentidão na tendência de redução dos 
casos de tuberculose, associada a altas taxas de inci-
dência em certas UFs e elevadas taxas de abandono 
do tratamento, embora reconheça que já se pode 
constatar tendência de diminuição desses proble-
mas; maior integração do controle da tuberculose 
e da hanseníase nas ações do Programa da Saúde 
da Família, Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e nos programas de saúde e trabalho; avalia-
ção do impacto na ocorrência das doenças, objeto 
dos programas, nas populações beneficiadas pelas 
políticas e programas do governo federal, de trans-
ferência de renda e redução da pobreza.

 
 

ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS EFETIVAS REQUALIFICAM PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE
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Programa de controle da 
    tuberculose expande estratégia 
  do tratamento supervisionado

4 5.815 unidades de saúde com 
tratamento supervisionado implantado

4  Investimento de R$ 11,8 milhões (ano 2008)



Durante 2007, o Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose alcançou 84,28% da meta estabelecida para a 
descentralização do tratamento supervisionado, implantan-
do a estratégia em mais 831 unidades de saúde. O número 
total dessas unidades passou de 4.984 para 5.815, possibi-
litando que o paciente seja acompanhado o mais próximo 
possível de sua residência.

Em fevereiro de 2007, o Ministério da Saúde firmou acor-
do para receber um aporte total de US$ 27,24 milhões para 
apoio ao PNCT, destinado prioritariamente ao Dots (sigla, em 
inglês, para a estratégia do tratamento supervisionado). Os 
recursos foram repassados ao governo brasileiro pelo Fundo 
Global de Luta contra a Aids, Tuberculose e Malária, que apro-
vou a proposta “Fortalecimento da estratégia Dots em gran-
des centros urbanos com alta carga de tuberculose no Brasil”. 
O repasse de cerca de US$ 5 milhões ocorreu no primeiro ano 
de financiamento e outros US$ 6,57 milhões foram reservados 
para o segundo ano. Conforme o alcance das metas intermediá-
rias definidas no acordo, o restante dos recursos será liberado.

A cobertura da estratégia do tratamento supervisio-
nado dos pacientes, que em 2001 não ultrapassava 7% 
de implantação na rede de serviços do SUS com ações de 
controle, alcançou 70% em 2006. Nos municípios priori-
tários, esse desempenho chegou a 86% em 2007. Nesse 
mesmo ano, a proporção de cura dos casos subiu para 
70% (meta a ser alcançada: 85%) e a taxa de abandono 
de tratamento situou-se em 9%. Além disso, a proporção 
de casos com o desfecho informado atingiu a 95% e todos 
os esforços estão sendo feitos para o alcance da meta 
de 100%.

O PNCT, até 2015, busca a redução de 50% dos casos 
e mortes pela doença, meta estipulada pelos Objetivos do 
Milênio. O controle da tuberculose, desde 2003, é prio-
ridade do governo federal e integra parte do Pacto de 
Gestão do SUS. Vários avanços ocorreram desde então, 
destacando-se um investimento progressivo de recursos 
financeiros pelo Ministério da Saúde nos últimos anos 
(Figura 8).

3

Fortalecimento da 
estratégia DOTS em 
grandes centros urbanos 
com alta carga de 
tuberculose no Brasil
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Figura 8. Orçamento do PNCT, 2001 a 2007 (incluídos 
os medicamentos)
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Projeto Fundo Global para a Tuberculose

O projeto do Fundo Global para a Tuberculose, apro-
vado em 2005 e iniciado em 2007, vem recebendo 
avaliações positivas. Desenhado para execução em 
cinco anos, com um total de U$27,4 milhões, tem 
quatro objetivos: expandir o TS-Dots, fortalecer a 
mobilização social, expandir o controle de qualida-
de e sistema de informação laboratorial, e reduzir 
a co-infecção TB/HIV. Abrange 11 regiões metropo-
litanas e seus 57 municípios, que concentram 50% 
dos casos novos de tuberculose. No primeiro ano 
de execução, segundo dados do sistema de moni-
toramento e avaliação especialmente estruturado, 
contribuiu decisivamente para o incremento de 
ações do PNCT.

Com o objetivo de mobilizar a sociedade, em março 
de 2007 foi veiculada uma nova campanha publicitária do 
PNCT, no Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose.

Ações desenvolvidas para o controle 
da tuberculose (2007-2008)

▶ Capacitação dos profissionais de estados/capitais no Sinan-
NET e na estratégia do tratamento supervisionado;

▶ Início de processo de melhoria da qualidade da informação
▶ Realização de macrorregionais conjuntas com a atenção 

básica e o Programa DST/Aids, tendo como foco a dis-
cussão dos indicadores e a descentralização das ativida-
des para a atenção básica;

▶ Realização de oficinas com jornalistas, ativistas e conse-
lheiros de saúde;

▶ Reativação e fortalecimento do Comitê Técnico Assessor;
▶ Formação de rede de monitoramento e avaliação das 

rotinas nos municípios;
▶ Início da implantação de teste rápido anti-HIV para pa-

cientes com tuberculose e sintomáticos respiratórios;
▶ Início da implantação da quimioprofilaxia antituberculose 

para portadores do HIV;
▶ Conclusão do 2º Inquérito Nacional de Resistência a 

drogas em tuberculose.
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Desafio
Expansão da cobertura do tratamento supervisionado 
para os 315 municípios prioritários (2007 = 86%)

Informação sobre o desfecho de 100% dos casos 
diagnosticados (2007 = 95%)

Disponibilização do teste antiHIV para 100% dos 
adultos com tuberculose (2007 = 70%)

Redução, para 70 mil, do número de casos novos 
de tuberculose até 2011 (Mais Saúde)

Aumento, para 85%, do número de casos curados 
(2007 = 70%)

Redução do abandono do tratamento a menos 
de 5% (2007 = 9%)

3
Em 2008, o Ministério da Saúde 
veiculou campanha publicitária 
(rádio e televisão) e produziu 
e distribuiu cartazes e fôlderes 
para a população sobre a doença

PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE EXPANDE ESTRATÉGIA DO TRATAMENTO SUPERVISIONADO
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Ampliação do acesso de 
          portadores de hepatite C 
    ao diagnóstico e tratamento

4  Implantação de 234 centros de 
testagem e aconselhamento em 
hepatites B e C

4  Investimento de R$ 31,2 milhões 
(ano 2008)
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O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria 
de Vigilância em Saúde, instituiu o novo protocolo de 
tratamento da hepatite C. O texto estabelece critérios 
para o diagnóstico, inclusão e exclusão do tratamento. 
A Portaria no 34, de 28 de setembro de 2007 (publicada em 
9 de outubro), garante a ampliação da cobertura.

Portadores de hepatite C aguda passaram a ser incluídos 
nesse protocolo; além disso, as pessoas que haviam 
abandonado o tratamento foram beneficiadas. Agora, 
pacientes tratados com interferon peguilado tem acesso a 
dois outros medicamentos para reverter efeitos colaterais 
como anemia e diminuição dos glóbulos brancos. Pela 
nova diretriz os pacientes tiveram a chance de recuperação 
aumentada, pois os portadores de fibrose a partir do nível 
dois, em uma escala de degeneração hepática de um a 
cinco, já poderão ser tratados.

Na área do atendimento pediátrico, a portaria incluiu 
pacientes a partir de três anos e também garantiu o tratamento 
a usuários de drogas, desde que tenham avaliação constante 
de médicos, inclusive da interação do medicamento com a 
substância utilizada.

Para pacientes co-infectados com HIV, o documento 
recomenda condutas diferenciadas: para os que apresentam 
contagem de células CD4 elevada: tratar o vírus da hepatite 
C antes do HIV. Nos pacientes em uso de antirretroviral, o 
tratamento da hepatite C deve ser adiado. Para atender essa 
demanda, a diretriz terapêutica prevê aumento de 25% dos 
gastos com medicamentos.

A portaria foi divulgada na 3ª edição dos manuais Hepa-
tites virais: o Brasil está atento (com tiragem de um milhão 
de cópias) e Capacitação em vigilância epidemiológica das 
hepatites virais (com 57 mil cópias), o que proporcionou am-
pla divulgação nos diversos níveis de gestão.

3

Protocolo de tratamento 
para hepatite C estabelece 
critérios para diagnóstico, 
inclusão e exclusão de 
tratamentos, além de 
garantir a ampliação 
da cobertura

AMPLIAÇÃO DO ACESSO DE PORTADORES DE HEPATITE C AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
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Capacitação das equipes multiprofissionais

Além das capacitações para profissionais de vigilância, técnicos de laboratórios, acon-
selhadores que trabalham em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e médicos 
vinculados à média complexidade, o PNHV iniciou nova modalidade de capacitação 
da equipe multiprofissional para ações interdisciplinares no atendimento às hepatites 
nos serviços de média complexidade do SUS.

A capacitação direciona-se especificamente às particularidades do atendimento 
aos portadores de hepatites, pelos enfermeiros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, 
assistentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos.

Aprovados 22 projetos da sociedade civil para a prevenção das hepatites

O Programa Nacional de Hepatites Virais, da SVS, em parceria com a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), lançou, em abril de 2007, 
edital para seleção de projetos que visem à prevenção das hepatites virais. Foram apro-
vados mais 22 projetos, a serem desenvolvidos no prazo máximo de um ano, no valor 
de R$ 30 mil cada, o que representa um investimento total de R$ 660 mil para ações 
de informação e redução da incidência de infecção das hepatites virais no Brasil, 
abrangendo iniciativas em 13 estados das cinco regiões geográficas. Os projetos apre-
sentados seguiram duas áreas de atuação: a primeira, referente à intervenção, com 
prioridade às ações de educação dirigidas a grupos específicos, mudança de compor-
tamento e redução das vulnerabilidades à infecção pelas hepatites; a segunda, vincu-
lou o tipo de ação à disseminação de informações mediante a criação de materiais 
educativos, elaboração e difusão de programas de rádio ou televisão, realização de 
campanhas e/ou eventos de forte visibilidade.

Comunicadores participam de seminário sobre hepatites

O Programa Nacional de Hepatites Virais, da SVS, promoveu entre 28 e 30 de maio, em 
Brasília, um seminário para discutir a transmissão de hepatites virais, destinado exclusi-
vamente a comunicadores. O encontro teve como objetivo principal a disponibilização 
de conhecimentos, entre os formadores de opinião, sobre a assistência e prevenção 
às hepatites, além de temas como co-infecção e populações específicas – usuários de 
drogas, índios, adolescentes e homossexuais. Pela segunda vez, o PNHV promoveu deba-
te reunindo jornalistas, radialistas e comunicadores em geral. A primeira foi em 2005, no 
Rio de Janeiro, que teve como um dos produtos a elaboração de cartilha para os comu-
nicadores (que pode ser acessada pelo site portal/arquivos/pdf/hepatites_abcde.pdf). 
Foram também apresentadas experiências bem-sucedidas entre gestores e ONGs de 
incentivo à testagem, prevenção e vacinação e discussões junto ao Parlamento e outros 
parceiros. Participaram do seminário 35 profissionais de redação de onze estados, e 
comunicadores com atuação em ONGs e/ou serviços de saúde.

4

Matérias jornalísticas 
divulgadas no site da SVS1

1Disponível em: http://www.saude.gov.br/svs
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Capacitação das equipes multiprofissionais

Além das capacitações para profissionais de vigilância, técnicos de laboratórios, acon-
selhadores que trabalham em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e médicos 
vinculados à média complexidade, o PNHV iniciou nova modalidade de capacitação 
da equipe multiprofissional para ações interdisciplinares no atendimento às hepatites 
nos serviços de média complexidade do SUS.

A capacitação direciona-se especificamente às particularidades do atendimento 
aos portadores de hepatites, pelos enfermeiros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, 
assistentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos.

Aprovados 22 projetos da sociedade civil para a prevenção das hepatites

O Programa Nacional de Hepatites Virais, da SVS, em parceria com a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), lançou, em abril de 2007, 
edital para seleção de projetos que visem à prevenção das hepatites virais. Foram apro-
vados mais 22 projetos, a serem desenvolvidos no prazo máximo de um ano, no valor 
de R$ 30 mil cada, o que representa um investimento total de R$ 660 mil para ações 
de informação e redução da incidência de infecção das hepatites virais no Brasil, 
abrangendo iniciativas em 13 estados das cinco regiões geográficas. Os projetos apre-
sentados seguiram duas áreas de atuação: a primeira, referente à intervenção, com 
prioridade às ações de educação dirigidas a grupos específicos, mudança de compor-
tamento e redução das vulnerabilidades à infecção pelas hepatites; a segunda, vincu-
lou o tipo de ação à disseminação de informações mediante a criação de materiais 
educativos, elaboração e difusão de programas de rádio ou televisão, realização de 
campanhas e/ou eventos de forte visibilidade.

Comunicadores participam de seminário sobre hepatites

O Programa Nacional de Hepatites Virais, da SVS, promoveu entre 28 e 30 de maio, em 
Brasília, um seminário para discutir a transmissão de hepatites virais, destinado exclusi-
vamente a comunicadores. O encontro teve como objetivo principal a disponibilização 
de conhecimentos, entre os formadores de opinião, sobre a assistência e prevenção 
às hepatites, além de temas como co-infecção e populações específicas – usuários de 
drogas, índios, adolescentes e homossexuais. Pela segunda vez, o PNHV promoveu deba-
te reunindo jornalistas, radialistas e comunicadores em geral. A primeira foi em 2005, no 
Rio de Janeiro, que teve como um dos produtos a elaboração de cartilha para os comu-
nicadores (que pode ser acessada pelo site portal/arquivos/pdf/hepatites_abcde.pdf). 
Foram também apresentadas experiências bem-sucedidas entre gestores e ONGs de 
incentivo à testagem, prevenção e vacinação e discussões junto ao Parlamento e outros 
parceiros. Participaram do seminário 35 profissionais de redação de onze estados, e 
comunicadores com atuação em ONGs e/ou serviços de saúde.

Desafio
Publicação do protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas da hepatite B

Conclusão do inquérito de soroprevalência

Implantação da rede de diagnóstico de biologia 
molecular em todos os estados (Mais Saúde)

Ampliação do acesso ao diagnóstico (biópsia, 
anatomia patológica e biologia molecular)

Ampliação do teto financeiro dos estados para 
a aquisição e realização de exames de sorologia, 
a exemplo do PN-DST/Aids

Ampliação da oferta de tratamento, de acordo com 
os protocolos, por meio da compra centralizada

Remanejamento dos medicamentos para as 
hepatites virais de excepcionais para estratégicos

Apoio à estruturação dos programas estaduais 
e municipais de hepatites virais

Fortalecimento da integração com a atenção básica

Formação de grupo técnico para discussão 
da ampliação das coberturas vacinais contra 
a hepatite B em adolescentes, em parceria 
com outros ministérios

Apoio ao Movimento Brasileiro de Luta Contra 
as Hepatites Virais – ONGs

Instituição do Dia Nacional e proposição à OMS 
do Dia Mundial das Hepatites Virais

Ampliação das ações em parceria com o Programa 
Nacional de Imunizações, PN-DST/Aids, Saúde 
Mental, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, 
Saúde da Mulher, Saúde do Sistema Penitenciário, 
Saúde Indígena

AMPLIAÇÃO DO ACESSO DE PORTADORES DE HEPATITE C AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
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Brasil decreta licenciamento
              compulsório do 
         antiretroviral Efavirenz

4 80 mil pacientes beneficiados

4  Economia de US$ 30 milhões/ano
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Pela primeira vez, o Brasil decretou o licenciamento 
compulsório de um medicamento. O Presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, em 4 de maio de 
2007, o decreto que oficializou o licenciamento compulsó-
rio do antirretroviral Efavirenz. Após a declaração de inte-
resse público efetuada pelo Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, por meio da Portaria nº 886, de 24 de abril de 
2007, o Laboratório Merck teve o prazo de sete dias para 
se pronunciar. Nesse período, ofereceu desconto de 30% 
sobre o preço de US$ 1,59 por comprimido, valor pago pelo 
governo federal (2007-2008). Contudo, essa proposta foi 
considerada insatisfatória, pois o Brasil poderia conseguir o 
produto por até US$ 0,45. 

O licenciamento compulsório permite que o Ministério 
da Saúde importe versões genéricas do Efavirenz de labora-
tórios pré-qualificados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A qualidade, segurança e eficácia do medicamento 
importado oferecido aos pacientes brasileiros estão assegu-
radas pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade 
exigidos. Atualmente, três laboratórios indianos atendem as 
exigências da OMS: Cipla, Ranbaxy e Aurobindo.

O antirretroviral Efavirenz é o medicamento importado 
mais utilizado no tratamento da aids. Atualmente, 80 mil 
pacientes dele fazem uso e obtêm aumento de sobrevida, 
melhoria do estado clínico, imunológico e qualidade de vida.

Com os valores praticados pelo laboratório Merck, o 
custo por paciente/ano seria equivalente a US$ 580, o que 
representaria um orçamento anual de US$ 42,9 milhões 
(2007). Os preços do produto genérico variam entre US$ 
163,22 e US$ 166,36 por paciente/ano. A partir desses 
valores, com o licenciamento compulsório, a redução de 
gastos em 2007 foi em torno de US$ 30 milhões, permitindo 
outros investimentos no setor saúde. A estimativa de econo-
mia até 2012, data em que a patente Efavirenz expira, é de 
US$ 236,8 milhões. A Figura 9 demonstra a relação entre o 
preço praticado nos últimos anos e o número de pacientes 
em uso do medicamento.

4
80 mil pacientes fazem uso 

do medicamento no país

BRASIL DECRETA LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DO EFAVIRENZ
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Figura 9. Efavirenz (EFZ), evolução do preço e número de pacientes em uso do 
medicamento. Brasil, 1999-2007
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Pacientes: aumento de 2.852%

Preço:  redução de 93%

NOTAS:

* Dados referentes a julho/2007.
* Média entre o preço unitário AUROBINDO/UNICEF (US$ 0,4662) e RANBAXY/OPAS (US$ 0,4460).
- De 1999 a 2002, aquisição da apresentação cápsula de 200mg.
- A partir de maio/2003, aquisição da apresentação comprimido de 600mg.
- Para efeito de comparação, de 1999 a 2002, os preços unitários do EFZ 200mg foram obtidos a partir
  da multiplicação do preço do EFZ 600mg por 3.

Preço Unitário (US$) Nº de Pacientes em Uso

No Brasil, o licenciamento compulsório pode ser imple-
mentado a partir de circunstâncias previstas na Lei de 
Propriedade Industrial brasileira, como o exercício abusivo 
dos direitos, abuso do poder econômico, não exploração 
local, comercialização insatisfatória, emergência nacional e 
interesse público. 

No caso do Efavirenz, a licença compulsória fundamen-
tou-se no interesse público, haja vista a necessidade de asse-
gurar a viabilidade do Programa Nacional de DST/Aids. Essa 
forma deve ser concedida para uso não comercial, explo-
ração não exclusiva, e de forma temporária, com prazo de 
vigência determinado, podendo, entretanto, ser prorroga-
do, perdurando enquanto existir o interesse público. Ressal-
te-se que, de qualquer modo, está assegurado o pagamento 
de royalties ao detentor da patente.

A decisão do governo brasileiro está em absoluta confor-
midade com os preceitos internacionalmente exigidos e os 
da legislação nacional vigente. O licenciamento compulsório 
de produtos farmacêuticos por interesse público caracteriza-
se como medida legítima e necessária para a garantia do 
acesso ao Efavirenz a todos os pacientes que dele fazem uso 
por intermédio do Programa Nacional de DST/Aids.

O licenciamento compulsório é flexibilidade prevista no 
artigo 31 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionadas ao Comércio (Trips, sigla em 
inglês). A prática é utilizada por países desenvolvidos, Itália e 
Canadá, por exemplo, e também pelos em desenvolvimento. 
No caso dos antirretrovirais, Moçambique, Malásia, Indonésia 
e Tailândia utilizaram o dispositivo. A Tailândia, inclusive, decre-
tou recentemente o licenciamento compulsório do Efavirenz.
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24 de abril de 2007: Brasil declara 
o Efavirenz de interesse público

Em 24 de abril de 2007, o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
assinou a Portaria no 886 (publicada no dia seguinte), que declara de 
interesse público o antirretroviral Efavirenz, medicamento importado 
mais utilizado no tratamento da aids. A declaração foi o primeiro passo 
para o licenciamento compulsório da patente para uso público não 
comercial. Essa flexibilidade, prevista no artigo 31 do Acordo sobre 
os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionadas ao 
Comércio, pode ser implementada em várias situações previstas na 
Lei de Propriedade Industrial brasileira. A medida foi tomada porque 
o laboratório detentor da patente do Efavirenz não aceitou proposta 
de redução de preço satisfatória para o Brasil, um dos maiores 
compradores mundiais desse medicamento.

2 de julho de 2007: Brasil recebe 
primeiro lote genérico do Efavirenz

O primeiro lote da versão genérica do medicamento antirretroviral 
Efavirenz, produzido na Índia, chegou ao Brasil em 2 de julho de 
2007. A entrega aconteceu no terminal de cargas do Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubitscheck, em Brasília, e foi acompa-
nhada por representantes da Rede Nacional de Pessoas Vivendo 
com HIV, do Distrito Federal. O processo de aquisição da primeira 
remessa de Efavirenz genérico, produzido pelo laboratório indiano 
Aurobindo, ficou sob a responsabilidade do Unicef. A carga de 
nove toneladas incluiu 3,3 milhões de comprimidos de 600mg, 
comprados pelo preço unitário de US$ 0,46, e 108 mil cápsulas de 
200mg, adquiridas por US$ 0,22, cada.

Novos antirretrovirais são 
incorporados ao tratamento da aids

Nos anos de 2007 e 2008 duas novas e importantes drogas antir-
retrovirais foram incorporadas ao arsenal terapêutico para o 
tratamento da infecção pelo HIV e da aids: o Darunavir e o Ralte-
gravir. Ambos são utilizados em pacientes multiexperimentados 
em terapia antirretroviral, com escassas opções de tratamento. 
O Darunavir começou a ser distribuído em fevereiro de 2008 e até 
outubro cerca de mil pacientes com resistência viral do HIV foram 
beneficiados, apresentando maior estabilidade clínica, virológica e 
imunológica, o que traz impacto no aumento da sobrevida, dimi-
nuição da morbidade e melhoria na qualidade de vida. A incorpo-
ração do Raltegravir ocorreu em outubro de 2008 e cerca de mil 
pacientes foram beneficiados.

Desafio
Pesquisa da ONG Arco-íris, do Rio de Janeiro, chama-
da Juventude Gay, Comportamento e Aids, realiza-
da, no final de 2007, com 150 jovens de 14 a 29 
anos, mostrou que 51,6% dos gays, dos homens 
que fazem sexo com homens e dos travestis entre-
vistados declararam abrir mão da camisinha em pelo 
menos alguma situação em que houve dificuldade de 
negociar o seu uso. No início de 2008, a Coordena-
ção Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, ao 
lançar o Plano Nacional de Enfrentamento da Epide-
mia de Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis, 
apontou aumento do percentual de casos de aids 
nesse grupo. Em 2005, dos infectados por HIV, na 
faixa etária entre 13 e 19 anos, os gays, os HSH e os 
travestis correspondiam a 40% dessa população. Em 
1999, essa parcela era de 18%.

3
O licenciamento compulsório 
do medicamento pelo Brasil 
foi destaque na mídia nacional 
e internacional. Ao lado as 
reportagens do Ministério da 
Saúde que pautaram a imprensa 
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Saúde realiza simulados 
        para enfrentar pandemia 
    de influenza

4 192 milhões de brasileiros beneficiados

4  Técnicos de vigilância em saúde e áreas 
afins capacitados
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Em consonância com as diretrizes de organismos inter-
nacionais para o controle de doenças, especialmente as 
classificadas como emergentes, o Ministério da Saúde vem 
desenvolvendo uma série de estratégias para serem execu-
tadas antes e durante uma possível epidemia de influenza. 

Entre 2007 e 2008, por exemplo, foram realizados três 
simulados para avaliar as condições de enfrentamento 
desse evento. Como forma de maior aproximação com sua 
ocorrência real, incluiu-se a contratação e treinamento de 
um ator que representou um caso suspeito de influenza por 
novo subtipo viral, além de técnicos de apoio que permiti-
ram a avaliação local e modulação das ações de continuida-
de e/ou interrupção da atividade.

Nos treinamentos, foram utilizados instrumentos espe-
cíficos e padronizados para o registro das atividades/ações 
desenvolvidas em cada etapa das simulações, além do cálcu-
lo do tempo, de forma que os exercícios fossem finalizados 
no mesmo dia, para manter a integridade do processo.

Nas simulações, de acordo com o objetivo e a estraté-
gia adotados, além do Ministério da Saúde (SVS e Anvi-
sa) participaram diversas áreas envolvidas na preparação 
para o enfrentamento de uma pandemia, como a Empre-
sa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 
Ministério do Meio Ambiente e as secretarias estaduais e 
municipais de saúde. 

Dentre os simulados realizados, destacou-se o desenvol-
vido em 2007 no estado da Bahia/BA, que avaliou, além das 

diretrizes elementares de notificação, investigação e mane-
jo clínico, a articulação entre as equipes do aeroporto, vigi-
lância sanitária e rede assistencial (hospital de referência), 
incluindo o transporte do caso suspeito.

O método adotado nesse simulado permitiu verificar um 
efeito cadeia nas questões abordadas pelo plano, com ênfa-
se em alguns aspectos que avaliam o desempenho da Anvi-
sa/BA: desencadeamento da investigação epidemiológica e 
sanitária, existência de plano de preparação para pandemia 
no aeroporto, articulação entre diversos órgãos e institui-
ções no nível estadual, notificação realizada pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), 
pronto-atendimento por parte do Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen) quanto a coleta, acondicionamento e 
transporte da amostra e, também, os procedimentos rela-
cionados ao manejo clínico pelo hospital de referência.

A avaliação do plano de preparação para o enfrenta-
mento da pandemia por meio de exercícios simulados tem 
contribuído substancialmente para a melhoria do processo, 
à medida que todos os aspectos envolvidos nos mecanismos 
de resposta rápida e estabelecimento oportuno de medidas 
de prevenção e controle são testados de forma dinâmica, 
praticamente real e conjunta.

Instituído pelo Decreto de 24 de outubro de 2005, da 
Presidência da República, o Grupo Executivo Interministerial 
(GEI) para a implementação do Plano de Contingência Brasi-
leiro para a Pandemia de Influenza foi criado com o objetivo 

SAÚDE REALIZA SIMULADOS PARA ENFRENTAR PANDEMIA DE INFLUENZA
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de acompanhar a formulação do plano pelos representantes 
dos órgãos federais envolvidos e, principalmente, propiciar 
as condições para sua execução. 

Coordenado pelo Ministério da Saúde, o grupo é compos-
to por representantes de diversos ministérios – Ministério da 
Defesa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, entre outros – e do Gabinete de Segurança Institucional. 
Realiza reuniões periódicas, geralmente a cada vinte dias. 
As decisões são tomadas, na maioria das vezes, por consen-
so, cabendo ao Ministro da Saúde ou a seu substituto 
legal a decisão quanto ao encaminhamento de questões 
não consensuadas. Contudo, por ser grupo nomeado pela 
Presidência da República, a decisão final caberá sempre ao 
presidente da República, observadas as normas jurídicas em 
vigor, que preveem o acionamento do Gabinete de Crise da 
Presidência da República e, se necessário, o Conselho Supe-
rior de Defesa Nacional.

O GEI constitui um canal de comunicação e articulação 
rápida entre os ministérios e órgãos componentes do grupo. 
Essa instância permite a discussão conjunta para avaliar prio-
ridades frente às demandas desencadeadas por seus integran-
tes, bem como maior agilidade gerencial e orçamentária.

Essa estratégia tem sido decisiva para a continuidade 
do processo de construção do plano brasileiro de prepa-
ração para a pandemia, pois permite a execução de ações 
com abordagem interdisciplinar em uma questão de 
saúde pública de fundamental relevância, além de facilitar 
a tomada de decisão sobre as ações emergenciais mais 
adequadas à situação.

A finalização e disseminação do protocolo de investigação 
de casos e surtos de influenza humana objetivaram fundamen-
talmente a padronização das medidas de controle da influen-

za humana, quando da identificação de situações particulares 
de risco, como surtos sazonais e detecção de casos suspeitos 
ou prováveis de infecção pela cepa A/H5N1. Nesse sentido, ele 
é complementar ao monitoramento da circulação dos vírus 
influenza, realizado por meio da rede de unidades-sentinela, e 
da morbimortalidade associada à circulação dos mesmos.

O documento sistematiza os procedimentos de notifi-
cação, investigação e adoção de medidas de prevenção e 
controle em torno de dois tópicos fundamentais: casos de 
influenza por novo subtipo viral e surto ou agregado de 
casos ou óbitos de influenza humana sazonal.

Considerando o nível de risco relacionado à fase atual de 
preparação, cabe destacar, dentre os itens abordados, as defi-
nições básicas de caso, os sistemas para notificação e fluxo 
dos dados, as principais ações relacionadas à investigação 
epidemiológica, coleta de amostras clínicas para diagnósti-
co laboratorial, enumeração das medidas de biossegurança 
pertinentes, tratamento, quimioprofilaxia e, especificamen-
te para surtos ou agregado de casos ou óbitos de influen-
za humana sazonal, a investigação de surtos institucionais 
e hospitalares.

A finalização do protocolo de investigação de casos e 
surtos teve como produto imediato a padronização das ações 
de notificação, investigação e estabelecimento de medidas 
de prevenção e controle nas situações ora descritas. Portan-
to, em longo prazo, resultados importantes serão observa-
dos, como a incorporação dessas atividades na rotina dos 
técnicos de vigilância estaduais e municipais – o que acarre-
tará impacto positivo na saúde pública, quer pela melhoria 
do conhecimento do comportamento epidemiológico do 
agravo quer pelo estabelecimento oportuno e conjunto das 
medidas de prevenção e controle pertinentes.
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Desafio
Representantes do Ministério da Saúde do Brasil e de 
oito países da América do Sul discutiram, em agos-
to de 2007, em Brasília, ações de vigilância epide-
miológica e prevenção de epidemias. Ancorada na 
discussão do novo Regulamento Sanitário Interna-
cional, a reunião objetivou garantir a máxima segu-
rança contra a disseminação de doenças. O evento 
foi promovido pelo Ministério da Saúde em parceria 
com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 
ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS). Na 
pauta constavam o novo Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI), instrumento adotado pela OMS 
desde 1951 e atualizado em 2005, avaliação da situ-
ação atual da implementação do regulamento nos 
países, análise das emergências de saúde pública e o 
conhecimento das experiências dos países da região 
na implantação dos pontos focais para a OMS quan-
to às unidades de resposta às emergências de saúde 
pública, entre outros temas relevantes.

SAÚDE REALIZA SIMULADOS PARA ENFRENTAR PANDEMIA DE INFLUENZA
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Novas tecnologias são 
      disponibilizadas para 
   os sistemas de informação 
                    em saúde

4  Sistemas de informação das secretarias 
estaduais e municipais de saúde com 
melhoria da qualidade
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Em janeiro de 2007 foi implantada a versão NET do 
sistema de informação utilizado para notificar os agra-
vos de notificação compulsória no país. Desenvolvido em 
parceria com o Departamento de Informática do Minis-
tério da Saúde (Datasus), o Sinan visa agilizar o fluxo do 
sistema e fornecer dados para análises em níveis cada vez 
mais descentralizados, subsidiando a consolidação da vigi-
lância epidemiológica de base territorial. Essa nova versão 
possibilita ao município interligado à internet a transmissão 
diária dos dados da notificação a todos os demais níveis 
do sistema, com consequente aumento da oportunidade 
dos dados e redução de fluxos paralelos. A base de dados 
foi preparada para georreferenciar os casos notificados nos 
municípios que usam esse processo de trabalho. 

Novas rotinas foram implementadas na versão, como, por 
exemplo, o fluxo de retorno, o que possibilita o município 
dispor em sua base de dados de todos os casos, independente 
do local de notificação. Foram ainda aperfeiçoados os instru-
mentos de coleta de dados, a rotina de consulta de registros 
de verificação de duplicidades e o módulo referente a surtos. 
Nessa versão foi acrescentada a inclusão da investigação dos 
seguintes agravos de notificação compulsória: botulismo, 
febre maculosa, febre do Nilo, esquistossomose (área não 
endêmica), sífilis em gestante e, em rede de vigilância-sentine-
la, a violência e nove agravos relacionados à saúde do traba-
lhador, além de dados dos inquéritos de tracoma.

Atualmente, os instrumentos de coleta de dados de 
notificação e de investigação estão sendo utilizados em 
todo o país e o sistema está informatizado em cerca de 
4.600 municípios, além das 27 secretarias estaduais de 
saúde e respectivas regionais. São anualmente registradas 
cerca de 1.800.000 notificações referentes a mais de 40 
agravos. A proporção de notificações com investigações 
encerradas oportunamente ultrapassou a meta nacional em 
2007 (70%), alcançando 71,9%, e deverá atingir a meta 
estabelecida para 2008 (≥ 75%) (Figuras 10 e 11).

Figura 10. Proporção de notificações encerradas oportuna-
mente. Brasil, 2002 a 2007 
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Fonte: Sinan/SVS/MS (atualizada em 29/10/2008); dados de 2007 sujeitos à revisão.  

NOVAS TECNOLOGIAS SÃO DISPONIBILIZADAS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
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Figura 11. Proporção de notificações encerradas oportuna-
mente, segundo UF e residência. Brasil, 2002 a 2007 
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Fonte: Sinan/SVS/MS (atualizada em 29/10/2008); dados sujeitos à revisão.

Cabe ressaltar, ainda, a disponibilização, na internet, de 
toda a documentação atualizada do sistema, como relató-
rios gerenciais, indicadores sobre qualidade, dados a serem 
tabulados pelos usuários e roteiros úteis para o cálculo de 
indicadores epidemiológicos e operacionais (www.saude.
gov.br/svs ou www.saude.gov.br/sinanweb). 

Para o monitoramento do Pacto pela Saúde foi desenvol-
vido um aplicativo que fornece os indicadores cuja fonte de 
dados é o Sinan, já disponibilizado às secretarias estaduais e 
municipais de saúde desde o segundo semestre de 2008.

Os recursos financeiros para apoio à capacitação de 
técnicos e aquisição de equipamentos de informática foram 
repassados para as secretarias estaduais no ano anterior à 
implantação do Sinan Net. Em 2007, a Gerência Técnica do 
Sinan, da SVS/MS, capacitou 84 multiplicadores estaduais, 
distribuiu 196 kits de informática e programou a aquisição 
de mais 772.

Com o aprimoramento do Sinan, espera-se que a utili-
zação efetiva dos dados nele registrados possibilite análi-
ses em tempo oportuno e o desencadeamento de ações 
imediatas, fortalecendo a missão do SUS.

4

O Sinan fornece dados para análise da 
situação de saúde em tempo oportuno 

e em níveis descentralizados
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Novos aplicativos de informática 
aprimoram o SIM e o Sinasc

Os esforços concentraram-se no aprimoramento da nova 
tecnologia (plataforma web) dos sistemas SIM e Sinasc. 
Esses novos aplicativos estão demonstrando grande capaci-
dade em imprimir maior rapidez no fechamento dos bancos 
de dados, devido às suas características de transferência 
simultânea de dados e compartilhamento de informações 
entre as secretarias estaduais de saúde e a Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Os aplicativos têm passado por aper-
feiçoamento permanente.

Nesse sentido, realizaram-se as seguintes atividades: 
desenvolvimento da versão 2.0 dos softwares; aprimoramen-
to do software Seletor de Causa Básica de mortalidade (SCB); 
desenvolvimento e validação do aplicativo de re-seleção de 
causa básica de mortalidade; aquisição de equipamentos 
de informática para as secretarias de saúde; construção do 
painel de monitoramento da qualidade dos dados.

Outra importante atividade desenvolvida é a integração 
dos vários sistemas de informação com outros setores da 
SVS, por meio da formação de grupo de trabalho da SVS 
com o Datasus, para construção de estratégias de integração 
entre os vários sistemas, linkage com o Sistema de Informa-
ção Hospitalar SIH e Apac e linkage com base em territórios.

    

Novas ferramentas são disponibilizadas 
para a análise da situação de saúde

Softwares

Foram desenvolvidos os módulos básicos dos softwares de 
estatística, baseados na linguagem “R”, aceita internacional-
mente, e o plugin TerraCluster, para análise de agrupamentos 
espaciais em epidemiologia, apoiado em um software do Ins-
tituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), denominado TerraView.

Esses aplicativos foram lançados, ainda parcialmente, na 
Expoepi–2007 e estão em fase de finalização. Encontram-
se disponíveis, temporariamente, para download, nos sítios 
<http://www.est.ufmg.br/leste/terracluster>, <http://www.
ims.uerj.br/epi-r/>, para grupos de avaliação visando ao 
tratamento de bugs e à melhoria dos algoritmos. Estão sendo 
providenciados endereços eletrônicos no sítio do Ministério 
da Saúde para sua hospedagem, bem como a elaboração de 
materiais de treinamento e exercícios.

NOVAS TECNOLOGIAS SÃO DISPONIBILIZADAS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

3

Telas do Sistema 
de Informações 
sobre Mortalidade 
(SIM) e do Sistema 
de Informações 
sobre Nascidos 
Vivos (Sinasc) 
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Com a necessidade de avanço dos processos de análi-
se e apropriação de técnicas sofisticadas de monitoramen-
to da situação de saúde, fez-se necessário maior aporte de 
recursos, pois a programação inicial previa apenas o módulo 
básico. Na nova fase pleiteada, programou-se um módulo 
avançado de técnicas de estatísticas temporais, especialmen-
te direcionadas para a monitorização, no software Epi-R, e 
um módulo de vigilância espaço-temporal com rotinas de 
“alarme”, no plugin TerraCluster.

Em paralelo, foi iniciada a sistematização de rotinas de 
trabalho de exercícios com dados reais para que no momen-
to da realização dos softwares o instrutivo de treinamento 
já esteja finalizado. 

Capacitações

Considerando a necessidade de capacitar os gestores das 
secretarias estaduais e municipais de saúde para o aprimo-
ramento das ferramentas básicas utilizadas na análise da 
situação de saúde, entendendo a vigilância em saúde como 
ferramenta para a gestão pública, foi sistematizada, pela 
CGIAE em parceria com a SAS/MS – Saúde da Criança, uma 
série de oficinas na região Nordeste, com duração de 80 
horas, organizadas em três módulos: construção de indi-
cadores e uso do aplicativo de análise; avaliação das atuais 
propostas de redução da mortalidade infantil e na infância; 
análise espacial dos resultados. Até 2008, foram realizadas 
as oficinas de Análise da Mortalidade Infantil e na Infância, 
nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.

Além disso, foram treinados gestores e técnicos, ope-
radores do SIM e Sinasc, por meio do curso “Instrumentais 
para técnicos e operadores dos sistemas de informação com 
enfoque no SIM e Sinasc para multiplicadores (tabuladores, 
operação dos sistemas)”, e cursos de análise de dados e 
linkage de bases de dados em estados da região Nordeste.

3

Telas dos programas 
Epi-R e Terra Cluster
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Desafio
Ao abordar o tema “Sistema de Informação em 
Saúde”, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), 
durante a reunião de junho de 2008, em Brasília, 
destacou a necessidade de se considerar a: relevân-
cia da identificação de indicadores sintéticos que 
permitam melhor monitoramento da participação da 
vigilância em saúde no Programa Pacto pela Saúde; 
necessidade de intensificar o trabalho com os núcle-
os de vigilância dos hospitais e serviços de verificação 
de óbitos, de modo a reduzir o elevado percentual 
de óbitos com causas mal definidas; necessidade de 
revisar as variáveis das bases de dados de mortali-
dade e nascidos vivos, visando permitir melhor 
caracterização de grupos de risco; importância de 
se aprofundar e aperfeiçoar o modelo de entrada 
e acesso aos dados através da web; necessidade de 
buscar procedimentos para a contínua melhoria da 
qualidade dos dados em saúde, sendo indispensável 
uma maior atenção para os dados do Sinan.

NOVAS TECNOLOGIAS SÃO DISPONIBILIZADAS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
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Saúde reduz em 36% os óbitos 
           por causas mal definidas

4 Estados das regiões Norte e Nordeste 
beneficiados com a melhoria da 
qualidade do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade
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No Brasil, em consequência das ações desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias 
estaduais e municipais de saúde, a proporção de óbitos 
por causas mal definidas caiu de 12,4%, em 2004, para 
7,9%, em 2007, o que representa redução de aproxima-
damente 36%. Nas regiões Norte e Nordeste, áreas prio-

ritárias da intervenção do Ministério da Saúde, haja vista 
que apresentavam as maiores proporções do referido 
evento, a queda, no mesmo período, foi, respectivamen-
te, de 33% e 62%. As maiores proporções de redução 
foram verificadas nos estados do Acre, Maranhão e Ceará 
(Tabela 7 e Figuras 12 e 13).

Tabela 7. Proporção de óbitos com causa mal definida. 
Brasil, regiões Norte e Nordeste e unidades federadas, 2004 a 2007 

Local 2004 2005 2006 2007

Brasil 12,4 10,4 8,3 7,9

Norte 20,8 17,7 14,9 14,0

Rondônia 11,2 9,4 7,5 18,0

Acre 29,3 7,7 7,7 6,8

Amazonas 22,6 21,3 20,9 18,3

Roraima 8,0 6,2 5,6 5,0

Pará 25,7 22,4 17,6 14,8

Amapá 14,6 14,3 14,4 16,3

Tocantins 5,0 5,5 3,0 3,1

Nordeste 23,7 17,2 9,6 8,9

Maranhão 36,6 16,6 9,9 7,6

Piauí 24,3 22,1 6,6 4,4

Ceará 24,8 19,1 5,7 5,3

Rio Grande do Norte 20,0 8,5 4,8 3,7

Paraíba 29,7 15,6 10,1 7,6

Pernambuco 16,2 10,0 5,9 5,4

Alagoas 25,2 13,5 10,3 6,8

Sergipe 10,6 9,5 8,4 8,2

Bahia 24,8 25,3 16,3 17,2

Fonte: Dasis/SVS/MS.

SAÚDE REDUZ EM 36% OS ÓBITOS POR CAUSAS MAL DEFINIDAS



VINTE AÇÕES RELEVANTES 104  |  SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MS 

Figura 12. Proporção de óbitos com causa mal definida. Brasil e regiões, 1996 a 2008
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Fonte: Dasis/SVS/MS.

Figura 13. Percentual de óbitos com causa mal definida por municípios. Brasil, 2004 e 2007
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Com o propósito de melhorar a qualidade do SIM e 
favorecer o uso das informações como ferramentas para 
direcionar atividades e fortalecer as ações integradas entre 
a vigilância em saúde e a atenção da saúde, o Ministério da 
Saúde inseriu no Plano Plurianual 2004-2008 o Programa 
“Redução do percentual de óbitos com causa mal definida 
e aumento da cobertura do SIM”. 

Foram priorizadas, no mesmo, as regiões Norte e Nordeste – 
que desde 1996 apresentavam os percentuais mais altos desses 
eventos – e constituído um grupo de trabalho, denominado 

GT-SIM, formado por consultores selecionados e contratados 
pelo Ministério da Saúde para atuar nos estados promovendo a 
investigação dos óbitos notificados sem a causa da morte. 

As investigações, coordenadas pelas secretarias esta-
duais de saúde e realizadas pelos técnicos das secreta-
rias municipais, foram desenvolvidas em parceria com os 
profissionais da Estratégia Saúde da Família e do Comitê de 
Mortalidade Materna e Infantil.

Os resultados alcançados até 2007 são vistos no quadro 
a seguir:

Proposta inicial Resultados alcançados

 2005

Investigar 58.446 óbitos ocorridos nas regiões 
Norte e Nordeste, notificados sem definição da 
causa do óbito. 

Investigados mais de 50% dos óbitos e definida a 
causa em 70% deles. O Brasil reduziu o percentual 
de óbitos com causa mal definida de 12,4%, em 
2004, para 10,4% em 2005. A região Norte, de 
20,8%, em 2004, para 17,7% em 2005. A Nordes-
te, de 23,7%, em 2004, para 17,2% em 2005.

2006

Investigar 38.818 óbitos ocorridos nas regiões 
Norte e Nordeste, notificados sem definição da 
causa do óbito. 

Investigados mais de 60% dos óbitos e definida a 
causa em 80% deles. O número de óbitos a serem 
investigados diminuiu 34% entre 2005 e 2006. 
O Brasil reduziu de 10,4%, em 2005, para 8,3% 
em 2006 o percentual de óbitos com causa mal 
definida. A região Norte, de 17,7%, em 2005, 
para 14,9% em 2006. A Nordeste, de 17,2%, 
em 2005, para 9,6% em 2006.

2007

Investigar 23.404 ocorridos nas regiões Norte 
e Nordeste, notificados sem definição da causa 
do óbito.

Investigados mais de 70% dos óbitos e definida a 
causa em 85% deles. O número de óbitos a serem 
investigados diminuiu 40% entre 2006 e 2007. 
O Brasil reduziu de 8,3 %, em 2006, para 7,9% 
em 2007 o percentual de óbitos com causa mal 
definida. A região Norte, de 14,9%, em 2006, 
para 14,0% em 2007. A Nordeste, de 9,6%, em 
2006, para 8,9% em 2007.

SAÚDE REDUZ EM 36% OS ÓBITOS POR CAUSAS MAL DEFINIDAS
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5

É importante o preenchimento das 
declarações de óbitos pois esse 
instrumento permite aprimorar os 
mecanismos de investigação dessas 
ocorrências, bem como contribuir para 
a análise da situação de saúde
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Desafio
As doenças da modernidade são as que mais matam 
no Brasil. Dados do Ministério da Saúde confirmam 
que o perfil da mortalidade mudou ao longo dos 
anos, acompanhando a tendência mundial de mais 
mortes por doenças crônicas e violentas. Por grupo 
de causa, as doenças do aparelho circulatório asso-
ciadas à má alimentação, consumo excessivo de 
álcool, tabagismo e falta de atividade física – lide-
ram o ranking e são as que mais matam homens e 
mulheres. Ao todo, 283.927 pessoas perderam a vida 
por problemas do aparelho circulatório – 32,2% das 
mortes em 2005. Os dados do capítulo “Mortalida-
de no Brasil e regiões”, da publicação Saúde Brasil 
2007, do Ministério da Saúde, traz o perfil detalhado 
da mortalidade dos brasileiros. Nas regiões, as doen-
ças do aparelho circulatório também são as que mais 
matam, com percentuais de 33% no Sudeste, 32,9% 
no Sul, 31,9 no Nordeste, 31% no Centro-Oeste e 
24,9% no Norte. Para o Ministério da Saúde, esse 
perfil mostra mudanças que refletem a urbanização 

SAÚDE REDUZ EM 36% OS ÓBITOS POR CAUSAS MAL DEFINIDAS

rápida e o desenvolvimento do país – no passado, 
o que mais matava eram as doenças infecciosas e 
parasitárias, como as diarréias, tuberculose, malária, 
entre outras. Como as doenças crônicas estão liga-
das à inatividade física, ao consumo de álcool, taba-
co e alimentação inadequada, os dados reforçam 
que o brasileiro deve investir na mudança de hábi-
tos e buscar, por exemplo, parar de fumar, consumir 
alimentos saudáveis (como frutas, legumes e verdu-
ras), praticar atividade física regularmente e diagnos-
ticar e controlar a hipertensão arterial e a diabetes.  
De acordo com informações da SVS, em 1930 as 
doenças infecciosas respondiam por cerca de 46% das 
mortes nas capitais brasileiras. A partir de então, veri-
ficou-se redução progressiva: em 2003 essas doenças 
responderam apenas por cerca de 5%. Paralelamen-
te, as doenças cardiovasculares, que representavam 
apenas 12% na década de 30, são, atualmente, as 
principais causas de morte em todas as regiões brasi-
leiras, respondendo por quase um terço dos óbitos.
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Medida provisória cria
         carreira de pesquisador 
   no Instituto Evandro Chagas

4 Pesquisadores beneficiados

4  Competência técnica do IEC reconhecida
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A Medida Provisória no 441, de 29 de agosto de 2008, 
além de outras determinações criou e regulamentou o Plano 
de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica 
em Saúde Pública, composto pelos cargos de nível superior, 
intermediário e auxiliar dos Quadros de Pessoal do Instituto 
 Evandro Chagas (IEC) e do Centro Nacional de Primatas (Cenp). 
Sua publicação representou uma conquista dos servidores 
desses órgãos, que mesmo desempenhando atividades seme-
lhantes sofriam distorções salariais. A Tal fato só foi possível 
porque a Direção do IEC obteve o apoio do Ministério da 
Saúde e do Governo do Estado do Pará.

Além de possibilitar ganhos salariais aos servidores, a 
MP reconheceu o papel de excelência desempenhado pelo 
IEC há mais de 70 anos na área de saúde pública. Como 
exemplo, entre 2007 e 2008 o IEC realizou mais de 700 
mil exames de diagnóstico e elucidações diagnósticas para 
apoio às pesquisas, no primeiro caso, e na atenção à saúde, 
no segundo. Adicionalmente, investigou surtos relaciona-
dos a doenças transmissíveis (Tabelas 8, 9 e 10).

Tabela 8. Exames de diagnóstico em suporte às pesquisas 
 e elucidações diagnósticas na atenção à saúde. Instituto 
Evandro Chagas, 2007-2008

Atividades 2007 2008

Pesquisas 175.618 197.416

Elucidações 217.506 190.890

Total 373.034 408.396

5

Com apoio do Ministério da 
Saúde e do Governo de Estado 
do Pará, servidores do IEC e 
Cenp conquistaram em 2008 
o Plano de Carreiras e Cargos 
de Pesquisa e Investigação 
Biomédica em Saúde Pública

MEDIDA PROVISÓRIA CRIA CARREIRA DE PESQUISADOR NO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
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Tabela 9. Surtos investigados em 2007 pelo Instituto Evandro Chagas

Agravo Positivos Local

Febre amarela 2 Natal/RN, Aajás/PA

Meningite 1 Anajás/PA

Malária 1 Anajás/PA

Dengue 1 Pará

Oropouche 1 Pará

Vírus respiratórios 4 Belém/PA, Paraupebas/PA, Manaus/AM e Aracaju/SE

Toxoplasmose 1 Altamira/PA (tribos Xickrin e Assurini)

Doença de Chagas 16 Macapá/AP, Barcarena/PA, Belém/PA, Breves/PA, 
Moaná/PA, S. João de Pirabás/PA

Tabela 10. Surtos investigados em 2008 pelo Instituto Evandro Chagas

Agravo Positivos Local

Dengue 1 Juruti/PA

Doença de Chagas 9 Abaetetuba/PA, Anajás/PA, Bagre/PA, 
Belém/PA, Breves/PA   

Febre amarela 5 Cametá/PA, Goiânia/GO, Remanso/BA, 
Salvador/BA, Parauapebas/PA 

Febre tifóide 1 Bagre/PA                       

Mayaro 1 Santa Bárbara/PA

Rubéola 5 Prainha/PA

4
Laboratórios do IEC são 

referências no Norte do país 
em investigações de surtos e 

elucidações diagnósticas
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Dentre as ações realizadas pelo IEC, vinculadas às doenças 
transmissíveis, destacam-se:

 
Febre amarela

▶  Apoio, como Centro Colaborador da OMS, à vigilância 
na investigação de casos suspeitos em humanos e epi-
zootias no Brasil e no Paraguai;

▶  Realização de estudos experimentais sobre patogeni-
cidade, epidemiologia molecular e eventos adversos 
pela vacina;

Dengue

▶  Investigação de casos de dengue no Pará e outros estados; 
▶ Desenvolvimento de estudos de epidemiologia molecular 

e participação no Projeto Denframe (Innovative diagnos-
tic tools and therapeutic approaches for dengue disease) 
para investigar, em parceria com a comunidade européia, 
 detalhes dos aspectos virológicos, sorológicos, imuno-
lógicos, imunopatológicos e moleculares da dengue; 

Hantavírus 

▶ Identificação do hantavírus Laguna Negra no Mato Grosso, 
caracterizado em amostras biológicas de roedores Calomys 
aff. Callosus, capturados nos municípios de Tangará da Serra 
e Campo Novo do Parecis, além da confirmação da associa-
ção com casos de SCPH em 2007;

▶ Associação do hantavírus Anajatuba com casos de SCPH 
no Maranhão e confirmação do roedor Oligoryzomys 
aff. fornesi como hospedeiro reservatório nessa locali-
dade em 2007;

▶  Identificação do hantavírus Castelo dos Sonhos em 
amostras de roedores silvestres Oligoryzomys moojeni, 
capturados em Campo Novo do Parecis/MG, respon-
sabilizados como possível reservatório desse hantavírus 
até então desconhecido (2007); 

Mayaro 

▶  Investigação de pequeno surto de febre do Mayaro, em 
2008, em Santa Izabel/PA;

Raiva

▶  Confirmação laboratorial dos primeiros surtos de raiva 
humana transmitida por morcegos no Pará, nos mu-
nicípios de Portel e Vizeu, em 2004, e no município de 
Augusto Correia, em 2005;

Rotavírus 

▶  Desenvolvimento de atividades como integrante da rede 
oficial de vigilância como laboratório nacional de refe-
rência para rotavírus do Ministério da Saúde. No país, 
é o único centro que desenvolve pesquisas clínicas em 
vacina contra rotavírus;

Pneumococo 

▶  Conclusão, em 2007, de estudo sobre doença invasiva 
e pneumonia adquirida na comunidade, associadas aos 
pneumococos, abrangendo mais de 15 mil crianças. Os 
resultados trazem informações sobre adequações das 
estratégias vacinais;

MEDIDA PROVISÓRIA CRIA CARREIRA DE PESQUISADOR NO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
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Vírus entéricos 

▶  Ampliação das investigações sobre vírus entéricos com 
o advento de metodologias moleculares para a de-
tecção de astrovírus, calicivírus e adenovírus entéricos, 
em intercâmbio com o "Centers for Disease Control 
and Prevention", Atlanta, Geórgia, EUA;

Paralisia flácida

▶  Desenvolvimento de atividades como órgão oficial de 
vigilância das paralisias flácidas agudas, atuando na 
condição de centro regional;

Vírus exantemáticos

▶  Fortalecimento da área das viroses exantemáticas com 
o advento de métodos moleculares voltados aos her-
pesvírus humanos 6, 7 e 8, bem como ao parvovírus 
B19, em intercâmbio estabelecido com a Universidade 
de São Paulo (USP);

Epstein-Barr 

▶  Desenvolvimento de estudos em epidemiologia molecular 
envolvendo o vírus de Epstein-Barr (EBV), bem como o da 
varicela-zóster, com destaque para os linfomas associa-
dos ao EBV, além do registro de evidências de associação 
do vírus de Epstein-Barr com doenças linfoproliferativas 
malignas. Informações consubstanciadas em 2007;

Vírus respiratórios 

▶  Exercício efetivo de vigilância da influenza no âmbito da 
rede oficial de vigilância;

▶  Consolidação de estudos moleculares de agentes virais 
respiratórios, com destaque para vírus respiratório sinci-
cial, adenovírus, metapneumovírus e bocavírus. As inves-
tigações dos dois últimos são pioneiras na região;

▶  Estabelecimento de metodologia molecular para o rápi-
do diagnóstico da gripe aviária, na eventualidade de sua 
introdução no país;

Retrovírus 

▶  Investigação das mielopatias crônicas associadas ao HTLV 
e suporte diagnóstico como centro regional de referência 
no campo do HIV e um dos pólos nacionais de genotipa-
gem do HIV-1;

▶ Ampliação das pesquisas sobre papilomavírus para a 
área dos tumores prostáticos, atividade antes restrita às 
lesões do colo de útero;

Anatomia patológica 

▶  Como laboratório de referência nacional para febres 
hemorrágicas, esclarecimento de diagnóstico de diver-
sos surtos e epizootias de caráter sazonal e esporádico 
envolvendo, principalmente, casos de febre amarela e 
dengue, por meio da técnica de imunoistoquímica; 

Doenças invasivas e das pneumonias adquiridas – PAC  

▶ Realização, em Belém, entre setembro de 2006 e outu-
bro de 2007, de um estudo de vigilância, de base popu-
lacional, para analisar a incidência do pneumococo nas 
infecções pulmonares entre crianças de 1 a 25 meses de 
idade, e identificar os tipos mais predominantes;  

Micobactérias 

▶  Desenvolvimento, desde 2007, em parceria com a Univer-
sidade Federal do Pará, do estudo “Diversidade genética 
de espécies de micobactérias não tuberculosas identifica-
das em laboratório de referência da Região Norte”, inclu-
indo a detecção de Mycobacterium massillense.

▶  Elaboração do projeto “Caracterização fenotípica e 
genotípica de Serratia marcescens associados à infecção 
nosocomial”; 
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Bactérias

▶  Implementação de técnicas moleculares para o diag-
nóstico e caracterização de bactérias enteropatogêni-
cas, no Laboratório de Entéricos; 

▶  Desenvolvimento do subprojeto “Abordagem multi-
disciplinar das doenças sexualmente transmissíveis em 
município paraense sob influência de mineração”, que 
visa descrever o perfil epidemiológico da população 
sexualmente ativa de Juruti;

▶  Desenvolvimento do projeto “Estudo ecoepidemiológico, 
clínico e laboratorial do tracoma em três municípios do 
Marajó”, envolvendo aproximadamente 1.500 crianças, 
de ambos os sexos, matriculadas nas séries de 1º ao 4º 
ano das escolas da rede pública de ensino fundamental; 

Hepatites

▶  Desenvolvimento, em parceria com a USP, do estudo 
“Sequenciamento molecular e genotipagem do vírus da 
hepatite Delta, em pacientes de doença hepática crônica 
na Amazônia oriental brasileira”, cujos resultados foram 
publicados em 2008 (Hepatitis D and B vírus genotypes 
in chronically infected from the Eastern Amazon Brasin. 
Acta tropica 2008;106(3):149-55). Essa investigação per-
mitiu, pela primeira vez, aferir o genótipo do vírus da 
hepatite D circulante na Amazônia oriental; 

▶   Realização do estudo “Prevalência dos marcadores so-
rológicos dos vírus das hepatites B e D na área indígena 
Apyterewa, do grupo Parakanã, Pará, Brasil”, publicado 
em novembro de 2007 (Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, 23(11):2756-2766), que avaliou a prevalência 
da infecção nas comunidades indígenas do grupo Para-
kanã, que habitam a zona divisória entre as bacias dos 
rios Xingu e Tocantins, nos municípios de Altamira e São 
Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. 

Desafio
Realização do concurso público e de cursos 
para técnicos atuarem no laboratório NB3

Elaboração de Plano Diretor do IEC

Estruturação de escola profissionalizante, tendo 
o curso de laboratorista como início

Construção de prédio novo para adequação 
da Seção de Meio Ambiente e para a fábrica 
de reagentes (uso e distribuição)

Construção da biblioteca e centro de convenções

Transformação do IEC em Fundação

MEDIDA PROVISÓRIA CRIA CARREIRA DE PESQUISADOR NO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
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Ações de vigilância 
           em saúde ambiental 
      se expandem no país

4 63% das UFs com ações estruturadas 
de Vigilância em Saúde Ambiental

4  100% dos estados e capitais com ações 
do Vigiagua
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A meta de 60% prevista ao final do Plano Plurianual em 
relação à estruturação da Vigilância em Saúde Ambiental 
(VSA) nas secretarias de saúde foi superada: 63% – situação 
verificada quando da realização de atividades dos progra-
mas Vigiagua, Vigisolo e Vigiar). Ressalte-se, ainda, que 
100% dos estados e capitais desenvolvem ações do Vigia-
gua e, respectivamente, 74% e 38% possuem documento 
legal instituindo a área de VSA. 

A saúde ambiental visa promover e proteger a saúde 
humana, além de colaborar na proteção do meio ambiente 
por meio de ações integradas entre o governo e a sociedade 
civil organizada, com vistas ao enfrentamento dos determi-
nantes socioambientais e prevenção de agravos decorrentes 
da exposição humana a ambientes adversos. Entre as linhas de 
ação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 
(Sinvsa), destaca-se o fortalecimento da VSA, a construção 
de agendas integradas, o fomento à promoção de ambientes 
saudáveis, a produção de conhecimento e desenvolvimento 
de capacidades e a construção de sistema de informações 
integrado e articulação institucional estratégica. 

Elementos contemplados no Sinvsa:

▶ Água para consumo humano;
▶ Ar;
▶ Solo;
▶ Contaminantes ambientais e substâncias químicas;
▶ Desastres naturais;
▶ Acidentes com produtos perigosos;
▶ Fatores físicos;
▶ Ambiente de trabalho.

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL SE EXPANDEM NO PAÍS
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Estruturação da Diretoria 
de Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador fortalece respectivas 
áreas no âmbito do SUS
No âmbito da SVS a criação da Diretoria de Saúde Ambiental 
e Saúde do Trabalhador fortaleceu e aumentou a visibilidade 
dessas áreas no contexto do SUS. Nesse sentido, algumas 
atividades se destacaram entre 2007 e 2008:

▶ internalização da temática “mudanças climáticas” nos 
âmbitos do Ministério da Saúde e SUS:

• Plano Regional de Mudanças Climáticas (participação);
• Seminário Regional de Mudanças Climáticas – Brasília/DF;
• Workshop de Mudanças Climáticas e Saúde – Belém/PA;
• Elaboração de documentação e posições para Opas 

e OMS.
▶ planejamento e desenvolvimento de ações de integração 

entre saúde ambiental, saúde do trabalhador e atenção 
básica no âmbito da Diretoria, considerando o território 
como elemento integrativo. Processo iniciado em 2007, 
em consonância com a proposta da SVS de integração 
com a área de atenção básica:

• constituição de grupo de trabalho no âmbito da diretoria;
• realização de duas oficinas de trabalho no âmbito 

da diretoria;
• reunião (com colaboradora da UFMG) para discussão do 

plano de trabalho do projeto de atenção básica e saúde 
do trabalhador e início da implantação do projeto;

• participação e organização de dois encontros temáticos 
na III Mostra de Saúde da Família, com discussão de 
experiências de quatro estados e municípios;

• elaboração do documento “Inserção de ações de Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador na Atenção Básica: as-
pectos conceituais, bases legais, desafios e oportunidades” 
– apresentado e discutido em oficina na 8a Expoepi;

• realização de oficina de trabalho na 8a Expoepi sobre a 
integração de agendas entre a saúde ambiental, saúde 
do trabalhador e atenção básica;

• participação no GT de integração ampliado da SVS com 
a atenção básica.

▶ coordenação intersetorial com os ministérios do Meio 
Ambiente, das Cidades, da Educação e do Trabalho e 
Emprego e respectivos conselhos nacionais para reali-
zar, em outubro de 2009, a 1ª Conferência Nacional de 
Saúde Ambiental (e etapas preparatórias) em seguimen-
to às deliberações das conferências nacionais de Saúde, 
Meio Ambiente e Cidades;

▶ ações relacionadas à Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável no âmbito do SUS, integrante da Política 
Nacional de Promoção da Saúde, incluindo os temas 
saúde urbana e metrópoles saudáveis;

▶ inserção do Ministério da Saúde na elaboração do Pro-
jeto Nacional de Ações Integradas Público Privadas para 
a Biodiversidade – Probio II;

▶ apoio à estruturação de agenda estratégica entre os 
setores da saúde e meio ambiente no âmbito do mu-
nicípio de São Paulo, possibilitando capacitação e ação 
da rede básica de saúde no conhecimento e ação sobre 
os determinantes socioambientais da saúde;

▶ coordenação da resposta do Ministério da Saúde frente 
à situação de calamidade decorrente das chuvas em 
Santa Catarina;

▶ fortalecimento da participação do Ministério da Saúde em 
fóruns intersetoriais, como: Conama, CNRH, ConCidades, 
CTPP, Conaetti, Geisat;

▶ fortalecimento da agenda de prioridades e de mecanismos 
de articulação com o Conass, Conasems, Cist e Cisama;
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▶ participação no Comitê Sobre o Licenciamento das UHE 
do Rio Madeira, coordenado pelo Ministério das Minas 
e Energia, representando o Ministério da Saúde, junta-
mente com a Diges (PNC-Malária);

▶ gestão federal da vigilância epidemiológica das doenças 
de notificação compulsória relacionadas ao trabalho;

▶ colaboração, junto à Diges (PNC-Dengue), na coorde-
nação de ações integradas para redução de vulnerabi-
lidades (água e resíduos) relacionadas a criadouros do 
Aedes aegypti.

Destaques da Saúde Ambiental 

Vigiagua

▶ Aprimoramento do Sistema de Informação – Sisagua;
▶ Elaboração de ferramenta para acessar o banco de da-

dos do Sisagua pelo Tabnet;
▶ Realização de análises sobre o desenvolvimento do Vi-

giagua nos estados e municípios, por meio dos dados 
alimentados no Sisagua;

▶ Seleção da experiência brasileira de vigilância da quali-
dade da água para consumo humano, para a Expozara-
goza – Espanha;

▶ Ações interministeriais: participação no grupo técnico 
de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico 
e na organização do Seminário Nacional para o Ano In-
ternacional do Saneamento (MC);

▶ Apoio ao projeto Um Milhão de Cisternas (MDS).

Vigiar

▶ Capacitação de 245 técnicos nos estados do AC, BA, MT, 
SP, RJ, TO e RS para a operacionalização de unidades sen-
tinelas para o Vigiar;

▶ Apoio ao desenvolvimento de metodologia para a uti-
lização de bioindicadores (espécie vegetal) para medir 
o impacto da poluição atmosférica em localidade que 
não dispõe de monitoramento da qualidade do ar, nos 
estados do MT, BA e ES;

▶ Elaboração do protocolo de queimadas, em parceria 
com a SES/MT, com participações da Defesa Civil e setor 
ambiental dos estados do MT, AC e RO;

▶ Documento da estratégia de transição para a substi-
tuição de MDIs contendo CFCs para medicamentos 
livres de CFCs;

▶ Publicação da RDC Anvisa n° 88/08, de 26.11.08, proi-
bindo a produção e importação de MDIs contendo CFCs 
a partir de 1.1.2011;

▶ Elaboração e disseminação de material impresso para 
divulgar à classe médica as ações do governo federal 
sobre MDIs, em parceria com a Sociedade Brasileira de  
Pneumologia e Tisiologia;

▶ Revisão da cartilha Proteção à camada de ozônio e im-
pactos na saúde: o que devemos saber.

Vigisolo

▶ 100% das UFs com acesso e capacitados ao Sissolo e CSPU, 
onde o número de áreas com populações expostas a solo 
contaminado cadastradas passou de 1.050 para 1.746;

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL SE EXPANDEM NO PAÍS
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▶ Publicação da Portaria no 1.172, de 11.6.2008, que 
 institui o Grupo de Trabalho de Vigilância e Atenção 
à Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado, 
responsável por elaborar a proposta de portaria de 
atenção integral à saúde de populações expostas a 
áreas contaminadas por contaminantes químicos, com 
realização de seis reuniões;

▶ Representação do Ministério da Saúde (relatoria) no GT 
do Conama, para elaboração de proposta de resolução 
do estabelecimento de padrões de qualidade para solos 
e gerenciamento de áreas contaminadas;

▶ Finalização e disponibilização da “Avaliação de risco à 
saúde humana na Baixada Santista (9 sites)”, realizado 
com base nas diretrizes para elaboração de avaliação 
de risco à saúde humana por exposição a contami-
nantes químicos;

▶ Finalização e disponibilização da “Avaliação de risco à 
saúde humana por exposição aos resíduos do plumbum 
no município de Adrianópolis/PR”, realizada por técni-
cos das secretarias estaduais e municipais de saúde de 

Adrianópolis, com entrega formal do documento pelo 
secretário de Estado da Saúde;

▶ Apoio à pactuação nos níveis local e estadual do “Pro-
tocolo de vigilância e atenção à saúde da população 
exposta a chumbo, cádmio, cobre e zinco em Santo 
Amaro (BA)”, elaborado por técnicos das SES/BA e SMS 
de Santo Amaro.

Vigidesastres

▶ V Curso Líderes – técnicos capacitados: 9 das SES, 11 
das SMS, 6 de outras áreas/instituições e 4 de outros 
países (Paraguai, Peru, Argentina e Equador);

▶ Elaboração do modelo de atuação do Vigiapp;
▶ Fortalecimento das ações da URR/CGVAM junto ao Cievs;
▶ Revisão de normas: inserção da saúde ambiental no 

Cievs (Portaria no 5/05; kit de medicamentos (Portaria no 
2.132/05; palestras de divulgação/sensibilização (1.500 
pessoas); protocolo de queimadas (Ministério da Saúde, 
Defesa Civil e Ministério do Meio Ambiente).

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (Sinvsa)

Conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades 
públicas e privadas relativos à vigilância em saúde ambiental

Conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança  
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente 

que interferem na saúde humana

Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores 
de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde

Fonte: IN nº 1, março/2005.



AÇÕES TRANSVERSAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: GESTÃO 2007-2008   |  119

Vigiquim

▶ Elaboração do plano (nacional) integrado de ações de 
vigilância em saúde relacionada a riscos e agravos pro-
vocados por agrotóxicos;

▶ Elaboração do II Informe Unificado da Informação sobre 
Agrotóxicos Existentes no SUS;

▶ Análise dos dados sobre notificação de intoxicação por 
agrotóxicos para os Cadernos de Situação por estado; 

▶  Elaboração da proposta do programa de redução/elimi-
nação do mercúrio no setor saúde;

▶ Elaboração do programa de avaliação da exposição hu-
mana ao mercúrio, por meio de análises de amostras 
ambientais pelo método semiquantitativo. 

Cidade dos meninos

▶ Elaboração do protocolo de acompanhamento à saúde 
da população de Cidade dos Meninos;

▶ Desenvolvimento de sistema de informações para dar 
continuidade ao acompanhamento da saúde da popu-
lação residente em Cidade dos Meninos, por meio do 
PSF local; 

▶ Avaliação clínica e laboratorial da população cadastrada 
pelo Ministério da Saúde, realizada pelo Inca, para início 
do Protocolo de Acompanhamento à Saúde;

▶ Definição, junto à SMS de Duque de Caxias e à SES do 
Rio de Janeiro, dos serviços de referências municipais, 
bem como das estaduais e federais;

▶ Publicação do edital de licitação para contratação do 
projeto executivo da remediação ambiental;

▶ Reunião preliminar do Grupo de Trabalho Interministe-
rial/CM para atendimento do prazo acordado com o 
Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Cooperação internacional

▶ Assinatura do Projeto de Vigilância em Saúde Ambien-
tal com o Panamá e o Uruguai – Projeto ABC;

▶ Preparação de posições para as Nações Unidas (Opas, 
OMS e Pnuma);

▶ Acompanhamento da Agenda Internacional de Mudanças 
Climáticas e Saúde;

▶ Mercosul:
• Comissão Intergovernamental de Gestão de Riscos e 

Redução de Vulnerabilidades (CIGRRV);
• Comissão Intergovernamental de Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador (Cisat);
▶ Ajuda humanitária internacional (Haiti, Peru, República 

Dominicana, Nicarágua e Paraguai);
▶ Desenvolvimento de cooperações técnicas multilaterais e 

bilaterais com países da América Latina sobre saúde ambi-
ental e saúde do trabalhador, incluindo Otca e Mercosul.

Desafio
Realização da 1ª Conferência Nacional de 
Saúde Ambiental

Avaliação dos 10 anos da Vigilância em Saúde 
Ambiental no SUS

Avaliação dos 20 anos da Saúde do Trabalhador 
no SUS

Intensificação da integração com a atenção básica

Estruturação da Área de Acordos e Cooperação 
Internacional em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL SE EXPANDEM NO PAÍS
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Mais de 80 milhões de
    trabalhadores estão em áreas    
 cobertas pelos Cerests

4 171 Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerests) implantados
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Em 2008, o total de Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerests) no país atingiu 171 unidades, com 
a seguinte distribuição regional: 15 na região Norte, 50 na 
Nordeste, 72 na Sudeste, 22 na Sul e 12 na Centro-Oeste (Figu-
ra 14). Ressalte-se que a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Trabalhador, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, 
incluindo a assistência às vítimas de acidentes e doenças rela-
cionadas ao trabalho, em todos os níveis do SUS, ultrapassa 
o número de 80 milhões de trabalhadores cobertos por esses 
serviços (em média, 480 mil trabalhadores por Cerest).

3

Os Centros de 
Referência em Saúde 
do Trabalhador visam a 
promoção de ambientes 
saudáveis, a vigilância 
dos locais de trabalho e 
o desenvolvimento de 
pesquisas apoiados pela 
estruturação da Rede de 
Informações em Saúde 
do Trabalhador

MAIS DE 80 MILHÕES DE TRABALHADORES ESTÃO EM ÁREAS COBERTAS PELOS CERESTS

As ações também visam a promoção de ambientes 
saudáveis, a vigilância dos locais de trabalho e o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas na área. Entre as estratégias 
dessa política, está a Rede Nacional de Atenção Integral 
em Saúde do Trabalhador (Renast), formada pelos Cerests, 
que funcionam como estratégia no SUS para a dissemi-
nação das práticas em Saúde do Trabalhador a partir do 
entendimento da relação entre o trabalho e o processo 
saúde/doença.
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Destaques da Saúde do Trabalhador
▶ Protocolos de atenção integral à saúde 

do trabalhador: instruções normativas
• Elaboração de instruções técnicas normativas para a im-

plantação de fluxos de atendimento e notificação dos 
agravos: acidente de trabalho, trabalho infantil, expos-
tos ao chumbo, dermatoses ocupacionais, perda auditi-
va induzida por ruído – pair e risco químico – benzeno.

▶ Trabalho infantil
• Articulação de agenda intersetorial; 
• Notificação de acometimentos de saúde relacionados 

ao trabalho infantil na rede do SUS.
▶ Participação social na gestão das ações 

em saúde do trabalhador
• Implementação do projeto Vidas Paralelas, em parceria 

com o Ministério da Cultura. Realizados 11 encontros 
estaduais e nacionais e implementado o site do projeto 
e a capacitação dos parceiros;

• Rede Escola Continental em Saúde do Trabalhador, Uni-
versidade de Brasília (UnB), centrais sindicais e universi-
dades de todos os estados;

• Elaboração e distribuição do vídeo sobre a 3ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador. 

▶ Estruturação da Rede de Informações em Saúde 
do Trabalhador

• Observatório de Saúde do Trabalhador, em colaboração 
com o Cesteh/Ensp/Fiocruz.

▶ Articulações intra e intersetoriais
• Instituição da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 

no Trabalho;
• Grupo de Saúde e Trabalho no setor saúde no âmbito 

do Ministério da saúde (5/6/2008);
• Acordo de cooperação com a Secretaria Especial de Por-

tos da Presidência da República e Unifesp para ações no 
porto de Santos, em Saúde do Trabalhador;

• Acordo de cooperação com o Ministério da Previdên-
cia Social, objetivando a reabilitação física, auditiva e 
profissional.

Figura 15. Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerests)
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Desafio
Os Ministros da Saúde, José Gomes Temporão, da 
Previdência Social, Luiz Marinho, e do Trabalho e 
Emprego, Carlos Lupi, assinaram, em 13 de maio de 
2008, acordos de cooperação para desenvolver ações 
conjuntas de prevenção, reabilitação das vítimas dos 
acidentes de trabalho e troca de informações sobre 
agravos à saúde do trabalhador (doenças e acidentes 
de trabalho). “Os índices são assustadores, super-
ando mais de 500 mil acidentes por ano no Brasil. 
E estou falando apenas dos trabalhadores cobertos 
pela Previdência Social. Levado para a economia 
informal, desconhecemos os números. O que foi assi-
nado hoje é importante porque poderemos conhecer 
de maneira mais refinada e próxima da realidade as 
informações sobre os acidentes profissionais”, afir-
mou Temporão. Com o Ministério da Educação foi 
assinado um acordo para levar às escolas técnicas 
educação sobre a prevenção de acidentes de traba-
lho e promoção da saúde do trabalhador. Por ano, 
o Brasil perde 4% de seu Produto Interno Bruto por 
conta dos acidentes de trabalho. O cálculo inclui os 
gastos da Previdência Social, do Ministério da Saúde 
e os prejuízos para a produção. No ano passado, a 
Previdência concedeu R$ 10,7 bilhões em benefí-
cios decorrentes de acidentes do trabalho. Foram 
R$ 5 bilhões em pagamento de auxílios por doença, 
acidentes e aposentadorias; e R$ 5,7 bilhões pagos em 
aposentadorias especiais, concedidas pela exposição 
do trabalhador a riscos.

MAIS DE 80 MILHÕES DE TRABALHADORES ESTÃO EM ÁREAS COBERTAS PELOS CERESTS





Protagonismo
  e efetividade 



Nesses 20 anos de SUS, duas estruturas político-institucionais coordenaram de forma 

unificada, em nível nacional, as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças. 

A primeira, o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), criada em 1990 como resultado 

da consolidação das aspirações defendidas, desde a década de 80, pelo movimento 

 Reforma Sanitária. 

Entre 1990 e 1993, o Cenepi protagonizou a política de vigilância, prevenção e contro-

le de doenças. Entre suas ações mais relevantes destacam-se: o programa de formação e 

capacitação de técnicos vinculados aos serviços estaduais e municipais de epidemiologia, 

desenvolvido por parcerias estabelecidas com instituições acadêmicas; o financiamento de 

pesquisas; a busca e o esforço para integrar setores afins; o apoio à organização dos serviços 

de vigilância nos níveis estadual e municipal; e a ampliação do objeto da vigilância – implan-

tando, pela primeira vez, o monitoramento das doenças e agravos não transmissíveis.1 

Em 1994, o Cenepi abriu parceria com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças 

(CDC/EUA) para fortalecer a capacitação em epidemiologia de campo, que iniciou 

seis anos depois.

Mesmo reconhecendo-se os avanços alcançados, a configuração político-institucio-

nal do Cenepi não favorecia a ampliação do objeto da vigilância e seu fortalecimento 

político no cenário decisório do Ministério da Saúde.

1BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em saúde no SUS: fortalecendo a capacidade  
de resposta aos velhos e novos desafios. Brasília, 2006. p.10.
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Por isso, em 2003, outro marco estrutural foi estabelecido com a criação da Secretaria 

de Vigilância em Saúde (SVS), que assumiu, além de outras atribuições, as ações antes 

desempenhadas pelo Cenepi. 

A denominação “vigilância em saúde” torna-se indicativo de que o novo órgão esta-

ria comprometido com esse ideário e não, apenas, com o campo mais restrito da vigi-

lância epidemiológica.

Na perspectiva política, pode-se afirmar, utilizando-se a terminologia gramatical, que antes 

do Cenepi as ações de vigilância e controle de doenças eram acessórias do sistema de saúde. 

Com o Cenepi, passaram a ser integrantes e, após a criação da SVS, tornaram-se essenciais.

O Decreto no 4.726, de 9 de junho de 2003, definiu a estrutura, ainda tímida, e estabe-

leceu as funções da recém-criada SVS, que passou a responsabilizar-se pela coordenação 

nacional das ações executadas pelo SUS nas áreas de vigilância epidemiológica de doenças 

transmissíveis e não transmissíveis, programas de prevenção e controle de doenças, infor-

mações epidemiológicas, análise da situação de saúde, vigilância em saúde ambiental e, 

posteriormente, promoção da saúde e saúde do trabalhador. 

No biênio 2007-2008, além dos 20 anos do SUS, também se comemoram os 35 anos 

do Programa Nacional de Imunização (PNI), os 15 anos da estratégia Saúde da Família e 

os cinco anos da própria SVS. 

A seguir, são destacadas algumas idéias-força da gestão, vinculadas ao impacto na 

situação de saúde, à promoção da saúde, à revelação de talentos, à proteção e cuidado, 

à educação, comunicação e cidadania e à descentralização e eficiência das ações.
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Impacto na 
  Situação de Saúde

Os impactos das ações e serviços resultam de determinantes estruturais 
e da atuação de gestões. Nesse sentido, ao se destacar uma ou um 
conjunto de conquistas sanitárias em dado momento não se deve 
esquecer esse pressuposto, mas também enfatizar o protagonismo 
da atual gestão, que impede retrocessos e aposta em novos avanços. 
Além da diminuição dos casos de malária, outros exemplos de impacto 
podem ser observados:

4		sobrevida de pacientes com aids dobra em 12 anos 

4		índice de infestação por Aedes aegypti cai em 2008

4		total de casos novos de hanseníase cai 23% em quatro anos

4		tuberculose persiste como problema, mas incidência apresenta 
redução de 24% nos últimos anos

4		raiva humana com perspectiva de eliminação 
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Sobrevida de pacientes  
com aids dobra em 12 anos
A sobrevida das pessoas com aids nas regiões Sul e Sudeste 
dobrou entre 1995 e 2007. No período, o tempo médio de vida 
saltou de 58 meses para mais de 108. Estudo encomendado 
pelo Programa Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde 
acompanhou cerca de dois mil adultos diagnosticados entre 
1998 e 1999. Mais da metade (60%) continuaram vivos por, 
no mínimo, 108 meses após o diagnóstico. Pesquisa similar 
com outro grupo de pacientes diagnosticados entre 1995 
e 1996 apontou que metade dos mesmos permanecia 
viva por apenas 58 meses após a confirmação da doença. 
De acordo com estudo realizado em 2007, o diagnóstico 
precoce, seguido do acesso a medicamentos antirretrovirais 
e acompanhamento clínico adequado contribuíram para o 
aumento da sobrevida dos pacientes. 

Os dados, divulgados em novembro de 2008, em Brasília, 
integram o “Estudo de sobrevida de pacientes de aids no 
Brasil”, realizado em 23 cidades do Sul e Sudeste. Quando 
do diagnóstico, as duas regiões concentravam 82,4% da 
epidemia brasileira.

Da mesma forma, a chance de sobrevivência de menores 
de 13 anos que vivem com aids também aumentou substan-
cialmente desde o início da epidemia. O estudo “Ampliação 
da sobrevivência de crianças com aids: uma resposta brasilei-
ra sustentável” mostra que na década de 80 a probabilidade 
de uma criança diagnosticada estar viva após 60 meses era 
de cerca de 25%. No período 1999-2002 (pós-introdução 
de Tarv), 86%. 

Ao todo, foram acompanhadas 2,1 mil crianças nos 26 
estados e Distrito Federal, em diferentes estudos – que obje-
tivavam determinar a mediana de sobrevida (tempo em que 
50% dos pacientes estão vivos) para o grupo. Dessas, em 
2007, 85% continuavam vivas.

Índice de infestação por  
Aedes aegypti cai em 2008
A avaliação nacional das informações sobre infestação por 
larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, 
concluída em novembro de 2008, mostra melhora dos dados 
em relação a 2006 e 2007. De acordo com o Levantamento 
de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), 
dos 2.324 estratos avaliados (áreas de 9 mil a 12 mil imóveis 
com características semelhantes), 1.344 apresentaram índice 
abaixo de 1%, faixa considerada satisfatória de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A quantidade de locais com esse perfil em 2008 corres-
pondeu a 57,9% do total de estratos avaliados: em 2006, a 
proporção foi de 37,7% para um grupo de 1.928. Em 2007, 
de 53,6% para um grupo de 2.124. Quando os locais avalia-
dos apresentam menos de 1%, isso significa menos de uma 
casa com larvas do Aedes para cada grupo de 100, quando 
da realização do trabalho.

Mesmo com o aumento da quantidade de municípios e 
áreas compondo a amostra nacional, declinou o percentual 
de estratos com maior risco para surto de dengue: 17% em 
2006, 10% em 2007 e 6,3% em 2008. São considerados 
locais de risco aqueles com infestação igual ou maior que 
4%. Quanto aos locais em alerta, houve tendência de esta-
bilidade nos dois últimos anos: 36,5% em 2007 e 35,8% em 
2008 (Tabela 1).

IMPACTO NA SITUAÇÃO DE SAÚDE
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Tabela 1. Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) segundo estratos de 
risco. Brasil, 2006-2008

Índice de Infestação Predial – IIP*
2006 2007 2008

N % N % N %

< 1 (satisfatório) 726 37,7 1.137 53,6 1.344 57,9

1 – 3,9 (alerta) 873 45,3 776 36,5 833 35,8

> 3,9 (risco) 329 17,0 211 9,9 147 6,3

Total 1.928 100,0 2.124 100,0 2.324 100,0

Fonte: SES/SMS/CGNCD.

IIP = (imóveis positivos x 100)/ imóveis pesquisados.

Quatro regiões apresentaram tendência de aumento de 
locais com índices satisfatórios: Sul, Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste. Na Sul, 86,7% dos locais avaliados apresen-
tavam menos de 1% de infestação – índice que em 2007 
era de 79,3%. Na Nordeste, 48,2% dos locais estudados 
tiveram dados satisfatórios, superiores, portanto, aos 39% 
registrados em 2007. Na Sudeste, esse indicador ficou em 
61,8%, ligeiramente acima dos 61,1% de 2007. Na região 
Norte, houve aumento: 33,5% dos estratos avaliados tive-
ram menos de 1% de infestação em 2008 – em 2007 esse 
percentual era de 24,6%. Na Centro-Oeste, os percentuais 
foram de 72,9% em 2008 e 78,6% em 2007. A análise dos 
dados regionalizados permite verificar redução de estratos 
de risco para surto nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, e 
aumento nas Sul e Centro-Oeste. 

As informações foram coletadas e avaliadas em 161 
municípios com maior risco para a transmissão da dengue, 
no período de outubro à primeira quinzena de novembro 
de 2008. Entre as cidades que participam do levantamento 
estão as capitais, municípios de regiões metropolitanas, com 
mais de 100 mil habitantes, áreas turísticas e de fronteira. 
Registre-se que a amostra utilizada em 2008 é maior que a 
de 2007. 

O LIRAa é anualmente realizado pelas prefeituras com o 
objetivo de identificar antecipadamente as áreas de maior risco 
para a ocorrência de surto de dengue. Os resultados permitem 
a rápida tomada de decisão para o planejamento e a intensifi-
cação de ações de combate ao vetor da doença, bem como as 
atividades de mobilização, comunicação e educação. 

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Total de casos novos de hanseníase  
cai 23% em quatro anos
O número de casos novos de hanseníase no Brasil caiu 23% 
entre 2003 e 2007. A melhoria da atenção à saúde, princi-
palmente na rede básica, é apontada como um dos motivos 
para a queda na detecção de novos registros da doença. Em 
2003, o total de notificações foi de 51.941. Em 2007, de 
40.126. O recuo foi mais significativo na população com 
menos de 15 anos, 27% (4.181 em 2003, versus 3.048 em 
2007) (Figura 1).

Entre 2003 e 2007, o número de pacientes em trata-
mento passou de 79.908 para 41.549 (redução de 48%). 

Figura 1. Coeficientes de detecção de casos novos de hanseníase na população total 
e em menores de 15 anos de idade por 100.000 habitantes. Brasil, 1994-2007
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Fonte: Sinan – SVS/MS. 

A intensificação do tratamento com a poliquimioterapia 
e a melhoria na assistência ao paciente são responsáveis 
pelo aumento da proporção de casos de cura.

Estudo do Ministério da Saúde aponta que os novos 
casos da doença concentram-se em dez grandes áreas: 
1.173 municípios, principalmente nas regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste, que registraram 53,5% dos 
casos novos detectados entre 2005 e 2007. Em termos 
populacionais, os municípios avaliados concentram 17,5% 
dos residentes no país. 

IMPACTO NA SITUAÇÃO DE SAÚDE
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Tuberculose persiste como problema, 
mas incidência apresenta redução de 
24% nos últimos anos
O Brasil notifica em média 80 mil casos e cinco mil óbitos 
de tuberculose por ano – cerca de 70% dos casos em 315 
dos 5.565 municípios. No mundo, ocupa a 16ª posição em 
número de casos e a 108ª em incidência. Além de constituir 
a primeira causa de morte em pacientes com aids, a tubercu-
lose representa a 7ª causa em gastos com internação no SUS 
por doença infecciosa.

Figura 2. Taxa de incidência de casos de tuberculose por unidade federada. Brasil, 2006
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Fonte: Sinan em 31/12/2007. 

Em 2006, os estados do RJ, AM, MT, CE, PE, RR, AC, PA, BA e 
SP apresentaram as maiores incidências de tuberculose por 100 
mil habitantes, com taxas acima da média nacional (Figura 2).

Mesmo considerando a gravidade do problema, os inves-
timentos realizados nas ações de vigilância, prevenção e 
controle da doença começam a produzir resultados positi-
vos. É o que se verifica entre 1999 e 2006, com uma queda 
de 24% na incidência e de 32% na mortalidade por tubercu-
lose (Figuras 3 e 4).

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Figura 3. Taxa de incidência de tuberculose. Brasil, 1999 a 2006
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Figura 4. Taxa de mortalidade por tuberculose. Brasil, 1999 a 2006

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
99 00 01 02 03 04 05 06

Queda de 1999 a 2006* = 32,3%

Queda média anual* = 5,4%

Fonte: SIM/MS.

IMPACTO NA SITUAÇÃO DE SAÚDE
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Raiva humana com perspectiva 
de eliminação
Em 2007 e até setembro de 2008 foram notificados dois casos 
de raiva humana: um transmitido por cão e outro por primata 
não humano. Na série histórica esta é a primeira vez que se 
atinge um único dígito de casos de raiva humana no Brasil. 

Figura 5. Casos de raiva humana por espécie agressora no Brasil, 1986 a 2008*
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Fonte: Sinan/SVS/MS.

*Dados até setembro de 2008. 

A partir de 2004, observa-se nítida redução dos casos 
transmitidos por cães e a inversão dos transmitidos por 
morcegos quando essa espécie se tornou a principal respon-
sável pelos casos de raiva humana no país (Figura 5).

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Verifica-se diminuição dos casos de raiva canina notifi-
cados, em conseqüência das diversas atividades realizadas 
nos âmbitos municipal, estadual e federal, destacando-se 
as campanhas de vacinação antirrábica animal, bloqueios 
de foco, captura de animais errantes, tratamento profilático 
antirrábico humano, vigilância mais sensível e ampliação da 
capacidade de diagnóstico laboratorial (Figura 6).

O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distri-
buição de imunobiológicos para as 27 unidades federadas. 
Entre 2007 e 2008, foram adquiridas: 3.450.000 doses de 
vacina antirrábica humana (cultivo celular), 334.000 ampolas 

de soro antirrábico heterólogo humano, 30.000 ampolas de 
imunoglobulina antirrábica humana e 69.500.000 doses de 
vacina antirrábica canina (Fuenzalida & Palacios). 

Destaca-se, ainda, que em 2008 foram realizadas ofici-
nas e treinamentos abordando temas como: morcegos 
positivos para raiva em área urbana; vigilância para raiva 
em animais silvestres terrestres; monitoramento da rede de 
diagnóstico laboratorial e capacitação para gestores muni-
cipais em planejamento estratégico situacional para opera-
cionalização de campanhas de vacinação antirrábica.

Figura 6. Casos e incidência de raiva canina no Brasil, 1996 a 2008*
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Fonte: Devep/SVS/MS. 

*Dados parciais até setembro de 2008.

*Incidência por 10.000 animais.

IMPACTO NA SITUAÇÃO DE SAÚDE
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Promoção da Saúde

4	A promoção da saúde foi fortalecida como uma 
das principais idéias da gestão e orientou as 
grandes ações desenvolvidas pela SVS, tais como 
o Programa Saúde na Escola, a Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar, o programa de comunicação 
para a promoção de hábitos que reduzam a 
vulnerabilidade para doenças e agravos, e a 
expansão das redes nacionais de atividade física 
e dos núcleos de prevenção das violências 
e promoção da saúde, adiante pormenorizados



3

Cartaz de 
divulgação do 
Programa Saúde 
na Escola

Programa Saúde na Escola e Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto 
Presidencial n° 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que esta-
beleceu o papel dos ministérios da Saúde e da Educação no 
seu modus operandi. 

Tendo em vista tal premissa, o Ministério da Saúde empe-
nhou-se, durante o ano de 2008, em elaborar o documento 
de referência do PSE e a construção da estratégia de adesão 
ao mesmo por parte dos municípios. Nesse processo, em 
conjunto com o MEC, DAB/SAS e PN-DST/Aids/SVS, foram 
estabelecidos os critérios de elegibilidade dos municípios, 
fluxo de adesão, termos de referência para confecção de 
materiais educativos e volume de recursos disponíveis.

Como parte da estratégia de sensibilização, mobilização 
e formação de profissionais de educação e saúde, materiais 
foram editados em articulação com o PN-DST/Aids/SVS, a 
Deges/SGTES, a Segep e o MEC: a) Passo a passo de adesão 
ao programa; b) Manual para implementação do programa 
por profissionais e gestores da saúde e educação; c) Carti-
lha para profissionais da saúde e educação, destinadas à 
prevenção das violências e promoção da cultura de paz; 
d) Cartilha para profissionais da saúde e educação destinadas 
à promoção da atividade física/práticas corporais; e) Cartilha 
de diretrizes e metodologias para a promoção da saúde na 
comunidade escolar. 

A apresentação do PSE para obter a adesão dos muni-
cípios e da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
ocorreu em diversos espaços e eventos, como, por exemplo, 
reuniões do Programa Mais Educação, conduzidas pelo MEC, 
envolvendo gestores da educação das 109 maiores cidades 
do país, e a web conferência, em conjunto com MEC, Saúde 
do Adolescente/SAS e Deges/SGTES, para estados, municí-
pios, jovens protagonistas e grupos gestores do “Saúde e 
Prevenção nas Escolas” (SPE).

Com vistas ao fortalecimento do componente de promo-
ção da saúde do PSE e à ampliação da integralidade das 
ações sob responsabilidade da SVS, foi construída uma agen-
da conjunta com o PN-DST/Aids/SVS, com foco na amplia-
ção do escopo de ações do SPE em direção à sensibilização 
dos grupos gestores estaduais e municipais para os temas 
da agenda estratégica da PNPS: prevenção das violências e 
promoção da cultura de paz e redução do uso abusivo de 
álcool e outras drogas.

Trabalhou-se, ainda, em articulação com o PN-DST/Aids/
SVS, a inserção do tema promoção das práticas corporais/ativi-
dade física no projeto Histórias em Quadrinhos/SPE, garantin-
do a ampliação de temáticas abordadas.

PROMOÇÃO DA SAÚDE AÇÕES TRANSVERSAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: GESTÃO 2007-2008 | 137



138 | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MS 

A partir da apresentação da PNPS ao grupo de trabalho 
federal do SPE, responsável por suas ações, monitoramento 
e avaliação, foram realizadas a revisão do Guia de Forma-
ção de Profissionais do SPE para alinhamento com a PNPS; a 
elaboração da estratégia de formação a distância para profis-
sionais envolvidos na implementação do SPE no nível local; a 
construção de linha de base para monitoramento das ações 
do SPE; a organização e realização da III Mostra SPE e a apre-
sentação do PSE no Congresso de Prevenção de DST/Aids, em 
junho de 2008.

O debate acerca do PSE também constou na pauta do 
Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, 
objetivando a construção do conjunto de informações a 
serem disseminadas nas comunidades escolares, além das 
metodologias de trabalho que permitissem a construção 
compartilhada de saberes e práticas vinculadas às escolhas de 
modos de viver mais saudáveis. Nesse processo, o represen-
tante do DAB/SAS apresentou o PSE e demonstrou a neces-
sidade de definir uma “caixa de ferramentas” para operar 
seu componente II. Em consequência, foram levantados 
materiais e metodologias já existentes, a serem discutidas no 
comitê, como “A educação que produz saúde” e o “Caderno 
de Educação Popular em Saúde” (SGEP), o “Guia Escola de 
Todos” (Cedaps), o material SPE (PN-DST/Aids/SVS), o manu-
al operacional da alimentação saudável nas escolas (CGPAN/
DAB/SAS) e o Programa Saber Saúde (Comprev/Inca).

Na perspectiva intersetorial e de trabalho com tecnologias 
já validadas, ocorreram reuniões com Senad, Unodc, MEC, 
Saúde Mental/MS e SGTES para a abordagem da temática 
sobre prevenção ao uso de drogas e o trabalho de formação 
de jovens protagonistas e profissionais para a prevenção do 
uso de drogas.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) integra 
o componente IV do PSE que objetiva monitorar a situação de 
saúde do escolar. A pesquisa será realizada a cada dois anos 
em adolescentes matriculados no 9º ano (8ª série) do ensino 
fundamental das escolas públicas e privadas das 26 capitais de 
estados brasileiros e do Distrito Federal, utilizando o mesmo 
questionário padronizado, autoaplicável e estruturado.

Objetivando conhecer a prevalência de excesso de peso 
e obesidade, a pesquisa também realizará a coleta de dados 
antropométricos de peso e altura dos adolescentes. A antro-
pometria é uma técnica simples, bem aceita, não invasi-
va e de fácil realização. Os dados da pesquisa permitirão 
conhecer a prevalência dos fatores de risco e de proteção 
nesse grupo etário, constituindo-se como linha de base para 
a implantação do Sistema Nacional de Monitoramento da 
Saúde dos Escolares, que tem como objetivos: determinar a 
prevalência de fatores de risco e de proteção comportamen-
tais no território nacional; acompanhar as tendências dessas 
prevalências ao longo do tempo, examinar a coocorrência 
de fatores de risco comportamentais e gerar evidências para 
orientar e avaliar o impacto de intervenções para a redução 
da prevalência de fatores de risco e a promoção geral da 
saúde dos escolares.

Foram realizadas duas reuniões com o grupo técnico do 
PeNSE e diversas com o IBGE, além de teleconferências para 
o fechamento e encaminhamento da pesquisa junto ao IBGE. 
Foi efetivado um piloto da pesquisa nas cidades do Rio de 
Janeiro, Belém, Luziânia e Recife. A pesquisa utilizará os PDA 
(palmtop). Muitas questões foram revistas pela CGDANT e 
IBGE após o teste, visando facilitar o entendimento dos alunos 
pesquisados. Adicionalmente, houve reunião com os repre-
sentantes das 27 capitais e Distrito Federal para a divulgação 
da pesquisa e pactuação de cronograma de atividades.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 



4

Cartaz da 
Campanha Vida no 

Trânsito (2007)

Programa de comunicação para  
a promoção de hábitos que reduzam a 
vulnerabilidade para doenças e agravos
Na consolidação do enfoque intersetorial de planejamento 
urbano e melhoria da qualidade de vida nas cidades, em 2007 
foi organizado pelos ministérios da Saúde, das Cidades, do 
Meio Ambiente, da Cultura e do Esporte o evento “Na cidade 
sem meu carro”. Criou-se, assim, um dia nacional de reflexão 
sobre os acidentes de trânsito, a poluição relacionada à emissão 
de gases e o sedentarismo. O objetivo maior foi conscientizar e 
sensibilizar a população em relação aos prejuízos ambientais e 
sociais decorrentes do uso indiscriminado do automóvel.

Como preparação para a 1ª Semana Mundial das Nações 
Unidas de Segurança no Trânsito, o Ministério da Saúde fez 
uma pesquisa qualitativa sobre a percepção dos jovens e suas 
atitudes em relação ao trânsito e à prevenção de acidentes 
– em parcerias intersetoriais com a Perkons, Volvo e Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), envol-
vendo grupos de jovens em três capitais brasileiras: Porto 
Alegre, São Paulo e Goiânia – e publicou o livro Mortalidade 
por acidentes de transporte terrestre no Brasil, amplamente 
divulgado para os meios de comunicação, Legislativo, órgãos 
governamentais, não governamentais, privados, etc.

Essa ação, além de sensibilizar a sociedade em geral sobre 
a problemática dos acidentes de trânsito, visou implemen-
tar o projeto de redução da morbimortalidade por acidentes 
de trânsito: foram produzidos materiais educativos (folders 
e cartazes) e kits (camisetas, bonés, sacos de lixo para carro). 
O lançamento da semana mundial, em 25 de abril, na sede do 
ministério, em Brasília, contou com a participação de autorida-
des, divulgação de pesquisas, depoimento de jovens vitimados 

por acidentes de trânsito e leitura da “Carta dos jovens brasilei-
ros por um trânsito seguro” (dirigida ao presidente Lula). Tendas 
educativas foram montadas no pátio central da Esplanada dos 
Ministérios, realizadas blitzes educativas e distribuição de mate-
riais educativos em vários pontos (semáforos, bares, restauran-
tes, escolas, etc.).

Várias cidades realizaram atividades de prevenção de 
acidentes de trânsito, articuladas pelo Ministério e secreta-
rias estaduais e municipais de saúde – principalmente nos 
municípios onde existem Núcleos de Prevenção da Violência 
e Promoção da Saúde ou que têm o projeto de redução da 
morbimortalidade por acidentes de trânsito.
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4

Cartaz da campanha 
publicitária de 2008 
para o Dia Mundial 
de Atividade Física 

realizada pelo  
Ministério da Saúde   

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 



O Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e 
Paz no Trânsito, instituído por decreto presidencial e coorde-
nado pelo Denatran/Ministério das Cidades, é fruto das articu-
lações e mobilização processadas pela CGDANT na 1ª Semana 
Mundial das Nações Unidas de Segurança no Trânsito, com 
participação no Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e 
Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Contran.

A CGDANT participou do processo de articulação que 
originou a Medida Provisória nº 415/08, que proíbe a comer-
cialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais, e em 
articulação com a área de Saúde Mental/SAS elaborou a nota 
técnica que regulamenta o Decreto nº 6.488/08 quanto aos 
níveis de tolerância para a alcoolemia. Após a publicação, 
em 19 de junho de 2008, da Lei nº 11.705 (Lei “Seca”), que 
estabelece alcoolemia zero, e do Decreto nº 6.488, que fixa 
0,2 dg/l como nível de tolerância, a nota técnica foi enviada 
para o Denatran/Ministério das Cidades.

A CGDANT protagonizou a realização da Semana Nacio-
nal de Promoção da Saúde – Dias Mundiais da Atividade 
Física e da Saúde (7 e 8 de abril) e definiu, com o Nucom/
SVS, CGVAM/SVS e Ascom/MS, o lema para o evento “Entre 
para o time onde a saúde e o meio ambiente jogam juntos”, 
articulando meio ambiente e atividade física. Em Brasília, 
foram realizadas comemorações que reuniram mais de 50 
parceiros e que contaram com a presença de autoridades, 
artistas e esportistas no Parque da Cidade. Destaque-se o 
efetivo empenho dos meios de comunicação em sua divul-
gação, bem como a realização de eventos em mais de 100 
cidades da Rede Nacional de Promoção da Atividade Físi-
ca, financiada pela SVS. Essa ação de comunicação social 
envolveu diversos parceiros intraministeriais (ministérios das 

Cidades, Esporte, Meio Ambiente e Cultura) e intersetoriais 
(Coca-Cola, Unilever Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional, Associação Brasil-China, Polícia Militar do Distrito 
Federal, academias de ginástica do Distrito Federal, Corpo 
de Bombeiros e Defesa Civil do Distrito Federal, Movimen-
to Kalango, Instituto Nacional do Câncer, dentre outros). 
A mobilização da Rede Nacional de Práticas Corporais/Ativi-
dade Física foi realizada por vídeo- conferência com os entes 
federados da rede e distribuição do material promocional 
do evento para aproximadamente 390 entes federados em 
todo o país, especialmente nos estados e capitais.

A CGDANT participa, ainda, do processo de construção 
da campanha nacional de prevenção de DST/Aids, conduzi-
do pelo PN-DST/Aids/SVS, para o Dia Mundial de Luta contra 
a Aids, que terá como público-alvo em 2008 a população de 
homens acima de 50 anos, e para o período do Carnaval de 
2009, a população de mulheres acima de 50 anos.

Ressalte-se que a divulgação pelos grandes meios de comu-
nicação (rádios, televisões, revistas e jornais) das informações 
produzidas pela Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), Vigi-
tel e Saúde Brasil 2008 corrobora para a promoção de hábitos 
que reduzam a vulnerabilidade para doenças e agravos.

A partir de reunião realizada com o Movimento Kalango 
de Brasília, parceiro na captação de recursos e novos parcei-
ros, teve início o processo preparatório para a realização da 
Semana Nacional de Promoção da Saúde no ano de 2009 
– construção de campanha nacional a ser desenvolvida em 
2009 em todo o Brasil, com foco na interrelação saúde e 
seus determinantes sociais, em especial: estrutura urbana, 
meio ambiente e direito ao esporte e lazer.
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Figura 7. Rede Nacional de Promoção da Atividade Física 
financiada pelo MS

 

300 municípios

Figura 8. Rede Nacional de Núcleos de Prevenção das 
Violências e Promoção da Saúde – estaduais e municipais
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Expansão das redes nacionais de atividade 
física e dos núcleos de prevenção das 
violências e promoção da saúde
Como estratégia para a descentralização das políticas nacio-
nais de promoção da saúde e redução da morbimortalidade 
por acidentes e violências, entre 2006 e 2007 foram publica-
dos editais de concorrência pública para o financiamento de 
propostas de ação vinculadas à atividade física e à prevenção 
de violências e promoção da cultura de paz.

No início de 2007, foram repassados R$ 3,9 milhões para 
78 projetos de núcleos estaduais e municipais de preven-
ção das violências e promoção da saúde (Edital nº 3, de 
11/9/2006) e, em março, R$ 5,3 milhões para 132 entes fede-
rados que apresentaram e tiveram aprovadas suas propostas 

relacionadas às práticas corporais e atividade física (Edital 
nº 2, de 11/9/2006), compondo a Rede Nacional de Promo-
ção da Atividade Física.

A expansão das Redes Nacionais decorreu do lançamen-
to dos editais nº 1, em 14/9/2007 (prevenção de violências e 
promoção da saúde), e nº 2, em 16/9/2007 (práticas corpo-
rais/atividade física). Por meio dos mesmos foram financiados 
mais 130 núcleos estaduais e municipais de prevenção de 
violências e promoção da saúde, com investimento de R$ 13 
milhões, e mais 209 entes federados para atividade física, com 
investimento de mais R$ 16,8 milhões (Figuras 7 e 8).

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Objetivando fortalecer as Redes Nacionais e a efetividade 
dos recursos repassados, foi desenvolvido um processo de 
formação/capacitação dos técnicos e trabalhadores do SUS. 
Nesse sentido, em 2007 organizou-se um curso internacional 
de atualização em avaliação de programas de atividade físi-
ca, em parceria com o CDC/Atlanta, destinado a 103 gestores 
e coordenadores de projetos financiados. No curso, foram 
abordadas experiências locais como subsídio para o debate 
sobre a implementação das iniciativas da PNPS; discussões 
sobre vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
(Dant) e sua efetivação nos municípios e estados; desafios 
à estruturação de políticas públicas intersetoriais nos âmbi-
tos da atividade física e lazer, e a necessidade de estratégias 
de avaliação. Além disso, ocorreu oficina com os Núcleos de 
Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, durante a 
7ª Expoepi.

Em 2008, percebeu-se importante avanço na integração 
das temáticas prioritárias à PNPS. Após análises conjuntas 
com a participação do Conass, Conasems e DAB/SAS, foi 
elaborada a proposta de que o investimento de recursos para 
a PNPS abarcasse toda a sua agenda temática, fortalecesse 
a articulação e integração dos processos de trabalho locais e 
garantisse a sustentabilidade das propostas financiadas nos 
anos anteriores. Assim, foi publicada a Portaria n° 79, em 23 
de setembro de 2008, para descentralizar R$ 27.480.000,00 
a entes federados que apresentassem propostas de ação 
vinculadas à agenda prioritária da PNPS, produto do plane-
jamento integrado entre a Vigilância em Saúde e Atenção 
Básica/Saúde da Família como resposta à análise de situação 
de saúde local. Após avaliação, pelo comitê ad hoc envol-
vendo várias áreas técnicas do Ministério da Saúde, foram 
validadas 284 propostas de ação, financiadas pelos editais 
de concorrência pública dos anos 2006/2007, e aprovadas 
241 novas propostas.

Durante todo o ano de 2008, investiu-se ainda na forma-
ção de profissionais e gestores:

▶  II Curso Internacional de Avaliação de Programas de Ati-
vidade Física para 210 municípios da Rede Nacional de 
Práticas Corporais/Atividade Física, em articulação com o 
CDC/Atlanta e a UFG;

▶  Cursos de capacitação para representantes dos núcleos 
que participaram dos quatro cursos macrorregionais de 
Vigilância de Violências e Acidentes, com o propósito 
de articular e integrar as ações de vigilância de causas 
externas com as ações de prevenção de violências e de 
promoção da saúde e cultura de paz;

▶  Capacitações para gestores e trabalhadores de saúde de 
municípios e estados selecionados para a expansão e 
consolidação do projeto Viva e Geotrans;

▶  Educação a distância (EAD) – o curso “Impacto das vio-
lências sobre a saúde”, realizado em 2008 sob a coor-
denação do Claves/Ensp/Fiocruz, com financiamento 
do MS (SVS e SAS), formou em torno de 500 alunos. 
A CGDANT participou de todo o processo de definição 
de conteúdo pedagógico e critérios de seleção;

▶  Curso básico de vigilância de Dant, abordando a temá-
tica das violências e acidentes, em articulação com as 
secretarias estaduais de saúde; 

▶  EAD de georreferenciamento: a CGDANT participou do 
processo de discussão de conteúdo pedagógico e de-
finição de critérios de seleção. Assim como o EAD de 
epidemiologia, o curso será executado pela UFG, por 
convênio e financiamento do MS.

PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Revelação de talentos

4	O reconhecimento e a premiação de talentos 
constituem uma das idéias-força da gestão 
com vistas ao fortalecimento da autoestima 
e melhoria do desempenho dos que 
cotidianamente constroem o SUS
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Prêmio de Incentivo ao Desenvolvimento 
e Aplicação da Epidemiologia no SUS 
– Epipremio

Este prêmio foi instituído em 2005, pela Portaria nº 2.419, 
de 4 de dezembro, para pesquisadores, estudiosos e profis-
sionais com produção científico-tecnológica em uma das 
três categorias de premiação: tese de doutorado, disserta-
ção de mestrado (acadêmico ou profissional) e monografia 
de especialização.

Constitui iniciativa da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
em parceria com a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tendo por objeti-
vos incentivar a produção científica e tecnológica em epide-
miologia com aplicação nos serviços de saúde, reconhecer e 
premiar os profissionais de saúde com trabalhos acadêmicos 
cujos resultados possuam alto potencial de aplicação no SUS 
e divulgar os trabalhos premiados.

A primeira edição do prêmio ocorreu em 2006 e a 
segunda em 2007. Nessa, concorreram 55 trabalhos, de 26 
instituições de ensino superior. O processo de seleção teve 
duas etapas: uma eliminatória e outra classificatória. Para 
a etapa eliminatória, a SVS contou com a colaboração de 
consultores ad hoc que, em pares, analisaram os resumos 
dos trabalhos inscritos, selecionando 31, que passaram para 
a etapa classificatória, sob a responsabilidade de um comitê 
científico designado por portaria da SVS. Ao final, foram 
selecionados três trabalhos para premiação e outorgadas 
cinco menções honrosas (Quadro 1). Os trabalhos premiados 
receberam R$ 5 mil (especialização), R$ 10 mil (mestrado) e 
R$ 15 mil (doutorado).

REVELAÇÃO DE TALENTOS
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Quadro 1. Vencedores do Prêmio de Incentivo ao Desenvolvimento 
e Aplicação da Epidemiologia no SUS, segundo a categoria e instituição

Classificação Título do trabalho Autor Instituição

Es
pe

ci
al

iz
aç

ão Prêmio Adesão à vacina influenza na área urbana  
de Aquina/MS, coberta pelo PSF

Marta Dionina Mendonça 
dos Santos

Universidade Federal  
de Mato Grosso do Sul

Menção honrosa Cárie dentária em crianças indígenas Xakriabá Adyler Duarte Diab Universidade de Brasília 

M
es

tr
ad

o

Prêmio
Atuação profissional de motoboys e  
fatores associados à ocorrência de acidentes 
de trânsito em Londrina/PR

Daniela Wosiack da Silva Universidade Estadual 
de Londrina

Menção honrosa
Citopatológico e exame de mama:  
desigualdade de acesso para mulheres  
negras no Sul do Brasil

Fernanda Souza de Bairros Universidade do Vale  
do Rio dos Sinos

Menção honrosa Cobertura da solicitação do perfil lipídico:  
é diferente entre o setor público e o privado? Luciano Nunes Duro Universidade Federal  

de Pelotas

D
ou

to
ra

do

Prêmio Avaliação da qualidade do rastreamento  
de HIV/Aids e sífilis na assistência pré-natal Bruno Gil de Carvalho Lima Universidade Federal  

da Bahia

Menção honrosa Diabetes mellitus: magnitude das hospitaliza-
ções na rede pública do Brasil, 1999-2001 Roger dos Santos Rosa Universidade Federal  

do Rio Grande do Sul

Menção honrosa

Comparação da adequação das indicações 
de cinecoronariografias diagnósticas eletivas 
entre os sistemas de saúde público e privado 
no Estado de Minas Gerais

Roberto Veloso Gontijo
Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Prêmio Rede de Formação de Recursos 
Humanos em Vigilância em Saúde
O Prêmio Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilân-
cia em Saúde – Rede-Prêmio, instituído em 2008, visa promo-
ver a produção técnico-científica em vigilância em saúde com 
aplicação nos serviços de saúde, reconhecendo, premiando e 
divulgando o mérito de profissionais egressos dos cursos de 
pós-graduação da Rede. Em seu primeiro ano destinou-se aos 
profissionais da rede de serviços de saúde pública egressos 
dos cursos de especialização concluídos até junho de 2008.

A seleção dos trabalhos teve duas etapas: a primeira sob 
a responsabilidade das instituições de ensino superior, coor-
denadoras dos cursos; para a segunda, a SVS constituiu, por 
portaria, uma comissão de avaliadores externos e represen-

tantes das áreas técnicas, que analisaram as monografias e 
selecionaram três (Quadro 2).

Os autores premiados receberão, na 8ª Mostra Nacional 
de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Preven-
ção e Controle de Doenças (Expoepi), no período de 5 a 7 
de novembro de 2008, uma placa e certificado alusivos à 
premiação. E também uma passagem aérea (ida e volta), 
com até 15 diárias, para participação em curso na área de 
vigilância em saúde de escolha do premiado, a ser conce-
dida em até um ano após a premiação. Aos orientadores e 
instituições coordenadoras será concedido certificado alusi-
vo à premiação. 

Quadro 2. Relação dos vencedores do Rede-Prêmio 2008, segundo a instituição

Instituição Nome do trabalho Autores Orientadores

Instituto de Saúde 
Coletiva /Universidade 
Federal da Bahia

Estudo sobre os efeitos de uma intervenção 
para a melhoria de notificação da causa  
básica de óbitos

Inácio Pereira Lima Eduardo Mota

Universidade Federal  
do Rio Grande do Norte

Um olhar sobre a prática dos núcleos 
hospitalares de epidemiologia do  
município de Natal/RN

Luciana Melo Ribeiro, 
Márcia Maria Salviano 
de Brito Costa

Bertha Cruz Enders

Escola Nacional  
de Saúde Pública

Avaliação da implementação de  
abordagem sindrômica das doenças 
sexualmente transmissíveis na regional  
de saúde do Gama

Maria Marta Duval  
da Silva Elizabeth Moreira Santos

Fonte: CGDEP/SVS/MS. Outubro 2008.
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Saúde, Educação e Nações Unidas  
premiam máquinas de preservativos  
e cartazes de escolas
Os ministérios da Saúde e da Educação e agências das Nações 
Unidas no Brasil – Unesco, Unicef, UNODC e UNFPA, premia-
ram, em novembro de 2007, duas iniciativas vinculadas ao 
projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE).

O Prêmio de Inovação Tecnológica teve como finalistas 
três projetos dos centros federais de educação tecnológica 
(Cefet) da Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O vence-
dor foi o de Santa Catarina, por apresentar a proposta mais 
completa e coerente com as diretrizes do SPE. Além disso, a 

4

Cartaz de 
divulgação do 

Programa Saúde 
e Prevenção 
nas Escolas

3	

Umas das principais ações do 
Programa Saúde e Prevenção nas 
Escolas foi o concurso nacional 
para projetos de máquinas para 
dispensar preservativos e cartazes 
nas escolas

parte tecnológica atendeu aos critérios propostos no edital 
do concurso. O segundo lugar foi para a Paraíba e o tercei-
ro, o Rio de Janeiro. Os vencedores receberão, em ordem de 
colocação, R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil.

O Prêmio Escola selecionou os seis melhores cartazes 
sobre o tema, sendo três do Ensino Fundamental e três do 
Ensino Médio de escolas públicas. Ganharam as escolas de 
Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os 
prêmios para os primeiros colocados foram três computadores 
(para a escola, o aluno e o professor), viagem à Brasília (turis-
mo cívico-cultural), materiais educativos e diploma de reco-
nhecimento da Organização das Nações Unidas. O segundo 
e terceiro colocados receberam um aparelho de DVD (para a 
escola) e os demais anteriores (exceto o computador). Quatro 
escolas receberão menção honrosa pela participação.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 



Prêmios recebidos pelo Episus 

The Fourth Tephinet – pela melhor apresentação de pôster, 
“Measles outbreak associated with low vaccine coverage, 
João Dourado, Bahia State, Brazil, 2006”. Trabalho apresen-
tado no V Encuentro Científico Regional de Tephinet para 
las Américas, Bogotá, D.C., Colômbia.

7ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças 
(Expoepi), Brasília/DF, 2007 – Prêmio Carlos Chagas  – 
pelo trabalho “Surto de sarampo associado à baixa cobertura 
vacinal, João Dourado, Bahia, Brasil, 2006”.

Em 2008

8ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expo-
epi), Brasília/DF, 2008 – Prêmio Carlos Chagas – pelo 
trabalho “Investigação de surto de histoplasmose após curso 
de captura de morcegos hematófagos, Cáceres/MT, 2007”.

entre 2007 e 2008

Em 2007

Award the James H. Nakano – pelo destaque do artigo 
científico “Waterbone toxoplasmosis, Brazil, from field to 
gene”, publicado em 2006 na revista Emerging Infectious 
Diseases (2006; 12: 326-329).

Charles C. Shepard Science Award – pelo reconhecimento 
do artigo científico “Waterbone toxoplasmosis, Brazil, from 
field to gene”, publicado em 2006 na revista Emerging Infec-
tious Diseases (2006; 12: 326-329).

Elsevier Student Book Award – pelo reconhecimento da 
excelência da pesquisa clínica “Acute chagas diseases outbre-
aks associated with açaí juice consumption – State of Pará/
Brazil, 2006”, orientada e conduzida por pessoas em treina-
mento em serviço, com apresentação na XXX American Socie-
ty of Tropical Medicine and Higiene, Philadelphia, Pensilvania, 
Estados Unidos.

Méncion de Honror em Presentacíon Oral, 2007 (segundo 
puesto) – pelo mérito da investigação “Measles outbreak 
associated with low vaccine coverage, João Dourado, Bahia 
State, Brazil, 2006”. Trabalho apresentado no V Encuentro 
Científico Regional de Tephinet para las Américas, Bogotá, 
D.C., Colômbia.
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Melhores experiências selecionadas 
na 7a e na 8ª Mostra Nacional  
de Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia (Expoepi)

Na 7ª Expoepi

Tema: Vigilância em saúde ambiental

Atuação da vigilância ambiental frente aos desastres 
naturais em Natal. Secretaria de Saúde de Natal/RN.

O trabalho aborda como o município organizou o enfrenta-
mento de uma situação de desastre natural em decorrência 
das chuvas. Por meio de atividade intersetorial, a vigilância 
ambiental do município demonstrou um caso concreto de 
atuação do serviço em desastres naturais e as ações funda-
mentais para a obtenção de verbas de saneamento, drena-
gem e urbanização nas comunidades afetadas pela enchente.

 

Tema: Vigilância, prevenção e controle de tuberculose

Análise das situações de encerramento dos casos de tuber-
culose no município de Manaus, no período de 2003 a 
2004. Secretaria de Saúde de Manaus/AM.

O município realizou exaustivo trabalho de limpeza dos 
dados de notificação da tuberculose, que permitiu o conhe-
cimento dos valores verdadeiros de importantes indicadores 
operacionais, permitindo a avaliação das ações de controle 
da tuberculose. Se esse trabalho for realizado em nível local, 
como nesta experiência, resulta em outro importante ganho: 
o aumento do vínculo dos profissionais envolvidos com a 
vigilância e controle da tuberculose.

Tema: Vigilância, prevenção e controle de dengue  
ou malária 

Tocantins: caminhando para sair da área endêmica da 
malária. Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins/TO.

A experiência apresenta a situação atual da transmissão da 
malária no Tocantins, mostrando sua redução ao longo dos 
anos, chegando a uma transmissão residual. Esse êxito foi atri-
buído à descentralização precoce das atividades de controle 
da endemia, num estado com 100% dos municípios com Pacs 
e 84% com PSF.

Tema: Vigilância, prevenção e controle de doenças 
imunopreveníveis, hepatites virais e vigilância 
epidemiológica hospitalar

Prevenção do tétano acidental em vítimas de acidentes 
e violências dentro do ambiente hospitalar – Instituto 
Dr. José Frota. Secretaria de Saúde de Fortaleza/CE.
 
A experiência relata a implementação de estratégia efetiva 
de prevenção de tétano acidental em pacientes vítimas de 
acidentes e violência, ampliando largamente a cobertura 
vacinal na população atendida.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 



AÇÕES TRANSVERSAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: GESTÃO 2007-2008 | 151

Tema: Vigilância, prevenção e controle da hanseníase 

Fortalecimento das ações de vigilância para eliminação da 
hanseníase por meio da oferta de uma assessoria técnica 
regionalizada no Tocantins, 2006. Secretaria de Estado de 
Saúde do Tocantins/TO.

A experiência estabeleceu ações de controle permanentes 
junto aos municípios. Foram assessorados 105 dos 139 muni-
cípios, com melhoria na qualidade dos indicadores, redução 
dos casos em registro ativo, redução do abandono, aumento 
do número de casos curados, e incremento do diagnóstico 
precoce e detecção de casos novos.

Tema: Vigilância, prevenção e controle de doenças 
transmissíveis 

Uso de ferramentas espaciais para aprimorar as ações de 
vigilância e controle da leishmaniose visceral em Belo Hori-
zonte. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG.

A experiência utilizou ferramenta de distribuição espacial 
para definir áreas de transmissão de leishmaniose visceral e 
otimizar estratégias de intervenção, direcionando o controle 
vetorial com economia de recursos.

Tema: Aperfeiçoamento dos sistemas de informação 
e análise da situação de saúde

Pé na estrada. Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande 
do Sul/RS.

A experiência mostra o declínio do coeficiente de mortalida-
de infantil no estado, por meio de importante parceria entre 
o estado e municípios, realizando busca de crianças de risco 
e captação de gestantes para o pré-natal.

Tema: Vigilância, prevenção e controle de DST/Aids 

Saúde e educação: unidas na diversidade para promoção 
da saúde sexual e prevenção às DST/Aids. Uma experiên-
cia bem-sucedida no município de Embu/SP. Secretaria de 
Saúde de Embu/SP.
 
A experiência constitui um projeto intersetorial em saúde e 
educação de escolares, com o objetivo de treinar adolescen-
tes na área da promoção da saúde e capacitar os educadores 
como multiplicadores, mais especificamente em temas como 
sexualidade e DST/Aids. Parte do pressuposto de que o “espa-
ço escolar é o vetor primordial da transformação social”.

REVELAÇÃO DE TALENTOS
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Tema: Vigilância, prevenção e controle de doenças 
crônicas não transmissíveis, acidentes e violência e 
promoção da saúde

Educação humanitária: as interfaces entre a violência huma-
na e a crueldade contra os animais e as doenças e agravos 
não transmissíveis. Secretaria de Saúde de São Paulo/SP.

A experiência está vinculada à prevenção da violência e da 
promoção de ambientes saudáveis. Trata-se de projeto de 
sensibilização e capacitação de profissionais da rede munici-
pal de ensino para serem multiplicadores de “nova mentali-
dade educacional”, articulando duas expressões de violência: 
a perpetrada contra os animais e a interpessoal. 

Prêmio Carlos Chagas – Melhor investigação de surtos 
conduzida pelas esferas estadual e municipal do SUS 

Investigação de surto de toxiinfecção alimentar por Salmo-
nella. Secretaria de Saúde de Campinas/SP.

A experiência evidencia um tema de investigação prioritário no 
país e que tem sido trabalhado com eficiência e método pela 
maioria dos serviços de vigilância epidemiológica. A secretaria 
municipal de saúde, ao elucidar o óbito e isolar o germe no 
alimento, revelou a possibilidade de medidas educativas mais 
eficientes e menos genéricas.

Prêmio Adolfo Lutz & Vital Brazil – Melhor investigação 
de surto conduzida pelo gestor federal 

Surto de sarampo em João Dourado, Bahia, com identifica-
ção do genótipo d4 associado à baixa cobertura vacinal. 
Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos 
Serviços do SUS. Secretaria de Vigilância em Saúde.
 
A investigação refere-se ao sarampo, que compõe plano de 
eliminação no Brasil e demais países da região das Américas. 
A investigação do surto reforça a importância da identifi-
cação e vacinação oportuna de bolsões de suscetíveis que 
podem facilitar a circulação viral. Demonstra, ainda, factibili-
dade da adoção de métodos epidemiológicos em tempo real. 

No caso, inquérito de cobertura vacinal por conglomerados, 
além da importância da integração das três esferas do SUS 
na adoção de medidas de prevenção e controle de doenças.

Na 8ª Expoepi

Tema: Vigilância, prevenção e controle de doenças 
transmissíveis 

Escorpionismo em Bandeirantes, Paraná: ações integradas 
na análise da situação e controle do escorpião amarelo – 
Tityus serrulatus. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

Tema: Vigilância, prevenção e controle de tuberculose, 
hanseníase ou hepatites virais

Educação permanente e ações intersetoriais como estraté-
gias para captação de sintomáticos respiratórios. Secretaria 
de Saúde de Natal/RN. 

Tema: Vigilância epidemiológica hospitalar 
Relato de experiência: enfrentamento do surto de menin-
gite viral em Pernambuco pelo Núcleo de Epidemiologia 
do Hospital Correia Picanço. Hospital Correia Picanço/Secre-
taria de Estado da Saúde de Pernambuco. 

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Tema: Aperfeiçoamento dos sistemas de informação e 
análise de situação de saúde 

SIM e Sinasc-WEB & agente de saúde eletrônico: uma 
parceria que fez a diferença, promovendo mais agilidade, 
flexibilidade e segurança à vigilância epidemiológica de 
Fortaleza, Ceará. Secretaria de Saúde de Fortaleza/CE. 

Tema: Vigilância de doenças e agravos não transmis-
síveis e promoção da saúde 

Não basta prevenir! É preciso promover a saúde: ações 
intersetoriais no controle da hipertensão e diabetes – 
Secretaria de Saúde de São José de Mipibu/RN.

Tema: Vigilância, prevenção e controle de DST/aids

Investigação da sífilis congênita e avaliação da qualidade 
do pré-natal: uma proposta de intervenção. Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo/SP. 

Tema: Saúde do trabalhador

Informação e vigilância em saúde do trabalhador no Tocan-
tins: ação intra e intersetorial no município de Dianópolis 
e região. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da 
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins/TO. 

Tema: Vigilância ambiental

Boletim Informativo Vigiar: instrumento de alerta da 
qualidade do ar no Estado de Mato Grosso. Secretaria de 
Estado da Saúde de Mato Grosso/MT. 

REVELAÇÃO DE TALENTOS

Tema: Vigilância, prevenção e controle de dengue

Organização da rede de assistência em situação de epide-
mia de dengue: experiência de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, em 2007. Secretaria Municipal de Saúde de 
Campo Grande/MS.

Tema: Integração entre a vigilância em saúde e a 
atenção básica

Fóruns de avaliação dos indicadores de saúde de Arapira-
ca, Alagoas: espaço para discussão das ações e metas da 
vigilância em saúde e atenção básica. Secretaria Municipal 
de Saúde de Arapiraca/AL. 

Investigação de surtos 

Prêmio Carlos Chagas 

Surto alimentar por Salmonella entéerica sorotipo ente-
ritidis associado ao consumo de café colonial em casa 
de chá, no município de São Paulo, dezembro de 2006.  
Secretaria de Saúde de São Paulo/SP. 

Prêmio Adolfo Lutz & Vital Brazil 

Surto de histoplasmose após curso de captura de morce-
gos hematófagos, Cáceres, Mato Grosso, 2007. SVS/MS.
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4	Ministério da Saúde lança, em 2007, o 
Plano Nacional de Redução da Transmissão 
Vertical do HIV e da Sífilis, com o objetivo 
de reduzir as taxas de transmissão vertical 
ate 2011. As metas são aumentar o 
percentual de mulheres que realizam o teste 
de HIV e sífilis e alcançar 100% de cobertura 
no acesso à prescrição e tratamento

4	Vacinação do idoso bate recorde e chega a 
80% da população brasileira com ou mais 
de 65 anos

4	Ministério da Saúde investe mais de 
R$19 milhões em fábrica pioneira de 
preservativos no país, que inova ao 
produzir 100 milhões de unidades ao ano 
com látex de seringueira nativa. Foram 
beneficiadas 530 famílias da reserva 
extrativista Chico Mendes, no Acre

Proteção e cuidado
4	Em 2008, o governo federal, bateu recorde 

e distribuiu 406 milhões de camisinhas, 
triplicando o número do ano anterior

4	Campanha de vacinação da poliomielite 
registra a maior cobertura vacinal dos 
últimos anos ao alcançar mais de 97% das 
crianças de zero a cinco anos, garantindo 
a erradicação da pólio no Brasil

4	A distribuição de sete mil mosquiteiros 
impregnados de longa duração (Mild) 
acompanhada das orientações por 
profissionais do Ministério da Saúde 
garantem redução de 60,5%, nos casos 
de malária em localidades no Acre
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Vacinação do idoso bate recorde histórico
Em 2008, o Brasil aumentou o percentual de cobertura de 
vacinação do idoso de 70% para 80% por conta da grande 
adesão dessa população à campanha. Mais uma vez, foi exem-
plo de mobilização na campanha contra a gripe e superou a 
meta de vacinação da população idosa. Em 2008, 14.030.311 
pessoas com 60 anos ou mais compareceram às salas de vaci-
nação durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, 
realizada no período de 26 de abril a 16 de maio. 

Em sua décima edição, a campanha trouxe o slogan 
“Não deixe a gripe derrubar você. Vacine-se”. Foram inves-
tidos R$ 150 milhões para a realização dessa campanha, 
dos quais 127 aplicados na aquisição dos imunobiológicos, 
17 transferidos para estados e municípios e 5 para apoiar a 
operacionalização da ação.

De acordo com o balanço final da campanha, consolida-
do em 29 de julho, o total de pessoas imunizadas correspon-
de a 87% de cobertura – sete pontos percentuais acima da 
meta de 80%. 

Em números absolutos, esse foi o ano em que mais se vaci-
nou idosos no país – anteriormente, 13,8 milhões em 2007 
(86,7%) e 13,5 milhões em 2006 (85,72%). Esse aumento da 
população de pessoas com 60 anos ou mais pode ser atribuí-
do à melhoria da qualidade de vida dos idosos, que hoje têm 
maior expectativa de vida. 

Em percentuais, 2008 só perde para 1999, ano em que 
foi implantada a vacinação contra a gripe no SUS – contudo, 
foram vacinadas pessoas com 65 anos ou mais, base popu-
lacional menor do que a dos anos seguintes, haja vista que a 
meta foi elevada para 70%, em 2000, e para 80%, em 2008. 

Todos os estados e o Distrito Federal ultrapassaram a 
meta, alguns até alcançando 100% de idosos vacinados. 
Na avaliação por região, as coberturas ficaram em 96,63% 
na Centro-Oeste, 94,24% na Norte, 87,62% na Nordeste, 
86,81% na Sul e 84,55 na Sudeste. Além disso, 88,46% 
(4.922) do total dos 5.564 municípios brasileiros tiveram 
80% ou mais de cobertura. 

Estudos nacionais e internacionais mostram que a vacina 
contra influenza reduz mais de 50% das doenças relaciona-
das à gripe nos idosos vacinados e, no mínimo, 32% das 
hospitalizações por pneumonias. Estudos apontam queda de 
pelos menos 31% das mortes hospitalares por pneumonia 
e influenza (gripe) e de cerca de 50% das mortes hospita-
lares relacionadas às outras doenças respiratórias. Quanto 
aos óbitos entre idosos, por diversas causas, o percentual de 
queda varia entre 27% e 30%.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 
duas décadas, o Brasil seja o sexto país do mundo em popu-
lação de idosos. Semelhantemente às demais nações, passa 
por um processo de envelhecimento rápido e intenso.

Hoje, o crescimento do fluxo de viagens internacionais e 
da população com mais de 60 anos (mais vulnerável) facili-
tam a disseminação do vírus – o que exige da política nacio-
nal de saúde estratégias adequadas, com atenção especial 
à ampliação das coberturas vacinais dos grupos de risco, às 
pesquisas e ao desenvolvimento de vacinas.

De acordo com o PNI, o Brasil é um dos poucos países 
que oferece gratuitamente a vacina para pessoas com 60 
anos ou mais. 

3
Cartaz da campanha publicitária 
da vacinação contra a gripe, em 
2008, direcionada para pessoas 
com mais de 60 anos
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Saúde inaugura primeira fábrica  
estatal de preservativos do Brasil 
Localizada em Xapuri, no Acre, inaugurada em 7 de abril de 
2008, a fábrica estatal é a primeira do mundo a produzir 
preservativo com látex natural de seringueira nativa.

A fábrica tem capacidade para produzir 100 milhões de 
unidades/ano. Com 2.664 metros quadrados de área cons-
truída, tem espaço suficiente para aumentar o número de 
máquinas e ampliar a produção anual para 270 milhões de 
unidades. A construção, que durou três anos, foi baseada nos 
conceitos de desenvolvimento sustentável, social e ambiental.

Complementarmente, nos 24 seringais que participam 
do projeto – localizados nos municípios de Xapuri, Brasiléia 
e Acrelândia – foram instaladas 200 unidades de sanea-
mento básico (fossa e sumidouro) e 170 kits de energia 
solar em residências.

O empreendimento gera 150 empregos diretos e envolve 
550 famílias da reserva extrativista Chico Mendes, responsáveis 
pela extração do látex para produzir o preservativo, cujo nome 
será Natex. A matéria-prima coletada fica em dez pontos de 
armazenamento, na floresta, até seguir para a fábrica.

O rendimento médio de cada seringueiro é de R$ 350 
por mês. Com a fábrica, estima-se que essa população terá 
uma renda gerada de aproximadamente R$ 2,2 milhões por 
ano. Até o fim de 2008, setecentas famílias estavam envol-
vidas no processo de extração. Ressalve-se que a atividade 
extrativista representa cerca de 83% da renda familiar dos 
habitantes do Acre, que anualmente produz 6,2 milhões de 
toneladas de látex. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Xapuri – terra do seringueiro Chico Mendes, 
assassinado em dezembro de 1988 – tem aproximadamente 
15 mil habitantes, dos quais 25% são seringueiros que vivem 
na zona rural. Estima-se que, para a fábrica, serão extraídas 
500 mil toneladas de látex/ano, o que corresponde a 8% da 
produção anual do estado.

Ao todo, foram investidos R$ 31,3 milhões na construção 
da fábrica, compra de equipamentos e capacitação de profissio-
nais. Do total de recursos, R$ 19,7 milhões foram aplicados pelo 
Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
Também foram investidos recursos do Ministério da Integra-
ção Regional, Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa), Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) e 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A idéia de construir a fábrica partiu da necessidade de 
investir na indústria nacional de produção de preservativos, 
diminuindo a dependência de importação do insumo – quase 
100% dos preservativos distribuídos pelo Ministério da Saúde 
vêm de outros países, principalmente da Ásia, como China, 
Coréia e Tailândia. No momento, o Brasil tem três produtores 
privados de preservativos.

3	

Detalhe do funcionamento uma umas das 
máquinas que compõem o processo de 
fabricação de camisinhas na fábrica estatal 
de preservativos do Brasil 

4	

Autoridades na 
inauguração da fábrica
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Outro motivo foi o fato de o país ser rico em látex. Adicio-
nalmente, o Acre desenvolve amplo programa de incentivo 
ao desenvolvimento da cadeia produtiva de borracha natu-
ral, matéria-prima para a produção do preservativo e seu 
principal produto extrativista, de importância estratégica 
tanto para a conservação da biodiversidade quanto para o 
desenvolvimento social e econômico da região. A iniciativa 
também trará vantagem ambiental, por meio do manejo 
sustentável da floresta, uso racional dos recursos naturais e 
incorporação de tecnologia adaptada à realidade das popu-
lações extrativistas.

Com a resultante produção, o Ministério da Saúde preten-
de ampliar o acesso da população ao preservativo masculino 
(que em 2007 foi de 120 milhões de unidades).

A decisão do empreendimento baseou-se em estudos de 
viabilidade técnica e econômica que envolveram a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) e outros 
órgãos do governo estadual, e a Cooperativa Agro-extrativis-
ta de Xapuri (Caex), além de empresas privadas.

Distribuição de camisinhas  
bate recorde em 2008
O governo federal atingiu um recorde histórico de distribuição 
de preservativos masculinos em 2008. O Programa Nacional 
de DST/Aids repassou 406 milhões de camisinhas para todos 
os estados e municípios – número 3,3 vezes maior do que o 
disponibilizado em 2007). O maior quantitativo anual ocor-
reu em 2003: 257 milhões de unidades distribuídas.

Para 2009, a expectativa é de que esse quantitativo seja 
superado, por conta da aquisição de 1,2 bilhão de cami-
sinhas, ora em curso – a maior compra de preservativos 
já realizada mundialmente. As empresas que ganharem a 
concorrência começaram a produzir em janeiro de 2009. 

Após a assinatura do contrato, têm 120 dias para entregar 
o primeiro lote, com 325 milhões de unidades.

Os preservativos foram distribuídos em serviços públicos 
de saúde e em ações governamentais e de organizações da 
sociedade civil que trabalham na prevenção de DST e aids 
com grupos mais vulneráveis a essas doenças, como profis-
sionais do sexo e usuários de drogas.

O lote inicial de um milhão de camisinhas produzidos 
na fábrica de preservativos de Xapuri, no Acre, foi entregue 
ao Ministério da Saúde em dezembro de 2008. As primeiras 
unidades foram distribuídas na rede pública de saúde dos 
estados da região Norte. Toda a produção será destinada ao 
governo federal, a partir de convênio de cooperação técnica 
e financeira com o Ministério da Saúde.

Além do fornecimento de preservativos ao SUS, o convê-
nio prevê a realização de oficinas e missões técnicas sobre 
DST e aids nas comunidades extrativistas e estudos prelimi-
nares para desenvolver um lubrificante natural que substitua 
o óleo de silicone para preservativos masculinos. 
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Vacinação infantil atinge melhor  
cobertura em cinco anos
A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite, realizada em junho de 2008, registrou 
a maior cobertura vacinal dos últimos cinco anos. Os núme-
ros revelam que mais de 15,4 milhões de crianças de zero a 
cinco anos foram vacinadas, o que representa cobertura de 
97,32%, resultado superior à meta de 95% estabelecida para 
a primeira fase da campanha.

De acordo com os dados do balanço final, desde 2003, 
quando a cobertura ficou em 98,27%, o país não alcançava 
resultado tão expressivo. Nos últimos anos, foram de 96,43% 
em 2004, 94,58% em 2005, 94,56% em 2006 e 93,29% em 
2007 – o percentual mínimo recomendado é de 95%.

3

Em 2008, o Brasil atingiu 
a cobertura de 97,32% de 
crianças vacinadas, acima 
da meta prevista de 95%

Todas as regiões apresentaram bons resultados, alcançan-
do coberturas de 100% na Norte, 99,56% na Centro-Oeste, 
98% na Sul, 97,35% na Nordeste e 95,26 na Sudeste. Deze-
nove estados e o Distrito Federal acompanham o balanço 
positivo do país e por região.

As campanhas objetivam garantir a manutenção da erra-
dicação da poliomielite no Brasil. Por isso, é muito importan-
te que os responsáveis pelos menores de cinco anos os levem 
para tomar as gotinhas que protegem contra a pólio.

Destaque-se que a vacina contra a poliomielite é conside-
rada pela OMS como a única maneira de erradicar a doença 
no mundo. Essa estratégia é fundamental para garantir a 
erradicação da pólio, pois seu vírus ainda circula em países 
da África e Ásia.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Saúde lança plano para reduzir infecção  
por HIV e sífilis em recém-nascidos
Em outubro de 2007, o Ministério da Saúde lançou o Plano 
Nacional de Redução da Transmissão Vertical do HIV e da 
 Sífilis. Com o mesmo, o governo federal, estados e municípios 
assumem o compromisso de reduzir as taxas de transmissão 
vertical (da mãe para o bebê) do HIV e da sífilis até 2011. 

Cerca de R$ 38,8 milhões são investidos na aquisição de 
medicamentos para gestantes e bebês portadores de HIV, 
inibidores de lactação, fórmula infantil e testes para HIV 
e sífilis. Para ampliar as ações, foram previstos mais R$ 16 
milhões no repasse anual para estados e municípios.

Com o plano, pretende-se aumentar de 2,1 milhões para 
4,8 milhões o número de testes de sífilis realizados em gestan-
tes. Os exames VDRL, usados para detectar a sífilis, são dispo-
nibilizados no SUS pelas secretarias estaduais e municipais de 
saúde. No caso dos testes antiHIV, o número passará de 1,4 
milhão para 2,3 milhões.

Medidas preventivas e tratamento adequado reduzem 
as chances de transmissão vertical do HIV de 25% para 
cerca de 1% e são essenciais para garantir a eliminação da 
sífilis congênita.

O plano definiu as responsabilidades das três esferas de 
governo – federal, estadual e municipal. Entre suas metas estão:

4	

Em 2007, campanha estimula 
a realização de exames para 

diagnosticar aids e sífilis 
no pré-natal

▶   aumentar de 52% (2004) para 90% (2011) o percentual 
de parturientes que relatam ter sido testadas para o HIV 
no pré-natal e conheceram o resultado do exame antes 
do parto;

▶   aumentar de 69% (2004) para 90% (2011) o percentual 
de parturientes que relatam ter sido testadas para a 
sífilis no pré-natal;

▶   até 2011, ter 100% das gestantes diagnosticadas com 
sífilis recebendo a prescrição adequada, conforme 
estabelece o MS;

▶   ampliar de 88% (2004) para 100% (2011) a cobertura 
de uso de medicamentos antirretrovirais em crianças 
sabidamente expostas ao HIV;

▶   aumentar de 73% (2004) para 100% (2011) o tratamento 
adequado de neonatos com sífilis congênita.

Em 1996, de acordo com o Boletim Epidemiológico, foram 
registrados 1.091 casos de transmissão vertical do HIV. Em 
2005, esse número caiu para 530. Com relação à sífilis congê-
nita, estima-se que o Brasil tenha, hoje, 12 mil casos por ano. 
No entanto, em 2005, apenas 5.710 casos da doença foram 
registrados, o que evidencia grande subnotificação da doença.

PROTEÇÃO E CUIDADO



Mosquiteiros Impregnados de Longa 
Duração (Mild) no controle da malária
A Organização Mundial de Saúde recomenda três interven-
ções principais para o controle da malária: o diagnóstico dos 
casos e tratamento com medicamentos efetivos; a distribui-
ção de mosquiteiros impregnados de longa duração (Mild) 
para obtenção da cobertura total da população em risco; e 
o uso de borrifação intradomiciliar para reduzir ou eliminar a 
transmissão da doença pelo vetor infectado pelo plasmódio.

As medidas de controle vetorial objetivam reduzir o 
contato do homem com o vetor em locais com registro da 
doença, por meio do uso de barreiras físicas e/ou químicas 
que impedem ou diminuem a chance de contato do mosqui-
to infectado com o homem. Quando bem realizadas, essas 
medidas podem ter grande impacto, reduzindo a densidade 
de mosquitos infectados do gênero Anopheles – os vetores 
potenciais que transmitem a malária ao homem.

Atualmente, a principal estratégia de controle vetorial 
recomendada pela Coordenação Geral do Programa Nacio-
nal de Controle da Malária (CGPNCM), da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, é a borrifação 
residual intradomiciliar das residências com inseticidas pire-
tróides em áreas com focos de malária. Outra estratégia é o 
uso de mosquiteiros impregnados, que não é feito em larga 
escala no Brasil.

Em outubro de 2007, a United States Agency for Interna-
tional Development (Usaid), com apoio da Opas, doou 7.000 
mosquiteiros impregnados de longa duração ao Ministério 
da Saúde – que planejou uma intervenção controlada em 22 
localidades contíguas localizadas nos municípios de Cruzeiro 
do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, na região do Vale 
do Juruá (Acre), para avaliar a aceitabilidade da população a 
esse recurso. O resultado foi de 100% de cobertura dos Mild 
em área de alta transmissão na Amazônia brasileira, o que 
contribuiu para a diminuição do número de casos positivos 
para P. falciparum e P. vivax em 2008, após a implantação da 
medida de intervenção no ano anterior (Figura 9).

Cabe ressaltar que os Mild não foram simplesmente distri-
buídos à população, mas sim instalados e entregues com 
uma cartilha contendo informações sobre o uso adequado, 
preservação e instruções de lavagem. Adicionalmente, após 
a instalação, o próprio agente explicava como usar e lavar os 
mosquiteiros e reforçava a importância da utilização diária 
do produto. O processo de instalação dos Mild ocorreu entre 
dezembro de 2007 e janeiro de 2008.

3	

Famílias residentes em áreas de alta 
transmissão de malária na Amazônia 
receberam mosquiteiros e informações 
sobre a importância de sua utilização 
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Nas localidades que receberam os Mild, observou-se redu-
ção em todas as faixas etárias (Figuras 10 e 11). A maior redução 
ocorreu nas faixas etárias de 0 a 9 e de 10 a 19 anos com 63,5% 
e 62,2%, respectivamente) na malária por P. vivax e 71,4% e 
76,0% por P. falciparum, nas faixas etárias de 0 a 9 anos e de 40 
a 49 anos, respectivamente.

Ao comparar o número de casos positivos das localida-
des que não receberam os Mild com as que o receberam, 
observa-se, uma redução de 60,5% por P. vivax em relação 
a uma queda de 24,8% para as localidades que não rece-
beram mosquiteiros.

Perfil similar a malária causada por P. falciparum com 
uma queda de 67,7% para as localidades que receberam os 
mosquiteiros em relação aos que não receberam com 42,1%.

Acredita-se que o uso maciço dos Mild parece ter contri-
buído para a diminuição dos números de casos de malária. 
Assim, essa iniciativa piloto continuará sendo acompanhada 
no decorrer dos próximos cinco anos, para subsidiar futuras 
ações de controle de malária.

Figura 9. Número de casos positivos por mês de notificação dos municípios de Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima e Rodrigues Alves, janeiro de 2004 a maio de 2008 
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Fonte: Sivep-Malária, 23/06/2008, dados sujeitos a alteração. 
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Figura 10. Número de casos de malária causada por P. vivax de janeiro a maio de 2006, 2007 e 
2008, por faixa etária e porcentagem de variação em relação ao mesmo período do ano anterior 
nas localidades que receberam e não receberam Mild
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Figura 11. Número de casos de malária causada por P. falciparum de janeiro a maio de 2006, 2007 
e 2008, por faixa etária e porcentagem de variação em relação ao mesmo período do ano anterior 
nas localidades que receberam e não receberam Mild 
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Brasil é exemplo mundial 
no enfrentamento da aids
O Brasil é internacionalmente reconhecido pela adoção da 
política de acesso universal ao tratamento gratuito de HIV/
Aids na rede pública de saúde, que completou 11 anos. 
Um de seus resultados positivos tem sido a ampliação do 
número de pessoas que recebem o tratamento com antirre-
trovirais financiados pelo governo. Atualmente, o país tem 
620 mil soropositivos, dos quais 200 mil em tratamento – o 
que representa cobertura de 95% dos que desenvolveram 
a aids. O restante inclui pessoas que têm o vírus, mas ainda 
não desenvolveram a doença, portanto não precisam do trata-
mento; e também os portadores que sequer sabem ter o HIV. 
Em escala global, estima-se que no mundo, hoje, 10 milhões 
de pessoas necessitam de tratamento para a aids, mas apenas 
três milhões têm acesso. 

Estudos mostram que o acesso ao tratamento contribui 
para a diminuição da proliferação da doença. “Deter a propa-
gação implica investir na prevenção. É o que o país vem fazen-
do ao universalizar o acesso ao tratamento. Podemos citar 
como exemplo o licenciamento compulsório do antirretroviral 
Efavirenz”, comenta a diretora do Programa Nacional de DST 
e Aids, Mariângela Simão. 

O licenciamento compulsório permite que o Ministério da 
Saúde importe versões genéricas do Efavirenz de laboratórios 
pré-qualificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
A qualidade, segurança e eficácia do medicamento impor-
tado oferecido aos pacientes brasileiros estão asseguradas 
pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade exigidos. 
O antirretroviral Efavirenz é o medicamento importado mais 
utilizado no tratamento da doença: 38% dos pacientes o 
utilizam nos esquemas terapêuticos.

Na década de 90, o Banco Mundial estimava que no ano 
2000 teríamos um milhão de infectados. Para Mariângela 
Simão, o Brasil tem conseguido deter a expansão da doen-
ça: “Chegamos em 2000 com metade dessa estimativa, isto 
significa que estamos conseguindo estabilizar a incidência da 
aids”. O que vem mudando nos últimos anos é a categoria 
de exposição. No começo, eram os grupos de risco. Gradati-
vamente, se transformou em epidemia de transmissão hete-
rossexual, com maior número de mulheres infectadas. Antes, 
eram 26 casos da doença em homens para um em mulher. 
Hoje, a média é de 16 para 10, respectivamente, com varia-
ções por faixa etária.

Assim, ações como o Plano Integrado de Enfrentamento 
da Feminização da Epidemia de Aids e outras DST, lançado em 
2007, têm sido fundamentais. O plano, resultado de ampla 
parceria entre o Ministério da Saúde, Secretaria Especial de 

5
Ato inédito no Cristo Redentor une governos 
e religiões no Dia Mundial de Luta Contra a 
Aids (1º de dezembro de 2007)
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Políticas para as Mulheres e agências da Organização das 
Nações Unidas (UNFPA, Unifem e Unice), está em pleno desen-
volvimento. Uma das principais metas é o acesso ao diagnós-
tico do HIV, com previsão de dobrar, nos próximos anos, o 
percentual de mulheres que realizaram teste antiHIV.

O Brasil, embora considerado exemplo de boa prática 
e referência mundial no acesso ao tratamento como direi-
to básico, ainda apresenta desafios como a ampliação do 
diagnóstico precoce e do complexo industrial da saúde, e a 
redução da transmissão vertical. “Hoje, fazemos dois testes 
rápidos por meio da produção nacional, o que nos coloca 
numa condição autônoma e contribui para a ampliação da 
oferta de diagnóstico. Além disso, o Ministério da Saúde 
editou uma portaria ampliando o teto financeiro dos esta-
dos com vistas ao aumento dos testes em gestantes no pré-
natal”, conclui Mariângela.

Brasil é destaque em vigilância  
epidemiológica e no combate à aids 

As ações de vigilância epidemiológica e de combate à aids 
promovidas no país ganharam destaque no relatório anual 
produzido pela OMS, divulgado em agosto de 2007, em 
Genebra, Suíça. Segundo o documento, o Brasil é pioneiro 
na distribuição de medicamentos para o combate à aids 
na rede pública de saúde e possui sistema de vigilância 
capaz de identificar, controlar e prevenir surtos e emer-
gências epidemiológicas.

Primeira-dama da Alemanha conhece  
experiência brasileira no combate à aids

A primeira-dama da Alemanha, Eva Luise Köhler, visitou em 
fevereiro de 2007 o Programa Nacional de DST e Aids do 
Ministério da Saúde, em Brasília. Durante a visita, afirmou 
estar impressionada com a estratégia adotada, que garante 
acesso universal ao tratamento e ainda auxilia outros países.

Política brasileira de aids  
é reconhecida na Argentina

Especialistas em HIV/Aids reunidos em abril de 2007, em 
Buenos Aires, Argentina, no seminário “Acesso universal: 
atenção e tratamento nos diferentes sistemas de saúde”, 
reconheceram o Brasil como um país com política bem-suce-
dida de acesso universal a medicamentos antirretrovirais. O 
diretor-adjunto do Programa Nacional de DST e Aids do Minis-
tério da Saúde, Carlos Passarelli, falou sobre a experiência do 
SUS, a produção nacional de antirretrovirais e a participação 
da sociedade civil no controle social, fatores determinantes 
para o êxito da política brasileira de luta contra a aids.

Parlamentares estrangeiros conhecem  
programa brasileiro de aids

O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e a diretoria 
do (PN-DST/Aids) receberam em junho, em Brasília/DF, cinco 
representantes da África do Sul, Índia, Suécia e Uganda, 
participantes do Grupo Assessor em HIV e Aids da União 
Interparlamentar (UIP). Na visita, os parlamentares discuti-
ram com técnicos do programa e representantes da socieda-
de civil e de agências do sistema ONU temas como direitos 
humanos, comunicação, prevenção, tratamento e assistência 
das DST e aids, e cooperação técnica. 
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Saúde capacita profissionais para  
reabilitar pacientes com hanseníase
Reduzir os danos físicos causados pela hanseníase em pacien-
tes que tiveram a doença. Esse é um dos objetivos da Secretaria 
de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, ao promover 
a quinta edição do Curso Nacional de Reabilitação Física em 
Hanseníase – do qual participaram 30 técnicos dos estados de 
Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. 

Nas outras edições, realizadas nos anos de 2002 a 2005, 
em diversos estados, 123 profissionais de saúde foram capa-
citados. O curso é destinado a médicos das áreas clínicas, 
de cirurgias e oftalmologia, além de enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas.

Além da recuperação física dos pacientes, ao final da 
capacitação os profissionais estarão aptos a fazer a prevenção 
de sequelas provocadas pela doença. A principal finalidade é 
garantir a capacitação dos mesmos para prestar atenção inte-
gral ao paciente, com cuidados físicos, psíquicos e sociais.  

A capacitação foi dividida em duas etapas. A primeira, 
iniciada em 26 de janeiro de 2008, que se estendeu até o 
dia 3 de março, incluiu aulas teóricas e práticas de cirurgias 
de mãos, pés e olhos, além de tratamento de feridas e tera-
pia física. Na segunda, os profissionais aprofundaram seus 
conhecimentos sobre terapia física destinada aos pacientes 
já submetidos a uma cirurgia, conhecida como fase pós-
operatória − realizada no período de 26 a 30 de março de 
2008, também em Brasília. 

Para a realização do curso, o Programa Nacional de 
Eliminação de Hanseníase (PNEH), da SVS, contou com 
a parceria da Federação Internacional de Associações de 
Combate à Hanseníase (Ilep) e o apoio da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal.

Ressalte-se que as incapacidades funcionais neuromoto-
ras provocadas pela hanseníase são as que mais determinam 
a exclusão social dos pacientes. 

Saúde distribui 300 mil kits  
sobre a dengue para médicos
O Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), distribuiu 300 mil kits com informações sobre 
a dengue para os médicos de todo o país. O material foi elabo-
rado para aprimorar o atendimento ao paciente com a doença, 
desde a atenção básica até os procedimentos de alta e média 
complexidade. O objetivo é fazer a detecção oportuna de casos 
e o manejo adequado da doença, evitando os óbitos.

O kit traz um folder, um CR-ROM e um livreto. No folder, 
o médico encontrará questões para testar seus conhe-
cimentos sobre a dengue. Espera-se que se interesse por 
identificar o que sabe ou desconhece a respeito da doença. 
Ao final do teste, haverá um convite para o que o médico 
explore os outros materiais do kit.

No livreto, há informações sobre a epidemiologia da 
dengue no Brasil. Além disso, traz os mitos e erros mais 
comuns sobre a doença, orientações de como deve ser o 
manejo do paciente e um texto sobre a organização de servi-
ços de saúde especialmente em períodos de epidemia.
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No CD-ROM, além de todas essas informações, o médico 
terá à disposição fotos de pacientes com dengue, imagens 
que mostram a evolução da dengue no organismo e princi-
pais sintomas, vídeos com relatos de profissionais, estudo de 
casos e vários artigos científicos sobre a doença. E também 
o método adequado para realizar a “prova do laço”, teste 
efetuado no paciente para identificar se há alteração na 
permeabilidade vascular, detectando precocemente as mani-
festações hemorrágicas.

Todo o material foi produzido para envolver esse profissio-
nal na melhoria da atenção à pessoa com dengue, de forma a 
fazê-lo refletir sobre esse grave problema de saúde pública e, 
dessa forma, aprimorar a detecção e tratamento do paciente.

Ministério da Saúde faz, para 
comunicadores, seminário sobre 
prevenção e controle de doenças 
O Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV), da SVS, 
promoveu em Brasília, de 28 a 30 de maio de 2007, um 
seminário para discutir a transmissão de hepatites virais volta-
do exclusivamente para comunicadores. O objetivo principal 
foi ampliar entre formadores de opinião os conhecimentos 
sobre a assistência e prevenção às hepatites. Além de temas 
como coinfecção e populações específicas como usuários 
de drogas, índios, adolescentes e homossexuais. Esta foi a 
segunda vez que o PNHV promoveu esse tipo de discussão 
reunindo jornalistas, radialistas e comunicadores em geral. A 
primeira foi no Rio de Janeiro, em 2005, e teve como um dos 
produtos a elaboração de cartilha sobre o tema, direcionada 
aos comunicadores. 

Foram também apresentadas experiências bem-sucedi-
das entre gestores e ONGs de incentivo à testagem, preven-
ção e vacinação e discussões junto ao Parlamento e outros 
parceiros. O evento teve a presença do professor Raimundo 
Paraná, da Universidade Federal da Bahia, um dos maiores 
especialistas do assunto no país. Participaram do seminário 

35 profissionais de redação de onze estados, e comunicado-
res com atuação em ONGs e serviços de saúde.

Outra iniciativa importante foi desenvolvida pela Fiotec/
Ensp/Fiocruz, em parceria com o Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde: um semi-
nário sobre tuberculose dirigido a comunicadores (jornalis-
tas, radialistas, repórteres, editores e outros profissionais de 
redação), nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2008, em São 
Paulo – com a participação do médico, escritor e acadêmico 
da Academia Brasileira de Letras, Moacyr Scliar, como confe-
rencista. Foram abordadas questões relacionadas à resposta 
governamental à tuberculose, ações comunitárias e campa-
nhas massivas. Participaram do evento comunicadores das 
onze regiões metropolitanas incluídas no projeto financiado 
pelo Fundo Global contra a aids, a tuberculose e a malária.

Segundo a OMS, cerca de dois milhões de pessoas morrem 
por ano no mundo, vitimadas pela doença. No Brasil, o Minis-
tério da Saúde registra, anualmente, 85 mil novos casos e 
cinco mil óbitos, números considerados altos para enfermi-
dade de fácil diagnóstico e tratamento acessível que leva à 
cura. Um dos principais problemas para o controle da doença 
é a falta de continuidade do tratamento. Conforme o pacien-
te nota o desaparecimento dos sintomas nos primeiros dias 
de medicação, acaba abandonando a terapia, adquirindo, a 
partir daí, resistência à medicação convencional. Em conse-
quência, o tratamento se torna mais caro e a probabilidade 
de cura diminui.

O quadro brasileiro preocupa, a ponto de o Fundo Global, 
hoje o maior financiador mundial de ações de combate à 
Aids, tuberculose e malária, destinar recursos para o desen-
volvimento do Projeto Fundo Global Tuberculose-Brasil, volta-
do para apoiar atividades de controle dessa enfermidade em 
nosso país. A gestão de parte dos recursos é realizada pela 
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
em Saúde (Fiotec), entidade de apoio da Fiocruz, por meio 
da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp).
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Pré-Expoepi/2008 destaca o papel  
da Comunicação e Mobilização  
na Vigilância em Saúde
A importância da comunicação e mobilização social para a 
prevenção e controle de doenças transmissíveis foi destaque 
nas atividades que antecederam a Expoepi de 2008. Durante 
dois dias, reuniram-se em Brasília 60 assessores de comuni-
cação e técnicos da área de Saúde que discutiram o processo 
de comunicação e mobilização social para trocar experiências 
sobre o combate da dengue e discutiram ações de comuni-
cação de risco para o enfrentamento de epidemias.

Para o Secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna, 
a comunicação é a ferramenta principal para sensibilizar a 
sociedade. “No caso da dengue, precisamos fazer a popu-
lação entender que ela é o ator importante nesse processo, 
que governo e sociedade devem atuar juntos”, disse na aber-
tura do encontro.

Uma das prioridades elencadas pelo grupo sobre o 
controle da dengue trata sobre a constituição de comitês 
permanentes de mobilização nos municípios epidêmicos. A 
ideia é que esses comitês incentivem a população a adotar 
medidas para o combate do mosquito transmissor da doen-
ça, o Aedes aegypti, e desenvolvam papel mobilizador junto 
à sociedade durante o período epidêmico.

O curso sobre comunicação de risco foi ministrado pela 
consultora da Opas, Bryna Brennan, que apresentou os 
princípios e as técnicas de simulados para treinamento das 
equipes de comunicação, prevendo cenários pandêmicos e 
responsabilidades dos atores sociais envolvidos. O relacio-
namento com a mídia em uma situação de emergência em 
saúde também foi tema de discussão da oficina.

100 mil recebem cartilha sobre 
direito e hanseníase
O Ministério da Saúde lançou, em 1º de julho de 2008, 
durante a Reunião Anual de Hanseníase 2008, em Brasília/DF, 
a cartilha Hanseníase e direitos humanos – Direitos e deveres 
dos usuários do SUS, objetivando orientar as pessoas atingi-
das pela doença sobre os principais direitos que possuem. 
Durante o encontro, foram revisadas as estratégias em anda-
mento, a focalização das ações para os dez maiores desa-
fios e a apresentação para gestores da campanha de massa 
contra a hanseníase, lançada no dia 6 de julho de 2008.

“Para conquistar os seus direitos, é preciso que as 
pessoas os conheçam. Com a cartilha, estamos garantindo 
o direito à informação e mostrando que devem ser asse-
gurados o atendimento, a prevenção e o tratamento das 
pessoas atingidas pela hanseníase”, ressaltou o Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão.
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A primeira edição da cartilha teve 100 mil exemplares, 
distribuídos para todos os gestores dos programas estaduais 
e municipais, ONGs e Secretaria dos Direitos Humanos – aos 
quais cabe repassar os exemplares à população.

“Como esse é o primeiro material que aborda os direi-
tos das pessoas atingidas pela hanseníase, esperamos um 
impacto bastante positivo na rede de atenção e junto aos 
usuários no que diz respeito ao entendimento do direito de 
acesso ao tratamento no SUS, direito ao trabalho e lazer, 
entre outros aspectos”, afirmou o secretário de Vigilância 
em Saúde, Gerson Penna.

A cartilha tem oito capítulos distribuídos em 74 páginas. 
Os temas são: “Conhecendo os direitos humanos”, “Conhe-
cendo mais sobre a hanseníase”, “Conhecendo seus deveres 
na prevenção de incapacidades e deformidades”, “Conhe-
cendo os seus direitos na saúde”, “Caminhando na busca dos 
seus direitos”, “O sentido das palavras”, “Para saber mais” 
e “Construindo o conteúdo” – e depoimentos de pessoas 
ainda em tratamento relatando situações de discriminação, 
dificuldades enfrentadas na sociedade, na família, na esco-
la e no trabalho, além de barreiras que prejudicam muito 
a integração do paciente ao convívio social e que agravam 
quadros de depressão – comuns nos atingidos pela doença.

O Brasil desenvolve uma série de iniciativas, como a promo-
ção do acesso ao diagnóstico e tratamento grátis, além da 
redução do estigma. Isso facilita a detecção precoce da hanse-
níase, diminuindo, assim, as chances de se desenvolver formas 
mais graves da doença. No final de 2005 o país registrou um 
coeficiente de prevalência de hanseníase de 1,48 caso/10.000 
habitantes (27.313 casos em curso de tratamento em dezem-
bro de 2005).

Algumas obras publicadas pela SVS 
em 2007 e 2008
A Secretaria de Vigilância em Saúde é uma grande produtora 
de publicações na área de saúde pública no Brasil. São títulos 
de referência revisados e reeditados periodicamente, além de 
outros lançamentos inéditos. O objetivo principal é promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico, prestar cooperação 
técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, contribuindo para a descentralização das ações 
de saúde e para a melhoria dos serviços públicos.

Nossas publicações são distribuídas gratuitamente, sendo 
proibida a comercialização. Os critérios de distribuição obje-
tivam atender, prioritariamente, aos gestores, às secretarias 
e à rede de serviços de saúde dos estados e municípios, às 
bibliotecas de instituições acadêmicas e aos eventos das 
áreas de atuação da SVS.

Para atender ao público, as publicações estão disponi-
bilizadas em formato PDF no site: www.saude.gov.br/svs.

4	

Em 2007, a Secretaria de 
Vigilância em Saúde publicou 

um total de 70 obras. Em 
2008, houve um incremento na 
produção editorial, o que levou 

a publicação de 92 obras
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4  No biênio, devem ainda ser destacados os 
mecanismos que favoreceram maior eficiência 
na gestão, na perspectiva da execução 
orçamentária, e o processo de avaliação 
externa da descentralização das ações
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66% das metas do PAT alcançam 
desempenho maior que 90% em 2007

Em 2007, considerando o total das 147 metas estabelecidas 
pelo Plano Anual de Trabalho (PAT), 97 (66%) alcançaram 
desempenho maior que 90%; 14 (10%) tiveram desempenho 
entre 71% e 90%; 8 (5%), entre 51% e 70%; 3 (2%), entre 
31% e 50% e 25 (17%) abaixo ou igual a 30%. 

Em relação às áreas técnicas, foi observado um desem-
penho acima de 90% em 80% ou mais das metas da CGDEP, 
Dasis, CGVAM e Cenp; em 75% das metas da Diges; em mais 
de 55% das metas do IEC e DST-Aids e mais de 40% das 
metas da Devep (Figura 12). 

Figura 12. Desempenho do Plano Anual de Trabalho – PAT (subações). SVS-2007*
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*Mês de referência: dezembro de 2007.
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Execução do orçamento da SVS  
em 2007 ultrapassa 93%
Considerando o total do orçamento autorizado para a Secre-
taria de Vigilância em Saúde (R$ 3.189.028.000,00), aproxi-
madamente 93% (R$ 2.980.354.000,00) foram executados. 
Os programas Vigilância, Prevenção e Atenção ao HIV/Aids 
e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, Prevenção e 
Controle das Doenças Imunopreveníveis, Vigilância Epidemio-
lógica e Controle de Doenças Transmissíveis e Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação em Saúde conseguiram, cada um, executar mais 
de 90% do orçamento autorizado.

Os programas Atenção à Saúde da População em Situações 
de Violência e Outras Causas Externas, Controle da Tuber-
culose e Eliminação da Hanseníase e Vigilância, Prevenção 
e Controle da Malária e da Dengue executaram mais de 
80%, enquanto a Vigilância em Saúde Ambiental, a Gestão 
da Política de Saúde e Vigilância e a Prevenção de Doenças 
e Agravos não Transmissíveis executaram, respectivamente, 
mais de 70%, mais de 60% e mais de 30% do orçamento 
autorizado (Figura 13).

Figura 13. Desempenho da Execução Orçamentária. SVS-2007
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*Situação em 31/12/2007.
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Execução orçamentária de 2008  
é considerada satisfatória
Durante o primeiro semestre de 2007 foi elaborado o Plano 
Plurianual 2008-2011, instrumento de organização da ação 
governamental, que estabelece, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. 
Neste PPA 2008-2011, a Secretaria de Vigilância em Saúde tem 
sob sua gerência dois programas finalísticos com os seguintes 
objetivos: prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças trans-
missíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades 
públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; 
promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e 
os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicio-
nantes dos processos saúde-doença, condições de trabalho, 
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens 
e serviços essenciais.

Nessa nova configuração algumas ações programáticas 
de responsabilidade da SVS estão inseridas em outros progra-
mas finalísticos do Ministério da Saúde, como, por exemplo, 
as referentes à aquisição de medicamentos para tratamento 
de portadores de HIV/Aids, à manutenção e implementação 
das ações do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional 
de Primatas e de Atenção à Saúde do Trabalhador.

A fase quantitativa da proposta orçamentária anual para 
2008 foi elaborada mediante parâmetros estabelecidos pela 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da 
Saúde, totalizando R$ 3,6 bilhões. A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) nº 11.647, de 24 de março de 2008, foi sancionada 
com corte de 11,2% do total encaminhado ao Congresso 
Nacional, representando um decréscimo de R$ 407,3 milhões 
no montante proposto para a execução das diversas ações e 
programas de responsabilidade da SVS. O percentual de corte 
orçamentário por ação programática variou entre 17,9% e 
31,3%, merecendo destaque o percentual de 29,9% da ação 
programática “Imunobiológicos para prevenção e controle de 
doenças”, com montante de R$ 263,8 milhões.

Figura 14. Desempenho global do Plano Anual de Trabalho 
– PAT (subações). SVS-2007
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*Mês de referência: dezembro de 2007.
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Neste contexto o grupo dirigente da SVS desencadeou duas ações primordiais: uma inter-
na, por meio de ajustes na programação proposta pelas diversas áreas técnicas, com o obje-
tivo de identificar as atividades prioritárias a serem executadas, e uma externa, por meio da 
solicitação de recomposição orçamentária junto ao grupo dirigente do Ministério da Saúde, 
que ocorreu em três momentos:

1. Por meio do Decreto de 9 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 
10/10/2008, foi aberto crédito suplementar no montante de R$ 72,8 milhões para as seguin-
tes ações programáticas finalísticas:

Ação Programática Valor (R$)

Imunobiológicos para prevenção e controle de doenças 61.869.000,00

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças 2.063.000,00

Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças 4.456.000,00

Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue 1.404.000,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis 1.296.000,00

Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente 
no Instituto Evandro Chagas

1.762.000,00

2. Por meio do Decreto de 12 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 
15/12/2008, no montante de R$ 32 milhões para a ação programática: Incentivo Financeiro 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
  
3. Por meio da Lei nº 11.870 de 19/12/2008, publicada no DOU de 22/12/2008 que abriu crédi-
to suplementar no montante de R$ 157,7 milhões para as seguintes ações programáticas:

Ação Programática Valor (R$)

Imunobiológicos para prevenção e controle de doenças 149.152.147,00

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças 2.000.000,00

Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente 
no Instituto Evandro Chagas

4.600.000,00

Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue 2.000.000,00

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Com essas iniciativas a SVS, em 2008, executou o montan-
te de R$ 2,9 milhões, o que representa 89,4% do total do 
orçamento autorizado. Do total de 29 ações de responsabi-
lidade da SVS, 17 apresentaram execução acima de 90% e 6 
delas, uma execução entre 80 e 90%. A baixa execução das 
demais ações decorreu de razões diversas, como, por exem-
plo, a morosidade na tramitação dos processos licitatórios e 
a fragilidade na capacidade de gerenciamento dos procedi-
mentos administrativos. 

Dentre as ações que tiveram ótima e boa execução (acima 
de 80%), merecem destaque:

▶  As ações Imunobiológicos para prevenção e controle de 
doenças com uma execução de 97,1% e Vigilância, pre-
venção e controle das doenças imunopreveníveis com 
uma execução de 94,9% viabilizaram a manutenção das 
atividades de rotina e o cumprimento do compromisso da 
meta 2.12.1 do Programa Mais Saúde – Ampliar a popula-
ção-alvo para vacina contra rubéola e sarampo, com ofer-
ta de 80 milhões de doses de dupla viral em 2008. Essa 
ação que só foi possível com o engajamento dos estados 
e municípios e da grande mobilização da sociedade num 
esforço solidário na busca desta conquista; 

▶  O montante de R$ 906,6 milhões de reais da ação In-
centivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e  
Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde, 
representando uma execução de 99,9%, foi repassado 
para os fundos de saúde municipais, estaduais e do Dis-
trito Federal, na modalidade fundo a fundo, para reali-
zação de ações na área de vigilância em saúde. Nesse 
conjunto, incluem-se ações de notificação, investiga-
ção, vigilância ambiental, controle de doenças, imuni-
zações, sistemas de informação, supervisão, educação 
em saúde, comunicação e mobilização social. Devem-
se destacar os montantes de R$ 74,6 milhões de reais 
para a realização de campanhas de vacinação humana 
e campanhas de vacinação antirrábica animal; de R$ 65 

milhões de reais para o Fator de Incentivo para os Labo-
ratórios Centrais de Saúde Pública – Finlacen; de R$ 27,5 
milhões de reais para implementação da Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde; e, conforme estabelecido 
na Portaria 1172/2004, para o incremento de R$ 32 mi-
lhões de reais ao teto financeiro de municípios de regi-
ões metropolitanas, definidos como prioritários para o 
desenvolvimento de ações contingenciais de prevenção 
e controle da dengue; 

▶  A ação Aquisição, acondicionamento e distribuição 
de insumos para prevenção e controle de doenças 
com uma execução de 96,8%, efetivada por meio da 
celebração de convênios e portarias com laboratórios 
nacionais no montante de R$ 9 milhões; de Termo de 
Ajuste ao Termo de Cooperação Técnica com a Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (Opas) para importação de 
insumos não produzidos ou produzidos em quantidade 
insuficiente pelos laboratórios nacionais, no montante de 
R$ 26 milhões, bem como execução direta de cerca de 
R$ 11 milhões de reais com aquisição de kits de testes 
para realização de diagnósticos diversos;

▶  A celebração de Termo de Ajuste ao Termo de Coope-
ração Técnica com a Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas) bem como a execução direta de aquisição 
de microscópios destinados aos municípios prioritários 
viabilizou uma execução de 97,5% da ação Vigilância, 
prevenção e controle da tuberculose; 

▶  Em relação às ações Vigilância, prevenção e controle 
da hanseníase com percentual de execução de 91,3%; 
Vigilância, prevenção e controle de doenças e agra-
vos não transmissíveis com 95,3% e Promoção de 
práticas corporais e atividades físicas com 95,7% são 
representados, principalmente, pelo repasse, por meio 
da celebração de convênios e portarias, para instituições 
parceiras dos movimentos sociais, instituições de ensi-
no, centros de referência e sociedades científicas. Mere-
ce destaque ainda, as publicações de materiais técnicos 
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e instrucionais e a celebração de Termo de Ajuste ao 
Termo de Cooperação Técnica com a Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas); 

▶  O repasse fundo a fundo a estados e municípios para 
o desenvolvimento de atividades de capacitação de re-
cursos humanos e as aquisições, mediante processo lici-
tatório, de pulverizadores, nebulizadores, microscópios, 
veículos e motocicletas destacaram-se como responsáveis 
principais pela execução das ações vigilância, prevenção 
e controle da malária (98,6%) e vigilância, prevenção e 
controle da dengue (88,6%) (Figura 14). 

Nepp-Unicamp avalia processo 
de descentralização das ações de  
Vigilância em Saúde
O Nepp-Unicamp avaliou o monitoramento da programação 
de ações prioritárias – Vigilância em saúde (PAP-VS) e encon-
trou os seguintes dados:

▶   80% das secretarias estaduais e municipais consideraram 
que os resultados do processo de monitoramento são 
pouco divulgados ou conhecidos;

▶   33% das secretarias estaduais e municipais considera-
ram que o monitoramento é essencial para o planeja-
mento e programação das atividades de vigilância em 
saúde realizadas;

▶   64% das secretarias estaduais e municipais afirmaram que 
o monitoramento contribui para o planejamento e a pro-
gramação de algumas atividades de vigilância em saúde;

▶   87% das secretarias das secretarias estaduais e municipais 
afirmaram que o processo de monitoramento é realizado 
sem maiores dificuldades na periodicidade anual;

▶   70% das secretarias municipais afirmaram que o pro-
cesso de monitoramento estimula ações similares nos 
municípios;

▶   90% das secretarias estaduais e municipais afirmaram 
preencher o roteiro do monitoramento;

▶   29% das secretarias estaduais e municipais afirmaram 
que o roteiro esclareceu todas as dúvidas e 71% aponta-
ram necessidade de melhoria do instrumento.

Os indicadores de monitoramento foram analisados a 
partir de três principais características: 

▶   facilidade de levantamento de dados, ou seja, o esforço 
(tempo, dificuldades, etc.) que as equipes devem rea-
lizar para obter os dados requeridos para o cálculo do 
indicador; 

▶   confiabilidade do indicador, ou seja, a sua capacidade 
de oferecer elementos quantitativos e objetivos adequa-
dos para construir objetivos e metas e avaliar programas 
e políticas;

▶   relevância, entendida como a real utilidade do indicador 
para avaliar e tomar decisões numa determinada área.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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Situação do indicador
Facilidade Confiabilidade Relevância

nº % nº % nº %

Indicadores bem avaliados 11 37,9 26 89,7 24 82,8

Indicadores que podem ser melhorados 16 55,2 1 3,4 5 17,2

Indicadores que precisam ser reformulados 2 6,9 2 6,9 0 0,0

Total 29 100 29 100 29 100

Avaliação dos indicadores de monitoramento das ações de  
vigilância em saúde pelas secretarias estaduais e municipais de saúde

Síntese da análise estratégica da capacidade institucional da SVS/MS

A. Análise interna:  
 forças e debilidades da SVS

A.1 Capacidades e recursos da SVS

• Recursos humanos
• Recursos financeiros
• Recursos tecnológicos
• Tempos e métodos

A.2 Aspectos gerenciais

• Liderança e processos decisórios
• Relações externas e comunicação
• Relações internas
• Processo de monitoramento e avaliação

B. Análise externa:  
    oportunidades e ameaças 

B.1 Atores estratégicos

• Capacidade técnica e desenvolvimento 
institucional

• Disponibilidade para o monitoramento 
da vigilância sanitária

• Atitude e práticas da mídia em suas  
diferentes modalidades

• Atitude da população e das instâncias 
organizadas

B.2 Políticas nacionais e locais

• Quadro político e normativo
• Impacto do monitoramento da vigilância 

sanitária nas instituições do SNVS

DESCENTRALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA
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▶   A programação conjunta das atividades a serem reali-
zadas no campo é oportunidade única para construir 
uma imagem de eficiência e capacidade organizacional 
da SVS perante os estados e municípios.

▶   Quanto à nova sistemática de financiamento por blocos, 
há “pressão” pela incorporação dos recursos da vigilância 
aos recursos destinados à atenção básica. Cabe intensa 
reflexão sobre os pontos positivos e negativos, à luz da 
capacidade de monitoramento e avaliação do sistema. 

▶   Um segundo ponto refere-se à capacidade de manter 
como legítima, perante os demais integrantes do SUS, 
a programação de ações prioritárias de vigilância em 
saúde, considerando que alguns setores defendem a 
manutenção apenas dos indicadores das prioridades 
estabelecidas no Pacto pela Vida. Essa capacidade de 
articulação pode ser fundamental para garantir a sus-
tentabilidade do processo de descentralização das ações 
de vigilância em saúde.

Principais conclusões e 
recomendações no campo da SVS

Resultados da análise SWOT
 

Forças

▶   Há clara consciência do elevado padrão de qualidade 
técnica da SVS, o que ajudou seu fortalecimento dentro 
do Ministério da Saúde.

▶   A SVS representa um “centro de referência nacional” 
sob a perspectiva técnica e científica. 

▶   Os dirigentes orgulham-se por integrar uma instituição 
prestigiada, considerando tal fato como elemento de 
valorização e motivação profissional.

▶   Os entrevistados destacaram as oportunidades de cres-
cimento técnico-científico de quem trabalha na SVS: 
acesso a cursos e eventos de capacitação, intercâmbios, 
relações com centros de pesquisa e universidades, etc. 

Oportunidades e ameaças

▶   É estratégico consolidar um sistema de comunicação 
interno e externo da SVS, maximizando todos os instru-
mentos disponíveis.

▶   Cabe observar que os entrevistados indicaram a impor-
tância das áreas atuarem de forma coordenada nas visitas 
de campo, bem como no processo de monitoramento.

PROTAGONISMO E EFETIVIDADE 
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5
Investigação de surto 
em campo por técnicos 
de vigilância em saúde





  Casos
      relevantes  

Com o propósito de enfatizar a atuação da SVS na gestão 

2007-2008, em situações repercutiram nos meios de comunicação, 

foram selecionados três casos nos quais a ação foi adequada e 

em tempo oportuno: 

Caso 1. Prudência e proatividade em tempos de crise: 

 o caso da febre amarela (2008)

Caso 2. Brasil registra caso inédito de cura de raiva

Caso 3. Esclarecimento do caso de febre hemorrágica em sul-africano
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Costuma-se dizer que o melhor momento para se avaliar 
gestores e gestão é o de “tempos de crise”. No âmbito da 
saúde, esses períodos revestem-se de grande importân-
cia, particularmente quando envolvem surtos, epidemias ou 
aumento de casos de doenças transmissíveis. As relações entre 
o Estado e a sociedade passam a ocupar o centro das atenções, 
principalmente nos meios de comunicação. Essas circunstân-
cias também configuram oportunidade para a emersão de um 
conjunto de virtudes e vícios.

 Reconhecer em tempo oportuno a “crise”, agir com trans-
parência e firmeza de propósitos, adotar medidas adequadas, 
estabelecer um pacto de convivência com a sociedade, ter 
prudência na análise dos fatos, agir com boa-fé e não espa-
lhar o medo entre as pessoas integram a dimensão virtuosa 
na condução do problema. 

No episódio acerca do aumento do número de casos de 
febre amarela silvestre em 2008, a gestão da SVS/MS procu-
rou agir nessa perspectiva e conseguiu conduzir o caso de 
forma exitosa, de acordo com os princípios científicos, tecno-
lógicos, éticos e democráticos – e teve sua atuação elogiada 
pelas instituições da área da saúde pública, como Abrasco, 
Conass/Conasems e Opas.

Histórico do episódio: detecção 
precoce dos indícios e adoção de 
medidas adequadas
A Nota Técnica de 9 de janeiro de 2008, da SVS/MS, anali-
sou a ocorrência de mortes de macacos (epizootias) no Brasil 
entre 2007 e 2008 e recomendou a adoção de medidas 
adequadas para a situação:

1. A partir de abril de 2007 até 9 de janeiro de 2008 o siste-
ma de vigilância de febre amarela identificou intensifica-
ção na ocorrência de epizootias em primatas não humanos 
(macacos) em estados considerados de risco para a circu-
lação do vírus da febre amarela. No período, foram notifi-
cadas epizootias em 80 municípios dos estados de Goiás, 
Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Sul, Piauí e Rio Grande do Norte – e também 
no Distrito Federal, com confirmação laboratorial para febre 
amarela apenas em Goiás.

2. Nos meses de dezembro/07 e janeiro/08 houve aumen-
to significativo das notificações de epizootias no estado de 
Goiás, com a inclusão de 23 novos municípios em relação 
aos meses anteriores, alguns com grande fluxo de turismo 
nacional e internacional, como Caldas Novas, Rio Quente e 
Pirenópolis. No mesmo período foram também registradas 
epizootias em 13 localidades do Distrito Federal e em quatro 
municípios de Minas Gerais.

3. Em relação aos casos humanos de febre amarela silves-
tre, entre janeiro e novembro de 2007 foram registrados seis 
casos em quatro estados (Amazônia, Pará, Roraima e Goiás). 
Em apenas um município (Jataí/GO) houve concomitância de 
caso humano e epizootia, em abril. De dezembro de 2007 a 
janeiro de 2008, sete casos humanos foram investigados em 
Goiás e no Distrito Federal, dos quais três foram a óbito. Em 
Minas Gerais, um caso foi investigado, mas a eventual expo-
sição ao vírus da febre amarela ocorreu no Acre.

CASOS RELEVANTES 

Caso 1: Prudência e proatividade
  em tempos de crise: o caso  
  da febre amarela (2008)
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4. Ante tal situação o Ministério da Saúde, de forma arti-
culada e integrada com as secretarias estaduais de saúde 
de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais desencadearam as 
ações necessárias para impedir a ocorrência de casos huma-
nos e alertaram as equipes de assistência médica para a 
detecção de possíveis casos:

▶  intensificação da vacinação contra a febre amarela para 
todas as pessoas acima de seis meses de idade, não 
vacinadas, e as vacinadas há dez anos ou mais e que 
residam nas áreas de ocorrência de epizootias; 

▶  orientação aos serviços de saúde para que notifiquem as 
autoridades sanitárias, de imediato, os casos atendidos  
e/ou internados de pacientes com quadro clínico com-
patível com febre amarela, especialmente os provenientes 
de áreas com registro de epizootias, conforme determina 
a Portaria MS/SVS nº 5/06;

▶  realização, de imediato, de borrifação com inseticida 
e outras medidas de redução de criadouros do Aedes 
 aegypti nas áreas urbanas limítrofes aos locais onde 
foram registradas mortes de macacos, com vistas à 
redução dos índices de infestação vetorial pelo vetor, 
para evitar a transmissão de febre amarela à população 
humana e impedir a reurbanização da doença;

▶  articulação com o Ministério do Turismo, Ministério das 
Relações Exteriores e Anvisa objetivando orientar os via-
jantes nacionais e internacionais que se desloquem para 
áreas turísticas e de risco sobre a necessidade da vacina-
ção contra a febre amarela, pelo menos dez dias antes 
da viagem, bem como para os adeptos do ecoturismo e 
trabalhadores que adentram as matas.

5. Desde o início das epizootias foram vacinadas aproxima-
damente 520 mil pessoas no estado de Goiás e 320 mil no 
Distrito Federal. Para tanto, o Programa Nacional de Imuniza-
ções disponibilizou 2.267.500 doses da vacina.

6. Como prática comumente adotada pelo Ministério da 
Saúde para doenças com potencial de disseminação interna-
cional, a situação epidemiológica foi avaliada no contexto do 
Regulamento Sanitário Internacional (2005) e comunicada à 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Febre amarela silvestre no Brasil, 
2007 e 2008
A Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional (Espin) 
de febre amarela, que teve início em dezembro de 2007 e 
permaneceu até o final de junho de 2008, registrou 134 noti-
ficações informadas como casos suspeitos de febre amare-
la silvestre. Desse total, 48 foram confirmados como febre 
amarela de transmissão silvestre − dos quais 28 evoluíram 
para óbito (taxa de letalidade de 58,3%) −, 51 não aten-
diam a definição de caso e 34 foram descartados para febre 
amarela. Foi detectado um caso que contraiu a doença no 
Paraguai. Os prováveis locais de infecção dos casos confir-
mados foram áreas silvestres de Goiás: 45,8% (22/48); Mato 
Grosso do Sul: 18,7% (9/48); Distrito Federal: 12,5% (6/48); 
Mato Grosso: 4,2% (2/48); Paraná: 4,2% (2/48); São Paulo: 
4,2% (2/48); Pará: 6,3% (3/48) e Minas Gerais: 2% (1/48).

A distribuição de casos e óbitos de febre amarela silves-
tre por data de início de sintomas mostra o primeiro caso 
confirmado em 16 de dezembro de 2007 e o último em 12 
de junho de 2008.

Entre os 48 casos confirmados, 77% (37/48) são do sexo 
masculino, com idade mediana de 38 anos, variando de 11 a 
69 anos – dos quais 77% (37/48) não eram comprovadamen-
te vacinados, 10,6% (5/48) tinham estado vacinal ignorado, 
4,2% (2/48) foram vacinados há mais de dez anos, 4,2% 
(2/48) estavam com a data da vacina próxima ao vencimento 
(mais de 9 anos) e 4,2% (2/48), com a vacina há menos de 
10 anos.

PRUDÊNCIA E PROATIVIDADE EM TEMPOS DE CRISE: O CASO DA FEBRE AMARELA (2008)
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Entre janeiro e novembro de 2007 foram notificadas 75 
localidades com mortes de macacos em todo o Brasil. Dessas, 
foram confirmadas epizootias por febre amarela silvestre em 
62 localidades. De dezembro de 2007 até junho de 2008, 
foram notificados eventos em 463 localidades dentro do 
território de 276 municípios, dos quais 295 caracterizados 
como epizootia.

De dezembro de 2007 até junho de 2008 foram distri-
buídas 25.373.510 doses de vacina contra febre amarela 
para 27 unidades federadas e aplicadas 13.565.875 doses. 
No Distrito Federal e no Estado de Goiás foram aplicadas 
1.270.351 e 2.742.802 doses de vacinas contra febre amare-
la, respectivamente, no período da Espin.

Os critérios para distribuição de vacinas foram rigorosa-
mente observados a partir da ocorrência de casos humanos 
de febre amarela silvestre e epizootias por febre amarela 
silvestre e os dados das coberturas vacinais.

Eventos adversos à vacina 
contra febre amarela
O Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacina 
contra febre amarela registrou 284 ocorrências de casos 
suspeitos. Desses, 48 pacientes foram hospitalizados, dos 
quais oito foram confirmados como eventos adversos graves, 
associados à vacina (seis óbitos e dois choques anafiláticos 
que evoluíram para cura, após atendimento médico). Entre 
os seis óbitos, três foram classificados como doença viscero-
trópica (acometimento de vísceras pelo vírus vacinal), um foi 
classificado como provável (ainda em estudo) e dois foram 
descartados. Os restantes dos casos foram classificados como 
reações sistêmicas e evoluíram para cura.

Todas as informações sobre os pacientes hospitalizados 
foram analisadas pelo Comitê Assessor em Eventos Adversos 
Pós-Vacinação do Ministério da Saúde, para classificação dos 
eventos notificados.

Recomendações
Tendo em vista que a ocorrência de epizootias e/ou de casos 
humanos de febre amarela silvestre compreendeu uma área 
geográfica circunscrita, correspondendo ao Distrito Fede-
ral e aos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso do 
Sul, noroeste de Minas Gerais, noroeste e nordeste de São 
Paulo, sudeste e noroeste de Mato Grosso e centro-oeste 
do Paraná, recomendou-se:

1. Priorizar a imunização das pessoas, a partir de seis meses 
de idade, não vacinadas nos últimos 10 anos, residentes ou 
que se dirigiam para as áreas afetadas. A revacinação é segu-
ra e em geral tem menor freqüência de eventos adversos, 
mas não deve ser indicada em período inferior a 10 anos da 
última dose, pois é desnecessária, além de sobrecarregar o 
sistema de saúde sem nenhum benefício para o vacinado.

2. Nas áreas afetadas, considerando que as coberturas vacinais 
são elevadas, deve-se implementar estratégias para identificar 
e proteger as pessoas ainda não vacinadas.

3. Ratificar a recomendação de que cada registro de morte 
de macaco seja devidamente investigado, somente sendo 
classificada como epizootia por febre amarela silvestre após 
avaliação adequada e em comum acordo com a SVS. As 
mortes de macacos epidemiologicamente caracterizadas 
como epizootia por febre amarela silvestre serão prioriza-
das para coleta, envio de amostras e exame no laborató-
rio de referência nacional. Nesses episódios, se necessário, 
devem ser também coletados vetores para buscar evidência 
de circulação viral.

4. A ocorrência de morte de macacos, enquanto não devida-
mente caracterizada como epizootia provável ou confirmada 
para febre amarela silvestre, considerando a cobertura vaci-
nal da área endêmica brasileira, não indicará, temporaria-
mente, a vacinação.

CASOS RELEVANTES 



5. Considerar somente como caso suspeito de febre amare-
la silvestre aquele que atenda a definição de caso estabe-
lecida por nota técnica da SVS e ratificada pelo Comitê de 
Especialistas em Febre Amarela, publicada no site da SVS 
(www.saude.gov.br/svs) no dia 11 de janeiro de 2008. Os 
casos que não a atendam não justificarão aporte adicional 
de vacina aos estados.

6. Considerando a situação de risco no Paraguai, em comum 
acordo com o Ministério da Saúde desse país, recomenda-se 
a vacinação para todas as pessoas com destino ao Paraguai, 
com antecedência mínima de 10 dias. Esta recomendação é 
válida apenas para aqueles não vacinados ou com mais dez 
anos de vacinação. Também é recomendável a vacinação para 
os viajantes que se dirigem à área de ocorrência de casos e 
epizootias na Argentina.

Conclusão
Considerando-se a sazonalidade da febre amarela no Brasil, 
a partir da Espin de Febre Amarela 2007/2008, a vigilância 
epidemiológica realizará suas análises obedecendo aos perío-
dos de ocorrência da doença, assim definidos: 
a) Período de baixa ocorrência: correspondente às semanas 

epidemiológicas 21 a 38; 
b) Período pré-sazonal: correspondente às semanas epide-

miológicas 39 a 51; 
c) Período sazonal: correspondente às semanas epidemioló-

gicas 52-53 a 01-19.

Nota Conjunta Conass/Conasems  
em resposta a notícias veiculadas  
sobre febre amarela

O Conass – Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conasems 
– Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde têm 
acompanhado notícias veiculadas na imprensa sobre a febre amarela. 

Afirmamos nossa posição de credibilidade nas ações realizadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quando municípios, estados e 
União atuam de forma articulada para enfrentamento de situações 
de emergência de saúde pública, a exemplo da ocorrida no início 
do ano em decorrência do registro de casos de febre amarela em 
alguns estados. 

O Brasil é reconhecido internacionalmente pela seriedade e efici-
ência no controle de doenças preveníveis por vacina, com resultados 
reais como a erradicação de poliomielite e controle do sarampo. 

A vacina contra a febre amarela é validada pela Organização 
Mundial de Saúde e produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, reconhe-
cida internacionalmente como a melhor instituição de saúde pública 
do mundo. 

Consideramos temerário que denúncias infundadas coloquem 
sob suspeita a credibilidade das vacinas utilizadas pelo governo 
brasileiro, o que pode ocasionar insegurança na população sobre o 
procedimento mais eficaz no controle e prevenção de doenças, que 
é a vacina. 

Helvécio Miranda Magalhães Júnior 
Presidente do Conasems

Osmar Terra
Presidente do Conass
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Nota da Associação Brasileira de  
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco)

Considerando o inesperado recrudescimento da polêmica a respeito da febre amarela silvestre 
no país a Abrasco lança uma nota pública sobre o tema.

A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) observa, apreen-
siva, o inesperado recrudescimento de uma polêmica a respeito da febre amarela silvestre 
no país. Acreditávamos estar inteiramente ultrapassado o episódio que colocou em posições 
antagônicas as autoridades de saúde e alguns setores da imprensa.

O esforço brasileiro de construção de um sistema de vigilância em saúde tem sido reco-
nhecido universalmente como digno dos maiores elogios. Inclui um Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) exemplar, com uma das maiores coberturas de vacinação em crianças de 
todo o mundo. Além da introdução de imunizações em jovens, adultos e idosos e de popu-
lações especiais. A vacinação protetora de grupos de maior vulnerabilidade contra a febre 
amarela silvestre é um exemplo dessa ampliação do programa de imunizações. O produto 
empregado é produzido por laboratório público brasileiro e é certificado pela agência regu-
ladora nacional (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Isto exige verificações 
periódicas das condições de produção (GMP ou boas práticas de produção). O PNI estabe-
leceu há anos um programa de rastreamento de efeitos adversos de vacinação, para todas 
as vacinas. Além disso, o produtor também mantém seu próprio rastreamento de eventuais 
efeitos adversos, condição exigida pelas agências que certificam as GMP.

Em vista dessa excelência reconhecida pelas agências e pela comunidade científica, reite-
ramos nossa inteira confiança nos procedimentos empregados nesta área pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) que envolve não apenas o Ministério da Saúde, mas todos os demais níveis de 
gestão da saúde no país. Devemos ainda destacar que os Sistemas de Informação deste Minis-
tério tem se caracterizado por sua alta qualidade técnica e transparência.

Esperamos que este novo episódio tenha a duração efêmera que merece, pelo equívoco 
que se está cometendo ao ecoar e realimentar ressentimentos pessoais. Amplificado, pela 
equivocada interpretação de alguns órgãos da imprensa, este episódio pode abalar a credibi-
lidade de um sistema de extrema complexidade, em cujo funcionamento repousa a proteção 
da população brasileira contra inúmeros agravos.
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Caso 2: Brasil registra caso  
  inédito de cura de raiva

Um raro caso de cura de raiva humana foi confirmado, em 
novembro de 2008, pela equipe médica do Hospital Universi-
tário Oswaldo Cruz (Huoc), da Universidade de Pernambuco, 
no Recife. A evolução clínica favorável do paciente abriu pers-
pectivas bastante promissoras para essa doença, até então 
considerada 100% letal − chamando a atenção da comuni-
dade médica e científica.

O caso é o de um adolescente de 15 anos, mordido por 
um morcego hematófago na cidade de Floresta, interior do 
estado, onde reside com a família − e constará na literatura 
internacional como a terceira cura de raiva no mundo. 

No tratamento, foi aplicado o protocolo Milwaukee, for-
mulado e utilizado por médicos norte-americanos na recupe-
ração de uma paciente com a infecção por raiva, em 2004. 
O protocolo estabeleceu tratamento com base em antivirais, 
sedativos e anestésicos injetáveis. Frente a essa perspectiva, 
a SVS/MS elaborará um protocolo de tratamento, baseado 
no de Milwaukee, para ser utilizado em outros episódios de 
raiva humana no Brasil. 

A notificação do caso efetivou-se em 14 de outubro de 
2008, quando a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambu-
co informou a ocorrência ao Ministério da Saúde. De imedia-
to, teve início a investigação epidemiológica pelas secretarias 
municipal e estadual de saúde, com acompanhamento da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. 

O paciente apresentou os primeiros sintomas em 6 de 
outubro e dia 10 foi internado no Huoc, portanto quatro 
dias depois. No dia 11 foi transferido para unidade de tera-
pia intensiva. No dia 13 a equipe médica iniciou o tratamento 
com o protocolo de Milwaukee. No dia 22, foi finalizada a 
análise de amostra da biópsia de folículo piloso da região da 
nuca, submetida à reação de transcrição reversa seguida de 
reação em cadeia de polimerase (RT-PCR), Nested-PCR e ao 
sequenciamento genético, realizados no laboratório Instituto 
Pasteur, de São Paulo. As provas apresentaram resultado posi-
tivo para raiva e foi identificada a variante compatível com 
isolados de vírus da raiva de morcegos Desmodus rotundus. 
Com o tratamento, o paciente apresentou, ao fim do mês, 
melhora do quadro clínico, segundo as análises de laboratório 
dos últimos exames realizados, que demonstraram ausência 
de vírus na saliva e folículo piloso.
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País tem 1º caso de cura da raiva humana
Em todo o mundo só houve dois outros tratamentos bem-sucedidos

Angela Lacerda, Recife; Fabiane Leite

Pela primeira vez na história, o Brasil obteve a cura de uma pessoa infectada pelo vírus da 
raiva, doença considerada letal, informou ontem o Ministério da Saúde. Marciano Menezes 
da Silva, de 15 anos, que contraiu a doença após ter sido mordido por um morcego, teve 
três resultados negativos de exame para verificar a presença do vírus após tratamento expe-
rimental desenvolvido nos EUA e aplicado no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Segundo o 
ministério, o estado de saúde do paciente evolui favoravelmente.

Com base no resultado, o governo federal anunciou que iniciará um debate com espe-
cialistas nacionais sobre mudanças nos protocolos de tratamento da raiva humana em todo 
o País, informou Marcelo Wada, veterinário responsável pelo grupo técnico sobre raiva da 
pasta. Dois outros casos de cura já tinham sido registrados no mundo com a mesma terapia, 
chamada de protocolo de Milwaukee, à base de antivirais e indução do paciente ao coma, 
explicou Wada.

O anúncio da cura foi feito no Recife pelo médico Gustavo Trindade Henriques Filho, coor-
denador da Unidade de Terapia Intensiva de Doenças Infecciosas do hospital, depois de rece-
ber o resultado do terceiro exame do doente. As três análises, realizadas no Instituto Pasteur, 
em São Paulo, são necessárias para se determinar a cura, afirmou Wada.

(...)

Brasil registra caso único de cura de raiva

Fábio Guibu da Agência Folha, em Recife

Um estudante de 15 anos, internado há 35 dias na UTI do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz, em Recife, foi curado de raiva, doença considerada mortal em 100% dos casos. Segun-
do o Instituto Pasteur, é o primeiro caso de cura comprovada da doença no país e o segundo 
no mundo. Um terceiro caso de cura, na Colômbia, ainda está sob investigação.

O estudante foi submetido a um tratamento desenvolvido em 2004 por médicos de 
Milwaukee (EUA). O método, baseado em coma induzido e utilização de um antiviral, foi 
aplicado com sucesso em uma adolescente americana.

Desde então, o mesmo tratamento foi repetido em outras 16 pessoas no mundo, mas 
apenas a adolescente de Milwaukee e o estudante pernambucano sobreviveram.

A equipe médica de Pernambuco, no entanto, não cumpriu integralmente o protocolo de 
Milwaukee porque alguns dos medicamentos recomendados não estão disponíveis no Brasil.

(...)

3

Jornal O Estado de S. Paulo, 
edição de 14 de novembro 
de 2008

3

Jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 14 de novembro 
de 2008
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Caso 3: Esclarecimento do caso 
  de febre hemorrágica  
  em sul-africano

A atuação da SVS/MS, em parceria com a Fiocruz e as secre-
tarias estadual e municipal de saúde, no processo de inves-
tigação do caso de febre hemorrágica que causou a morte 
do engenheiro sul-africano William Charles Erasmus, de 53 
anos, ocorrida no Rio de Janeiro, no início de dezembro de 
2008, constitui exemplo relevante de ação adequada em 
tempo oportuno. 

O Ministério da Saúde conduziu a investigação epidemio-
lógica desse óbito seguindo as recomendações do regula-
mento sanitário internacional. Sendo assim, desde o início, o 
trabalho considerou todas as causas possíveis, o que confi-
gura medida de segurança, pois existia a possibilidade de ser 
uma doença com alta letalidade, causada por vírus até então 
não identificado. 

Ruben Ricardo Figueroa da Opas, coordenador da unidade 
técnica de vigilância e controle de doenças no Brasil, afirmou 
que as autoridades brasileiras cumpriram in totum as exigên-
cias de controle epidemiológico: “O Brasil seguiu todas as 
recomendações previstas no regulamento sanitário interna-
cional em termos de comunicação, prevenção e controle da 
 doença”. Acrescentou que, durante todo o episódio, foi manti-
do estreito contato com a Opas e ressaltou queas providências 
adotadas evitaram pânico ou medo entre a população.

Histórico do caso
Procedente de Johanesburgo, o engenheiro sul-africano desem-
barcou em São Paulo, em 22 de novembro, e no dia seguinte 
viajou para o Rio de Janeiro. Quatro dias depois apresentou 
febre alta e foi atendido nos hospitais Barra D’Or e Casa de 

Saúde São José, vindo a falecer em 2 de dezembro. Por ques-
tões de saúde pública, após autorização da Justiça o corpo foi 
cremado no Rio de Janeiro.

Considerando-se a possibilidade de que esse fato tivesse 
relação com os casos de infecção por arenavírus verificados 
na África do Sul, iniciou-se o monitoramento clínico preven-
tivo de 65 pessoas que poderiam ter tido contato direto com 
fluidos e/ou secreções (sangue, muco, urina, fezes, vômito) 
do paciente. Ressalte-se que o arenavírus pode ser transmiti-
do por contato direto com secreções tanto de roedores como 
de pacientes infectados.

O procedimento incluía a verificação da temperatura 
corporal, duas vezes ao dia, e a observação da ocorrência de 
sinais ou sintomas como dores de cabeça, diarréia, vômitos, 
pele amarelada, calafrios e/ou dores na garganta. Os profis-
sionais dos dois estabelecimentos de saúde que atenderam 
o paciente também foram monitorados por exames clínicos 
e laboratoriais. 

O ministério enviou ao Rio de Janeiro cinco epidemiolo-
gistas de campo, da SVS, para investigar o caso em parceria 
com as secretarias estadual e municipal de saúde. Em Brasília, 
por audioconferência, representantes do Cievs-MS, da Opas e 
do hospital em Johannesburgo, onde o paciente esteve inter-
nado para realizar cirurgia ortopédica, discutiram o históri-
co clínico do caso. Houve troca de informações acerca das 
quatro pessoas com arenavírus que morreram no hospital de 
Johannesburgo e sobre um quinto paciente – mulher, também 
infectada por arenavírus – que sobreviveu e tivera alta.

A morte do sul-africano mobilizou um grupo de especia-
listas que levantou diversas linhas de investigação. A investi-
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gação epidemiológica – que comprovou a ausência de vínculo 
entre esse óbito e os casos de infecção por arenavírus recente-
mente ocorridos na África do Sul – e os testes de diagnóstico 
em laboratório, concluídos pela Fiocruz em 6 de novembro, 
descartaram a suspeita de infecção por esse vírus.

As suspeitas de hantavírus, ebola, herpes, hepatites, 
febre amarela, leptospirose, malária e dengue, entre outras, 
também foram descartadas por testes laboratoriais. “Todas 
as suspeitas foram verificadas à exaustão. Era necessário 
aventar todas as possibilidades, até que chegamos ao diag-
nóstico de febre maculosa”, diz o epidemiologista Eduardo 
Hage, da Secretaria de Vigilância em Saúde do ministério.

A equipe da Fiocruz, liderada pela pesquisadora Elba 
Lemos, finalizou no laboratório de hantaviroses e rickettsio-
ses do IOC/Fiocruz (referência nacional) o diagnóstico de febre 
maculosa por meio de análise de PCR (com base na identifica-
ção do DNA da Rickettsia). 

Como a morte foi causada por quadro de febre hemor-
rágica e o paciente transitou por localidades onde ocorrem 
doenças inexistentes no Brasil, todos os procedimentos foram 
desenvolvidos em laboratórios de nível de biossegurança 3 
(NB3) – recomendado para a investigação de agente patogê-
nico desconhecido –, garantindo a contenção do agente e a 
segurança dos profissionais envolvidos nas análises. 

A doença é de difícil diagnóstico, sobretudo em sua 
fase inicial, haja vista que os sintomas são semelhantes aos 
de outras doenças infecciosas febris. O início geralmente é 
abrupto e os primeiros sintomas são inespecíficos, incluindo 
febre (em geral, elevada), dores de cabeça, dores muscula-
res, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. Podem ocor-
rer hemorragias na evolução da doença. 

A febre maculosa pode ser causada por bactérias do 
gênero Rickettsia. Existem mais de 20 espécies que podem 
causar febre maculosa, doença infecciosa febril aguda que 
pode causar desde formas assintomáticas até graves, com 
elevada taxa de letalidade. 

No Brasil e nos Estados Unidos, a doença é causada pela 
bactéria Rickettsia rickettsii.

A doença é transmitida ao homem exclusivamente pelo 
carrapato infectado. No Brasil, o principal reservatório da 
Rickettsia rickettsii é o carrapato da espécie Amblyomma 
cajennense, conhecido como carrapato-estrela. Não há risco 
de transmissão pessoa a pessoa. Para que a infecção ocorra, 
o carrapato precisa ficar aderido à pele por algumas horas 
(de 4 a 6). A transmissão do patógeno pode também ocor-
rer no momento do esmagamento do carrapato, se houver 
lesões na pele. Os carrapatos permanecem infectados duran-
te toda a vida, em geral de 18 meses.

O quadro clínico é marcado por início brusco, com febre 
elevada e cefaléia (dores de cabeça), podendo haver dores 
musculares intensas e prostração. Na evolução, podem ocor-
rer hemorragias, náuseas e vômitos. As manifestações clínicas 
surgem após um período de incubação que leva em média 
sete dias, podendo variar de dois a 15 dias. A presença de 
lesões exantemáticas na pele aumenta o grau de suspeição, 
embora haja casos nos quais este sinal pode não ser detectado 
– pacientes afrodescendentes, por exemplo.

No Brasil, o primeiro caso foi identificado em 1929. De 
1997 a 2008, foram registrados 641 casos confirmados no 
país. Em 2007 e 2008, houve 136 casos, sobretudo em Santa 
Catarina, São Paulo e Minas Gerais – dos quais 17 registrados 
no Rio de Janeiro.
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Sul-africano morre de febre hemorrágica no Rio 

Vírus ainda não foi identificado, mas especialistas descartaram ebola 
ou dengue hemorrágica

Clarissa Thomé, Rio 

O empresário sul-africano William Charles, de 53 anos, morreu na manhã de ontem na Casa 
de Saúde São José, na zona sul do Rio, vítima de febre hemorrágica provocada por vírus 
ainda não identificado. Técnicos do Ministério da Saúde estiveram no hospital e coletaram 
amostras de sangue para testes que serão realizados na Fundação Oswaldo Cruz. O caso 
deixou em alerta as autoridades de saúde, que notificaram a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) e o consulado da África do Sul. Exames preliminares descartaram ebola, 
dengue hemorrágica e malária.

O empresário veio ao Brasil para dar palestras. No sábado, sentiu-se mal. Foi internado de 
madrugada na Casa de Saúde São José, depois de ter passado por outra instituição de saúde 
na zona oeste. Durante o tempo em que esteve na São José, Charles ficou em isolamento, 
segundo a direção da instituição. O estado de saúde do sul-africano causou preocupação 
entre funcionários do hospital, que suspeitavam de contaminação por vírus ebola. O Ministé-
rio da Saúde afirmou em nota que não há relato de sintomas semelhantes entre profissionais 
de saúde que tiveram contato com o paciente. Mesmo assim,essas pessoas foram identifica-
das e estão sendo acompanhadas pelas autoridades sanitárias. Ainda segundo a nota, não é 
necessária a realização de quarentena.

Técnicos do ministério investigam a possibilidade de ele ter contraído um dos tipos de 
arenavírus. Também fazem testes para leptospirose, hantavirose e hepatites. O sintoma de 
febre hemorrágica é compatível com doenças transmitidas por vírus, como ebola, dengue 
hemorrágica e arenavírus. No mês passado, na África do Sul, foi identificado um tipo novo 
de arenavírus, com relato de morte por febre hemorrágica , afirmou o epidemiologista 
Roberto Medronho, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro.

O arenavírus é transmitido por fezes e urina de roedores. Entre os sintomas estão dores 
musculares, prostração, febre alta, diarréia e vômito, além da febre hemorrágica.

4

Jornal O Estado de 
S. Paulo, no dia 3 de 

dezembro de 2008



Febre maculosa matou sul-africano, diz Fiocruz

Doença transmitida por carrapatos foi a causa da morte de empresário no Rio

Hipótese nunca esteve em lista divulgada pelo Ministério da Saúde; 
transmissão ocorreu na África do Sul, segundo pesquisadora

Italo Nogueira – da Sucursal do Rio

A febre maculosa, doença transmitida por carrapatos, foi a causa da morte do empresário 
sul-africano William Charles Erasmus, 53, segundo divulgou ontem o Ministério da Saúde. 
A Fiocruz, responsável pelo teste que identificou a doença, afirma que ele foi contaminado 
na África do Sul. A contaminação pela bactéria rickettsia – agente da febre maculosa – não 
estava no rol de doenças investigadas nas notas divulgadas diariamente pelo ministério. 
A pesquisadora Elba Lemos, no entanto, afirmou que a hipótese era analisada pelos infecto-
logistas da Fiocruz desde o início do caso.

A principal suspeita para a morte de Erasmus, ocorrida na terça-feira, era contaminação 
por um arenavírus, o que foi descartado após o exame PCR (método de biologia molecular 
para identificar material genético do agente causador). O ministério chegou a monitorar 75 
pessoas para identificar possíveis evidências de contágio. Como a febre maculosa não pode ser 
transmitida entre humanos – o contágio ocorre apenas no contato com o carrapato contami-
nado –, o monitoramento está encerrado.

A doença provoca febre, náuseas, vômitos, manchas e fortes dores de cabeça e muscu-
lares. Nos últimos 11 anos, segundo a Fiocruz, houve 641 casos no Brasil (concentrados em 
SC, SP, MG e RJ). A taxa de letalidade é de cerca de 30%. De acordo com Lemos, Erasmus foi 
contaminado pela rickettsia na África do Sul, pois o período de incubação médio é de uma 
semana – varia de dois a 15 dias. O empresário começou a apresentar os sintomas dois dias 
após chegar ao Brasil.

"Ele só foi do aeroporto para o hotel e de lá para o trabalho, não houve circunstância 
nem tempo hábil para que tivesse sido infectado aqui", disse o diretor da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde, Eduardo Hage. Lemos afirmou que o diagnóstico da doença é difícil "em 
qualquer lugar do mundo". "É preciso sensibilizar os médicos para que fiquem atentos ao 
diagnóstico dessa doença."

(...)

3

Jornal O Globo, edição 
de 8 de dezembro de 2008
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13. Ampliado o acesso de portadores de hepatite C ao 
diagnóstico e tratamento (Fonte: Sala de Imprensa 
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14. Brasil decreta licenciamento compulsório do Efa-
virenz (Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área 
Técnica – SVS)

15. Saúde realiza simulados para enfrentar pandemia de 
influenza (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

16. Novas tecnologias são disponibilizadas para os sistemas 
de informação em saúde (Fonte: Área Técnica – SVS)

17. Saúde reduz em 36% os óbitos por causas mal defini-
das (Fonte: Área Técnica – SVS)

18. Medida provisória cria carreira de pesquisador no Insti-
tuto Evandro Chagas (Fonte: Área Técnica – SVS)

19. Ações de vigilância em saúde ambiental se expandem 
no país (Fonte: Área Técnica – SVS)

20. Mais de 80 milhões de trabalhadores estão em áreas 
cobertas pelos Cerests (Fonte: Área Técnica – SVS)

Fontes dos desafios

1. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
2. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
3. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
4. Fonte: Relatório da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
(SNVS), junho de 2008

5. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
6. Fonte: Área Técnica – SVS
7. Fonte: Área Técnica – SVS
8. Fonte: Área Técnica – SVS
9. Fonte: Sala de Imprensa – site MS

PARTE I – Capítulos

1. Resultados do Vigitel ganham destaque na mídia 
nacional (Fonte: Área Técnica – SVS)

2. Promoção da saúde constitui prioridade do Pacto pela 
Vida e do Mais Saúde (Fonte: Área Técnica – SVS)

3. Integração entre Atenção Básica e Vigilância garante 
maior controle de doenças (Fonte: Área Técnica – SVS 
e Sala de Imprensa – site MS)

4. Expansão da Rede Cievs fortalece capacidade de res-
posta às emergências de saúde pública (Fonte: Área 
Técnica – SVS)

5. Pesquisas fortalecem o desenvolvimento científico 
e tecnológico no SUS (Fonte: Área Técnica – SVS)

6. Expoepi promove integração entre gestores e técnicos 
dos serviços de epidemiologia e vigilância em saúde do 
país (Fonte: Anais da 7ª e 8ª Expoepi – SVS)

7. Campanha de vacinação contra rubéola é a maior já 
realizada no mundo (Fonte: Sala de Imprensa – site MS 
e Relatório da Campanha de Vacinação contra Rubéola)

8. Contrato de gestão entre SVS e Fiocruz estabelece 
regras para o abastecimento de imunobiológicos 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Boletim da Fiocruz)

9. Combate à dengue recebe maior volume de recursos 
da história (Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área 
Técnica – SVS)

10. Casos de malária caem 33,4% na Amazônia Legal 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área Técnica – SVS)

11. Estratégias e tecnologias efetivas requalificam Programa de 
Controle da Hanseníase (Fonte: Área Técnica – SVS e Rela-
tório do Programa Nacional de Controle da Hanseníase)

12. Programa de Controle da Tuberculose expande estra-
tégia do tratamento supervisionado (Fonte: Sala de 
Imprensa – site MS e Área Técnica – SVS)
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12. Fonte: Área Técnica – SVS
13. Fonte: Área Técnica – SVS
14. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
15. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
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(SNVS), junho de 2008

17. Fonte: Sala de Imprensa – site MS
18. Fonte: Área Técnica – SVS
19. Fonte: Área Técnica – SVS
20. Fonte: Sala de Imprensa – site MS

PARTE II

Capítulo 1

• Sobrevida de pacientes com aids dobra em 12 anos 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS )

• Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) cai 
em 2008 (Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área 
Técnica – SVS )

• Total de casos novos de hanseníase cai 23% no Brasil 
em quatro anos (Fonte: Sala de Imprensa – site MS e 
Área Técnica – SVS)

• Tuberculose persiste como problema, mas incidência 
apresenta redução de 24% nos últimos anos 
(Fonte: Área Técnica – SVS)

• Raiva humana com perspectiva de eliminação 
(Fonte: Área Técnica – SVS)

Capítulo 2

• Programa Saúde na Escola e Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (Fonte: Área Técnica – SVS)

• Programa de comunicação para a promoção de hábitos 
que reduzam a vulnerabilidade para doenças e agravos 
(Fonte: Área Técnica – SVS)

• Expansão das Redes Nacionais de Atividade Física e 
dos Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção 
da Saúde (Fonte: Área Técnica – SVS)

Capítulo 3

• Prêmio de Incentivo ao Desenvolvimento e Aplicação 
da Epidemiologia no SUS – Epipremio (Fonte: Área 
Técnica – SVS )

• Prêmio Rede de Formação de Recursos Humanos em 
Vigilância em Saúde (Fonte: Área Técnica – SVS)

• Saúde, Educação e Nações Unidas premiam máquinas 
de preservativos e cartazes de escolas (Fonte: Sala de 
Imprensa – site MS)

• Prêmios recebidos pelo Episus entre 2007 e 2008 
(Fonte: Área Técnica – SVS)

• Melhores experiências selecionadas na 7a e na 8ª 
Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em 
Epidemiologia (Fonte: Anais da 7ª e 8ª Expoepi – SVS)



Capítulo 4

• Vacinação do idoso bate recorde histórico (Fonte: Sala 
de Imprensa – site MS)

• Saúde inaugura primeira fábrica estatal de preservati-
vos do Brasil (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

• Distribuição de camisinhas bate recorde em 2008 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área Técnica – SVS )

• Saúde lança plano para reduzir infecção por HIV e sífilis 
em recém-nascidos (Fonte: Sala de Imprensa – site MS 
e Área Técnica – SVS)

• Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração (Mild) 
no controle da malária (Fonte: Área Técnica – SVS)

Capítulo 5

• Brasil é exemplo mundial no enfrentamento da aids 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS e Área Técnica – SVS)

• Saúde capacita profissionais para reabilitar pacientes 
com hanseníase (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

• Saúde distribui 300 mil kits sobre a dengue para médi-
cos em todo o país (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

• MS faz seminário sobre prevenção e controle de 
doenças hepatites para comunicadores (Fonte: Sala de 
Imprensa – site MS)

• 100 mil recebem cartilha sobre direito e 
 hanseníase (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

Capítulo 6

• 66% das metas do PAT alcançam desempenho maior 
que 90% em 2007 (Fonte: Área Técnica – SVS)

• Execução Orçamentária de 2008 é considerada satisfa-
tória (Fonte: Área Técnica – SVS)

• NEPP-Unicamp avalia processo de descentralização das 
ações de vigilância em saúde (Fonte: Área Técnica – SVS)

PARTE II

CASO 1 – Prudência e proatividade em tempos de crise: 
o caso da febre amarela (2008) (Fonte: Nota Técnica SVS)

CASO 2 – Brasil registra caso inédito de cura de raiva 
(Fonte: Sala de Imprensa – site MS)

CASO 3 – Esclarecimento do caso de febre hemorrágica 
em sul-africano (Fonte: Sala de Imprensa – site MS)
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