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OO Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS é uma iniciativa da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS), representada 
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit). Este prêmio tem o objetivo de incentivar 
a produção científica e proporcionar o reconhecimento ao pesquisador em saúde pelo seu 
imprescindível papel no desenvolvimento social e econômico do país. 

As atividades do Decit tem o foco de promover e viabilizar a utilização de evidências 
científicas nos processos de tomada de decisão em políticas de saúde, no sentido de 
garantir à população uma prestação de serviços cada vez mais eficiente e efetiva.

O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS conduz ações no sentido de 
implementar ações das Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde (PESS), Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e a Agenda Nacional de 
Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS).

Para concorrer ao Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2013, em sua XII 
edição, foram efetuadas 460 inscrições, que concorreram ao prêmio total de cento e trinta e 
cinco mil. Os candidatos concorreram nas categorias: Tese de Doutorado com 102 trabalhos 
inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais; Dissertação de Mestrado com 139 trabalhos 
inscritos e ao prêmio de vinte mil reais; Monografia de Especialização e/ou Residência com 
63 trabalhos inscritos e ao prêmio de quinze mil reais e na categoria de Trabalho Publicado 
com 156 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais. Os trabalhos são analisados e 
avaliados por membros da comunidade científica nacional, internacional e gestores em saúde.

A avaliação é feita em duas etapas. Na primeira fase, os resumos cadastrados online no sistema 
(SISC&T) são julgados por dois especialistas ad hoc na área específica de conhecimento. Neste 
ano, 185 especialistas convidados participaram da primeira fase de seleção. Na segunda etapa 
de avaliação, uma comissão julgadora formada por pesquisadores, profissionais e gestores 
de saúde representam as instituições conforme a Portaria nº 2.459 do Gabinete do Ministro 
da Saúde, publicada em 17 de outubro de 2008, que instituiu a Comissão Julgadora. Essa 
comissão seleciona os trabalhos premiados e as menções honrosas de cada categoria. O 
acompanhamento do processo e os resultados podem ser acompanhados no Portal da Saúde.

Criado em 2002 e instituído oficialmente pela Portaria GAB/MS n° 1.419, de 24 de julho de 
2003 já foram inscritos 4.550 trabalhos, 275 pesquisadores foram premiados, sendo 228 
com menção honrosa e 47 receberam prêmios em dinheiro, consolidando o compromisso 
do Ministério da Saúde de incentivar a produção científica com potencial de utilização no 
Sistema Único de Saúde. 

Os resumos dos trabalhos vencedores e premiados com menções honrosas na edição 
do Prêmio 2013 encontram-se nesta publicação. A lista dos trabalhos na íntegra está 
disponível no hotsite do concurso: <bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio>.
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efeito conjunto com a Estratégia Saúde da 
Família sobre a mortalidade no Brasil
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Coorientadora: Profa. Dra. Rosana Aquino Pereira 
Instituição: Universidade da Bahia
Contato: davide.rasella@gmail.com
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Nos últimos anos cresceu o consenso internacional de que, para melhorar a 
saúde e reduzir à mortalidade na população, seja necessário planejar intervenções 
intersetoriais que abranjam a promoção, prevenção e cuidados de saúde juntamente 
com os determinantes sociais em saúde. Ao lado de programas de atenção primaria à 
saúde tiveram uma grande expansão, principalmente em países em desenvolvimento, 
programas de transferência de renda condicional, que fornecem uma renda para 
famílias pobres com a condição que os filhos cumpram condicionalidades específicas 
na educação e na saúde. A complexidade destas intervenções intersetoriais, que agem 
de forma complementar e são implementadas em grande escala, implica um esforço 
na criação de desenhos de avaliação de impacto que sejam diferentes e, de um certo 
ponto de vista, mais refinados dos desenhos tradicionais. 

No Brasil intervenções como a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa 
Bolsa Família (PBF) produziram uma grande quantidade de dados relativos a vários 
aspectos das suas implementações, seja a nível local quanto nacional. Paralelamente, 
informações sobre morbidade e mortalidade da população e sobre suas características 
socioeconômicas estão aumentando, seja em termos de quantidade como em termo 
de qualidade. Esta relativa abundância de dados, a maioria dos quais de qualidade 
adequada, proporciona novas possibilidade de avaliar intervenções e políticas públicas. 
As avaliações de impacto tradicionais, como por exemplo: os ensaios randomizados 
controlados permitem ter uma estimativa da eficácia de uma intervenção num contexto 
especifico e num período limitado no tempo. Apesar de eles terem uma grande validade 
interna, as estimativas de impacto que produzem têm pouca correspondência com a 
real efetividade da intervenção no contexto mais amplo do país, caracterizado para 
uma grande heterogeneidade de implementação dos programas. Desenhos de estudo 
observacionais, que utilizam dados longitudinais ecológicos de qualidade adequada, 
produzidos por diferentes sistemas de informações e analisados com robustas 
metodologias estatísticas, permitem superar estas limitações e estimar a efetividade 
destas macropolíticas com abrangência nacional e por longos períodos de tempo, 
podendo também estudar os efeitos de duração das intervenções. 

Estes desenhos de estudo de avaliação podem utilizar os dados de rotina produzidos 
por diferentes sistemas de informação, seja de saúde que de outros setores. Todavia 
é fundamental a construção de um modelo teórico de intervenção e a compreensão 
dos mecanismos que precisam ser avaliados para fornecer estimativas de efetividade 
robustas e plausíveis. Nenhum estudo – até a publicação desta tese – tinha avaliado com 
esta metodologia o efeito conjunto de duas importantes macropolíticas implementadas 

Trabalho 
Premiado
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a nível nacional nos últimos anos, o PBF e a ESF, que atuam respectivamente sobre os 
determinantes sociais e sobre a promoção, prevenção e assistência à saúde.

Introdução

Programas de transferência condicional de renda (PTCR) são intervenções que 
transferem dinheiro para famílias pobres com a exigência de que os pais cumpram 
condicionalidades específicas, visando aliviar a pobreza enquanto encorajam a 
utilização dos serviços de saúde e educação existentes. No Brasil, o Programa Bolsa 
Família foi lançado em 2003 e representa hoje o maior PTCR do mundo, com uma 
cobertura que chegou a 13,9 milhões de famílias em 2012. As transferências de dinheiro 
são destinadas à famílias extremamente pobres ou pobres, se incluir crianças,  jovens 
ou mulheres grávidas ou lactantes. Dependendo do nível da pobreza e da composição 
da família, os benefícios variam, e a mãe (se houver) recebe o pagamento mensal em 
nome de toda a família. 

Para atender às condicionalidades de saúde, crianças menores de sete anos devem 
ser vacinadas de acordo com o cronograma do Programa Nacional de Imunização e 
devem cumprir com os controles de crescimento e desenvolvimento de rotina. As 
mulheres grávidas e lactantes devem comparecer nas consultas pré-natais e pós-natais 
e participar de atividades de educação nutricional. Se possível, as condicionalidades 
relacionadas à saúde devem ser cumpridas utilizando as unidades do principal 
programa de atenção primária de saúde do país, a Estratégia de Saúde da Família. A 
ESF é um programa com abrangência nacional implementado ao longo dos últimos 
anos no país, chegando a 94% dos municípios brasileiros e cobrindo 55% da população 
em 2012. A ESF tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, oferecendo 
cuidados de saúde gratuitos e baseados na comunidade. A hipótese deste estudo foi 
que o PBF teria reduzido a mortalidade na infância agindo sobre os determinantes 
sociais da saúde e estimulando à procura de cuidados de saúde através das suas 
condicionalidades, de forma sinérgica com a ESF, que facilitaria o acesso aos cuidados 
e à ações de promoção e prevenção da saúde.

Objetivos

O objetivo geral foi avaliar o impacto conjunto do Programa Bolsa Família com 
a Estratégia Saúde da Família na morbidade e mortalidade da criança. Os objetivos 
específicos foram: (1) elaborar um modelo teórico dos efeitos de PTCR juntamente 
com a APS sobre a saúde; (2) avaliar o efeito da desigualdade e dos determinantes 
sociais, da ESF e do PBF sobre a expectativa de vida nos estados brasileiros; (3) avaliar 
o impacto conjunto do PBF e da ESF sobre a mortalidade em menores de cinco anos 
nos municípios brasileiros, aprofundando os aspectos teóricos e metodológicos do 
desenho de estudo de avaliação.

Metodologia

No primeiro estudo foi realizada uma revisão da literatura com critérios de 
sistematicidade nas principais bases de dados, biomédicas e econômico-sociais, com 
diferentes combinações de palavras-chave. Além disso, foram utilizadas referências 
cruzadas entre revisões e artigos. Este material bibliográfico permitiu a elaboração do 
modelo teórico dos efeitos conjuntos dos programas de transferência e dos programas 
de atenção primaria sobre a saúde da criança. O segundo estudo tive um desenho 
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ecológico misto, que combina um desenho ecológico de grupo múltiplo com um 
desenho de tendência temporal. Foi criado um banco de dados em painel, utilizando 
os 27 Estados brasileiros com observações anuais a partir de 2000 a 2009.  Indicadores 
de condição socioeconômica e de desigualdade de renda, além da cobertura da ESF 
e do PBF, foram utilizados como variáveis independentes e a expectativa de vida 
foi utilizada como variável dependente. Para a análise estatística dos dados, foram 
utilizados modelos de regressões lineares multivariadas para dados em painel com 
efeitos fixos. O terceiro estudo teve um desenho ecológico misto, desta vez utilizando o 
município como unidade de análise. Foi criado um banco de dados longitudinal a partir 
de várias bases de dados para os anos de 2004-2009, selecionado um subconjunto 
de 2.683 municípios que tinham estatísticas vitais de qualidade adequadas. Como 
variáveis independentes foram utilizadas as taxas de mortalidade e hospitalização em 
menores de cinco anos, gerais e por grupos de causas selecionadas: doenças diarreicas, 
desnutrição, infecções das vias respiratórias inferiores e causas externas. 

A cobertura municipal do PBF foi categorizada em baixa, intermediária, alta e 
consolidada (alta cobertura municipal e cobertura total da população alvo nos quatro 
anos anteriores). A cobertura da ESF foi classificada como em estudos anteriores: 
sem ESF, incipiente, intermediária e consolidada (≥ 70,0% da população nos quatro 
anos anteriores). Pelo ajuste do modelo foi selecionado um conjunto de covariáveis 
reconhecidas como determinantes da mortalidade na infância. A fim de verificar se 
esses modelos pudessem realmente remover os efeitos fixos, foram estimados modelos 
com especificações diferentes, incluindo modelos de regressão negativa binomial não 
condicional e regressão de Poisson condicional com erro-padrão robustos. Os modelos 
de regressão binomial negativa condicional com efeitos fixos foram considerados os 
mais adequados (segundo valores AIC e BIC). Para avaliar a associação entre a cobertura 
do PBF ou ESF e as taxas de mortalidade, calculamos as razões de mortalidade, brutas 
e ajustadas pelas covariáveis, utilizando os municípios com menor cobertura como 
categoria de referência. Entre as varias análises de sensibilidade realizadas, foram 
rodados os modelos matemáticos com os dados de todos os municípios brasileiros. 
Foram desenvolvidos cálculos matemáticos para demonstrar a reduzida plausibilidade 
de falácia ecológica neste estudo.

Resultados 

No primeiro estudo foi concebido um modelo teórico de programa sobre o 
impacto dos PTRC e da APS na saúde da criança, combinando as características dos 
programas com o quadro teórico e os determinantes da morbi-mortalidade da criança, 
e sugerindo como os PTRC, juntamente com a APS, podem ter um efeito protetor sobre 
a mortalidade infantil. Revisões recentes sobre os PTRC confirmaram um aumento 
na utilização dos serviços de saúde e um impacto positivo geral sobre desfechos de 
saúde, como desnutrição infantil, saúde e sobrevivência nos menores de cinco anos, 
mesmo que, em algum caso, os efeitos sejam misturados. A qualidade e acessibilidade 
dos serviços de APS são fatores importantes para a efetividade dos PTRC. No segundo 
estudo foi demonstrada uma associação negativa e estatisticamente significante de 
várias medidas de desigualdade de renda, qual o índice de Gini e as razões de renda 
10/40 e 20/20, com a expectativa de vida nos estados brasileiros. A ESF foi positivamente 
associada com a expectativa de vida (p <0,05) e o PBF foi negativamente associado com 
a taxa de pobreza e com a desigualdade de renda. No terceiro estudo foi demonstrado 
o impacto do PBF na mortalidade em menores de cinco anos, com uma razão de 
mortalidade – em comparação à baixa cobertura do PBF – de 0,94 (IC95%: 0,92-0 
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0,96), 0,88 (IC95% 0,85-0,91) e de 0,82 (IC95%: 0,78-0,87) para o nível de cobertura 
intermediário, alto e consolidado, respectivamente. O efeito da cobertura consolidada 
do PBF foi maior na mortalidade por desnutrição (RR: 0,35; IC95%: 0,24-0,50) e diarreia 
(RR: 0,47; IC95%: 0,37-0,61). 

O efeito da ESF na mortalidade em menores de cinco anos foi, em termos de razão 
de mortalidade em comparação aos municípios sem cobertura, 0,99 (IC95%: 0,94-1,04), 
0,93 (IC95% 0,88-0,97) e 0,88 (IC95%: 0,83-0,93) para o nível de cobertura incipiente, 
intermediário e consolidado, respectivamente. A ESF reduziu a mortalidade por diarreia 
(RR da cobertura consolidada: 0,53; IC95%: 0,39-0,71) e por infecções respiratórias das 
vias aéreas inferiores (RR da cobertura consolidada: 0,70; IC95%: 0,56-0,87). O termo 
de interação PBF-ESF foi associado negativamente com a taxa de mortalidade em 
menores de cinco anos (RR: 0,95; IC95%: 0,91-0,99). O PBF e a ESF não tiveram efeito na 
mortalidade por causas externas, utilizada como controle. O PBF aumentou a cobertura 
de vacinação e consultas pré-natais e reduziu as taxas de hospitalização em menores de 
cinco anos, tanto geral como para causas especificas, de uma maneira similar à redução 
nas taxas de mortalidade, tendo um efeito mais forte sobre a desnutrição.

Conclusão

Desenhos de estudo observacionais, que utilizam dados longitudinais ecológicos de 
qualidade adequada, produzidos por diferentes sistemas de informações e analisados 
com metodologias estatísticas robustas, permitem estimar a efetividade de políticas 
sociais e de saúde com abrangência nacional e por longos períodos de tempo. Estas 
metodologias permitem também analisar os mecanismos causais de efetividade das 
intervenções. Esta tese de doutorado além de aprofundar as fundamentações teóricas 
e operacionais destas metodologias, teve como objetivo a avaliação de efetividade de 
duas importantes intervenções implementadas a nível nacional nos últimos anos, o 
Programa Bolsa Família e a Estratégia Saúde da Família, que atuam respectivamente 
sobre os determinantes sociais e sobre a promoção, prevenção e assistência à saúde. 
Os resultados destas avaliações demonstraram uma grande efetividade do PBF na 
redução da mortalidade na infância, especialmente nos municípios onde conseguiu 
assegurar uma cobertura completa de todas as famílias pobres por quatro anos ou 
mais. Este efeito foi maior para as causas de mortalidade ligadas à pobreza, como a 
desnutrição e a diarreia. 

A ESF mostrou um impacto de magnitude similar, mas também demonstrou 
um efeito por causas mais dependentes do tratamento médico, como as infecções 
respiratórias das vias aéreas inferiores. A plausibilidade dos resultados foi reforçada 
pelo efeito sobre indicadores de processo, como o aumento das coberturas vacinais 
e das visitas pré-natais e a redução das hospitalizações pelas mesmas causas. Estes 
resultados fornecem evidências de que uma abordagem multissetorial, que combine 
um sólido programa de transferência de renda com uma atenção primaria eficaz, 
capaz de atender as necessidades de saúde da população, pode fortemente reduzir a 
mortalidade na infância, sobretudo por causas relacionadas à pobreza, num país com 
grandes desigualdades como o Brasil.



Ministério da Saúde

16

Sistema de apoio à decisão aplicado ao 
diagnóstico de demência, doença de 
Alzheimer e transtorno cognitivo leve

Autor: Flávio Luiz Seixas
Orientadoras: Profa. Dra. Aura Conci e Profa. Dra. Débora Christina 
Muchaluat Saade
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Contato: fseixas@ic.uff.br
Link: bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/publicacoes.php

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O envelhecimento populacional é um fenômeno universal, característico tanto dos 
países desenvolvidos como, de modo crescente, dos países em desenvolvimento, com 
profundas consequências nas esferas econômicas, políticas e sociais (SOSA-ORTIZ; 
ACOSTA-CASTILLO; PRINCE, 2012). Projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) indicam que, em 2020, o Brasil será o sexto país do mundo com maior 
proporção de idosos, somando 30 milhões de pessoas nesta faixa etária (DE CARVALHO; 
GARCIA, 2003). Desta forma, surgem os seguintes desafios para a Saúde Pública, 
reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde: (a) como manter a independência 
e a vida ativa com o envelhecimento? (b) Como fortalecer políticas de prevenção e 
promoção da saúde, especialmente aquelas voltadas para os idosos? (c) Como manter 
e/ou melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento?

Este trabalho de doutorado mostra um sistema de apoio à decisão, ou CDSS 
(Clinical Decision Support System) aplicado ao diagnóstico de doenças associadas 
ao envelhecimento, incluindo a demência, doença de Alzheimer e transtorno 
cognitivo leve. A demência representa uma das doenças que mais preocupam a 
saúde pública, pois afeta, principalmente, e de forma significativa, a população idosa, 
causando impactos na independência e qualidade de vida dos idosos. Levantamentos 
epidemiológicos indicam uma prevalência de demência entre 4% a 9% da população 
idosa do Brasil (NITRINI et al., 2009). A principal causa da demência é a doença de 
Alzheimer, correspondendo aproximadamente a 50% dos idosos com demência. A 
doença de Alzheimer é caracterizada por um declínio gradual das funções cognitivas, 
predominando nos estágios iniciais dificuldades de memória, pois ocorrem lesões 
inicialmente nas áreas cerebrais responsáveis pela memória declarativa, seguidas de 
outras partes do encéfalo (JALBERT; DAIELLO; LAPANE, 2008). 

Segundo Alzheimer’s Association (2012), principal instituição de pesquisa desta 
doença, para cada idoso com doença de Alzheimer, são envolvidos três cuidadores, 
distribuídos entre familiares, enfermeiros e outros agentes de saúde, impactando 
a rotina das famílias e onerando significativamente as contas do sistema de saúde 
pública. O estudo de medidas que possam prevenir ou atrasar os efeitos da doença de 
Alzheimer é objeto de muito investimento da comunidade científica. O CDSS proposto 
nesta tese pode ajudar na prevenção da doença de Alzheimer. O sistema possui a 
capacidade de indicar um resultado para o diagnóstico de demência, doença de 
Alzheimer e transtorno cognitivo leve, dado um conjunto de observações conseguidas 
do paciente. O transtorno cognitivo leve é caracterizado por déficits em um ou mais 
domínios cognitivos, acima do esperado para a idade e grau de escolaridade (PETERSEN, 
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2003). O diagnóstico desta doença é importante, pois pode indicar um estágio pré-
sintomático da doença de Alzheimer. Para um paciente com o diagnóstico de transtorno 
cognitivo leve, são administrados tratamentos, podendo atrasar os efeitos da doença 
de Alzheimer e prolongar a qualidade de vida.

Introdução

A implantação de uma rotina de registro das evidências médicas e gestão do 
conhecimento são fundamentais para um gerenciamento eficiente dos riscos na área de 
saúde. Sistemas de informações médicas e CDSS estão sendo utilizados para melhorar 
a qualidade dos serviços da área de saúde e a promover a segurança dos pacientes. 
Os sistemas de apoio à decisão clínica são sistemas computacionais para ajudar os 
médicos na tomada de decisão no momento do atendimento médico (BERNER, 2007). 
Trabalhos mostram uma redução da quantidade de erros médicos após a implantação 
destes sistemas (HAYNES; WILCZYNSKI, 2010). A Associação Americana de Informática 
Médica, ou AMIA (American Medical Informatics Association), propôs um plano 
tático para direcionar iniciativas governamentais e do setor privado no que tange ao 
desenvolvimento e implantação de CDSS (TEICH et al., 2005). O plano relaciona alguns 
benefícios quanto o uso de CDSS. Os principais são: (1) disponibilização do melhor 
conhecimento ou melhores práticas sempre que necessário; (2) utilização efetiva e 
disseminada da medicina baseada em evidências; e (3) melhoria contínua dos métodos 
e conhecimentos envolvidos no desenvolvimento do CDSS. 

A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) inclui, entre os fatores que 
podem facilitar a implantação de CDSS, a adoção e uso disseminado de modelos 
interoperáveis de registros eletrônicos de saúde, conhecidos pela sigla Electronic 
Health Records (EHR) (OSHEROFF et al., 2007). A Portaria nº 2.073, de 31 de Agosto 
de 2011, regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade e informação em saúde 
para sistemas de informação em saúde, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), 
nos níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas privados e do setor 
de saúde suplementar1. A portaria estabelece o openEHR como padrão de referência de 
informações em saúde. O openEHR é uma especificação mantida por uma comunidade 
de pesquisa, conhecida por fundação openEHR, sem fins lucrativos, com colaboradores 
oriundos de diversas universidades e nacionalidades. Um workshop realizado em 
Brasília em maio de 2012 teve como objetivos principais: (1) estabelecer um plano de 
ação, (2) definir padrões de arquitetura e princípios gerais, e (3) definir uma estrutura 
de governança. O projeto foi denominado Registro Eletrônico de Saúde Nacional, ou 
RES-SUS-Nacional. O CDSS desenvolvido nesta tese de doutorado está em harmonia o 
RES-SUS-Nacional, porque é baseado em um modelo de informações clínicas multinível 
e compatível com o openEHR.

Objetivos

O objetivo da tese de doutorado foi propor um sistema de apoio à decisão (CDSS) 
aplicado ao diagnóstico de demência, doença de Alzheimer e transtorno cognitivo 
leve. Estas doenças são relevantes, dada a sua elevada prevalência na população de 
idosos. Todos os conceitos clínicos envolvendo o diagnóstico das doenças de interesse 
foram modelados utilizando uma abordagem multinível de registros eletrônicos 
de saúde (EHR), visando assegurar a interoperabilidade semântica do CDSS com um 
sistema de informação médica vigente. Foram mapeados os critérios mais recentes 
para o diagnóstico das doenças de interesse, utilizando um modelo de representação 
1 Legislação disponível no endereço web www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/109456-2073.html



Ministério da Saúde

18

do conhecimento que permite a representação da causalidade e oferece tratamento 
para incertezas e observações parciais, características presentes no contexto clínico. 
Os critérios de diagnóstico incluem sintomas, sinais, testes neuropsicológicos e fatores 
predisponentes, publicados pelo Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados 
Unidos (JACK et al., 2011). Outros objetivos do trabalho foram validar o modelo de 
decisão e projetar uma arquitetura de sistemas, incluindo a implementação de um 
protótipo, utilizando uma abordagem orientada a dados.

Metodologia

O CDSS foi construído utilizando um modelo baseado em uma rede probabilística 
causal, com parâmetros estimados utilizado um algoritmo de aprendizagem de 
máquina e bases de treinamento formadas por casos clínicos de pacientes reais e 
controles normais. As bases de treinamento foram obtidas de duas instituições de 
pesquisa, o Centro de Tratamento da Doença de Alzheimer e Doenças Correlatas 
(CDA), do Instituto de Psiquiatria (IPUB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 
um consórcio formado por várias instituições de pesquisa da doença de Alzheimer 
denominado CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease)2 
da Duke University (Washington, Estados Unidos), com o apoio do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), projeto número 
284/2010. No total, foram considerados 1.557 casos clínicos do CERAD e 247 casos 
clínicos do CDA, formados por indivíduos normais e pacientes com diagnóstico de 
demência, doença de Alzheimer, transtorno cognitivo leve, e outras doenças correlatas.

Os atributos da base de treinamento foram formados por fatores de pré-disposição, 
dados demográficos, escores de testes neuropsicológicos, sinais e sintomas de 
pacientes. O modelo probabilístico causal proposto foi baseado em rede Bayesiana 
(KORB; NICHOLSON, 2004). O algoritmo de aprendizagem utilizado foi o Expectation-
Maximization (EM) (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977). Para a modelagem da rede 
Bayesiana, foi desenhado um processo de modelagem genérico orientado a dados. 
A avaliação e refinamento do modelo de decisão foram incluídos no processo de 
modelagem. O objetivo destas etapas foi melhorar a robustez do modelo de decisão, 
incorporando novos conceitos ou novos casos clínicos de pacientes, dentro de um 
ciclo contínuo de melhoria. A validação do modelo de decisão foi baseada em medidas 
quantitativas e qualitativas, utilizando indicadores de desempenho e análise de 
sensibilidade, aplicados na base de casos clínicos. 

Ao final, foram comparados os resultados com os obtidos pela avaliação de 
um especialista do domínio do conhecimento, médico neurologista. A ferramenta 
empregada de autoria, inferência e aprendizagem do modelo de decisão foi o GeNIe/
SMILE (Graphical Network Interface/Structural Modeling, Inference, and Learning 
Engine) da Universidade de Pittsburg3. Os conceitos clínicos da rede Bayesiana foram 
especificados utilizando o modelo de referência Multilevel Healthcare Information 
Modeling4 (MLHIM) (CAVALINI; COOK, 2011). A validação do modelo de decisão incluiu 
também a implementação de um protótipo do CDSS, com parâmetros de entrada e 
saída especificados em Web Services Description Language5 (WSDL).

2 Apresentação do CERAD disponível no endereço cerad.mc.duke.edu
3 Aplicação disponível no endereço genie.sis.pitt.edu/
4 Documentação do MLHIM disponível no endereço mlhim.org/
5 Especificação do WSDL disponível no endereço www.w3.org/TR/wsdl
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Resultados 

Os resultados esperados incluem a melhoria da qualidade do diagnóstico clínico, 
provendo maior segurança ao paciente, e a maior probabilidade de identificação de doenças 
neurodegenerativas em seus estágios iniciais, como a doença de Alzheimer, melhorando 
as condições de êxito de tratamentos terapêuticos, e ampliando a qualidade de vida do 
indivíduo. A indicação do diagnóstico é acompanhada pelo grau de incerteza, considerando 
as observações, parciais ou não, conseguidas junto ao paciente ou acompanhante do 
paciente. O mecanismo de inferência utilizado no modelo de probabilidade é capaz de 
fornecer a relação de evidências (observações do paciente) mais relevantes para o resultado 
indicado. Esta informação pode ser utilizada pelo médico ou especialista do domínio do 
conhecimento para avaliação da resposta apresentada pelo CDSS, contribuindo para a 
confiabilidade do sistema. O modelo de probabilidade pode apresentar também quais as 
informações ainda não observadas seriam importantes para confirmação (ou refutação) 
da hipótese de diagnóstico inicial, conduzindo de forma mais efetiva ao diagnóstico, 
reduzindo o tempo e custos relacionados ao diagnóstico destas doenças.

O CDSS é disponibilizado em uma rede de dados, permitindo a sua consulta de qualquer 
localidade. Esta funcionalidade instala uma perspectiva nova ao sistema de saúde, onde o 
conhecimento atualizado dos critérios de diagnóstico é distribuído e acessado por diversas 
instituições de saúde, seja um hospital ou um posto de saúde remoto, de uma forma objetiva e 
contextualizada. Outro resultado esperado é o desenvolvimento de um produto (software), o 
CDSS, e a sua implantação em uma rotina clínica, com resultados aferidos através de testes de 
usabilidade dos usuários (médicos). O processo de modelagem da rede de decisão proposto 
na tese de doutorado é genérico e extensível a outras doenças. Assim, esperasse também a 
extensão do modelo de decisão a outras doenças associadas ao envelhecimento, validando a 
generalidade do processo de modelagem e identificando possíveis refinamentos. 

 
Conclusão

Com objetivo geral de melhorar a qualidade dos serviços na área de saúde e promover 
o registro das evidências médicas, esta tese de doutorado propôs um CDSS aplicado ao 
diagnóstico de demência, doença de Alzheimer e transtorno cognitivo leve. Estas doenças 
são relevantes, dado o envelhecimento generalizado observado na população mundial e 
a elevada prevalência destas doenças entre a população de idosos. O CDSS proposto na 
tese é baseado em redes Bayesianas. As redes Bayesianas são apropriadas para modelos 
de decisão envolvendo incertezas e observações parciais da realidade, características 
presentes no domínio clínico. O mecanismo de inferência utilizado em redes Bayesiana é 
capaz de fornecer as evidências mais relevantes para o resultado indicado. Esta informação 
pode ser utilizada pelo médico ou especialista do domínio do conhecimento para avaliação 
da resposta apresentada pelo CDSS, contribuindo para a confiabilidade do sistema. 

Além disso, a rede bayesiana pode apresentar quais informações ainda não 
observadas serão importantes para confirmação (ou refutação) da hipótese de 
diagnóstico atual, minimizando o tempo e os custos ao sistema de saúde, e reduzindo 
a probabilidade de erros no diagnóstico. A avaliação do modelo de decisão indica 
resultados promissores em todos os domínios de análise, em especial, para o 
diagnóstico de transtorno cognitivo leve, condição clínica geralmente associada a 
um estágio inicial da doença de Alzheimer, momento em que a resposta terapêutica 
do paciente é mais eficiente, podendo retardar os efeitos da doença de Alzheimer e 
prolongar a sua qualidade de vida.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Entre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) estão o direito à saúde a todos 
os brasileiros e a garantia de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
Diante destes princípios constitucionais estabelecidos, o governo tem avançado 
em suas políticas com o propósito de garantir o acesso à saúde e acompanhar a 
transição demográfica pelo qual o Brasil vem passando. O quadro de envelhecimento 
populacional tem contribuído para o crescimento das doenças crônico-degenerativas e, 
consequentemente, aumentado a demanda por serviços de saúde, gerando um maior 
consumo de medicamentos e um maior custo social. Apesar de todas as adversidades 
enfrentadas para viabilizar o acesso da população aos medicamentos, avanços 
relevantes têm sido obtidos por meio dos programas da assistência farmacêutica 
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles, vale destacar: (a) o componente 
básico da assistência farmacêutica que financia a aquisição, pelos municípios ou estados, 
de um elenco de medicamentos essenciais definidos a priori a partir de suas realidades 
epidemiológicas; (b) o componente estratégico que é destinado à garantia ao acesso 
dos medicamentos para AIDS, tuberculose, hanseníase, controle de endemias, diabetes 
e hemofilia; e (c) o componente especializado que contempla todas as enfermidades, 
crônicas ou não, com tratamento de alto custo individual como é o caso da terapia de 
manutenção do transplante renal. 

Apesar de todos esses programas que buscam garantir o acesso ao medicamento, 
o princípio de universalidade do SUS continua sendo objeto de discussão uma vez que 
perpassa pela lógica de incorporação de novos fármacos, aliada a maiores custos, diante 
dos recursos finitos da saúde. É nesse contexto que a Lei nº 12.401 de 28 de abril de 
2011 vem reforçar a necessidade de evidências científicas sobre a eficácia, a efetividade 
e a segurança do medicamento, e por fim, de avaliação econômica comparativa dos 
benefícios e dos custos em relação às tecnologias. Considerando tal contexto e tendo 
em vista que os medicamentos utilizados no tratamento de manutenção do transplante 
renal não possuem avaliações farmacoeconômicas, faz-se necessário a realização de 
investigações que contribuam para uma melhor compreensão dos resultados obtidos 
para a saúde pública. Esta avaliação econômica pode ser útil para subsidiar a tomada de 
decisão, por parte do gestor, sobre o(s) fármaco(s) que represente(m) melhor alternativa 
para o sistema de saúde. Tal medida contribui para aumentar a eficiência e racionalizar 
os gastos do SUS, especialmente no que se refere às inúmeras incorporações de 
alternativas terapêuticas que surgem no mercado.
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Introdução 

A incidência da Doença Renal Cônica (DRC) no Brasil é de 181 pessoas por milhão 
e a expectativa é que as taxas de incidência e prevalência aumentem em função do 
envelhecimento da população. O tratamento da DRC terminal é garantido pelo SUS 
e consiste em hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. As duas primeiras 
modalidades de tratamento proporcionam baixa qualidade de vida e apresentam 
custos elevados. Sendo assim, o transplante é a terapia de escolha uma vez que permite 
a reiteração do paciente com seu estilo de vida. Segundo a Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos, em 2001 foram realizados 3.115 transplantes enquanto em 
2011 ocorreram 4.957 desses procedimentos. Alguns fatores têm contribuído para 
que o transplante seja considerado a melhor opção para a DRC, entre eles, o avanço 
tecnológico da terapia de imunossupressão. 

Os primeiros fármacos utilizados no Brasil foram os corticosteroides e a Azatioprina 
(AZA). A Ciclosporina (CsA) foi lançada no final da década de 1970, o Tacrolimo (TAC) e o 
Micofenolato Mofetil (MMF) em 1990 e, recentemente, já no século XXI, o Micofenolato 
de Sódio (MPS), o Sirolimo (SRL) e o Everolimo (EVL). De acordo com as Diretrizes 
Terapêuticas e Protocolos Clínicos a imunossupressão pós-transplante deve combinar 
três classes terapêuticas: um corticosteroide, um inibidor de calcineurina (CNI), CsA ou 
TAC, e um agente antiproliferativo, AZA. Alternativamente, os protocolos permitem a 
substituição deste último medicamento por MMF ou MPS. Além disso, o SRL ou o EVL 
podem substituir tanto os CNI como os agentes antiproliferativos. Devido à grande 
variedade dos esquemas imunossupressores, as recomendações são complexas uma 
vez que as escolhas entre os diferentes regimes implicam em determinação de um 
equilíbrio entre os benefícios e os danos. Em função disso, torna-se indispensável reunir 
toda evidência disponível para subsidiar a decisão dos prescritores em relação a melhor 
terapia para o paciente transplantado renal.

Objetivo

Realizar uma análise custo-efetividade dos medicamentos Sirolimo e Everolimo no 
tratamento imunossupressor de manutenção do transplante renal.

Metodologia

Foi realizada uma revisão sistemática seguida de metanálise, em colaboração com 
o grupo renal Cochrane, com intuito de avaliar a eficácia dos medicamentos SRL e EVL. 
Para tal, foram elaboradas estratégias de busca específicas para CENTRAL, EMBASE 
e MEDLINE, que contemplassem os seguintes termos em inglês: kidney transplant, 
sirolimus, everolimus, TOR-I e suas variações. Para a metanálise utilizou-se o software 
RevMan. O segundo componente do estudo consistiu em uma análise descritiva das 
características e dos preços da terapia imunossupressora de manutenção do transplante 
renal. Tal análise comparou os preços adquiridos pelo setor público com os praticados 
pelo setor privado e internacional de cada medicamento. 

Como variáveis relativas aos medicamentos, foram incluídas: (1) princípio ativo; (2) 
nome comercial; (3) fabricante; e (4) essencialidade. As descrições das variáveis um, 
dois e três foram feitas a partir do Dicionário de Especialidades Farmacêuticas e da lista 
de preço de medicamentos da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED). Para a quarta variável, definiu-se como medicamento essencial aquele 
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que pertencia à Rename 2010. Em relação aos preços públicos dos medicamentos 
considerou-se: o preço máximo de venda ao governo estabelecido pela CMED em 
dezembro de 2011. Por fim, seguiu-se com a análise de custo-efetividade utilizando 
o modelo de Markov e o software Tree Age Pro®. Os estágios de saúde dos pacientes 
transplantados considerados no modelo foram: transplantado sadio (estado inicial), 
rejeição aguda, perda do transplante seguida de diálise, dislipidemia, infecção por 
citomegalovírus (CMV), câncer de pele e morte do paciente. Para a construção do 
modelo de Markov, todos os indivíduos iniciaram no estágio transplantado sadio. A 
definição de transplantado sadio é aquele paciente que até os primeiros três meses 
após o transplante renal não apresentou rejeição aguda, crônica e/ou perda do enxerto. 
Para construção do modelo foram utilizados os esquemas CsA+MMF+P e TAC+MMF+P 
como comparadores aos esquemas que contemplam os inibidores da rapamicina. 

A escolha desses comparadores justifica-se por serem, respectivamente, o esquema 
mais utilizado no Brasil e o esquema de primeira linha de tratamento de acordo com 
o Kidney Disease: improving Global Outcomes em 2009, logo, o esquema mais utilizado 
nos grandes centros transplantadores do mundo. Assim, para análise foram incluídos 
os seguintes esquemas que contemplam os inibidores da rapamicina: CsA+SRL+P; 
TAC+SRL+P; SRL+MMF+P; e CsA+EVL+P. As estratégias SRL+AZA+P; TAC+EVL+P; 
EVL+MMF+P; EVL+AZA+P não foram incluídas porque não foram encontrados trabalhos 
de eficácia e/ou efetividade para subsidiar as estimativas de transições do paciente, na 
evolução pós-transplante. As probabilidades de transição, por esquema terapêutico, 
foram retiradas da metanálise e as informações de custo dos medicamentos e dos 
procedimentos foram obtidas pelas tabelas de preços da Anvisa e do Ministério da 
Saúde, respectivamente.

Resultados

Foram realizadas buscas independentes nas bases de dados: CENTRAL e PUBMED. 
Pela estratégia de busca foram identificados 218 e 406 títulos nas respectivas bases. 
Do total dos 624, 212 títulos foram idênticos restando 412 para avaliação. Após a 
análise independente dos revisores quanto aos critérios de elegibilidade foram 
selecionados 54 artigos sendo 48 sobre o SRL e seis sobre o EVL. Os estudos foram 
agrupados e analisados de acordo com o “papel” que o TOR-I assumiu na estratégia 
imunossupressora. Dessa forma, foram criados quatro grandes grupos onde o SRL ou 
o EVL ora assumiram papel de CNI (13 estudos), ora de agente antiproliferativo (11 
estudos), alguns estudos avaliaram a variação entre as doses de TOR-I (12 estudos) e 
por último estes medicamentos foram analisados em esquema duplo onde eles são 
administrados somente com esteroides (quatro estudos). Todos os estudos avaliaram 
o transplante em receptores adultos. Os resultados da metanálise demonstraram 
que tanto o SRL como o EVL não apresentaram eficácia nem segurança superiores 
aos demais imunossupressores disponíveis no mercado há mais tempo. A análise de 
custos mostrou que o SRL e o EVL são os únicos medicamentos que possuem patente e, 
provavelmente, devido a isso, apresentaram o valor médio do miligrama mais elevado 
em todas as perspectivas avaliadas. Em consequência disso, as estratégias que os 
utilizaram também apresentaram custos elevados. 

Em relação aos preços internacionais, verificou-se que de maneira geral eles são um 
pouco mais baixos do que os estabelecidos e praticados no Brasil. Neste sentido há 
uma conduta da CMED de no momento da incorporação exigir e avaliar, entre outros 
itens, o preço de fábrica para o mesmo produto praticado em três países diferentes. 
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Por fim, os resultados de custo-efetividade confirmaram e complementaram os 
resultados anteriores, mostrando que os esquemas que possuem SRL ou EVL não são 
custo-efetivos e que a estratégia mais custo-efetiva para o tratamento de manutenção 
do transplante renal no Brasil foi aquela composta pela ciclosporina, micofenolato 
mofetil e prednisona. Vale ressaltar que tanto a revisão sistemática como o modelo de 
Markov apresentaram limitações como, por exemplo, não permitirem a conversão do 
tratamento.

Conclusão

O tratamento da DRC por meio do transplante renal tem sido uma alternativa cada 
vez mais utilizada. Essa tendência tem aumentado, consequentemente, os gastos 
com os imunossupressores, que são os responsáveis pela manutenção e sobrevida do 
órgão transplantado. Entretanto, apesar da eficácia comprovada, esses medicamentos 
acarretam também, inevitavelmente, reações adversas que comprometem o sucesso 
do tratamento. Em função disso, os laboratórios farmacêuticos têm investido em 
moléculas mais específicas com intuito de minimizar tais efeitos indesejáveis. Não 
há dúvidas que esse cenário de melhores fármacos com menos eventos adversos é 
o ideal a ser alcançado, desde que não acarrete custos tão elevados. Entretanto, uma 
vez lançados ao mercado, independente do valor estabelecido, a demanda por tais 
medicamentos passa a ser crescente. Tal fato pode ser observado neste estudo em 
relação aos inibidores da rapamicina, constatando-se uma exorbitante diferença entre 
os custos médio do miligrama desses medicamentos em comparação aos demais. 

Além disso, eles não apresentam eficácia, em relação às sobrevidas do enxerto 
e do paciente, nem segurança superior aos demais medicamentos e não são de 
custo-efetivos quando comparados aos esquemas mais indicados e utilizados, como 
CsA+MMF+P e TAC+MMF+P. Assim, a expectativa criada ao fim desse trabalho é 
que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas sejam ajustados de maneira 
a nortear e induzir a prática médica para a utilização das estratégias mais custo-
efetivas, com intuito de contribuir para a sustentabilidade do SUS, garantir a equidade 
e integralidade na atenção à saúde e permitir que o sistema continue exercendo seu 
indelegável papel social.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A malária na Amazônia Brasileira (AB) distribui-se de forma desigual, influenciada 
por determinantes biológicos, ambientais, socioeconômicos e de organização dos 
serviços de saúde. Para atingir seus objetivos, o Programa Nacional de Controle da 
Malária (PNCM) conta com o sistema de informação Sivep-Malária como principal 
ferramenta de apoio à vigilância e controle da doença. Este sistema apresenta boa 
qualidade e oportunidade dos dados, permitindo diversas análises para direcionar as 
intervenções. Contudo, o sistema possui algumas limitações em relação às análises 
baseadas em critérios estatísticos, principalmente, por não possuir rotinas para: (1) 
identificar oportunamente as epidemias; (2) identificar a redução efetiva da doença; 
(3) identificar os municípios que não apresentam redução nem aumento da incidência 
da malária. Uma alternativa para subsidiar as intervenções é a utilização de sistemas 
de informação para detecção oportuna da variação da incidência da doença, baseados 
em métodos estatísticos. Esses sistemas foram adotados na Tailândia e outros países 
africanos, com algum sucesso. 

Os sistemas de informação em saúde, quando de alta qualidade, são instrumentos 
úteis de detecção oportuna de eventos anormais na saúde da população. O emprego 
dos algoritmos é uma tecnologia usada para automação dos sistemas de informação, 
para reduzir o tempo de processamento de grandes bases de dados, conforme aquelas 
utilizadas pelo PNCM. O uso de ferramenta estatística nas ações de vigilância e controle 
da malária poderá contribuir na redução das lacunas observadas no Sivep-Malária e 
auxiliar aos gestores na identificação oportuna das epidemias e, consequentemente, 
orientar ações para redução efetiva da doença, nos municípios da AB. Poderá identificar 
também, os municípios onde a incidência de casos, permanece em situação de 
alerta. Com a identificação da variação da incidência da malária (epidemias, redução 
ou esperada), será possível, ainda, a realização de análises espacial que possibilitem 
determinar o padrão de distribuição geográfica das epidemias, para identificar áreas 
críticas, com maior intensidade desse fenômeno, reforçando as informações disponíveis. 
Neste sentido, o presente estudo propõe contribuições para melhor identificar a variação 
da incidência da malária, a ocorrência de epidemias, possibilitando novas informações 
para subsidiar os gestores do SUS (federal, estadual e municipal) na tomada de decisão 
para o controle da malária.
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Introdução 

No Brasil, em 2010, foram notificados 334.672 casos, 5.273 internações e 63 
óbitos devido à malária. Mais de 99% dos casos de malária ocorreram na AB, onde as 
condições ambientais favorecem a proliferação do mosquito do gênero Anopheles, 
vetor da doença. Os esforços para reduzir a alta incidência da malária no Brasil datam 
de 1898 com os trabalhos de Adolfo Lutz, e também, em 1905, quando Carlos Chagas 
comprovou a transmissão intradomiciliar da doença. Nos anos de 1940, foi estimada a 
ocorrência de quatro a cinco milhões de casos de malária no Brasil. Com a adoção da 
Campanha de Erradicação da Malária (CEM), a partir de 1965, a incidência foi reduzida 
para 52 mil casos, em 1970. Desde então, a doença voltou a apresentar incrementos 
sucessivos, concentrando-se principalmente na AB, devido aos projetos de ocupação 
sem considerar a estrutura de saúde necessária para assistir às pessoas naquela região, 
o que culminou com 635 mil casos da doença em 1999. 

Outras intervenções foram adotadas no Brasil para conter os avanços da doença, como 
por exemplo, o Projeto de Controle da Malária na Bacia Amazônica, de 1989 a 1993 e o 
Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária, em 2000, entre outros. Apesar 
dos avanços introduzidos na vigilância e controle pelas diversas intervenções ao longo 
dos anos, algumas questões ainda não foram solucionadas e a incidência da malária 
continua alta. Neste estudo, pretende-se agregar nova ferramenta para vigilância da 
malária, efetuando-se a aplicação prática de um método de monitoramento estatístico, 
cujos resultados poderão possibilitar a identificação dos municípios com redução da 
incidência e aqueles com epidemias, com base na série histórica de casos da doença.

Objetivos 

Objetivo geral: desenvolver e aplicar algoritmo para detecção da variação da 
incidência de malária na AB. Objetivos específicos: (1) desenvolver algoritmo para 
automação do diagrama de controle e detecção dos níveis de variação da incidência 
da malária nos municípios da AB; (2) classificar os grupos de municípios, conforme os 
níveis de variação da incidência da malária, detectados pelo algoritmo; (3) identificar a 
existência de associação entre a presença de áreas especiais (assentamentos, garimpos, 
áreas indígenas e de fronteira) e a ocorrência de epidemias de malária nos municípios 
da AB.

Metodologia 

Área de estudo: todos os 807 municípios dos nove estados da AB. Diagramas de 
controle: para cada município e cada ano, de 2003 a 2010, foram construídos diagramas 
de controle por quartis. Foram utilizados os sete anos anteriores ao ano em avaliação, 
para a construção dos limites inferior (LIC) e superior (LSC) de controle, excluindo-se 
para cada mês as duas observações com os maiores números de casos. Por exemplo, 
para a avaliação de 2003, os limites de controle foram construídos com a série histórica 
de 1996-2002, e assim por diante para todo o período. Algoritmo: um algoritmo foi 
desenvolvido para automatizar o diagrama de controle. Esse algoritmo buscou 
identificar o problema e todos os componentes sequenciais e condicionais necessários 
para sua resolução, utilizando um conjunto de comandos lógicos escritos em Português. 

Essas rotinas de processamento de dados recebeu o nome de Sistema de 
Monitoramento da Incidência da Malária na AB (SIMAM). Classificação dos municípios: 
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Com base no SIMAM, foi possível, então, gerar relatórios sobre a variação da incidência 
da malária nos municípios e classificá-los em quatro grupos, a saber: grupo 1 – redução 
da incidência além da esperada (zona de êxito), aqueles com variação da incidência, 
abaixo do LIC; grupo 2 – manutenção da incidência esperada (zona de alerta), 
municípios com variação da incidência, entre o limite inferior de controle (LIC) e o e 
limite superior de controle (LSC), durante os doze meses do ano; grupo 3 – epidemia 
(zona epidêmica), municípios onde a incidência mensal ultrapassou o LSC. Neste 
grupo, toda frequência mensal, superior a um caso, acima do LSC, foi considerada 
uma epidemia (mês epidêmico); grupo 4 – caso esporádico (zona de casos críticos), 
municípios onde a incidência ultrapassou o LSC, porém, houve apenas um caso no ano. 
Após a classificação nesses grupos, os municípios foram estratificados com as seguintes 
variáveis: (1) duração da redução da incidência – arbitrada em três categorias: (a) curta 
duração: quatro ou menos meses de redução; (b) média duração: cinco a oito meses de 
redução; (c) longa duração: nove ou mais meses de redução; (2) duração da epidemia 
– arbitrada em três categorias: (a) curta duração: um a quatro meses epidêmicos; (b) 
média duração: cinco a oito meses; (c) longa duração: maior ou igual a nove meses 
epidêmicos; (3) áreas especiais – classificadas em duas categorias: (a) presença de áreas 
especiais; (b) ausência de áreas especiais. 

Áreas especiais são aquelas localidades registradas no Sivep-Malária definidas como 
prioritárias pelo PNCM e pelas políticas de saúde do Ministério da Saúde (MS), a saber: 
assentamentos, garimpos, áreas indígenas e áreas de fronteiras, as quais constam no 
Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras. Para verificar a associação entre presença 
de áreas especiais e ocorrência de epidemias nos municípios, utilizou-se o teste do χ2, 
considerando o nível de significância de 0,05. Fontes e análise dos dados: Os dados 
foram obtidos do Ministério da Saúde. Para tratamento e análise, foram usados os 
programas: Dbase III Plus e EpiInfo.

Resultados 

Após a automação do algoritmo e o processamento dos dados pelo SIMAM, verificou-
se que, entre 2003 e 2010, o total de municípios com redução significativa na incidência 
da malária decresceu em 28,3%, passando de 152 (18,8%) municípios em 2003, para 
109 (13,5%) em 2010. O número de municípios com redução de curta duração (um a 
quatro meses) diminuiu em 30%, e o número daqueles com redução de média duração 
(cinco a oito meses), reduziu-se em 7,5%. A mesma tendência foi observada nos 
municípios com redução de longa duração (nove ou mais meses) com queda de 37,8%. 
Observaram-se nove municípios com redução da incidência da malária, entre cinco a 
oito anos contínuos, demonstrando redução efetiva de casos autóctones que variaram 
de 68,3% no município de Marabá – PA a 99,9% em Santana do Araguaia – PA. 

No mesmo período de análise, aumentou o número de municípios classificados 
com manutenção por 12 meses da incidência esperada da endemia, passando de 206 
(25,6%) em 2003, para 331 (41%) em 2010, com um incremento de 60,7% de municípios 
nessa categoria. Neste grupo, a transmissão da malária foi praticamente nula. Na 
maioria dos municípios, a incidência de casos foi zero, representando 98,5% em 2003 
e 95,8% em 2010, do total do grupo. O número de municípios com epidemias reduziu-
se em 13,6%, passando de 391 (48,6% do total da região) em 2003, para 338 (41,9%) 
em 2010. Aqueles com epidemias de curta duração (um a quatro meses epidêmicos) 
foram os mais frequentes e representaram 53,2% em 2003 passando a 61% em 2010. 
O percentual de municípios com epidemias de média duração (cinco a oito meses) 
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manteve-se entre 26,3%, em 2003 e 23,4%, em 2010. Os municípios com epidemias 
de longa duração (maior ou igual a nove meses) passaram de 80 (20,5% dentre os que 
apresentaram epidemias) em 2003 para 48 (15,6%) em 2010. 

Destaca-se que, em 135 municípios houve registro de 12 ou mais meses epidêmicos, 
em pelo menos um ano da série analisada. Dentre esses, cinco municípios registraram 
60 meses e outros 14 registraram 48 meses epidêmicos, no mesmo período de estudo. A 
análise das epidemias nos municípios com áreas especiais teve como referência os 338 
municípios epidêmicos registrados em 2010. Foram 477 municípios com algum tipo de 
áreas especiais (assentamentos, garimpos, áreas indígenas e/ou de fronteiras). Destes, 
243 (50,9%) registraram epidemias. Nos 330 municípios sem áreas especiais, 95 (28,8%) 
também registraram epidemias. Este resultado mostrou a existência de associação 
estatisticamente significante entre a presença de áreas especiais e a ocorrência de 
epidemias nos municípios (χ2 = 39,34; p < 0,01). Houve pouca variação no total anual 
de municípios com casos esporádicos: foram 56 (7%) municípios em 2003 e 59 (7,3%) 
em 2010. Os estados com maior número de municípios neste grupo foram: Mato 
Grosso (33,9%), Maranhão (42,4%) e Tocantins (10,2%). No Amapá e em Roraima não foi 
registrado município com este perfil.

Conclusão

O presente estudo demonstrou evidencias da efetividade do algoritmo automatizado 
para monitoramento da variação de casos de malária na AB. O algoritmo traduzido pelo 
SIMAM garantiu qualidade nos resultados com alta reprodutibilidade, no processo 
de monitoramento e tomada de decisão de maneira oportuna e com confiabilidade. 
Permite ainda, o monitoramento em tempo real pelos gestores: municipais, estaduais 
e federal. O SIMAM possibilitou a detecção das epidemias e o monitoramento da 
redução efetiva da incidência da doença e das situações de alerta, onde a incidência 
permaneceu dentro dos limites esperados. O cenário analisado quanto aos municípios 
com redução da incidência, evidenciou a necessidade de novas ferramentas que 
auxiliem na redução da incidência da malária e na manutenção efetiva dessa redução. 
Apesar dos fatores ambientais, sociais e econômicos existentes, o fator político-
organizacional parece ser o grande desafio para redução sustentável da malária. Com 
o SIMAM, os gestores poderão considerar parâmetros estatísticos, com base em série 
histórica, para a definição de metas de redução da doença e ajustes necessários para a 
sustentabilidade de sua redução ao longo dos anos. Devido à complexidade dos fatores 
envolvidos nas epidemias, é importante utilizar metodologias que permitam detectar 
e conter rapidamente o fenômeno, sem considerar, inicialmente, todas as causas, 
prestando assistência imediata aos pacientes. Após início da epidemia, recomenda-se 
investigação do local exato, da extensão e dos seus fatores determinantes para aplicação 
das medidas de controle. Os elevados percentuais de epidemias em municípios com 
assentamentos, garimpos, áreas indígenas e de fronteiras, evidenciaram a necessidade 
da classificação dessas áreas como especiais para o controle da malária. A detecção 
dos casos esperados e esporádicos mostrou a boa sensibilidade do SIMAM para revelar 
qualquer ocorrência inesperada na incidência da malária.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

No contexto da epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da síndrome 
de deficiência imunológica adquirida (AIDS), muitas conquistas são contabilizadas 
em relação às respostas dos países do ocidente no enfrentamento das epidemias 
do HIV e AIDS, principalmente em relação ao acesso e tratamento dos portadores 
do HIV (UNAIDS, 2012). Porém em algumas regiões do mundo como alguns países 
africanos e asiáticos, grandes desafios se apresentam principalmente no que se refere 
ao enfrentamento do desrespeito aos Direitos Humanos (BEYRER et al., 2012; UNAIDS, 
2012). Em países onde a epidemia do HIV é concentrada, ou seja, a prevalência do HIV 
na população geral é inferior a 1%, enquanto que nas populações vulneráveis, esta 
prevalência é muito maior (BARAL et al.,2007), os desafios são enormes, pois reduzir o 
risco de infecção nestas populações implica em aplicar um amplo conjunto de ações, 
nem sempre fáceis de implantar em alguns contextos religiosos, culturais e políticos 
(GRUSKIN; TARANTOLA,2012). 

Nestes contextos, as populações vulneráveis ao HIV, em particular os homens que 
fazem sexo com homens (HSH), têm sido predominantemente mais afetados (BARAL 
et al., 2007; BEYRER et al., 2012b). As maiores prevalências do HIV na população dos 
homens que fazem sexo com homens (HSH) foram registradas no Caribe (25,4%), na 
África Subsaariana (17,9%), na América do Norte (15,4%), na África do Sul e Central 
(14,7%). Na América Latina, uma recente revisão de literatura mostrou estimativas para 
a prevalência do HIV na população dos HSH que variaram entre 8% a 51% (CÁCERES 
et. al., 2008). No Brasil enquanto a prevalência do HIV na população geral é de 0,61%, 
entre usuários de drogas é de 5,9% (BRASIL, 2012), entre mulheres profissionais do sexo 
é de 4,9%, (SZWARCWALD et al.,2011), e na população dos HSH foi de 14,2% (KERR et 
al.,2013). Estudos anteriores mostraram que a prevalência do HIV para a população dos 
HSH era de 13,6%(MALTA et al., 2010), evidenciando que há uma estabilidade desta 
infecção ao longo do tempo no Brasil. O enfrentamento da epidemia do HIV e AIDS, 
e mais recentemente da sífilis, entre homens gays, homossexuais, bissexuais, outros 
homens que fazem sexo com homens e travestis, faz parte das prioridades e da agenda 
do plano nacional de enfrentamento destas epidemias do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2007). Além disso, é importante que sejam construídos indicadores padronizados 
(UNAIDS,2008), que são utilizados para monitorar a epidemia e subsidiar os dados 
dos relatórios anuais da UNAIDS, permitindo a comparação das estimativas entre os 
diferentes países.

Menção
Honrosa
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Introdução

A infecção pelo HIV e adoecimento por AIDS atinge de forma diferenciada algumas 
populações classificadas como vulneráveis, como mulheres profissionais do sexo, 
usuários de drogas injetáveis, transgênero e homens que fazem sexo com homens 
(ONUSIDA, 2009). Levantamentos recentes mostram um crescimento mais expressivo 
da epidemia do HIV na população dos HSH em diferentes regiões do mundo (BEYRER 
et al., 2012a), o que pode ser explicado por fatores como presença de estigma, 
preconceito, desrespeito aos direitos humanos, problemas que permanecem como 
grandes desafios para o enfrentamento da epidemia em muitos países (BEYRER et al., 
2012b; UNAIDS, 2012). Além disso, características socioeconômicas desfavoráveis, alta 
prevalência de práticas sexuais de risco, dificuldades de acesso a ações de prevenção 
e cuidado, caracterizam um quadro de vulnerabilidade acentuado nesta população 
(GRUSKIN; TARANTOLA, 2008). Também o tamanho e a estrutura das redes sociais dos 
HSH influenciam no envolvimento em práticas sexuais de risco para à infecção pelo 
HIV e doenças sexualmente transmissíveis (DST), bem como favorecem a circulação do 
HIV e coinfecção com subtipos do vírus (HELLERINGER; KOHLER, 2007; KOLADER et al., 
2006). 

Para o enfrentamento da epidemia do HIV no Brasil, é fundamental conhecer o 
cenário atual da infecção pelo HIV, entre os HSH, além de conhecer as especificidades 
do contexto em que estes homens estão inseridos e suas redes de relacionamento, 
identificando situações de vulnerabilidade, entre outros aspectos. Porém existem 
dificuldades e desafios a serem superados para a realização de pesquisas epidemiológicas 
no contexto da epidemia do HIV, em populações de difícil acesso (MAGNANI et al., 2005). 
Entre as novas estratégias metodológicas, a técnica Respondent Driven Sampling (RDS) 
(HECKTHORN, 1997) tem apresentado grande eficiência no processo de acesso a tais 
populações (MALEKINEJAD et al., 2008), o que pode mudar o futuro das pesquisas 
epidemiológicas nestas populações no contexto da epidemia do HIV.

Objetivos

Os objetivos deste trabalho são: (1) descrever e discutir a vulnerabilidade individual, 
social e programática dos HSH soteropolitanos, no contexto da epidemia do HIV, 
da ocorrência de sífilis na vida e relato de sintomas de algumas DST; (2) investigar 
os fatores de vulnerabilidade que se associam à infecção por HIV, no município de 
Salvador; e (3) descrever e classificar a rede de potencial contato sexual dos HSH que 
procuraram parceiros sexuais em locais de sociabilidade gay nos 30 dias anteriores à 
sua participação no “Projeto Homens”.

Metodologia

Salvador foi uma das cidades do estudo multicêntrico “Comportamento, atitudes, 
práticas e prevalência de HIV e Sífilis entre homens que fazem sexo com homens (HSH) 
em dez cidades brasileiras”, realizado em Manaus, Recife, Campo Grande, Brasília, 
Curitiba, Itajaí, Santos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Tratou-se de um estudo do tipo 
corte transversal, que teve como população alvo os HSH residentes nos referidos 
municípios. Em Salvador a coleta de dados ocorreu em uma Unidade de Saúde do 
SUS no período entre 29 de outubro de 2008 até 30 de outubro de 2009 (KERR et al., 
2013), com a participação de 394 HSH. Os participantes foram selecionados a partir 
da técnica Respondent Driven Sampling (RDS) (HECKTHORN, 1997), uma variante da 
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amostragem “bola de neve” (GOODMAN, 1961), porém permite recrutar atores de uma 
rede de relações pessoais e calcular a probabilidade de seleção amostral a posteriori 
(SALGANIK; HECKATHORN, 2004). Esta técnica de recrutamento é uma das opções 
para a seleção de indivíduos quando a população do estudo é classificada como de 
difícil acesso ou “escondida”, como os HSH (MAGNANI et al., 2005; WHITE et al., 2012). 
Atenderam aos critérios de inclusão do estudo 383 HSH (idade igual ou superior a 18 
anos, relato de pelo menos uma relação sexual com outro homem no ano anterior à 
entrevista, e ter uma ampla rede de relações pessoais com outros HSH, medida pelo 
relato do número de HSH que faziam parte da sua rede social e residir na cidade de 
Salvador) (KERR et al., 2013). 

O número de conhecidos dentro da rede social (grau), junto com a medida da 
“homofilia”, que mede a similaridade entre recrutador e recrutado, em relação à variável de 
interesse do estudo, foram utilizados para calcular pesos amostrais que potencialmente 
reduzem os vieses de seleção e ajustam as estimativas dos parâmetros de interesse 
(SALGANIK; HECKATHORN, 2004). O cálculo dos pesos considerou os resultados dos 
testes rápidos para o HIV e sífilis na vida, com o uso do programa Respondent Driven 
Sampling Analysis Tool 6.0.1. (RDSat – www.respondentdrivingsampling.org), e 
foram utilizados para estimar as prevalências e frequências na análise descritiva. E as 
“sementes” foram incluídas nas análises visando reduzir a perda de unidades amostrais. 
A identificação da infecção por HIV e detecção de anticorpos para treponema pallidum 
foi realizada a partir dos Rapid Check HIV-1&2, Bio-Manguinhos HIV-1&2 e SD Bioline 
Syphilis 3.0 respectivamente. Todos os procedimentos para a aplicação destes testes 
seguiram as portarias números 34 de 28/10/2005, 3.242 de 30/12/2011 do Ministério 
da Saúde (KERR et al., 2013). As covariáveis do estudo foram agrupadas segundo as 
dimensões da vulnerabilidade (MANN; TARANTOLA; NETTER, 1996), e a descrição dos 
fatores teve como base as dimensões: individual; social e programática. O projeto foi 
aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde e pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia .

Resultados 

A análise da vulnerabilidade individual mostrou que a idade média foi de 25,3 anos 
e 51% dos HSH iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos. A prevalência da infecção 
por HIV foi de 6,5%, o resultado do teste rápido da sífilis foi positivo para 8,8% dos 
HSH. Relataram sintomas de DST nos doze meses anteriores à participação na pesquisa 
24% dos HSH. Nos seis meses anteriores à entrevista, o número médio de parceiro(a)
s sexuais foi oito, a porcentagem de sexo anal desprotegido receptivo com o último 
parceiro homem casual foi de 32% e com parceiros fixos foi praticada por 45% dos 
HSH. Vulnerabilidade social: a maioria dos entrevistados era negro, pardo ou preto 
(91%); 33% tinham até oito anos de estudo; e renda familiar acima de R$ 600,00 foi 
informada por 67% dos entrevistados. Relataram estar sem trabalho no momento da 
entrevista 38% dos HSH e entre os que estavam desempregados, 59% referiram ter 
procurado trabalho, sem encontrar. Sofreram algum tipo de discriminação no ano 
anterior à participação na pesquisa 57% dos HSH e a atração sexual por outros homens 
foi revelada para o pai ou mãe por 56,7%. Vulnerabilidade programática: 63% dos HSH 
nunca realizarão o teste para detecção do HIV e 20% nuca fizeram o teste da sífilis. 

Nos últimos 12 meses o acesso a algum tipo de insumo de prevenção para DST 
foi relatado por 79% dos HSH, o gel lubrificante foi acessado por 12% e usaram o 
SUS 55% dos HSH. Os fatores que se associaram à infecção por HIV foram: ter 
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mais de oito parceiros nos últimos seis meses, OR=3,3(IC95%:1,4-8,7); menos de 
15 anos de idade na primeira relação sexual, OR=2,8(IC95%:1,1-7,6), ocorrência 
de sífilis na vida, OR=7,6(IC95%:2,3-22,9); resultado positivo do teste rápido de 
sífilis na pesquisa, OR=5,2(IC95%:2,0-13,2), não ter realizado o teste para sífilis na 
vida OR=2,8(IC95%:1,2-6,6), e não recebimento de gel lubrificante nos últimos 12 
meses, OR=0,3(IC95%:0,1-0,9). No modelo de regressão logística final mantiveram-
se associados à infecção por HIV os seguintes fatores: não ter realizado o teste de 
sífilis na vida, OR=3,7(IC95%:1,4-9,5); ter mais de oito parceiros sexuais nos seis 
meses anteriores a participação neste estudo, OR=3,6(IC95%:1,4-9,4); menos de 
15 anos de idade na primeira relação sexual, (OR=2,5(IC95%:0,96-7,0). Na análise 
da rede de relações pessoais os HSH conhecem em média 133 outros HSH que 
também moravam em Salvador. Entre os HSH da rede pessoal de relacionamento, se 
conhecem entre si, em média 12 HSH e mantiveram relações sexuais em média cinco 
homens mais próximos. A rede de parceiros sexuais foi composta por 129 HSH que 
buscaram parceiros sexuais em 11 locais da sociabilidade gay, apresentou um grau 
médio de 66,8 conexões. O caminho mínimo médio foi de 1,48 HSH e o coeficiente de 
aglomeração foi de 0,98. Os graus desta rede não apresentam distribuição Normal, 
e não foi identificada a distribuição segundo a Lei de Potência. Assim esta rede 
apresenta característica de uma rede “mundo pequeno”.

Conclusão

Os resultados mostram que os HSH, em Salvador, estão em situação de vulnerabilidade 
individual, social e programática. Além disso, a sobreposição destes fatores pode 
incrementar o quadro de vulnerabilidade. A prevalência do HIV na população HSH de 
Salvador (6,3%) é alta, mesmo sendo menor que a média nacional (14,2%) para esta 
população (KERR et al., 2013), além disso quando comparada à população geral (0,61%) 
e masculina (0,8) é aproximadamente 10 vezes maior. A prevalência de sífilis na vida 
também é alta (BRASIL, 2008). Os fatores que se associaram a infecção por HIV também 
foram identificados em outros estudos RDS, mas apresentamos a idade do início da 
vida sexual como diferencial dos modelos mais comuns para a infecção por HIV. E 
temos evidências de uma situação desfavorável dos HSH diante da infecção por HIV em 
Salvador e que existe uma urgente necessidade de ampliar a oferta do teste do HIV e 
sífilis, entre outras ações de prevenção para HIV e DST. 

Diante da dificuldade de acesso à população dos HSH para realizar pesquisas sobre 
o HIV e contato sexual, a técnica RDS foi uma estratégia eficiente e forneceu cadeias 
de recrutamento, que são uma parte da rede de relacionamento pessoal dos HSH que 
participaram da pesquisa. Foi possível identificar a estrutura das redes e descrever as 
conexões dos participantes. As estruturas identificadas favorecem a transmissão do HIV 
e DST (POTTERAT et. al., 2002), porém observamos que na rede de potenciais contatos 
sexuais a prática do sexo anal desprotegido com parceiro fixo é mais comum, e menor 
com parceiro casual. A identificação da relação entre tamanho da rede e número de 
parceiros sexuais mostra que é importante o planejamento de ações e intervenções 
voltadas para os HSH mais conectados e que frequentam vários locais da sociabilidade 
gay para buscar parceiros sexuais (SMITH et. al., 2004). Confirmamos a importância de 
ações nos locais da sociabilidade gay públicos e privados visando incentivar práticas 
sexuais protegidas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Neste trabalho de dissertação apresentamos o desenvolvimento e as funcionalidades 
do aplicativo aRouca. O aplicativo implementa novas visualizações georreferenciadas 
aplicadas à avaliação da mobilidade e da disponibilidade de profissionais de saúde. 
A principal contribuição deste trabalho é a integração de linguagens e ambientes de 
visualização, como as linguagens Scalable Vector Graphics (SVG), Keyhole Markup 
Language (KML) e R para o desenvolvimento de uma plataforma gratuita para a 
visualização interativa e georreferenciada de dados de saúde. Foram desenvolvidos 
novos recursos como a visualização de gráficos de barras, gráficos de setores e imagens 
integradas à linguagem KML. Em particular, foram utilizados recursos do Google Charts 
API para a geração dinâmica de imagens como chamadas de Uniform Resource Locator 
(URL) em arquivos KML. Também foram propostos esquemas inéditos para a visualização 
de dados do tipo origem-destino. Estes dados são obtidos, por exemplo, a partir da 
análise temporal do local de formação e/ou residência de profissionais de saúde e sua 
atual área geográfica de atuação. É de interesse, por exemplo, verificar a capacidade 
de captação de profissionais de saúde em regiões geográficas específicas no território 
brasileiro. Este esquema inédito permite a visualização de dois mapas dinâmicos: o 
primeiro representa as regiões de origem e o segundo as regiões de destino. 

A partir de seleções em sub-regiões no mapa de origem, a intensidade e o esquema 
de cores no mapa de destino são alterados de forma a visualizar informação relativa 
ao deslocamento dos profissionais de saúde. Esta aplicação em particular foi realizada 
em linguagem SVG (NOLAN; LANG, 2012) em virtude da praticidade de tal linguagem 
na manipulação interativa de dados e imagens. O aplicativo aRouca é utilizado junto à 
Plataforma Arouca, um banco de dados que agrega informações sobre os profissionais 
de saúde que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). As informações disponíveis pela 
Plataforma Arouca em conjunto com as ferramentas de visualização de dados do pacote 
aRouca servem de apoio aos gestores nos processos de planejamento, monitoramento 
e avaliação das ações educacionais, possibilitando um maior conhecimento do perfil 
profissional de seus servidores, das demandas de capacitação e das ofertas educacionais 
existentes no seu território. Além disso, o monitoramento e avaliação das ações de 
educação promovidas pela instituição, mapeamento de profissionais com competências 
específicas e rastreamento das trajetórias profissionais de egressos de cursos ou outros 
processos educacionais. Com o Programa Mais Médicos muitas discussões acerca da 
escassez e da distribuição de médicos no Brasil foram levantas. Neste contexto, o aplicativo 
aRouca é uma forte ferramenta para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, como, 
por exemplo, na distribuição dos médicos segundo suas especialidades, a origem e 
destino dos profissionais médicos e regiões de escassez e ausência médica.

Trabalho 
Premiado
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Introdução

Em saúde pública, a identificação e quantificação de padrões de ocorrência de 
doenças fornecem os primeiros passos em direção a uma maior compreensão e, 
possivelmente, controle de epidemias. Em particular, o local de ocorrência de um 
evento fornece uma indicação a respeito da origem e das causas de doenças. Métodos 
estatísticos espaciais, como mapas de incidência de doenças, oferecem ferramentas 
para detectar e quantificar padrões em dados de saúde pública e investigar potenciais 
fatores de risco a partir de informações sobre a localização da ocorrência de doenças. 
Mapas de incidência, ou mapas temáticos, permitem expor informações segundo um 
tema, por exemplo, taxas de natalidade, mortalidade. Entretanto, mapas temáticos 
apresentam limitações na representação de múltiplas informações, como é o caso 
de taxas dinâmicas ou mesmo possíveis associações entre diferentes variáveis. Neste 
sentido, é necessário desenvolver plataformas e novas ferramentas para visualização 
de mapas. Este trabalho apresenta o aplicativo aRouca, desenvolvido em linguagem 
R com funcionalidades para a visualização de dados georreferenciados utilizando o 
Google Maps (LOECHER, 2012), a tecnologia Google Chart API e a geração de imagens 
em formato SVG, que fornece a opção de criarmos imagens animadas e interativas. 

O foco aplicado deste pacote é a visualização de dados médicos oriundos 
da Plataforma Arouca (www.arouca.unasus.gov.br). A partir de interface web, a 
Plataforma Arouca permite ao usuário realizar consultas à base de dados e através 
das ferramentas de visualização do aplicativo aRouca, é possível o processamento de 
dados georreferenciados, gerando mapas interativos que também são visualizados em 
ambiente web. Além disso, permite ao usuário a visualização dinâmica e interativa do 
fluxo de profissionais de saúde ao longo do território nacional. Outra característica do 
aplicativo é o cálculo de taxas brutas e bayesianas para cada região.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um aplicativo em ambiente R com 
funcionalidades para a visualização de dados georreferenciados da Plataforma Arouca. 
Estas funcionalidades deverão ser capazes de fornecer meios para a construção de 
mapas que agreguem os mais variados tipos de informações. Por exemplo, mapas que 
permitem visualizar a origem (formação) e o destino (área de atuação) dos profissionais 
de saúde de forma clara e objetiva e mapas de concentração de profissionais. O 
funcionamento destas ferramentas deverá ser online, uma vez que a plataforma opera 
online na web.

Metodologia

O aplicativo aRouca foi desenvolvido a partir da integração da linguagem R com as 
linguagens KML e SVG, ambas linguagens têm origem na linguagem eXtensible Markup 
Language (XML). A seguir são apresentados alguns conceitos desses ambientes. O R 
é uma linguagem e um ambiente computacional para desenvolvimento de técnicas 
e análises estatísticas, e também de gráficos. Foi desenvolvida originalmente por 
Ross Ihaka e Robert Gentleman no departamento de estatística da universidade de 
Auckland, Nova Zelândia e é similar ao pacote comercial S-Plus, para mais detalhes ver 
(Team, R Core, 2013). Entretanto, é um projeto baseado no conceito de software livre 
e pode ser utilizado sem que haja nenhum custo de licença. XML é uma linguagem 
de marcação que define um conjunto de regras para a codificação de documentos 
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em um formato que seja simples e legível tanto para as pessoas quanto para os 
computadores. XML permite ao programador criar suas próprias tags ou marcações, 
e a partir de especificações de diferentes estruturas de tags outras linguagens podem 
ser criadas. Exemplos de linguagens que utilizam a estrutura XML são SVG e KML. SVG é 
uma linguagem que descreve de forma vetorial desenhos e gráficos bidimensionais em 
XML, podendo ser criado tanto na forma estática, quanto dinâmica ou animada. 

A principal característica dos gráficos vetoriais é que estes não perdem qualidade 
uma vez que são ampliados, ao contrário de imagens raster. A linguagem SVG suporta a 
inserção de códigos em JavaScript, tornando-a mais flexível e com grandes potencialidade 
na criação de imagens animadas. KML também é uma linguagem baseada na estrutura 
XML, ou seja, utiliza-se tags com elementos e atributos aninhados, a fim de expressar 
registros geográficos e visualização de conteúdos. O arquivo contendo o código KML 
podem ser visualizado em vários aplicativos, incluindo Google Earth, Google Maps, 
NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, Adobe PhotoShop. Além disso, estes arquivos 
podem ser incorporados em algum sítio na web. O Google Chart API é uma ferramenta 
disponibilizada pela empresa Google para criação de gráficos, como por exemplo, gráfico 
de barras, linhas, setor, boxplot, entre outros. A principal vantagem desta ferramenta é 
a facilidade de criação dos gráficos, uma vez que precisa apenas de uma chamada para 
sua URL enviando os dados do gráfico via query string. A chamada realizada retornará 
a imagem do gráfico. A vantagem desta ferramenta é que todas as informações acerca 
do gráfico que se deseja, como os dados a serem visualizados, tamanho, cores e rótulos 
fazem parte da URL. O pacote aRouca utiliza a tecnologia Google Chart API dentro dos 
documentos KML para geração dos gráficos que serão exibidos dentro dos balões, 
tornando os documentos KML mais compactos, além de fornecer meios para inserção 
de informações adicionais aos mapas. Desta forma, o usuário não necessita de um 
conhecimento prévio do funcionamento desta tecnologia.

Resultados 

O aplicativo aRouca oferece funções para análise exploratória de dados 
georreferenciados. As funções implementadas neste pacote fornecem meios para o 
desenvolvimento de mapas temáticos, tais como mapas de áreas, pontos proporcionais 
e mapas para visualizar fluxo do tipo origem/destino. Além disso, o pacote oferece 
ferramentas para o cálculo de taxas brutas e suavizadas (bayesianas), e pode utilizar 
estas taxas como opção de tema para os mapas. Na construção de mapas temáticos 
é importante classificar a informação que será visualizada no mapa, desta forma o 
pacote fornece dois tipos de classificação: uma através dos quantis da informação 
desejada e outra dividindo em classes iguais. Além disso, o pacote fornece algumas 
alternativas para seleção das cores a serem utilizadas na customização dos mapas. Outra 
funcionalidade do pacote aRouca é a opção de salvar o mapa temático como arquivo 
PNG. Esta funcionalidade auxilia o usuário que esteja interessado em desenvolver 
relatórios com suas análises. Além disso, os mapas salvos tem a mesma imagem que 
é exibida dentro do Google Maps, tornando o mapa mais elegante. Bases de dados 
geográficas são disponibilizadas no formato shapefile e os mapas disponíveis no pacote 
são: municípios, micro regiões, macro regiões, unidades federativas e regionais de 
saúde do Brasil. Todos os resultados apresentados permitem interação com o analista 
de dados através de zoom ou por balões que abrem ao clicar em algum ponto ou área e 
exibem informações adicionais, como gráficos de barras, setores ou tabelas. Além disso, 
os códigos computacionais referentes aos mapas podem ser facilmente integrados em 
páginas da web.
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Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um pacote em ambiente 
R denominado aRouca, propondo novas visualizações georreferenciadas aplicadas 
à avaliação de dados de residência, formação e atuação de profissionais de saúde. A 
principal contribuição deste trabalho foi a integração de linguagens e ambientes de 
visualização como as linguagens SVG, KML, API's do Google e a linguagem R. Essas 
linguagens e ambientes foram agregados em um conjunto de funcionalidades para 
visualização de dados georreferenciados. Dessa forma, foram desenvolvidos novos 
recursos como a visualização de gráficos de barras, gráficos de setores e imagens 
integradas na linguagem KML. Em particular, foram utilizados recursos do Google 
Charts API para a geração dinâmica de imagens como chamadas de URL em arquivos 
KML. Também foram propostos esquemas inéditos para a visualização de dados do tipo 
origem-destino. É importante destacar que as funcionalidades desenvolvidas já estão 
em funcionamento junto à Plataforma Arouca. As principais bases de dados, funções 
e exemplos também foram encapsuladas no pacote aRouca, o que permite que novos 
usuários possam acessar as suas funcionalidades fora da Plataforma Arouca.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As enfermidades crônicas vêm se constituindo como um desafio aos serviços e 
profissionais de saúde, pois diferente de condições agudas, podem durar anos ou 
acompanhar o sujeito durante toda vida. Assim, o cuidado a estas condições demanda 
mais que técnicas apuradas e avanços tecnológicos, requer também o olhar sobre as 
experiências dos sujeitos que são chamados a conviver com a enfermidade. Entre 
os agravos crônicos destaca-se a doença falciforme (DF), patologia reconhecida 
pelo Ministério da Saúde como integrante do campo da Saúde da População Negra. 
A DF é historicamente cercada de desconhecimento, tanto pela população, como 
por profissionais de saúde e gestores. A partir de 2001, com sua inclusão no elenco 
das doenças identificadas no teste do pezinho, e de 2005, com a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (PNAIPDF), o quadro da DF 
vem paulatinamente mudando no país. Contudo, a trajetória de ausência de políticas 
públicas voltadas a esta população deixou importantes marcas, físicas e sociais, que 
são evidenciadas na trajetória dos adultos, que cresceram em meio à invisibilidade 
da doença. 

De modo ofertar a assistência integral preconizada pela PNAIPDF, faz-se mister 
avançar no conhecimento da realidade social destas pessoas, possibilitando a 
implementação de ações verdadeiramente conectadas com suas necessidades de 
saúde. Assim, é de grande relevância compreender a experiência do viver com esta 
enfermidade, percebendo como se delineia o caminho em busca de cuidado percorrido 
por estas pessoas. É exatamente neste sentido que o itinerário terapêutico (IT) se 
apresenta como precioso instrumental. Tomar o itinerário terapêutico como foco é 
buscar compreender as escolhas, avaliações, seguimentos ou desistências de diferentes 
tipos de tratamentos, considerando que estas são circunscritas em um campo de 
possibilidades socioculturais (GERHARDT, 2006; TRAD, 2010). 

Assim, a compreensão destas trajetórias através do IT articula os olhares acerca da 
experiência vivida, com o contexto social no qual estas experiências são (re)construídas. 
Ao abordar o IT vem à tona elementos relevantes à compreensão da experiência do 
adoecimento, bem como à avaliação da assistência na perspectiva de quem recebe o 
cuidado. Esta avaliação não está baseada em juízo de valor, mas sim em aproximação 
com a realidade experienciada pelo sujeito, percebendo questões como acessibilidade, 
acolhimento, integralidade e resolutividade, sob a ótica do usuário, a partir de sua 
vivência (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008). Assim, ao abordar o itinerário terapêutico 
busca-se, através do uso de metodologias qualitativas, apreender a vivência e a lógica 
das pessoas em adoecimento, trazendo à tona as interpretações e sentidos sobre sua 

Menção
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trajetória de cuidado. Destaca-se, então, o potencial do IT como forma de subsidiar a 
(re)organização de políticas e serviços de modo a oferecer práticas mais integradas e 
acolhedoras, conectadas com as necessidades de saúde dos usuários.

Introdução

A doença falciforme é uma patologia hematológica hereditária que apresenta 
impacto significativo à vida das pessoas com a doença e suas famílias. O Ministério da 
Saúde estima o nascimento de 3500 bebês com a doença a cada ano, com incidência 
média de um a cada 1.000 nascidos vivos, sendo a Bahia o estado com maior incidência: 
um a cada 650. A enfermidade é mais comum na população negra, sendo no Brasil, de 
três a seis vezes mais comum neste grupo. Com alta morbimortalidade pode levar a 
anemia crônica, quadros graves de infecção, crises intensas de dor, acidente vascular 
cerebral além de poder evoluir para complicações cardiopulmonares e renais. Apesar 
da potencial gravidade, apresenta alta variabilidade clínica, sendo a apresentação 
dos sinais e sintomas variáveis entre sujeitos a depender de características genéticas, 
fisiológicas, ambientais e sociais, sendo estas últimas as menos estudadas.

Entre os agravos com alta interferência no cotidiano destaca-se a úlcera de perna (UP). 
Feridas situadas entre o calcanhar e joelho, podem ter poucos centímetros ou ocupar 
grande extensão, afetar uma ou ambas as pernas. Acometem cerca de 20 a 22% das 
pessoas com DF, podendo surgir espontaneamente ou derivadas de pequenos traumas, 
sendo marcantes lenta cicatrização e alto índice de recorrência. Frequentemente 
acompanhadas de dores intensas, por vezes com secreção e odor, podem permanecer 
abertas por anos, até décadas, afetando toda a trajetória de vida com repercussões 
econômicas, sociais e psicológicas. Devido a dificuldade na cicatrização, a prevenção 
do agravo deve ser sempre priorizada, especialmente a partir dos dez anos de idade 
quando as primeira lesões podem surgir. Caso ocorram, devem ser foco de tratamento 
intensivo com brevidade, pois a medida que o tempo passa se tornam mais difíceis de 
cicatrizar. As pessoas com esta condição costumam ter relação intensa com diversos 
tipos de serviços de saúde, em busca do cuidado tanto a DF quanto às úlceras de perna.

Objetivos

O estudo teve como objetivo compreender os itinerários terapêuticos de pessoas 
com histórico de úlcera de perna derivadas de doença falciforme, considerando a 
repercussão da úlcera em suas vidas, bem como a motivação e avaliação destas pessoas 
sobre os tratamentos e espaços de cuidado por elas acionados. Procurou ainda discutir 
acessibilidade e integralidade a partir destas trajetórias em busca de cuidado.

Metodologia

Tendo em vista a escassez de estudos abordando a realidade das pessoas com 
doença falciforme foi considerado pertinente a realização de um estudo qualitativo 
exploratório. Este tipo de estudo destaca-se por ser essencialmente voltado para 
a compreensão de um fenômeno ou realidade pouco conhecidos. Considerando a 
doença falciforme como uma enfermidade crônica de origem genética com sinais e 
sintomas desde o primeiro ano de vida, tomamos como mais adequado explorar o 
entrecruzamento entre a história de vida e a trajetória de adoecimento. Assim, partimos 
à escuta não apenas da vivência destas pessoas a partir da úlcera de perna, mas sim, 
desde sua infância, tomando como foco o caminho em busca de cuidado delineado 
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a partir da convivência com a doença crônica. Nove participantes foram incluídos 
na pesquisa, identificados entre catorze indicações feitas por profissionais de saúde, 
membros de associação de pessoas com a patologia e outras pessoas que já haviam 
sido entrevistadas para o trabalho. 

Adotamos como principal critério de seleção a maior diversidade de experiências 
entre os entrevistados, buscando privilegiar a heterogeneidade em questões como idade, 
sexo, escolaridade, procedência de zona rural ou urbana, idade quando do diagnóstico 
da DF, tempo de convivência com a UP, características da lesão, acompanhamento com 
plano de saúde ou exclusivamente SUS.  Adotamos como estratégias de produção 
de evidencias o uso de entrevistas abertas de base narrativa e o desenvolvimento de 
diário de campo para registro de falas, impressões, sentimentos e reflexões ao longo 
de todo o percurso de campo e análise. Todas as entrevistas foram gravadas em 
equipamento digital totalizando 14 horas e 40 minutos de gravação. As falas foram 
transcritas integralmente sendo associadas ao texto as impressões do diário de campo, 
sinalizando as alterações de voz, expressões corporais e emoções evidenciadas pelos 
entrevistados. A análise dos dados foi realizada à luz da antropologia interpretativa de 
Geertz (1989), buscando perceber como o sujeito interpreta e dá sentido a sua busca 
por cuidado e sua experiência de viver com DF e úlcera de perna.

Resultados 

O estudo teve como participantes nove adultos com DF, sendo três homens e seis 
mulheres com idades entre 27 e 54 anos. Todos moradores de bairros populares, se 
autodeclararam negros. A idade de ocorrência da primeira lesão variou entre 14 e 
29 anos de idade e o tempo de convivência com a ferida entre sete e 40 anos. Foram 
incluídas pessoas com UP contínuas (desde o surgimento nunca tiveram período sem 
feridas), UP recorrentes (feridas cicatrizam e abrem novamente), além de pessoas cujas 
lesões cicatrizaram. Os participantes receberam o diagnóstico da DF em diferentes 
idades, tendo a maioria iniciado acompanhamento hematológico anos antes da úlcera 
de perna surgir. Apesar do acompanhamento regular, indicaram não ter recebido 
informações sobre a possibilidade de ocorrência do agravo ou medidas preventivas 
que pudessem reduzir os riscos da lesão. Assim, no início a ferida não era associada 
a DF, sendo a persistência o grande marcador da diferença, que os faz questionar os 
profissionais acerca dos motivos da não cicatrização.

A úlcera de perna se configura como uma ruptura biográfica na vida das pessoas 
com DF, trazendo grande impacto no trabalho, estudo, lazer e relacionamentos. Suas 
vidas passam a ser apresentadas como antes e depois da UP, sendo esta apontada 
como uma das piores consequências da doença falciforme. Apesar da diversidade 
entre os perfis dos participantes percebe-se que têm em comum a expressão de 
muito sofrimento relativo à forma estigmatizante com que a doença falciforme, e 
especialmente a úlcera de perna, é tratada socialmente. Ter uma ferida representa 
uma nova forma de viver e também uma nova forma de buscar cuidado, na qual 
a rotina habitual com a DF passa a incluir novos serviços e formas de tratamento. 
A cronicidade da lesão os faz circular por diversos níveis de assistência, tipos de 
curativos e intervenções. Muitas vezes ocorre o acompanhamento simultâneo em 
serviços como unidades básicas de saúde, ambulatórios especializados e hospitais, 
mas sem conexão entre a atenção prestada nestes espaços. 
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Deste modo, evidencia-se que as pessoas com DF que têm úlcera de perna estão nos 
serviços, sendo constantemente alvo de intervenções, mas raramente foco de cuidado, 
dada a ausência de um projeto terapêutico compartilhado que tenha como objetivo 
seu cuidado integral. Os participantes destacam uma naturalização de seu sofrimento 
e baixo investimento por parte dos profissionais de saúde. Foram evidenciadas 
experiências recorrentes de descaso, omissão e sofrimento vivenciados dentro dos 
serviços de saúde, que levaram os usuários a reorganizar seu itinerário terapêutico. Os 
entrevistados evidenciaram que evitam ou se recusam a procurar serviços/tratamentos/
profissionais que tenham considerado como inadequados ou humilhantes. Assim, ao 
sentir que não estão sendo bem cuidados respondem com o abandono, procurando 
outros serviços/tratamentos ou mesmo optando por cuidar de si fora da rede formal 
de cuidado à saúde.

Conclusão

Faz-se mister avançar no conhecimento da realidade social destas pessoas, 
possibilitando a implementação de ações verdadeiramente conectadas com as suas 
necessidades de saúde. A compreensão do itinerário terapêutico possibilita perceber 
os serviços de saúde tal como eles são vivenciados pelos usuários. Assim, através do 
IT, pode-se ter informações preciosas à reorganização da gestão e práticas, de modo 
a superar entraves e possibilitar avanços na atenção prestada. O IT traz ainda um 
novo olhar sobre a evasão, destacando que situações dentro dos serviços podem ser 
o principal motivo do abandono, não significando uma baixa implicação do usuário 
com seu próprio cuidado, mas sim o exercício da sua autonomia. Percebe-se que a 
busca por cuidado empreendida por pessoas com DF que têm úlcera de perna ocorre 
em diferentes espaços, mas sobretudo, nos serviços de saúde. Contudo, estas pessoas 
passam por constantes situações de descaso e banalização de seu sofrimento que 
acabam por fragilizar o vínculo entre usuário e serviço, fundamental ao cuidado em 
saúde e particularmente relevante nas condições crônicas. 

Além disso, este tipo de tratamento vai na contramão da atenção humanizada e 
integral, preconizada no SUS e reforçada na PNAIPDF como a abordagem que deve 
ser adotada à esta população. A análise do IT indica, portanto, que a criação de 
novos locais de atendimento por si só não basta, sendo primordial refletir acerca da 
perspectiva que pauta o olhar dos serviços de saúde sobre as pessoas com DF, que vem 
delineando a atenção que esta população vem recebendo nos serviços. Evidencia-se 
ainda a necessidade de considerar a DF não apenas enquanto uma patologia crônica, 
mas também reconhecer a história social da doença. Esta condição apresenta-se como 
essencial para que as pessoas com DF, particularmente as com úlcera de perna, sejam 
não apenas atendidas periodicamente, mas reconhecidas e de fato acolhidas pelos 
serviços. Assim, dar-se-á um passo fundamental para o desenvolvimento de projetos 
terapêuticos que considerem as necessidades de saúde desta população, avançando 
frente ao cuidado verdadeiramente integral e humanizado, já legitimado na PNAIPDF.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O serviço de assistência domiciliar atende, em sua grande maioria, a 
população idosa. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde publicou que a 
população idosa mundial era superior a 280 milhões, sendo que 58% viviam 
em regiões menos desenvolvidas. Para 2020, essa expectativa deverá ser de 700 
milhões de senis nestas regiões (MENDES; TCHAKMAKIAN; 2009). No Brasil, o 
crescimento desta população ocorre de forma acelerada. Em 2020, o Brasil será 
o sexto país do mundo em número de anciãos (VERAS, 2009). A grande maioria 
da população idosa brasileira apresenta doenças crônico-degenerativas. Em 
menos de quarenta anos o Brasil sofreu uma alteração no cenário demográfico 
e epidemiológico caracterizado pela redução da população jovem e aumento 
no quadro das enfermidades complexas e onerosas, típica dos países longevos, 
composto por doenças crônicas que duram anos, com exigência de cuidados 
constantes, medicação contínua e exames periódicos (VERAS, 2009). O novo 
perfil epidemiológico reflete no aumento das despesas com maior número de 
tratamentos hospitalares. Para auxiliar na redução de tal custo, uma opção é o 
cuidado à saúde no domicílio, por equipes multidisciplinares permanentes. 

Este acréscimo das doenças crônicas não transmissíveis, aliado à longa 
expectativa de vida do país, pode levar a uma maior utilização de dietas enterais, 
tal transformação contribuiu para o interesse em pesquisas sobre alimentos com 
propriedades funcionais que têm capacidade de prevenir ou minimizar os danos 
relacionados a estas doenças. Entretanto, elaborar fórmulas enterais artesanais é 
desafiador, pois requer baixo custo, excelente qualidade nutricional e adequada 
viscosidade. A nutrição enteral domiciliar, quando prescrita corretamente, traz 
benefícios clínicos ao indivíduo, com redução do tempo de hospitalização e da 
incidência de complicações, bem como uma melhoria na qualidade de vida dos 
pacientes e na assistência prestada, gerando maior disponibilidade de leitos 
hospitalares e menores gastos com a saúde (ZABAN, 2009). Diversos trabalhos 
têm sido desenvolvidos na tentativa de definir formulações caseiras que possam 
ser empregadas com segurança nutricional e microbiológica na prática clínica 
(MENEGASSI et al., 2007). Porém, ainda são poucos os estudos de formulações 
artesanais seguras, com controle de osmolalidade, viscosidade e determinação da 
composição centesimal, o que justificou a realização do presente estudo.
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Introdução

O crescimento da renda, a industrialização e mecanização da produção, a 
urbanização, o maior acesso a alimentos em geral, incluindo os processados e 
globalização de hábitos não saudáveis produziram uma rápida transição nutricional 
e demográfica no Brasil, gerando uma pirâmide etária com maior peso relativo para 
adultos e idosos, expondo a população cada vez mais ao risco de doenças crônicas 
(SCHMIDT et al., 2011). Devido à mudança no perfil da população brasileira o serviço 
de assistência domiciliar tem aumentado. Este serviço tem como objetivo garantir a 
assistência humanizada e integral, através da aproximação da equipe de saúde com a 
família; promover educação em saúde aos familiares e cuidadores; reduzir os custos da 
atenção, tanto para a família como para o Estado; diminuir o risco de infecção e utilizar 
racionalmente os leitos hospitalares (MENDES; TCHAKMAKIAN, 2009).

Um dos componentes da assistência domiciliar corresponde a terapia de nutrição 
enteral que nas últimas décadas, tem ganhado considerável atenção, pois consiste 
em uma opção terapêutica amplamente utilizada na prática clínica e tem por objetivo 
manter ou recuperar o estado nutricional de indivíduos. As dietas enterais artesanais, 
preparadas a partir de alimentos in natura, possuem entre outras vantagens a 
possibilidade de inclusão de alimentos com propriedades funcionais, presentes em 
produtos naturais intactos e que também podem estimular o trânsito intestinal. Além 
disso, proporcionam uma sensação ao paciente de estar se alimentando, uma vez que 
ele poderá acompanhar a composição das fórmulas e perceber que são elaboradas 
com alimentos. O custo reduzido destas dietas em comparação com as industrializadas 
facilita a adesão ao tratamento e a flexibilidade na prescrição das mesmas, oferecendo 
uma alternativa acessível a usuários, sendo utilizada com grande êxito na terapia 
enteral, em especial domiciliar (MENEGASSI et al., 2007).

Objetivos

Desenvolver e caracterizar uma dieta enteral artesanal com alimentos de 
propriedades funcionais analisando as características físico-químicas e potencial 
antioxidante e compará-la com a dieta enteral não-industrializada padrão sugerida pela 
Secretaria de Saúde de um município no sul do Brasil para a utilização pelos usuários 
vinculados ao Sistema Único de Saúde, além de traçar o perfil sociodemográfico e as 
principais características de tratamento destes usuários assistidos pela terapia enteral 
domiciliar do município.

Metodologia

A metodologia foi estruturada em duas etapas: 1ª etapa – Estudo populacional: 
os prontuários dos usuários cadastrados na Secretaria de Saúde de um município do 
litoral do Estado de Santa Catarina, que se encontravam em ambiente domiciliar e em 
uso de dieta enteral no período de janeiro a dezembro de 2011 foram verificados. As 
variáveis coletadas foram: sexo, idade, diagnóstico clínico (de acordo com o Código da 
Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde – CID-
10), tipo de dieta e a via de acesso. Os custos das dietas (dieta padronizada oferecida 
pela Secretaria de Saúde do município (D1), dieta proposta neste estudo elaborada 
com alimentos de propriedades funcionais (D2) e dieta industrializada (D3)) foram 
calculados de acordo com os valores praticados no comércio popular no momento 
da pesquisa. 2ª etapa – Ensaio experimental: foram analisadas e comparadas duas 
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dietas enterais artesanais: D1 e D2. A indicação para elaboração da D1 é a realização 
de uma sopa preparada pela manhã e oferecida durante o dia em intervalos de tempo 
regulares totalizando seis administrações via sonda, os alimentos utilizados foram: 
açúcar refinado, arroz parboilizado tipo 1, carne bovina moída, cebola, cenoura, feijão, 
leite semidesnatado, leite em pó integral, óleo de canola e suplemento alimentar com 
frutooligossacarídeos em pó com lactose. 

A D2 foi fracionada em quatro sucos e duas refeições salgadas, sendo as mesmas 
tanto para o almoço como para o jantar, optou-se pelos seguintes alimentos: abacate, 
alho, arroz parboilizado tipo 1, beterraba, brócolis, carne bovina moída, castanha-
do-Pará, cebola, cenoura, couve mineira, farinha láctea, laranja pera, gergelim, leite 
semidesnatado, maçã gala, mamão formosa, mel, óleo de soja, quinoa real (Jasmine®), 
salsa e fórmula enteral oligomérica em pó isenta de lactose. Todas as refeições descritas 
(D1+D2) foram elaboradas e colocadas em frascos de vidros âmbar e mantidas 
sob congelamento (-18±0,2°C) para posteriores análises físico-químicas, polifenóis 
totais e antioxidantes. As análises realizadas foram: gotejamento e homogeneidade, 
osmolalidade, pH, atividade de água, cinzas, índice de polifenóis totais pelo método de 
Folin-Ciocalteau e atividade antioxidante por DPPH. O município recebeu a proposta 
de dieta enteral artesanal com alimentos de propriedades funcionais por meio de um 
manual do usuário em nutrição domiciliar. Também foram elaborados três folders 
a serem entregues para os usuários com a receita da dieta enteral artesanal com 
alimentos de propriedades funcionais, de acordo com o seu suprimento energético: 
1.500 kcal, 1.800 kcal ou 2.200 kcal. A análise de variância (ANOVA) foi aplicada, sendo 
que as diferenças significativas entre as amostras (p < 0,05) foram determinadas pelo 
teste de Tukey. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Vale do Itajaí.

Resultados

O Serviço de Fórmulas Nutricionais do município contemplou 67 usuários no ano de 
2011. A maioria era mulheres (58%) e a faixa etária predominante foi de idosos (66%). 
Verificou-se uma maior prevalência das doenças do sistema nervoso (67%), seguido 
das neoplasias (16%). Dentre as vias de acesso da dieta, 64% utilizam a via enteral como 
forma de alimentação. Destes, 49% são representados pelas ostomias e 51% pela nasal. 
Para os usuários que utilizam a via enteral, observou-se que a maioria (64%) faz uso da 
receita de dieta enteral padrão fornecida pelo município e 36% utilizam a dieta enteral 
industrializada como suplemento alimentar, através da via oral. O custo para 250 ml de 
cada formulado resultou em R$ 0,77 para a D1, R$ 1,26 para a D2 e R$ 2,78 para a D3. 
Quanto à distribuição dos macronutrientes e com relação ao valor energético total da 
D1 e da D2 verificou-se que a D1 resultou em 2.057 Kcal, quando o valor indicado era 
de 1.500 Kcal, sendo 48% para carboidratos, 17% para proteínas e 35% para lipídeos. 
A D2 apresentou 1.573 Kcal, 47% de carboidratos, 18% de proteínas e 35% de lipídeos. 

Ao avaliar o percentual de adequação dos nutrientes das dietas propostas, verificou-
se que: (i) na D1 os valores de cálcio, ferro, retinol, sódio e zinco ultrapassaram o percentual 
de 100%, em contrapartida, os valores de ácido ascórbico e fibras não atingiram 50% 
das recomendações de ingestão dietética diárias; (ii) para a D2 observou-se que o ácido 
ascórbico, cálcio, ferro, retinol e zinco atingiram o percentual de ingestão dietética 
diária. A análise de fluidez das dietas demonstrou que ambas passaram pela sonda 
sem obstrução, comprovando que a proporção de 30% para sólidos para a elaboração 
da D2 não prejudicou o escoamento desta solução. Na observação da estabilidade 
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e homogeneidade todas as formulações que constituem a D2 apresentaram-se 
adequadas. Quanto a osmolalidade, a média da dieta modificada resultou em levemente 
hipertônica e a dieta padrão indicada pelo município em hipertônica. No que se refere 
aos valores encontrados para pH, os resultados foram semelhantes a outros estudos. Os 
resultados para atividade de água (Aw) foram inferiores a outras pesquisas relacionadas 
à presença de água livre em formulações enterais artesanais (MENEGASSI et al., 2007; 
CIRQUEIRA et al., 2009; ARAÚJO; MENEZES, 2009). No presente estudo houve diferença 
estatística (p<0,05) ao comparar o índice de polifenóis totais e a atividade antioxidante 
da D1 com a refeição almoço/jantar da D2, o que comprova os possíveis benefícios de 
se utilizar uma dieta enteral artesanal com alimentos de propriedades funcionais.

Conclusão 

De acordo com o perfil sociodemográfico e as principais características de tratamento 
dos usuários assistidos pela Terapia Enteral Domiciliar do município estudado foi 
encontrado um predomínio de população idosa, sendo a maioria mulheres e com 
uso de dieta enteral artesanal. A dieta enteral artesanal elaborada com alimentos de 
propriedades funcionais proposta neste estudo, apresentou adequada composição 
nutricional, custo semelhante e comprovado índice de polifenóis totais e potencial 
antioxidante quando comparada a dieta enteral artesanal sugerida pelos profissionais 
de saúde aos usuários do município, tornando-se uma alternativa economicamente 
viável e possivelmente mais eficiente para melhorar o estado de saúde desta população, 
considerando-se os alimentos com propriedades funcionais que foram agregados. 
Fazem-se necessários novos estudos na área, com propostas de dietas alternativas com 
inclusão de alimentos regionais, de facilitado acesso, baixo custo e com avaliação físico-
química e de nutrientes bioativos, uma vez que dietas artesanais ainda são utilizadas 
pela população como alternativa mais econômica e aproximada da alimentação geral 
da sociedade.

*Este estudo recebeu apoio de um projeto de iniciação científica PIBIC/CNPq.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Algumas das informações clínicas do paciente são registradas em narrativas elaboradas 
na forma de texto livre, armazenadas em prontuário. Uma dessas narrativas é o sumário 
de alta, instrumento que apresenta um resumo das informações essenciais relacionadas 
aos atendimentos, observações, intervenções e acompanhamento do paciente, realizados 
durante o internamento hospitalar. É utilizado para orientação da comunicação entre 
profissionais do hospital e da atenção primária, facilitando a transição do cuidado. No Brasil 
ainda não existe uma definição de seu conteúdo, cada profissional elabora um sumário de alta 
diferente, deixando de registrar informações essenciais. O resultado de um preenchimento 
irregular do sumário pode ter efeitos danosos para o paciente, dificultando a continuidade 
do tratamento correto. Para que não ocorram falhas com esta narrativa é essencial que as 
informações sejam apresentadas de uma forma estruturada e organizada. Faz-se necessário 
para isto, que o conteúdo do sumário de alta seja padronizado, e que existam mecanismos de 
recuperação de informações que possibilitem a identificação de seu conteúdo. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi propor um método de análise do conteúdo 
padronizado do sumário de alta. Na primeira fase foi realizada uma revisão sistemática 
dos padrões nacionais e internacionais descritos em artigos e existentes em instituições, 
conselhos e sociedades médicas. Foi elaborada uma proposta contendo nove elementos 
chave essenciais. Esta proposta foi adotada pelo grupo de especialistas Grupo de Trabalho 
8 (GT8) de Arquitetura da Comissão de Estudos Especiais de Informática em Saúde da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A segunda fase consistiu na proposta 
do método para identificação de informações com o qual foram analisados 200 sumários 
de alta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para identificar se apresentavam 
ou não a continuidade do tratamento. O primeiro resultado foram os nove elementos 
chave validados, que compõem o conteúdo do sumário de alta, que foi adotado pelo 
GT8 da ABNT. O segundo consiste no método de recuperação de informações composto 
por quatro regras. Dos 200 sumários analisados, 37 apresentam continuidade. O método 
elaborado possibilitou a identificação corretamente do elemento chave continuidade 
em 25 sumários, com 81% de especificidade e 96% de sensibilidade. Tanto o padrão 
de conteúdo do sumário quanto o método de identificação de informações podem ser 
incorporados imediatamente pelos sistemas de informação do SUS. 

Introdução

Informações sobre atendimentos realizados em instituição hospitalar são registradas 
em prontuário, instrumento essencial na assistência integral ao paciente (JÚNIOR, 
2009; MASSAD; MARIN; NETO, 2003). Agregando valor ao prontuário, existem narrativas 

Menção
Honrosa



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2013

51

clínicas onde informações do paciente são registradas pela equipe multiprofissional, 
a partir da condição de saúde de cada um, sobre os aspectos físicos, mentais e sociais 
(GALVÃO; RICARTE, 2011). Uma das narrativas que compõem o prontuário é o sumário 
de alta, que além de apresentar informações essenciais, tem como principal objetivo 
facilitar a transição do cuidado de uma forma mais segura. Geralmente o sumário de 
alta é elaborado em linguagem natural, em texto livre, sem estrutura pré-definida, 
em alguns casos as informações são insuficientes ou inadequadas, afetando a 
continuidade do tratamento do paciente (LOUDEN, 2009). Apesar da importância da 
narrativa, no Brasil não há uma definição do conteúdo, mas algumas organizações de 
saúde sugerem elementos necessários para sua elaboração (RAO et al., 2005). Existem 
iniciativas internacionais que sugerem um conjunto de elementos chave essenciais, 
como da American College of Physicians (ACP), Estados Unidos, que por meio de 
estudo mostrou que informações apresentadas em resumos são insuficientes e muitas 
desnecessárias, sugerindo uma padronização, solução potencial para o profissional e 
para o atendimento no país (AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, 2011). Devido à falta 
de definição deste conteúdo no Brasil, o GT8 da ABNT está elaborando uma proposta, 
pois uma das grandes dificuldades existentes é a identificação ou recuperação de 
informações em sumários. Deste modo, alguns trabalhos foram desenvolvidos para 
contribuir com a área da saúde, como o de Bulegon (2011) que ao elaborar um método 
definiu regras sintáticas e identificou diagnósticos em sumários de alta.

Objetivos

Como no Brasil ainda não existe uma definição do conteúdo do sumário de alta 
e cada profissional elabora uma narrativa diferente, sem informações essenciais, o 
objetivo desta pesquisa foi propor um método de análise do conteúdo padronizado do 
sumário de alta, propondo um padrão de acordo com sua aplicabilidade no serviço de 
saúde e definindo um método de análise que sinalize a falta de informações essenciais 
no momento da elaboração da narrativa. Um conteúdo padrão facilitaria a transição 
das informações entre profissionais de ambos os serviços.

Metodologia 

A primeira fase foi elaborada a partir de pesquisas com foco no conteúdo do 
sumário de alta. Primeiramente foi realizada uma revisão na literatura e pesquisas em 
organizações de saúde, conselhos estaduais e federais de medicina, organizações e 
institutos nacionais e internacionais. Para seleção dos elementos chave foram definidos 
alguns critérios como: modelo do sumário utilizado por algumas instituições no Brasil 
e disponível no mundo; conteúdo sugerido por instituições internacionais, e traduzido 
para o Brasil como a Joint Commission International (JCI); o processo para especificação 
do modelo/conteúdo ter sido desenvolvido por especialistas internacionais, por 
conselhos consultivos e especialistas de diversas áreas do cuidado à saúde. Dentro dos 
critérios e a partir da análise dos elementos pesquisados foi elaborada uma proposta 
contendo nove elementos chave essenciais que foi apresentado ao GT8 de Arquitetura 
da Comissão de Estudos Especiais de Informática em Saúde da ABNT para contribuição 
da padronização que estava sendo iniciada por este grupo. A partir destes critérios 
foram escolhidos elementos chave de três instituições. Os principais e a grande 
maioria foram retirados do padrão da JCI devido a esta comissão ter colaborado com 
alguns países no desenvolvimento e implantação de programas de acreditação, em 
agências públicas, ministérios da saúde e outros, visando sempre avaliar e melhorar a 
qualidade do cuidado prestado ao paciente. O Brasil é um destes países. A seguir foram 
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incluídos elementos do ACP. E por fim a proposta foi complementada com elementos 
chave apresentados no manual do HCPA, que é uma referência no Brasil, utilizado pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e Sociedade Brasileira de Informática e Saúde 
(SBIS) para elaboração da Cartilha sobre Prontuário Eletrônico – A Certificação de 
Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde, e pelo próprio hospital para elaboração do 
sumário e outras narrativas contidas no prontuário. 

A segunda fase consistiu na proposta do método para identificação de informações, 
utilizando ferramentas disponíveis na ferramenta CoGrOO com um corpus anotado da 
área médica. Utilizou-se 5.617 sumários da cardiologia da base de dados do (HCPA) 
e foram definidas regras relacionadas a etiquetas morfológicas, para identificar o 
elemento chave continuidade. A definição das regras foi realizada com análise manual 
e de forma iterativa. As regras geradas foram analisadas em 200 sumários de alta 
para identificar se apresentavam ou não a continuidade do tratamento. É importante 
ressaltar que todo o processo de preparação do texto, etiquetação e aplicação das 
regras foi de forma automática. A elaboração das regras e análise dos resultados foi 
realizada de forma manual. 

Resultados

O resultado da primeira fase foram os nove elementos chave validados, que compõem 
o conteúdo do sumário de alta. Cada um apresenta um conjunto de itens que devem 
ser observados durante a elaboração da narrativa. Este modelo de apresentação evita 
a falta de informações necessárias para a continuidade do tratamento. Foi estabelecido 
um método, aplicando técnicas de Precessamento de Linguagem Natural (PLN) para o 
processamento das narrativas, seguido da construção de regras por meio dos textos 
etiquetados morfologicamente pela ferramenta CoGroo. O método foi elaborado por 
quatro regras, compostas de etiquetas morfológicas, apresentando três regras com três 
etiquetas e uma regra com duas etiquetas. Dos 200 sumários analisados, 37 apresentam 
continuidade. O método elaborado possibilitou a identificação de 25 corretamente, 
com 81% de especificidade e 96% de sensibilidade. As regras elaboradas composta de 
etiquetas morfológicas possibilitaram a identificação do elemento chave continuidade. 

Proposta final da padronização do conteúdo do sumário de alta

Ordem: Elementos Chave: Origem: (1) Identificação do paciente e caracterização 
da internação: HCPA/GT8: Identificação do Paciente: 1-Nome completo, Nome 
completo da mãe, Data de nascimento, Idade, Sexo, Nº do cartão SUS; Caracterização 
da Internação: 2-Identificação do estabelecimento de saúde; 3-Caráter da Internação: 
Eletiva/Urgência; 4-Data e Hora da Internação: dd/mm/aaaa/hh/mm/ss; 5-Data e 
Hora da Saída da Internação: dd/mm/aaaa/hh/mm/ss; 6-Tipo de Internação: Clínica, 
Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Psiquiátrica; 7-Regime da Internação: Hospitalar, 
Hospital-dia, Domiciliar; 8-Internação Obstétrica. (2) Motivo da admissão, diagnósticos 
e comorbidades: JCI/GT8: 9-(CID-10) Principal; 10-Indicador de Acidente – Acidente 
ou doença relacionada ao trabalho 1-Trânsito 2- Outros; 11-CID 10 (2), 12-CID 10 (3), 
CID 10 (4); (3) Achados clínicos relevantes e outros achados: JCI: Comorbidades (texto 
livre ou CID-10), Diagnóstico investigado, Data do diagnóstico investigado (opcional); 
(4) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados: JCI/NEHTA: (5) Medicações 
importantes, inclusive as de alta (medicamentos a serem tomados em casa) JC/NEHTA: 
Lista de medicamentos; (6) Exames pendentes: ACP/SHM: (7) Evolução e Condições 
do estado do paciente na alta: JCI/HCPA/GT8: Evolução do paciente durante o 
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internamento, Estado geral do paciente no momento da alta; (8) Instruções relativas ao 
acompanhamento (educação ao paciente e familiar): JCI/NEHTA: Recomendação pós-
alta; Orientação de enfermagem e orientação nutricional (dieta prescrita pelo médico); 
Outras recomendações aos familiares; (9) Destino da alta e ou retorno/Anexos: ACP/SHM: 
Orientação de continuidade do tratamento, encaminhamento para outro profissional 
ou especialidade; Alta com previsão de retorno e local para acompanhamento do 
paciente; Exames e receitas em anexo Transferência, óbito.

Conclusão

A proposta do conteúdo do sumário de alta foi concluída e validada pelo grupo 
responsável por este assunto no Brasil, o GT8. Como o Brasil ainda não possui um 
padrão de sumário de alta, esta proposta está em análise para que seja adotado 
como padrão no país. Padrões precisam de conteúdos bem definidos, para que 
haja facilidade de fazer integração entre sistemas. O GT8 é um grupo de integração, 
trabalhando com diversos tipos de arquitetura como os arquétipos, por exemplo, e 
como o trabalho atual tinha o foco no sumário de alta o estudo dos padrões foi uma 
oportunidade para verificar se haviam informações diferentes da proposta. O método 
proposto nesta pesquisa foi elaborado, tendo como base o método desenvolvido 
por Bulegon (2011), utilizando regras sintáticas baseadas em etiquetas morfológicas. 
Com o método foi possível identificar uma das informações importantes no sumário 
de alta, a continuidade do tratamento. Padrões integrados a sistemas, e que utilizam 
métodos de identificação de informação que sinalize elementos faltosos no sumário, 
pode facilitar a elaboração de narrativas. 

Para que este sistema se torne completo precisa estar ligado a outros métodos já 
elaborados, como identificação de medicamentos e diagnósticos. A não elaboração de 
um sumário completo é um dos problemas existentes, e que ao serem concluídos de uma 
forma incompleta tendem a gerar problemas futuros. Por isso necessitam de definições 
para qualificar seu conteúdo e elaboração. Essa iniciativa de padronização do conteúdo 
do sumário de alta e a identificação do elemento chave continuidade do tratamento do 
paciente poderá facilitar a identificação dos oito elementos chave restantes. Incluindo 
até outros tipos de informações necessárias em documentos clínicos, beneficiando todos 
os envolvidos e aprimorando principalmente as ações voltadas ao cuidado do paciente, 
motivo pelo qual profissionais de saúde tem desenvolvido trabalhos como este.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O Brasil vem apresentando um processo de transição epidemiológica polarizada, 
marcado tanto pelas diferenças regionais quanto por sobreposição das causas 
de morbimortalidade. As elevadas taxas de mortalidade por doenças infecciosas 
passaram a estar acompanhadas pelo aumento das taxas de mortalidade por doenças 
crônicas, o que torna emergencial discutir a sustentabilidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS) frente a este processo. Neste sentido, compreender as alterações na 
saúde da população, decorrentes do envelhecimento populacional, é de fundamental 
importância para o planejamento da saúde pública nos próximos anos. A identificação 
dos fatores socioeconômicos e demográficos associados à mortalidade por doenças 
crônicas em idosos e a descrição da sua distribuição no espaço urbano de um 
município, como o Rio de Janeiro, podem subsidiar o desenvolvimento de políticas 
de saúde pública que visem não somente ao atendimento à saúde da população 
idosa, mas também à atual população adulta na perspectiva de possibilitar um 
envelhecimento mais saudável da mesma.

Introdução
 
Nas últimas décadas, diversas regiões do mundo vêm passando por um processo de 

transição demográfica no qual populações tipicamente jovens e adultas tornaram-se 
gradualmente envelhecidas. Esta transição provoca alterações na morbimortalidade da 
população, aumentando a importância de agravos crônicos de saúde em detrimento 
das doenças infecciosas e parasitárias, fenômeno conhecido como transição 
epidemiológica. A estrutura etária da população brasileira tem caminhado em direção ao 
envelhecimento de forma acelerada, de maneira que as alterações sociais, econômicas 
e culturais, e o avanço médico-sanitário, não foram suficientes para gerar melhoria da 
qualidade de vida ou atender à população idosa em suas necessidades básicas. Se por 
um lado tais alterações determinaram a queda da mortalidade em geral e o aumento 
da expectativa de vida da população, por outro, uma proporção cada vez maior da 
população alcança idades mais avançadas com doenças que possuem longo período de 
latência e duração, podendo ser incuráveis e deixar sequelas que impõem limitações às 
funções do indivíduo e acarretam anos de utilização recorrente dos serviços de saúde, 
de forma que atender às demandas desta população idosa em crescimento torna-
se um dos grandes desafios da saúde pública na atualidade. Estudos que analisam a 
evolução e as diferenças do processo de envelhecimento populacional, bem como 
suas consequências na saúde da população nas cidades são escassos, principalmente 
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aqueles abordando as doenças crônicas. Os métodos de análise espacial podem ajudar 
na identificação dos diferenciais socioeconômicos e da mortalidade intraurbanos, o 
que pode servir de suporte para uma melhor distribuição dos recursos para atender às 
necessidades da população idosa, além de ajudar no planejamento de ações que visem 
às gerações futuras de idosos, ou seja, os jovens e adultos de hoje.

Objetivos

Os objetivos deste trabalho são: (1) Caracterizar o estágio do envelhecimento 
populacional nos bairros do município do Rio de Janeiro, em 2010; (2) descrever 
a distribuição espacial dos indicadores sociais, econômicos e demográficos e da 
mortalidade de indivíduos com 60 ou mais anos de idade, por algumas causas crônicas 
nos mesmos; e (3) analisar a relação entre cada uma das causas de mortalidade 
estudadas com os indicadores sociais, econômicos e demográficos através de Modelos 
Lineares Generalizados e do Modelo do Erro Espacial.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico, tendo como unidades de observação os 
bairros que compõem o município do Rio de Janeiro. As variáveis dependentes 
foram as taxas de mortalidade padronizadas por sexo e faixa etária entre idosos 
por Neoplasias, Doenças Hipertensivas, Infarto Agudo do Miocárdio, Doenças 
Cerebrovasculares, Pneumonia e Doenças Crônicas das Vias Aéreas Inferiores. As 
variáveis independentes foram os indicadores tipo de habitação, esgotamento 
sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, taxa de analfabetismo de idosos, 
razão de dependência de idosos, índice de envelhecimento populacional, razão 
de sexo de idosos, renda de idosos, renda de até dois salários mínimos e renda 
maior que quinze salários mínimos. Os dados foram retirados do CENSO 2010 e 
do Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM). Inicialmente foi realizada uma 
análise exploratória das variáveis estudadas, através de suas medidas de posição 
e dispersão. A distribuição das variáveis foi analisada através de histogramas e 
boxplots. A seleção das variáveis independentes, utilizadas durante o processo 
de modelagem, se deu baseada na análise de sua variabilidade e da colinearidade 
entre elas. A análise exploratória espacial das variáveis foi realizada através de 
mapas coropléticos que permitem observar sua distribuição no espaço e, para a 
identificação de clusters locais e observações discrepantes, utilizou-se Índice Local 
de Moran (LISA), mapeando o p-valor do teste. 

A autocorrelação espacial global foi analisada através do Índice I de Moran. 
Foram elaborados mapas coropléticos das taxas de mortalidade estimadas pelo 
método bayesiano empírico local. A relação entre a mortalidade pelas causas 
estudadas e os indicadores socioeconômicos foi analisada através de Modelos 
Lineares Generalizados (MLG) considerando a distribuição das taxas de mortalidade 
padronizadas (Standard Mortality Ratio – SMR) como Normal, e modelo do erro 
espacial, ou Conditional AutoRegressive (CAR). O processo de modelagem se deu 
em três etapas: ajuste de modelos univariados com cada uma das SMR e variáveis 
independentes, para selecionar quais destas seriam utilizadas na modelagem 
multivariada, adotando nível de significância de 20%; ajuste de modelos 
multivariados com as variáveis selecionadas na primeira etapa, sendo retiradas 
uma a uma as variáveis não significativas, considerando significância de 5%. O 
modelo final foi selecionado segundo os seguintes critérios: todas as variáveis 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2013

57

significativas e comparação do ajuste quando comparado com o modelo nulo 
também significativo ao nível de 5%; a partir do modelo final definido na etapa 
anterior, ajustamos modelos CAR e comparamos a significância das variáveis e as 
estimativas dos seus coeficientes. Analisamos a adequação dos modelos ajustados 
através da análise gráfica e do mapeamento dos resíduos tanto dos modelos 
ajustados pelo MLG, quanto dos modelos ajustados pelo CAR e utilizamos o Índice 
I de Moran e o Índice de Moran Local para analisar a autocorrelação espacial global 
e local dos mesmos.

Resultados 

De maneira geral, bairros com melhores indicadores sociais e econômicos se 
encontravam em um estágio mais avançado de envelhecimento populacional, 
onde também eram maiores as proporções de idosos do sexo feminino. Podemos 
identificar três agrupamentos de bairros em estágios distintos de processo de 
envelhecimento: um mais envelhecido, composto por bairros da “zona sul”, como 
Copacabana, Leblon e Ipanema, onde a proporção de idosos na população em geral 
é superior a dos outros bairros, além de encontrarmos uma maior proporção de 
idosos com mais de 80 anos de idade, e onde se concentram os melhores indicadores 
socioeconômicos; um grupo de bairros onde o envelhecimento se encontra em 
estágio intermediário, composto por bairros como Maracanã, Tijuca e Méier, onde 
os indicadores socioeconômicos são piores do que os do agrupamento anterior, 
mas estão acima da média geral, e onde se concentram as  maiores proporções de 
idosos com menos de 80 anos; e, por fim, um grupo de bairros em estágio inicial 
de envelhecimento populacional e com  piores indicadores socioeconômicos. 
Nestes, encontramos as menores proporções de idosos do município e com maior 
concentração na faixa etária entre 60 e 70 anos de idade. Durante a análise espacial 
verificou-se que as taxas de mortalidade não apresentaram autocorrelação espacial 
global e não foram encontrados agrupamentos de bairros com dinâmica espacial 
própria. Quanto aos resultados do Modelo Linear generalizado, observou-se que: 
o modelo ajustado apontou relação direta da taxa de mortalidade por neoplasias 
com a cobertura de esgotamento sanitário. Além disto, as maiores taxas foram 
observadas nos bairros mais desenvolvidos socioeconomicamente e em um estágio 
mais avançado de envelhecimento; em relação à mortalidade por pneumonia, 
encontrou-se associação significativa e inversa com a proporção do Esgotamento 
Sanitário, de maneira que bairros com maior cobertura de esgotamento sanitário 
apresentaram menores taxas de mortalidade; já em relação à mortalidade por 
doenças crônicas das vias aéreas inferiores, observou-se relação significativa e 
inversa com a razão de sexo de idosos e a renda. 

Neste sentido, bairros com maior renda e maior proporção de homens 
apresentaram menores taxas de mortalidade por esta causa; a mortalidade por 
doenças do aparelho circulatório (Doenças Hipertensivas, Infarto Agudo do Miocárdio 
e Doenças Cerebrovasculares) apresentou relação inversa e significativa com a renda 
de idosos, ou seja, bairros onde idosos possuem maior renda apresentam menores 
taxas de mortalidade por estas doenças. Observou-se também relação direta entre 
esgotamento sanitário e infarto agudo do miocárdio e relação inversa entre a razão 
de sexo de idosos e as doenças cerebrovasculares. Os resultados encontrados pelos 
modelos CAR foram muito parecidos com aqueles encontrados pelo ajuste de Modelos 
Lineares Generalizados, provavelmente devido à falta de estrutura espacial das taxas 
de mortalidade.
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Conclusão

A diferença na velocidade e na forma como o envelhecimento ocorre está relacionada 
com as características socioeconômicas da população, e as desigualdades existentes 
entre bairros do município do Rio de Janeiro respaldam as diferenças observadas na 
distribuição da mortalidade por doenças crônicas entre idosos. A mortalidade por 
doenças respiratórias está associada ao acesso ao saneamento, à pior cobertura de 
esgotamento sanitário e à menor renda. Nos bairros mais envelhecidos e desenvolvidos, 
a mortalidade por neoplasias é maior, o que pode estar associado ao maior acesso da 
população idosa ao controle de outras doenças crônicas, não gerando óbito, e assim 
o óbito por neoplasias pode ser visto como “desgaste natural” do organismo em 
idade mais avançada. A maior mortalidade por doenças do aparelho circulatório nos 
bairros menos desenvolvidos pode ser um indicativo de um controle ineficiente das 
mesmas, principalmente da hipertensão – fator de risco para as demais – gerando óbito 
“precoce” por causas teoricamente evitáveis. Ou seja, o processo de envelhecimento 
populacional, mesmo desigual, está bem estabelecido e é uma realidade do município 
do Rio de Janeiro. 

Os bairros em um estágio intermediário de envelhecimento tendem a alcançar 
um estágio avançado em breve, aumentando a ocorrência de doenças crônicas 
nestes locais e gerando sobreposição de doenças, com a manutenção das principais 
causas atuais de morbimortalidade, o que pode gerar um aumento nas demandas 
de atendimento de saúde da futura população idosa para a qual o Sistema Único de 
Saúde não está preparado. Sendo assim, torna-se emergencial estudar a evolução 
deste cenário nos próximos anos, bem como o desenvolvimento de políticas de saúde 
pública que foquem a atual população adulta e jovem, visando à redução de agravos e 
um envelhecimento saudável e com qualidade de vida para os futuros idosos, evitando 
um cenário insustentável para o SUS.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A mortalidade por tuberculose (TB) é um indicador importante para o Programa 
Nacional de Controle de Tuberculose, tendo em vista o alcance das metas de 
desenvolvimento do milênio relacionadas à doença. A meta pactuada para 2015 
é reduzir em 50% a taxa de incidência e mortalidade da tuberculose, em relação a 
1990. A fim de atingir esse objetivo proposto pela Organização Mundial de Saúde, 
foram estabelecidos critérios para priorização de municípios visando o controle da 
tuberculose. Foram selecionadas todas as capitais e os municípios que apresentam 
população igual ou superior a 100 mil habitantes com coeficiente de incidência 
superior a 32/100.000 habitantes e/ou com coeficiente de mortalidade superior a 
2,5/100.000 habitantes, lista da qual o município do Rio de Janeiro faz parte. Apesar da 
eficácia do tratamento e de sua ampla disponibilização na rede SUS, ainda é elevado o 
número de óbitos pela doença. O coeficiente de mortalidade por TB e a letalidade são 
importantes indicadores para acompanhamento das ações de vigilância. Conhecer 
as causas e o perfil dos óbitos dos pacientes notificados com tuberculose pode dar 
indícios para reavaliação de ações de vigilância e controle da doença. A vigilância 
de óbitos relacionados à TB permitirá aumentar a completude dos sistemas de 
informação, elevar a proporção de casos encerrados, corrigir o Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), resgatar os casos subnotificados, avaliar a qualidade do preenchimento da 
declaração de óbito. Todas essas medidas têm a função de melhorar a sensibilidade 
do sistema de vigilância e verificar a efetividade do tratamento. As razões pelas quais 
esse processo ainda não foi estabelecido plenamente devem ser ultrapassadas. A 
utilização da técnica de relacionamento probabilístico entre bases de dados permite 
verificar a confiabilidade dos dados e propor um esquema de vigilância de óbitos por 
TB, além de aprimorar as informações oriundas desses registros e orientar intervenções 
que visem reduzir a morbimortalidade por tuberculose. O uso integrado de bases 
de dados, quando utilizada pela Vigilância Epidemiológica da TB dos municípios e 
estados, torna-se uma ferramenta importante para o monitoramento e avaliação das 
ações de controle da TB.

Introdução 

O SINAN é o principal instrumento para monitoramento dos casos de TB utilizado pela 
vigilância epidemiológica no país. No entanto, quando o óbito é o desfecho de interesse, 
o SIM fornece informações importantes para o diagnóstico de saúde da população, que 
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direcionam a elaboração e implementação de políticas e ações de saúde, visando a eliminar 
ou a diminuir situações de risco (BRASIL, 2001). A causa básica é amplamente utilizada na 
caracterização do diagnóstico da situação de saúde da população. Entretanto, conhecer 
as causas associadas possibilita dimensionar a magnitude de determinadas doenças, as 
quais têm sido ocultadas devido ao enfoque apenas na causa básica (ISHITANI; FRANÇA, 
2001). Laurenti e Buchalla (2000), também destacam que nem sempre a causa básica é 
uma doença ou evento simples de ser prevenido, e, por isso, a análise das causas associadas 
pode ajudar na definição de ações preventivas. A causa básica é utilizada para o cálculo 
do coeficiente de mortalidade por TB, um dos principais indicadores utilizados para o 
monitoramento e avaliação das ações de controle da TB, do diagnóstico ao tratamento. 
No entanto, esse indicador não reflete totalmente a contribuição da TB na mortalidade. 
Sendo a TB uma doença curável, a morte deveria ser um evento raro. Estudar as causas de 
óbito e os fatores associados à sobrevida dos casos de TB permite identificar grupos de 
maior risco e um conjunto de causas que podem aumentar a sua letalidade. Sendo assim, 
intervenções específicas podem ser adotadas para diminuir a ocorrência do evento ou 
desfecho óbito na população.

Objetivos 

Objetivo geral: analisar os fatores associados à sobrevivência de uma coorte de 
casos diagnosticados por TB no município do Rio de Janeiro, em 2006, enfatizando a 
associação com características dos serviços de saúde. Objetivos específicos: (1) analisar 
as causas de morte dos indivíduos que morreram durante e após o tratamento para TB; 
(2) analisar a sobrevivência da coorte de pacientes diagnosticados e notificados por TB; 
e (3) determinar os fatores relacionados ao indivíduo e ao serviço de saúde associados 
à sobrevivência de pacientes que iniciaram o tratamento para TB. 

Metodologia 

Trata-se de um estudo de coorte não-concorrente, de seguimento passivo por 
meio do método de linkage probabilístico entre as bases de dados do SINAN e do 
SIM. A população analisada é proveniente da coorte de pacientes residentes no 
município do Rio de Janeiro diagnosticados e notificados com TB no SINAN, em 2006, 
no mesmo município. Os indivíduos que tiveram o diagnóstico antes de 2006 foram 
excluídos, assim como 74 pacientes que tiveram o diagnóstico modificado após a 
notificação, segundo informação da ficha de acompanhamento do SINAN. A remoção 
de duplicidades dos registros foi realizada previamente ao estudo, seguindo os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). A base de dados do 
SINAN foi disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os 
registros desses pacientes foram relacionados com os da base de dados do SIM do 
estado do Rio de Janeiro, do período de 2006 a 2008, cedidos pela Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro. 

Foram considerados óbitos por TB aqueles que, segundo a Classificação Internacional 
de Doenças, na sua 10ª revisão (CID-10), tiveram a TB como causa básica (A15 – A19). 
Os óbitos com TB referem-se àqueles que registraram a doença como causa associada, 
presente nas linhas A, B, C, D ou II (A15 – A19). Os óbitos referentes a sequelas de TB (B90) 
não foram considerados como caso de óbito pela doença. Utilizaram-se dois períodos 
de tempo como forma de estimar se o paciente estava em tratamento para TB à época 
da morte. O primeiro período iniciou-se a partir da data do diagnóstico até 180 dias, que 
corresponde ao regime de tratamento básico, e o segundo período foi de 181 dias até 
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o final do período de acompanhamento. As análises foram realizadas segundo idade 
(menor que 15 anos, de 15 a 59 anos e 60 ou mais anos), sexo e o tempo de sobrevivência 
foi definido a partir do número de dias transcorridos da data do diagnóstico no SINAN 
até a data de ocorrência do óbito no SIM, e categorizados em menor ou igual a 180 
dias e maior de 180 dias. Na análise de sobrevida, a variável dependente foi o tempo 
de sobrevivência, considerada na sua foram original. Foi realizada a análise exploratória 
usando as curvas de Kaplan-Meier e o teste log-rank para estimar a probabilidade de 
sobrevivência e avaliar os fatores associados com o óbito na análise bivariada. Foi utilizado 
o modelo de sobrevivência de Cox para estimar a associação de fatores do indivíduo e 
da qualidade do serviço de saúde na mortalidade por todas as causas. Foram usados 
nas análises o programa Epi Info 6.04, o pacote estatístico R versão 2.15.3 e a biblioteca 
survival. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Estudo 
em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ), processo nº 180.005/2012.

Resultados 

Ocorreram 825 mortes, das quais 23,0% por TB, 15,9% com TB e 61,1% sem 
menção da TB. 215 óbitos sem menção da TB (aproximadamente metade desse 
conjunto) ocorreram dentro do período de tratamento, ou seja, em até 180 dias, o que 
poderia aumentar em até 164% as causas associadas. Os idosos apresentaram maior 
proporção de mortes por doenças do aparelho circulatório e respiratório, septicemias 
e neoplasias quando comparado a adultos jovens, que tiveram maior proporção de 
mortes relacionadas aos transtornos mentais e comportamentais, a AIDS e a causas 
externas. Quanto ao tempo de sobrevida menor de 180 dias, 63 óbitos sem menção 
da TB tinham registrado baciloscopia positiva no SINAN e deveriam tê-la como causa 
associada, representando um acréscimo de pelo menos 48,1% nos óbitos do SIM 
ocorridos com TB, em 2006. Elaborou-se uma proposta de investigação de óbito por 
TB, a partir de uma relação de causas presumíveis. 

Após investigação, 26 óbitos poderiam ter a causa básica corrigida para TB, e, 
dessa forma, melhorar a qualidade da informação sobre a mortalidade por TB. Assim, 
uma proposta para possível correção da classificação dos óbitos no SIM, a partir do 
linkage com o SINAN, poderia ser realizada tanto pelo acréscimo da TB como causa 
associada e posterior reclassificação da causa básica, como pela investigação de causas 
presumíveis de óbito por TB, considerando os critérios: A. Critérios para inclusão da 
TB como causa associada: (1) paciente notificado no SINAN; (2) sem menção da TB no 
SIM; (3) baciloscopia, cultura ou histopatologia positiva; (4) causa básica diferente de 
causas externas; (5) tempo de sobrevida menor de 180 dias após o diagnóstico de TB no 
SINAN B. Óbitos presumíveis por TB como causa básica, para investigação: (1) paciente 
notificado no SINAN; (2) óbito no SIM com a TB como causa associada ou sem menção 
da TB; (3) baciloscopia, cultura ou histopatologia positiva; (4) tempo de sobrevida 
menor de 180 dias após o diagnóstico; (5) sorologia para HIV ou agravo associado AIDS, 
no SINAN, negativo ou ignorado; (6) causas básicas: doença do aparelho digestivo 
(lesão hepática tóxica – K71), neoplasias (aparelho respiratório inferior – C34.9, C38.3, 
C38.4), doenças do aparelho respiratório inferior (J15.9, J18.0, J18.1, J18.9, J43.9, J44.9, 
J81, J90, J94.2, J96.0, J96.9, J98.4, J98.8), septicemia (A41.9) e sintomas, sinais e achados 
anormais (R00-R09, R50-R69, R95-R99).

Na análise de sobrevivência, destacaram-se a idade maior de 60 anos, ser admitido 
em um hospital com emergência, em um hospital municipal ou geral, ter coinfecção 
HIV/AIDS/TB, ter abandonado o tratamento e reingressado após abandono como 
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fatores de risco para a morte. As variáveis relacionadas ao Programa de Controle da 
Tuberculose (PCT) não mostraram associação com a mortalidade por qualquer causa, 
possivelmente por estarem associadas ao abandono, uma variável intermediária 
nessa relação. Outro destaque foi a diferença entre unidades ambulatoriais e hospitais. 
Indivíduos tratados em unidades ambulatoriais tendem a morrer mais tarde do que 
aqueles admitidos em hospitais. Indivíduos admitidos em hospitais provavelmente 
são mais graves e com alguma complicação.

Conclusão

A tuberculose foi causa importante de morte para os pacientes notificados com 
a doença. Aproximadamente um quarto morreu por TB no período de dois anos 
após o diagnóstico, proporção essa que aumentaria caso reduzíssemos o período 
de seguimento para 180 dias ou se considerássemos a parcela expressiva dos 
óbitos sem menção da TB que parece estar direta ou indiretamente relacionada à 
doença. Nos óbitos com causa básica TB, a causas associadas refletiram a gravidade 
do quadro devido à presença de afecções respiratórias e quadros. A morte em 
função da doença não parece estar exclusivamente relacionada com populações 
reconhecidamente vulneráveis. Os agravos associados a piores desfechos (diabetes, 
transtorno mental e AIDS) foram menos expressivos. Na análise de sobrevida, a 
quantidade de casos atendidos em emergência e o tempo de sobrevivência curto 
apontam para a possibilidade de retardo no início do tratamento. A idade avançada 
associada ao risco de morte pode reforçar essa hipótese, dada a dificuldade de 
realizar o diagnóstico em idosos devido à presença de comorbidades e de confusão 
com outras doenças de sintomas semelhantes que são comuns nesse grupo etário. 
A gravidade dos casos pode estar relacionada com atraso no diagnóstico e falhas no 
tratamento e acompanhamento dos pacientes. A barreira de acesso ao diagnóstico e, 
consequentemente, ao tratamento adequado em tempo oportuno foi uma hipótese 
importante levantada a partir de diferentes resultados dos modelos e deve ser 
ressaltada. Esse estudo destaca a importância do uso do linkage probabilístico como 
uma ferramenta para a vigilância epidemiológica na investigação de óbitos e para 
melhoria das informações do SIM e do SINAN. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

No período recente pudemos notar a crescente valorização da atenção básica (AB), 
seja no âmbito acadêmico, seja no cenário político, por meio de estratégias e programas 
governamentais. A atenção básica tem sido vista como alternativa para a configuração 
de um modelo de atenção à saúde, baseado na constituição de Redes de Atenção à 
Saúde (RAS). Entretanto, postula-se que a recente reorganização da atenção básica 
por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) não tornou mais fácil identificar quais as 
responsabilidades deste nível de atenção no atendimento às demandas que fogem ao 
preconizado nas ações programáticas voltadas para grupos prioritários. No que tange 
à especificidade da atenção às urgências, esse exercício torna-se mais complicado e 
por isso, necessário. Acreditamos que este estudo, mesmo que exploratório, poderá 
contribuir para o conhecimento de um processo que denota ser inicial no âmbito da 
atenção básica, sugerindo mudanças na política nacional de saúde. 

A organização do sistema de saúde necessita que haja clareza das atribuições 
dos diferentes componentes da RAS no que diz respeito à atenção às urgências. Este 
trabalho procurou denotar a importância de se conhecer as interfaces da atenção 
básica com os demais níveis assistências. A transformação das práticas concretas nos 
serviços de saúde anda em descompasso com o que é proposto em normativas e 
produções acadêmicas. O presente estudo faz-se aplicável às necessidades do SUS por 
trazer à tona o debate sobre o que tem sido proposto à atenção básica para lidar com 
as urgências, bem como aponta como estas questões tem sido traduzida na realidade 
concreta da gestão municipal da AB.

Introdução

A AB se diferencia dos demais níveis de atenção por quatro atributos essenciais: 
preferência para ser o primeiro ponto de contato do indivíduo com o sistema de saúde, 
longitudinalidade, integralidade e a coordenação do cuidado (STARFIELD, 2002). Deve 
mediar e ou ofertar o acesso às ações e serviços da rede de atenção das condições 
crônicas e para o atendimento dos casos agudos e crônicos agudizados menos 
complexos (DOURADO, 2013). Mesmo com diversificada produção normativa acerca 
do sistema de atenção às urgências no Brasil e a crescente valorização da AB, não é 
possível evidenciar a incorporação do atendimento às urgências de baixa complexidade 
neste nível (DOURADO, 2013). Isso causa graves reflexos nos demais pontos de atenção, 
facilmente identificado com a superlotação das urgências com demandas de baixa 
gravidade. Enfatiza-se que o acesso inadequado dos usuários aos serviços de urgência 
acarretam danos para os pacientes graves e os não graves, uma vez que estes perdem a 

Trabalho 
Premiado
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possibilidade de continuidade do cuidado e aqueles correm maior risco de vida, dado 
que a agilidade do atendimento tem impacto considerável para o manejo da urgência/
emergência. O acesso à AB ameniza a sobrecarga das urgências e emergências 
desde que seja garantido o atendimento das urgências em tempo e modo oportuno 
(MACHADO; SALVADOR; O'DWYER, 2011). 

A maneira mais concisa de se caracterizar a demanda de urgência é quando a 
contrapomos à emergência. Em ambas há risco de vida potencial, no entanto na 
emergência é iminente, necessitando de atendimento imediato. Na AB, duas distinções 
para as demandas predominam: programada e espontânea. Isso denota que as 
demandas podem ser programadas (agendadas) em conformidade com as linhas de 
cuidado, ou espontâneas, decorrentes de imprevistos ou agravos que leve o usuário 
a procurar atendimento, sem agendamento prévio. Cabe destacar que estão inseridas 
tanto a urgência clínica quanto pode denotar que aquele foi o momento oportuno 
para o usuário procurar o serviço.

Objetivos 

O objetivo geral desse estudo é identificar as atribuições da AB no atendimento 
às urgências expressas nas políticas nacionais de saúde delineadas, principalmente, 
a partir da segunda metade dos anos 2000. Procurou-se compreender de que modo 
a produção normativa relacionada às políticas específicas (atenção às urgências) 
repercutem na AB, e quais seus possíveis desdobramentos para a gestão e organização 
desses serviços em âmbito local.

Metodologia 

A análise de uma política pública abarca tanto o lado institucional e o enunciado 
oficial, quanto permite identificar a correlação de forças e os arranjos sociais que 
constituem tal processo (BAPTISTA; MATTOS, 2011). Como uma primeira aproximação 
com este campo, realizou-se uma incursão que privilegiasse o aspecto formal da 
política, identificando as influências e as mudanças nas políticas ao longo do período 
estudado. O recorte do estudo recai a partir do início dos anos 2000. A primeira 
estratégia utilizada foi dividir a busca das normativas em dois momentos: (1) identificar 
as normas estruturantes para a condução da Rede de Urgência e Emergência que 
contivessem aspectos relacionados à atenção básica e (2) fazer o inverso, identificar nos 
documentos centrais para a atenção básica os conteúdos relacionados ao atendimento 
das urgências nesse nível de atenção. Partiu-se para a sistematização e análise 
propriamente dita. Foi feito uma matriz para identificar o tipo de documento (ato 
normativo ou documento técnico), o ano da publicação, a ementa, autor e a situação 
no momento do levantamento (vigente ou revogada). Para a análise foi elaborada 
outra matriz, contendo a caracterização do documento (número e ano de publicação), 
o conteúdo principal e os aspectos levantados que se relacionavam à atenção básica. 
Essa estratégia foi utilizada tanto para a análise das portarias específicas da RUE quanto 
para as da AB. 

Por fim, a elaboração da narrativa sobre os resultados alcançados procurou 
apresentar em linhas gerais os documentos e portarias analisados, destacando-se os 
aspectos temporais e os elementos que denotavam a influência da política de urgência 
nas normativas e documentos da AB. Enquanto a análise da produção normativa 
procurou identificar o conteúdo, os significados, incentivos e estratégias que têm 
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modulado o atendimento às urgências na AB, a análise das entrevistas permitiu 
identificar como estas questões têm se traduzido para a prática de gestores da AB, de 
quatro municípios da região Metropolitana I do estado do Rio de Janeiro. A seleção 
dos gestores entrevistados se deu de forma aleatória. A pesquisa foi aprovada por 
Comitê de Ética em Pesquisa. Aos entrevistados foram garantidos os preceitos éticos 
de sigilo, anonimato e livre participação. Assim, para divulgação dos resultados, aos 
participantes foi atribuído um código, distribuído de forma aleatória entre os mesmos. 
As entrevistas foram guiadas por roteiro de entrevista semiestruturado. A leitura das 
transcrições possibilitou organização das informações em três dimensões temáticas: 
(1) diretrizes e prioridades para a AB em nível local; (2) papel da atenção básica no 
atendimento das urgências; e (3) principais problemas enfrentados na gestão da 
AB relacionados às urgências. O conteúdo das entrevistas foi agregado nessas três 
dimensões e consolidado em uma matriz, contrapostas aos códigos dos entrevistados. 
Isso permitiu verificar as convergências e divergências na visão dos entrevistados.

Resultados 

As diretrizes, estratégias e incentivos relacionados à estruturação da rede de 
urgência e emergência influenciaram em diferentes aspectos a conformação da política 
de atenção básica no período analisado. De forma geral, pode-se notar um maior 
adensamento das atribuições da AB no atendimento às demandas espontâneas e às 
situações de urgência, gradativamente incorporadas pelas normativas e documentos 
analisados. Na visão dos gestores, ainda são enormes os desafios das novas atribuições 
previstas para organização dos serviços em âmbito local. O estudo permitiu identificar 
que a formulação de atributos específicos da AB no atendimento às urgências teve início 
entre os anos de 2002 e 2003, e se deu anteriormente à publicação da Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) em 2006. Destacam-se: a definição da responsabilidade da 
AB no atendimento à demanda espontânea e primeiro atendimento às urgências; a 
indicação dos insumos e medicamentos adequados para o manejo dessa demanda e a 
necessidade de implantação de salas que permitissem a observação de pacientes por 
até oito horas. Parte dessas atribuições se expressaram na própria PNAB, como é o caso 
da reafirmação da responsabilidade desse nível de atenção quanto ao atendimento de 
demandas espontâneas e urgências, atrelada às atribuições específicas de médicos e 
enfermeiros. A presença maior de conteúdos relacionados à urgência somente pôde 
ser notada nos documentos publicados a partir de 2011. Dentre eles a reformulação da 
política nacional de atenção básica, o Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade 
(PMAQ), a Autoavaliação para Melhoria da Qualidade (AMAQ) e os dois volumes do 
Caderno de Atenção Básica “Acolhimento à Demanda Espontânea”. 

Nesses documentos há a definição da demanda espontânea como responsabilidade 
de cada membro da equipe multiprofissional; a exigência da sala de observação como 
parte da estrutura mínima das unidades básicas da saúde (UBS) e a flexibilização para 
o médico cumprir parte de sua carga horária em outros serviços da rede de urgência, 
além de ser possível encontrar a descrição dos insumos e medicamentos recomendados 
para o manejo adequado dos casos de urgência na AB. As entrevistas deixaram 
transparecer que os entrevistados estão inseridos em realidades diferentes no que diz 
respeito à disponibilidade de estrutura física, mão de obra e insumos adequados para 
o manejo das situações de urgência. Mesmo assim, somente um dos entrevistados 
demonstrou não perceber o papel da AB no manejo desses casos, talvez provocado 
pelas dificuldades materiais e pouco investimento destinado à organização da AB, 
no seu município. Aponta-se que as mudanças sofridas na política de atenção básica, 
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em decorrência das políticas de urgência, tem tido um tímido desdobramento para a 
prática da gestão local. Ressalta-se que o papel da AB no atendimento às urgências 
permeia o discurso, mas, não se traduz para práticas concretas, uma vez que a maioria 
dos entrevistados afirmou que as UBS de seus municípios não conseguem absorver as 
demandas não programadas e que a maior parte das urgências, quando chegam às 
unidades, são transferidas para a unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospitais.

Conclusão

A análise das portarias listadas nessa monografia demonstrou que as normativas 
produzidas para regulamentar os serviços de urgência, procuraram incluir as 
atribuições e especificações para a participação da atenção básica, com maior grau de 
elaboração no início dos anos 2000. A medida que foram sendo produzidas as políticas 
específicas da AB, o investimento conceitual e técnico em torno dessas atribuições 
foi sendo deixado à cargo da produção normativa específica da AB. Vale ressaltar que 
os caminhos percorridos na análise dessas políticas, das entrevistas com gestores do 
âmbito municipal e a visita à literatura pesquisada, indica que a interface entre as 
políticas de urgência e de atenção básica merece ser valorizada em outros estudos. 
O tema suscita que há uma mudança no modelo assistencial até então preconizado, 
indicando uma possível inflexão na política. A análise de um período histórico mais 
longo, bem como entrevistas com gestores do âmbito federal, permitirá identificar 
aspectos que denotem continuidades e mudanças nas políticas; interesses, disputas e 
arranjos envolvidos na construção do papel da AB no atendimento às urgências.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Este estudo justifica-se por possibilitar uma análise sobre a educação permanente 
e sua capacidade político-pedagógica, apresentando-a como uma estratégia capaz 
de contribuir para a reorganização do modelo de atenção em saúde reconhecendo 
o caráter educativo do trabalho. Sua relevância está em propiciar a problematização 
quanto à construção da ação educativa no trabalho, assim como das práticas educativas 
vivenciadas no trabalho, trazendo para o debate a importância da aprendizagem 
significativa. E para isso, discute a importância da educação permanente e sua 
relação com a organização do serviço de saúde. Há de se pensar se a ação educativa 
contribuiu para criar condições para uma análise crítica acerca das práticas de saúde 
auxiliando quanto à elaboração de intervenções no trabalho ou na atuação social, 
de acordo com os preceitos da educação permanente, ou se a atividade propiciou 
atualização de temas e acumulação individual, sem explicitar as possibilidades de 
utilização das informações ofertadas. 

Ressalta-se a importância em explicitar e construir sentidos compartilhados quanto 
às concepções político-pedagógicas relativas à saúde e educação contidas nas ações 
educativas. Há de se compreender que a aprendizagem se processa na medida 
da reflexão sobre a ação, do pensamento sobre o vivido. Ações e vivências que são 
sempre permeadas por interesses e posições. Com isso, é preciso reconhecer que as 
relações sociais entre atores, operando práticas educativas em ato, são influenciadas 
por concepções pedagógicas, de saúde e desejos de transformações ou manutenção 
de uma realidade. Assim, a valorização do trabalho e da prática de saúde apresenta 
grande relevância por constituírem um espaço de aprendizagem em ato para a sua 
transformação (BRASIL, 2005).

Introdução

Este trabalho apresenta como grande eixo temático à educação permanente 
em saúde (EPS), aqui tratada a partir de relatos de experiência, acerca das práticas 
de educação permanente implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a 
instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) a partir 
de 2004. Ao se pensar nos ambientes de trabalho em saúde, se faz necessário, uma 
permanente circulação de conhecimentos mediante a problematização das situações 
cotidianas de modo que o profissional de saúde seja capaz de gerenciar e organizar 
o seu processo de trabalho. De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 
1988, inciso 3º, compete ao SUS “ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde”, tendo em mente a descentralização da gestão, o atendimento integral e a 
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participação social, instituído no artigo 198 da mesma Constituição. (BRASIL, 1988). 
Daí a importância das capacitações, formação e educação permanente em saúde visto 
a necessidade de uma nova prática para o enfrentamento dos problemas de saúde 
da população, onde os processos educacionais são instituídos como o principal eixo 
de redefinição do fazer saúde. A educação permanente é tida como um processo de 
aprendizagem que acontece no ambiente de trabalho onde o ato de aprender e de 
ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e do trabalho. Está baseada 
na aprendizagem significativa que ocorre mediante a problematização do processo 
de trabalho em que se está inserido, almejando-se a transformação das práticas 
profissionais (BRASIL, 2009). A ausência de práticas de educação permanente dificulta 
o processo de mudanças nas práticas de saúde. A educação permanente como política 
de educação na saúde envolve a contribuição do ensino à construção do SUS, ou seja, 
constitui-se como uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de 
trabalhadores para a saúde. (CECCIM; FERLA, 2009).

Objetivos

Objetivo geral: analisar as práticas de educação permanente identificadas em 
relatos de experiência, implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição 
da Política Nacional de Educação Permanente a partir de 2004 considerando seu aspeto 
político e conceitual. Objetivos específicos: (1) identificar as práticas de educação 
permanente implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição da 
política de EPS; (2) analisar as práticas de educação permanente implementadas nos 
serviços de saúde considerando o aspecto político e conceitual de EPS.

Metodologia

Trata-se de um estudo bibliográfico realizado mediante a busca de artigos e livros 
relacionados ao eixo temático e ao objeto de estudo. Utilizou-se como base de dados 
Literatura Latinoamericana e do Caribe (LILACS) da Biblioteca Virtual em Saúde e a 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), por serem as bases de dados indexadas que 
concentram o acervo de periódicos científicos brasileiros, visto o interesse em pesquisar 
os estudos publicados no Brasil relacionados à temática deste trabalho após a instituição 
da PNEPS em 2004. Após a leitura e seleção do material a compor a análise e discussão 
deste estudo, constatou-se que os trabalhos, ao relatar a experiência quanto às práticas 
de educação permanente implementadas nos serviços de saúde apresentavam em seu 
texto a EPS no processo de formação dos profissionais de saúde; a EPS como diretriz 
para reorganizar os modelos de atenção quanto às mudanças nas práticas de saúde; os 
pólos de educação permanente e a formação dos facilitadores; a utilização da educação 
permanente na gestão de coletivos; a educação à distância como estratégia de educação 
permanente estimulando a descentralização no processo de formação profissional; e as 
limitações e desafios quanto à implementação da educação permanente.

Após análise desses achados, foram estabelecidas como categorias de análise: (1) 
práticas de educação permanente como estratégia político-pedagógica nos serviços 
de saúde no Brasil. Nesta categoria foram discutidos quatro trabalhos sobre curso 
de tutores e facilitadores em EPS; pólos de EPS; projeto de profissionalização dos 
trabalhadores da enfermagem. São os autores: Lima et al (2010); Mendonça et al (2010); 
Nicoletto et al (2009); e Mancia et al (2004); (2) práticas de educação permanente sob 
o aspecto político e conceitual de EPS. Nesta categoria foram discutidos 11 trabalhos 
sobre educação à distância (EAD) para docentes do departamento de saúde da 
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Universidade Estadual da Feira de Santana (UEFS); curso Atenção Integrada às Doenças 
Prevalentes da Infância (AIDPI); rede de educação permanente em atenção oncológica; 
educação permanente como estratégia de organização para o serviço de enfermagem; 
capacitação para profissionais de enfermagem de um hospital universitário; EPS 
na estratégia saúde da família (ESF); capacitação para ACS sobre cuidados à criança 
asmática; EPS para cirurgiões-dentistas; EPS no Conselho Municipal de Saúde; oficina 
de atualização em diabetes mellitus; rodas de educação permanente. São os autores: 
Oliveira (2007); Feliciano et al (2008); Vincent (2007); Ferreira et al (2006); Costa et al 
(2010); Coriolano et al (2012); Thiollent et al (2011); Nunes et al (2008); Alencar (2012); 
Rodrigues et al (2010); e Cardoso (2012); e (3) desafios quanto à implementação das 
práticas de educação permanente nos serviços de saúde no Brasil A terceira categoria 
de análise foi construída após a constatação das limitações e entraves quanto à 
implementação da EPS nas práticas dos serviços de saúde, evidenciados após a leitura 
e análise dos 15 trabalhos discutidos neste estudo. E para fundamentar essa discussão, 
foram selecionadas outras referências.

Resultados 

Este estudo evidencia a capacidade pedagógica da EPS, no que tange a 
descentralização e disseminação do processo de formação dos trabalhadores da saúde, 
de modo a estimular a criação de espaços de discussão e aprendizado em prol da 
construção do conhecimento de forma coletiva. Aponta a necessidade de articulação 
entre os profissionais de saúde, a gestão, as instituições de ensino e os usuários, de 
modo a possibilitar a integralidade das ações e a intersetorialidade, visto a superar a 
fragmentação do processo de trabalho. Através da discussão sob o aspecto político e 
conceitual quanto às práticas de EPS implementadas nos serviços de saúde no Brasil 
após a instituição da PNEPS em 2004, constata-se a necessidade de articulação entre as 
estratégias de educação permanente e educação continuada de modo a potencializar a 
sua abordagem político-pedagógica quanto à qualificação profissional. Evidencia que 
é preciso uma maior discussão quanto às questões políticas e conceituais da EPS junto 
aos profissionais, pois muitas práticas instituídas como EPS, na verdade expressavam-se 
sob o aspecto de educação continuada. Foram poucos os relatos de experiência que de 
fato representavam práticas de EPS implementadas nos serviços de saúde, assim, como, 
a articulação entre as duas estratégias de formação e transformação das práticas de 
trabalho, o que dificulta o reconhecimento dessas práticas, assim como a sua aplicação 
no processo de trabalho, assim como as mudanças esperadas nas práticas de saúde. 

Questiona-se, se de fato a atualização dos conhecimentos, assim como a 
aprendizagem originada no cotidiano do trabalho mediante a aprendizagem 
significativa, seriam suficientes para promover a transformação das práticas de 
trabalho, daí a necessidade de construir e gerenciar os sistemas de avaliação, tendo 
como referência a categoria trabalho como princípio educativo (MOTTA, 2008). 
Aponta-se a necessidade de superar a formação profissional orientada pelo modelo 
biomédico, que se traduz na fragmentação do processo de trabalho; a construção 
de práticas que considerem o contexto em que se dá a organização do trabalho; a 
criação de espaços de discussão de modo a propiciar o enfrentamento dos problemas; 
necessidade de apoio da gestão com o intuito de institucionalizar a EPS; e a elaboração 
de planejamento quanto ao desenvolvimento das práticas de EPS que também propicie 
o reconhecimento dessas práticas. Pensando em estratégias possíveis com o intuito de 
possibilitar a implementação das práticas de EPS, propõe-se a articulação em rede das 
escolas de saúde pública, já que as redes constituem-se como espaços e se constroem 
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permanentemente as possibilidades de intercâmbio, que facilitam o desenvolvimento 
de competência, a circulação de informações, e onde se potencializam as capacidades 
de produção e transferências de tecnologias. (MOTTA, 2008).

Conclusão

A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) depende da formulação de 
políticas para o setor que venham a ocorrer em espaços que concretizem a aproximação 
entre a construção da gestão descentralizada do SUS, o desenvolvimento da atenção 
integral à saúde, e responsabilidade do conjunto integrado do sistema de saúde, à luz 
do fortalecimento da participação popular, com poder deliberativo. (BRASIL, 2004). A 
EPS apresenta-se como uma proposta de ação estratégica capaz de contribuir para a 
transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e para 
a organização dos serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de 
saúde, em suas várias esferas de gestão, e as instituições formadoras. Ao se colocar em 
evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS, por meio da implementação da 
educação permanente propõem-se a agregação entre desenvolvimento individual e 
institucional; entre serviços e gestão setorial; e entre atenção e controle social, visando 
à implementação dos princípios e das diretrizes constitucionais do SUS. 

A política de EPS proposta pelo Ministério da Saúde reforça a importância da 
problematização ao afirmar que a reflexão sobre a qualidade da atenção individual, 
coletiva e sobre a organização do sistema de saúde tem a possibilidade de reorganizar 
os processos formativos, transformando as práticas educativas e de assistência à saúde. 
A experiência da problematização favorece o desenvolvimento de escutas, de práticas 
cuidadoras em que o sujeito é o centro e visto de forma integral. (CECCIM, 2005). Desta 
forma, há de se reconhecer a importância e investir na implementação das práticas de 
EPS, visto a sua possível contribuição quanto à organização do serviço de saúde, quanto 
ao atendimento das necessidades sociais em saúde, ao acesso universal e contínuo ao 
serviço, quanto à integralidade do cuidado e da atenção, e valorização dos profissionais 
de saúde por meio de estímulo à sua formação contínua.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam importantes problemas de saúde 
pública, pois são a primeira causa de morte no país. Neste contexto, destacam-se a 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) como os mais importantes 
fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Possuem 
diversos aspectos em comum tais como: etiopatogenia, fatores de risco, facilidade de 
diagnóstico, necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar, tratamentos 
não medicamentoso e medicamentoso e dificuldade de adesão às recomendações 
prescritas (BRASIL, 2006b, BRASIL, 2006c; BRASIL, 2006d). Diante do agravamento desse 
cenário no âmbito nacional, o Ministério da Saúde (MS) em 2001, desenvolveu o plano de 
reorganização da atenção a hipertensão e diabetes na rede básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para a prevenção e controle da HAS e DM.

Em 2002, novas estratégias foram incorporadas na rotina das unidades ambulatoriais 
do SUS, através do Programa HIPERDIA (BRASIL, 2002, BRASIL, 2001). A partir do 
cadastramento dos usuários hipertensos e diabéticos em formulário padronizado buscou 
favorecer sua vinculação e acompanhamento e garantir o recebimento de fármacos 
para o tratamento medicamentoso (BRASIL, 2011). Nessa perspectiva, a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) configura-se como elemento-chave no desenvolvimento das 
ações de controle da HAS e DM. A ESF, mediante as ações da equipe multidisciplinar, 
atua na promoção da saúde, na prevenção, recuperação e reabilitação dessas doenças, 
na manutenção da saúde e no estabelecimento de vínculos de compromisso e de 
corresponsabilidade. Tais vínculos são decisivos para o sucesso do tratamento não 
medicamento e medicamentoso pelos hipertensos e/ou diabéticos, pois quanto maior 
o grau de participação dos usuários como protagonistas no cuidado à saúde, maior será 
sua adesão ao plano terapêutico proposto (BRASIL, 2006a).

Introdução

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), se caracterizam por ter uma etiologia múltipla, longos períodos de 
latência, curso prolongado, origem não infecciosa, por sua associação a deficiências e 
incapacidades funcionais e, também, por ser um conjunto de doenças que têm fatores 
de risco semelhantes. Entre elas encontramos a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e a Diabetes Mellitus (DM) (BRASIL, 
2008). Este trabalho trata-se de uma pesquisa-ação, estruturada através de um 
projeto de intervenção. Sua concepção manteve estreita associação com a resolução 
de um problema elencado a partir da realidade da USF São Bento, após a análise 
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situacional. A unidade de saúde da família (USF) de São Bento localiza-se na zona rural 
do município de Amélia Rodrigues/BA e possui uma equipe multidisciplinar formada 
por um médico, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, um dentista, uma 
atendente de consultório dentário, dez agentes comunitários de saúde (ACS), três 
agentes comunitários de endemias (ACE), uma recepcionista e uma atendente de 
serviços gerais.

Segundo os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 
consolidados em dezembro de 2011, esta USF possui 1.254 famílias (população da 
área sob a responsabilidade desta equipe), 443 usuários hipertensos e 104 usuários 
diabéticos, sendo que, aproximadamente, 80% desses usuários são acompanhados 
pela USF (BRASIL, 2011). Dentre os problemas enfrentados nesta unidade relacionados 
com a atenção aos hipertensos e diabéticos, destaca-se a baixa adesão dos usuários 
hipertensos e/ou diabéticos ao tratamento medicamentoso. Assim, o tema central da 
pesquisa é a melhoria da atenção à saúde dos usuários portadores de Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).

Objetivos

Objetivo geral: melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso dos usuários 
hipertensos e/ou diabéticos da Unidade de Saúde da Família (USF) de São Bento. 
Objetivos específicos: avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso dos usuários 
hipertensos e/ou diabéticos e monitorar a atenção prestada pela USF aos seus usuários 
hipertensos e/ou diabéticos.

Metodologia 

O estudo teve início a partir da apresentação do projeto de intervenção aos 
membros da equipe da USF e do instrumento da medida da adesão ao tratamento 
medicamentoso (Brief Medication Questionaire (BMQ). Este encontro objetivou o 
debate sobre a proposta da pesquisa e esclarecimentos quanto ao questionário, o que 
abrangeu sua pertinência ao estudo, seu conteúdo e aplicabilidade. A intervenção 
iniciou em outubro de 2012 e foi concluída em fevereiro de 2013 e foi proposta para 
abranger todos os hipertensos e/ou diabéticos residentes na área de abrangência, 
assim como os profissionais da equipe multidisciplinar da USF. Consistiu na avaliação 
inicial da adesão ao tratamento pelo teste BMQ nos meses de outubro a dezembro 
de 2012, na realização de atividades educativas com hipertensos e/ou diabéticos com 
enfoque na orientação ao uso correto do tratamento medicamentoso após a avaliação 
inicial e na avaliação final da adesão realizada no mês de fevereiro de 2013. Incluiu 
ainda as ações de capacitação da equipe multidisciplinar para as atividades educativas 
que foram desencadeadas na segunda semana da intervenção.

A escolha do BMQ como instrumento de medida da adesão dos usuários 
hipertensos e/ou diabéticos ao tratamento medicamentoso ocorreu durante a etapa 
de elaboração do estudo, que incluiu a revisão bibliográfica sobre o tema. O BMQ é 
um teste composto por 11 perguntas e que possibilita avaliar a adesão ao tratamento 
medicamentoso. Os problemas encontrados pelo BMQ são divididos em três domínios: 
regime, crença e recordação. Esses domínios são obtidos comparando as respostas 
dos usuários às perguntas com a prescrição médica, pelo registro do prontuário dos 
usuários acompanhados na USF ou receita médica prescrita por outros médicos ou 
serviços de saúde apresentada pelos usuários. O usuário que apresentar “nenhuma 
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resposta positiva” no teste é classificado como “aderente”, “resposta positiva em um dos 
três domínios” é classificado como “provável aderente”, “resposta positiva em dois dos 
três domínios” é classificado como “provável baixa adesão” e o usuário que apresentar 
resposta positiva nos três domínios (regime, crença e recordação) é classificado “como 
baixa adesão” (BEN; NEUMANN; MENGUE, 2012). A aplicação do BMQ aos hipertensos 
e/ou diabéticos ocorreu no domicílio pelos ACS e pela enfermeira da USF ou nos 
encontros de educação em saúde, mediante consentimento informado do entrevistado. 
As estratégias empregadas nas atividades coletivas de educação em saúde incluíram 
apresentação de slides e vídeos, debates, a utilização de tabelas para organizar a 
prescrição de medicamentos e o sorteio de exemplares de porta-remédio.

Resultados 

De acordo com o cadastro dos ACS, que inclui informações de toda a população 
da área sob a responsabilidade desta equipe, haviam 498 pessoas identificadas como 
portadoras de HAS e/ou DM. Quanto ao tipo de morbidade, 79,1% destas pessoas 
tinham hipertensão, 11,1% eram diabéticos e 9,8% apresentavam as duas doenças. A 
proporção de hipertensos e/ou diabéticos residentes na área de abrangência da USF 
com avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso pelo BMQ foi de 43,6% ao final 
do estudo. Os resultados apresentados a seguir se referem apenas aos hipertensos e 
diabéticos que responderam ao BMQ durante a intervenção. Dos 217 hipertensos e/ou 
diabéticos avaliados pelo BMQ até o final do estudo, a maioria eram mulheres (79,7%). 
As pessoas com 60 ou mais anos de idade representaram 53,5% dos cadastrados 
para o estudo. Com relação à cor da pele, 59,9% foram avaliados como pardos, 29,0% 
como negros e os demais como brancos (11,1%). Na investigação da escolaridade, 
a informação não foi conhecida para quatro respondentes. Entre os demais, 21,6% 
eram analfabetos e, dos escolarizados, a maioria (87,4%; n=146) tinha primeiro grau 
incompleto. A proporção de hipertensos e/ou diabéticos cadastrados no HIPERDIA foi 
de 55,8% no quarto mês do estudo e representou um acréscimo de 37,5% na inscrição 
de usuários no referido programa em relação ao resultado inicial de 40,0%. 

A análise quanto à verificação de registro dos medicamentos atualizados mostrou 
que a prevalência média deste indicador foi de 74,6%, com mínimo de 70,2% (segundo 
mês) e máximo de 77,1% (primeiro mês). Entre os hipertensos e/ou diabéticos 94,3% 
utilizava medicamentos cadastrados na Farmácia Popular ou no Programa HIPERDIA 
no primeiro mês do estudo. Este proporção foi de 97,1% no segundo mês, de 98,2% 
no terceiro e de 98,2% no último. Quando foi investigado se todos os medicamentos 
utilizados pelo hipertenso e/ou diabético faziam parte destes cadastros as prevalências 
foram um pouco menores: 78,6% no primeiro mês do estudo, 83,6% no segundo, 
84,8% no terceiro e 85,35 no quarto. Com relação ao recebimento de orientações 
sobre o cumprimento correto do tratamento medicamentoso foi possível investigar 
sua frequência apenas nos dois últimos meses da intervenção, pois estas orientações 
estavam programadas para acontecerem durante os encontros coletivos com os 
usuários. Assim, do total de hipertensos e/ou diabéticos, 46,5% receberam alguma 
orientação sobre a utilização correta de medicamentos. A baixa adesão ao tratamento 
medicamentoso foi verificada em 7,8% dos 217 respondentes ao BMQ ao terceiro mês 
do estudo. Foram classificados como aderentes 27,2% dos hipertensos e/ou diabéticos, 
como de provável aderência 35,5% e como de provável baixa aderência 29,5%. Dos 
17 hipertensos e/ou diabéticos com baixa adesão, dez não responderam ao segundo 
questionário que foi aplicado no último mês do estudo. Entre os sete respondentes, 
cinco passaram para aderentes e dois para prováveis aderentes.
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Conclusão

Após os quatro meses da intervenção, constatou-se que os objetivos inicialmente 
propostos, de avaliar a adesão e monitorar a atenção prestada aos usuários 
hipertensos e/ou diabéticos da USF foram cumpridos, mesmo que de forma parcial, 
e que provavelmente trouxeram melhoria da adesão ao tratamento medicamento. 
A avaliação quanto a melhoria da adesão ao tratamento medicamentoso entre os 
hipertensos e/ou diabéticos ficou comprometida em função do reduzido número 
de testes BMQ aplicados ao final da intervenção, especialmente aos usuários que 
foram classificados como de baixa adesão no primeiro questionário. Mas, apesar 
disso, podemos verificar que os sete usuários de baixa adesão na primeira etapa 
passaram para aderentes ou prováveis aderentes, o que pode estar refletindo 
influência positiva da intervenção. Basta que os usuários hipertensos e/ou diabéticos 
sejam avaliados pela equipe, e que, a partir do resultado, sejam traçadas estratégias 
adequadas com este objetivo. Espera-se que a gestão central apoie e fortaleça este 
tipo de oportunidade para os demais profissionais de saúde, que seja estabelecida 
uma rotina de supervisão das atividades compartilhada com a equipe de saúde e 
voltada às demandas da população, e que a comunidade se aproprie da proposta, 
contribuindo assim com sua continuidade e aperfeiçoamento.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Conforme preceitos constitucionais e infraconstitucionais, a saúde deve ser 
um direito de todos, sob o dever e responsabilidade do estado e tendo, com a 
descentralização, a participação e responsabilidade sob as ações de cura e de 
prevenção distribuídas entre todos os níveis de governo: federal, estadual e municipal. 
Nesse contexto, surgem as mais diversas políticas públicas na área da saúde, ou seja, 
políticas que respondem a um problema público, não se importando se o tomador de 
decisão tem personalidade jurídica estatal ou não estatal. Como importante subgrupo 
destas políticas, estão as políticas governamentais, isto é, políticas elaboradas e 
estabelecidas por atores governamentais, ou seja, aquelas emanadas pelos diversos 
poderes (legislativo, executivo e judiciário) ou pelos diversos níveis de gestão (federal, 
estadual ou municipal). 

Dentre as diversas políticas surgidas ao longo das últimas décadas destaca-se a 
Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência que tem, entre seus 
objetivos, a promoção da qualidade de vida; a atenção integral à saúde, desde a 
atenção básica até sua reabilitação; a capacitação de recursos humanos; e a organização 
e funcionamento dos serviços, com vistas a proteger a pessoa com deficiência. Tal 
política ainda estabelece as orientações gerais para a elaboração de planos, projetos e 
atividades voltados à saúde das pessoas com deficiência nos estados, distrito federal e 
municípios. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como foco de estudo o Centro 
Odontológico de Atenção à Pacientes com Necessidades Especiais (COAPE), criado em 
1996, em Juiz de Fora/MG, um serviço odontológico especializado, de caráter público, 
voltado à pacientes portadores de necessidades especiais (PNE) do município e região. 
Tal serviço tem buscado, ao longo de mais de 16 anos de existência, realizar ações em 
prol da melhoria da qualidade de vida e de assistência desses pacientes.

Introdução 

A atual constituição brasileira preconiza o direito à saúde, garantido por políticas 
econômicas e sociais para redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
como um direito de cidadania. O Sistema Único de Saúde (SUS), a mais abrangente e 
ambiciosa política pública de saúde já formulada no país é, segundo a Lei nº 8.080/90, 
constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, 
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e fundações mantidas pelo poder público. Também diz que ações e serviços públicos 
de saúde são desenvolvidos segundo os princípios da universalidade de acesso aos 
serviços de saúde, à integralidade da assistência exigida para cada caso, além da 
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 
e da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. Assim, os serviços de saúde devem se organizar para oferecer todas as ações 
requeridas para a atenção integral, entendida como o direito que o cidadão tem ao 
atendimento do conjunto de todas as suas necessidades. A integralidade deve ser 
exercida por todos os profissionais de saúde, não se restringindo apenas à perspectiva 
de abolir o sofrimento gerado pela doença ou de evitar tal sofrimento. A compreensão 
do conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que o usuário apresenta 
constitui seu principal sentido. 

O Censo Demográfico de 2010 revelou que 23,9% da população brasileira tinham 
algum tipo de deficiência. Salienta-se que pessoas com deficiência é um grupo bem 
heterogêneo e pode reunir em uma mesma categoria indivíduos com vários tipos de 
deficiência física, sensorial, intelectual e mental, o que faz com que ações de saúde 
voltadas a essa população precisam considerar as diferentes necessidades. Os direitos 
das pessoas portadoras de deficiências foram assegurados em diferentes campos e 
aspectos da constituição. O artigo nº 23 diz ser competência comum das três esferas de 
gestão cuidar da saúde e assistência pública das pessoas portadoras de deficiências e o 
artigo nº 24 assegura que todos os níveis de governo devem legislar sobre a proteção e 
integração social das pessoas com deficiência. Os pacientes com necessidades especiais, 
particularmente aqueles portadores de distúrbios mentais e comportamentais, são 
acometidos por doenças bucais, principalmente cárie e doença periodontal. Esta 
última é a condição bucal mais preocupante já que a negligência com a higiene bucal, 
presente nestes pacientes, leva ao seu fator etiológico principal, qual seja, o acúmulo da 
placa bacteriana. Visando atender a este grupo de pacientes, o COAPE busca preencher 
a demanda de serviços odontológicos especializados de atenção, como procedimentos 
com necessidade de anestesia geral e atendimento clínico especializado não presente 
na rede pública local. 

Objetivos 

Objetivo geral: analisar a evolução dos atendimentos de assistência odontológica 
especializada, realizados nos últimos seis anos (de 2007 a 2012, inclusive), pelo COAPE 
de Juiz de Fora – MG, aos portadores de necessidades especiais. Objetivos específicos: 
(1) fazer um levantamento do número de atendimentos realizados nos últimos seis anos; 
(2) identificar avanços e retrocessos que por ventura tenham ocorrido na evolução do 
COAPE, quando do acompanhamento a pacientes especiais; e (3) mostrar evidências 
da necessidade de manutenção de um serviço direcionado à saúde bucal para os PNE.

Metodologia 

A análise e investigação em serviços de saúde possuem relevância por produzir 
conhecimento sobre os sistemas e serviços de saúde, com o objetivo de orientar o 
desenho de políticas e a melhoria do desempenho. Este desafio visa a criar condições 
que viabilizem o pleno desenvolvimento de políticas de saúde e, consequentemente, 
do SUS. Em particular, observa-se que a situação da saúde bucal de PNE tem sido pouco 
estudada, por isso o interesse em estudar uma instituição especializada em prestar esse 
tipo de atendimento. Para realizar o presente trabalho, utilizou-se como ferramenta de 
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pesquisa o estudo de caso, entendido como sendo o estudo de uma situação particular 
de investigação exclusiva para atender a um determinado e único evento. O estudo de 
caso é definido como sendo uma estratégia na qual o pesquisador decide trabalhar 
sobre uma quantidade muito pequena de unidades de análise. A observação é feita 
no interior de cada caso. A potência explicativa desta estratégia se apoia na coerência 
da estrutura das relações entre os componentes do caso, assim como na coerência 
das variações dessas relações no tempo. A potência explicativa decorre, portanto, da 
profundidade da análise do caso e não do número de unidades.

Em particular, neste caso, foi feito um levantamento de todos os atendimentos 
realizados no COAPE, utilizando documentos próprios, buscando analisar a evolução 
dos atendimentos nele realizado e as competências de gestão empregadas para 
assistência destes usuários especiais, no serviço odontológico e em nível hospitalar. A 
ideia inicial do presente trabalho era fazer um levantamento de todos os atendimentos 
realizados anualmente no COAPE, desde o início de suas atividades em dezembro de 
1996. Infelizmente, por problemas encontrados nos registros, não foi possível obter 
dados relativos aos anos de 2003 a 2006, motivo pelo qual se optou por realizar o 
levantamento apenas nos últimos seis anos, ou seja, de 2007 a 2012, inclusive. Desta 
forma, foi realizado um levantamento do número mensal e anual dos pacientes que 
procuram o COAPE por necessitar de assistência odontológica com cuidados especiais, 
não apenas aqueles que chegam via Central de Marcação de Consultas (CMC), mas 
todos os pacientes encaminhados por todas as vias de entrada, que recebem tratamento 
odontológico em unidade anexa ao Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora Dr. 
Mozart Geraldo Teixeira. A consulta aos dados foi feita com autorização da Secretaria 
de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Subsecretaria de Redes 
Assistenciais (SSRA), com o aval da Chefia do Departamento de Saúde Bucal/SSRA/SS/
PJF e da Coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO/COAPE), para 
realização da pesquisa documental. 

Resultados 

Os pacientes chegam ao COAPE por agendamento via CMC, demanda espontânea, 
retorno e ou atendimento de urgência e emergência. Cada consultório de atendimento 
convencional e ou especializado atende de oito a dez pacientes/dia e, para atendimentos 
em Centro Cirúrgico (CC), de até três atendimentos/dia. Esse, ocasionalmente, pode 
funcionar como consultório atendendo até dez pacientes/dia. Os atendimentos 
ocorrem de segunda a sexta-feira, com atendimento também aos sábados, incluindo 
os casos de urgência e emergência. Desde o início de suas atividades, o COAPE 
apresentou número considerável de atendimentos. Já no primeiro mês de atividades, 
quando de sua implantação em dezembro de 1996, houve 317 atendimentos e no 
primeiro ano, em 1997, foram registrados 6.462 atendimentos (média mensal de 538,5 
atendimentos). O total de atendimentos realizados no período de 2007 a 2012 foram, 
respectivamente: 7.094, 7.074, 8.059, 8.135, 9.029 e 8.465 atendimentos, incluindo 
consultas, procedimentos odontológicos variados (convencionais ou especializados), 
atendimentos de urgência e emergência, procedimentos cirúrgicos e retorno daqueles 
já em tratamento, procedimentos de avaliação de risco cirúrgico e outros necessários, 
tais como aferição de pressão, glicemia e eletrocardiograma. O número mensal de 
atendimentos durante os anos avaliados variou de um mínimo de 457 atendimentos 
(fevereiro/2007) a 874 atendimentos (novembro/2011). Em relação ao número anual 
de atendimentos, pode-se observar que o menor número de atendimentos ocorreu 
em 2008, com 7.074 atendimentos/ano, e o pico máximo aconteceu em 2011, com 
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9.029 procedimentos. As médias mensais de atendimentos nos anos analisados foram: 
591,17 em 2007; 589,5 em 2008; 671,58 em 2009; 677,92 em 2010; 752,42 em 2011 e 
705,42 em 2012. 

No ano de 2011 foi observado substancial aumento atingindo o patamar de 9.029 
atendimentos/ano, com menor número de atendimentos ao longo dos meses de 
janeiro, maio e julho (média de 647 atendimentos/mês) e picos de atendimento em 
abril, setembro, outubro e novembro (média de 862,25 atendimentos/mês), sendo 
que os outros meses apresentaram média de 727,8 atendimentos/mês. Tal aumento 
pode ser creditado a mudanças ocorridas no serviço caracterizadas pelo aumento 
do número de cirurgias realizadas em função da contratação de mais um anestesista, 
um cirurgião dentista e um técnico de saúde bucal. Em 2012, houve decréscimo em 
relação ao ano anterior, provavelmente pela acentuada diminuição dos atendimentos 
em janeiro e maio (média de 540,5 atendimentos/mês). Nos demais meses houve 
manutenção dos atendimentos, com média de 738,4 atendimentos/mês. Observa-se 
aumento progressivo do número de pacientes atendidos ao longo dos anos, porém, é 
preciso que haja empenho por parte dos gestores não só na manutenção dos recursos 
e dos profissionais, como também aumentar o investimento, visto que a melhoria do 
corpo funcional em 2012 trouxe aumento substancial no número de atendimentos.

Conclusão 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência prevê a igualdade 
da assistência, assegurando assistência integral e determinando que mecanismos de 
acompanhamento, controle, supervisão e avaliação de serviços de reabilitação sejam 
realizados por estados e municípios, com vistas a garantir qualidade no atendimento 
e reabilitação integradora e global. Porém, existem falhas na assistência odontológica 
aos PNE por fatores como: falta de conhecimento e preparo do profissional para 
o atendimento; informações inadequadas quanto à condição da saúde bucal e 
necessidade odontológica; negligência do tratamento odontológico pelos serviços de 
saúde; e descrédito da importância da saúde bucal pelo cuidador e/ou responsável, 
além da não inclusão desta área nos currículos de graduação; falta de integração entre 
as diversas áreas de saúde; reduzido número de profissionais na área; inexistência 
de prática baseada na educação e prevenção; custo financeiro; e problemas com 
a autoimagem e dificuldade de acesso físico, principalmente para portadores de 
transtornos motores. 

Até março/2013, o COAPE possuía 6.077 PNE cadastrados, com procura permanente. 
Tal situação requer ampliação do espaço físico, do corpo clínico e técnico, aquisição de 
novos aparelhos e insumos para ajustar à nova realidade da demanda crescente. Mesmo 
assim, continua seu trabalho por entender que a integralidade da assistência inclui 
aqueles não assistidos, seja pelo investimento aquém das necessidades por parte do 
poder público, despreparo dos profissionais ou pelo pouco conhecimento de ações que 
proporcionem resultados rápidos e precisos. A oferta de vagas e a presença de serviços 
e recursos nos municípios menores não correspondem às necessidades da população, 
ficando restritos aos grandes municípios. É necessário maior comprometimento dos 
gestores, inclusive participação dos conselhos de saúde no controle da repartição de 
recursos, garantindo que ações de saúde relacionadas aos PNE sejam realizadas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Primeiramente cabe a explicação do porque da escolha do título deste relato ser: 
A intervenção do pisca-pisca: quando a saúde tenta possibilitar a próxima piscada. 
O famoso autor José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) foi um dos mais 
influentes escritores brasileiros do século XX. Dentre sua vasta obra, destaca-se o livro 
infantil as Memórias da Emília que foi publicado em 1936. Neste livro, encontra-se o 
trecho a seguir descrito, que também é a epígrafe deste relato: 

- A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é 
começa a piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os 
olhos – viver é isso. é um dorme e acorda, dorme e acorda, até que 
dorme e não acorda mais. - [...] A vida das gentes nesse mundo, 
senhor sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. 
Pisca e mama; pisca e anda; pisca e brinca; pisca e estuda; pisca e 
ama; pisca e cria filhos; pisca e geme os reumatismos; por fim pisca 
a última vez e morre. - E depois que morre? Perguntou o Visconde. - 
Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? (LOBATO, 1936). 

Os profissionais da saúde podem ser metaforicamente relacionados a este trecho, 
uma vez que, são sujeitos detentores de um determinado saber científico que, se 
aplicado em suas vivências de forma ética, pode auxiliar outros sujeitos em seu 
processo de desenvolvimento/envelhecimento. Em outras palavras, o especialista que 
executa seu trabalho respeitando a vivência, a cultura e também o conhecimento do 
usuário, possibilita uma “próxima piscada”, seja ela atribuída ao mamar, andar, brincar, 
criar, expressar até que se chegue a um morrer com dignidade. Este artigo é resultado 
de, aproximadamente, dois anos de trabalho de profissionais de saúde em processo de 
formação em residência multiprofissional. 

Conforme ficou estabelecido entre os membros do grupo de trabalho formado por 
quatro profissionais de diferentes áreas, dois deles relatariam a experiência ou cotidiano 
da prática profissional, enquanto que outros dois apresentariam os resultados do 
projeto de pesquisa: “Saúde da criança: percepções e conhecimentos de profissionais 
e gestores sobre a prática em estratégia de saúde da família”, que teve o objetivo de 
analisar como se configura o cuidado integral à saúde da criança de zero a seis anos 
de idade junto às Equipes de Saúde da Família (ESF), a fim de contribuir na qualificação 
dos processos de trabalho acerca do cuidado integral deste segmento populacional no 
município. Vinculado ao Programa de Pós Graduação em Residência Multiprofissional 
Integrada em Sistema Público de Saúde (RMISPS), de uma ESF do interior do Rio Grande 
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do Sul, a execução do projeto de pesquisa foi realizada por profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento. A análise e interpretação dos dados da pesquisa foram feitas 
pelos núcleos da enfermagem e psicologia e, a descrição das intervenções que deram 
subsídios e justificaram o levantamento de tais dados nos campos de prática da RMISPS, 
foi feita a partir do olhar do serviço social e fonoaudiologia.

Introdução

Este histórico, por se tratar de um relato de intervenção, apresenta, primeiramente, 
um recorte de três variáveis, que são: (1) ações intersetoriais, interinstitucionais 
e interdisciplinares voltadas à capacitação, aprimoramento e socialização do 
conhecimento; (2) ações desenvolvidas para a prevenção e promoção da saúde na 
infância; (3) ações realizadas para a prostração de patologias mentais e de linguagem. 
Todas as falas, que são utilizadas para exemplificar e contextualizar as situações, foram 
retiradas de diários de campo, relatórios semestrais e anotações dos profissionais-
residentes. Os nomes foram trocados, propositalmente, por nomes de personagens do 
autor Monteiro Lobato e, podem seguir ou não, a compatibilidade de gênero a fim de 
proteger a identidade dos sujeitos envolvidos.

Objetivos

Proporcionar aos usuários dos serviços de saúde um atendimento integral sendo 
capaz de dar conta de suas necessidades, bem como possibilitar a socialização do 
conhecimento por meio da educação em saúde de forma libertadora e emancipatória 
entre os profissionais envolvidos em tal cuidado. A temática se constitui a partir de 
percepções do dia a dia, por conta, tanto da necessidade de ampliação do olhar dos 
profissionais da estratégia para com o cuidado integral da criança, quanto da carência 
de aparatos físicos e teóricos para o exercício deste cuidado.

Metodologia

A Intervenção, intitulada: “A intervenção do pisca-pisca: quando a saúde tenta 
possibilitar a próxima piscada” foi realizada pelos profissionais da Residência 
Multiprofissional na ESF. A população da intervenção foi composta por todos os 
profissionais que integraram a Equipe de Saúde da Família, professores das escolas 
de educação infantil e ensino fundamental, bem como moradores da comunidade. 
As ações foram realizadas por meio de tecnologias aplicadas no processo de trabalho 
como: visitas domiciliares, projeto terapêutico singular, seminários intersetoriais, 
reuniões de equipe, grupos de educação e promoção da saúde, acolhimento e sala 
de espera, entre os meses de julho de 2010 e abril de 2012. As ações eram planejadas/
replanejadas em preceptorias de núcleo, campo e seminários ampliados. 

A coordenação do PRMISPS recebia (semestralmente) relatórios do período 
anterior e o plano de ação para o período subsequente, tanto um quanto o outro eram 
socializados nos seminários ampliados de campo, com a presença de todos os residentes 
dos programas multiprofissionais da universidade. A intervenção foi possibilitada 
mediante contrato firmado entre a Prefeitura Municipal, por meio do Núcleo de 
Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde e Universidade, garantindo a 
permanência dos profissionais residentes desempenhando suas ações nos dispositivos 
públicos do município. Todos os participantes eram informados quanto à condição 
legal na qual os profissionais ali estavam, ou seja, era esclarecido que os residentes não 
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faziam parte do quadro de funcionários da rede, e sim eram profissionais em processo 
de formação em nível de pós-graduação da Universidade.

Resultados 

Ações intersetoriais, interinstitucionais e interdisciplinares voltadas à capacitação, 
aprimoramento e socialização do conhecimento: 

Seminários intersetoriais: entendendo o processo de aprendizagem como de 
fundamental importância na construção de diferentes saberes, o projeto buscou uma 
articulação entre os serviços de saúde e educação, (ESF«EMEF-EMEI), a fim de socializar 
conhecimentos e discutir casos demandados pelos espaços envolvidos. 

Reuniões de equipe: as reuniões de equipe, além de possibilitarem o 
monitoramento da saúde, permitem a divulgação de informações a respeito do tema 
em questão, o planejamento das ações para o território adstrito, e a socialização das 
ações e demandas da comunidade. Esses encontros da equipe contribuem para a 
educação do usuário (ou dos responsáveis por ele, no caso das crianças) em relação 
aos cuidados com a saúde e ao sucesso das intervenções. 

Ações desenvolvidas para a prevenção e promoção da saúde na infância: 

Visitas domiciliares: as visitas domiciliares correspondem a uma parcela 
significativa das ações preconizadas para a Estratégia de Saúde da Família. Realizadas 
fora das paredes físicas da unidade, atualmente, representam a uma possibilidade de 
incorporação das tecnologias leves no cuidado na atenção primária. 

Grupo de educação e promoção da saúde: percebendo a potencialidade para 
educação em saúde e promoção de autonomia/cidadania que um grupo representa, 
bem como, criando iniciativas que superem o modelo biologicista atual buscando 
uma revolução cultural e a adoção de um conceito holístico e ecológico de saúde, (na 
teoria e na prática) a intervenção se utilizou dessa tecnologia para desenvolver ações 
voltadas para a prevenção e promoção de saúde na infância.

Acolhimento e sala de espera: dentro de nossa intervenção, o acolhimento foi 
uma estratégia utilizada com o objetivo de facilitar o acesso do usuário ao serviço de 
saúde oferecendo uma assistência adequada. Para exercer essa “escuta qualificada” 
foram necessárias características, como flexibilidade e inteligência coletiva enquanto 
profissionais-residentes, a fim de, compor propostas alternativas que possibilitassem a 
aproximação da comunidade e o desenvolvimento do cuidado. 

Ações realizadas para a prostração de patologias mentais e de linguagem: 

Projeto Terapêutico Singular: tal tecnologia emerge dos anos 90, advinda dos 
serviços de saúde mental e, posteriormente, difundida e adaptada para outros espaços 
em que se pratica clínica, a exemplo da atenção primária, dos centros de referência 
e dos hospitais. Teoricamente essa tecnologia objetiva a realização de uma revisão 
do diagnóstico, nova avaliação de riscos e uma redefinição das linhas de intervenção 
terapêutica, redefinindo tarefas e encargos dos vários especialistas na prática 
configurou um dos principais desafios da intervenção relatada.
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Conclusão

Este relato constituiu uma parte de um projeto maior. Apresentou o “olhar”, perante 
a uma intervenção prática do programa, de um dos residentes (fonoaudiólogo) e 
compôs um trabalho com quatro diferentes perspectivas teóricas frente ao cuidado 
em saúde na infância: duas relacionadas às intervenções realizadas e duas relacionadas 
aos dados de pesquisa levantados pós-intervenção; justamente, por entender que 
as políticas públicas voltadas para o cuidado da saúde da criança, têm apontado 
para novas perspectivas quando se fala de modelos teóricos que respaldam a prática 
cotidiana, dentre elas a interdisciplina. Os conceitos, métodos, terminologias aqui 
descritas fizeram parte do dia a dia dos profissionais da ESF no tocante da execução 
dessa intervenção, porém não há como garantir que a partir de agora as sugestões, as 
modificações ou até mesmo o “olhar” frente à situações/histórias relativas às ações na 
infância serão incorporadas ao processo de trabalho da equipe. É sabido que muitas 
das proposições acabaram por se tornar “tentativas frustradas”, mas que tem seu valor 
qualitativo se entendermos a Residência como um espaço de construção de saberes, 
já que também aprendemos com nossos erros. O processo de construção, execução, 
avaliação e por fim socialização dessa intervenção contribuiu significativamente na 
formação dos profissionais-residentes envolvidos. A partir desta intervenção é que 
emerge a necessidade de avaliar, através de uma pesquisa, as ações em saúde infantil 
nas unidades de campo do PRMISPS. Com a socialização destes dados espera-se 
sensibilizar os profissionais da rede a trazerem para sua realidade o preenchimento da 
caderneta da criança e, aos gestores, a disponibilização de aprimoramentos, recursos 
humanos e instrumentais, por exemplo.
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Pacientes com indicação de internação 
psiquiátrica: perfil clínico e inserção na 
rede de assistência

Autor: Wilson Eduardo Cavalcante Chagas
Orientador: Prof. Dr. Frederico Emmanuel Leitão Araújo 
Instituição: Escola de Saúde Pública do Ceará 
Contato: wilsonufpb@gmail.com
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 196, declara 
que saúde é direito de todos e dever do Estado. O acesso aos serviços de saúde no 
Brasil é universal, igualitário, integral e garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
A este compete atender toda a população por meio de serviços gratuitos ofertados 
por órgãos estatais ou instituições particulares conveniadas. A assistência em saúde 
mental é regida pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Também conhecida com 
Lei Paulo Delgado, ela estabelece que a internação psiquiátrica, em qualquer de suas 
modalidades, só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes. Para isso, estimula a organização de uma rede de serviços que conta com 
os centros de atenção psicossocial, os ambulatórios especializados e os serviços de 
atenção primária, e incentiva a implantação de serviços de internação parcial, como 
os hospitais-dia; a instalação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais; e a ampliação 
das funções dos serviços de emergências psiquiátricas (SEP) para o manejo do paciente 
em crise. Investe, portanto, em uma assistência em saúde mental equânime, inclusiva, 
extra-hospitalar e de base comunitária. 

Desde a sua aplicação, muitos avanços vem ocorrendo na assistência ao usuário em 
sofrimento psíquico. No entanto, estas intervenções estão em fase de aprimoramento. 
Ainda se percebe dificuldades no acesso e prejuízos na resolutividade dos serviços de 
saúde mental, o que provoca desassistência, dificuldade em prevenir o agravamento 
dos sintomas e abandono do tratamento. É necessário, portanto, realizar avaliações dos 
serviços de saúde mental de forma contínua, a fim de identificar aspectos da assistência 
que necessitam ser reajustados e promover a melhoria da qualidade dos serviços e do 
tratamento oferecido. Levando em conta o panorama exposto, este trabalho contribui 
ao identificar o perfil dos pacientes com indicação de internação psiquiátrica e a 
sua trajetória em busca dos serviços de saúde mental contribuindo com elementos 
importantes para reconhecer possíveis falhas na rede de assistência psicossocial a 
fim de se estabelecer as necessidades gerais da população psiquiátrica e da rede de 
assistência, e contribuir para a definição de prioridades para melhor atendimento aos 
usuários com sofrimento psíquico. 

Introdução
 
A atenção em saúde mental no Brasil vem passando por inúmeras modificações 

com a proposta de substituição do modelo hospitalocêntrico por uma assistência de 
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base comunitária. Entretanto, para viabilizar a implantação de uma rede realmente 
efetiva, precisamos investir na avaliação do que já vem sendo feito para subsidiar a 
tomada de decisões quanto às iniciativas futuras. Dentro de uma rede articulada de 
serviços de saúde mental, o serviço de emergência psiquiátrica (SEP) tem um papel 
relevante na decisão quanto à indicação do tratamento necessário para cada caso, 
desempenhando ao mesmo tempo a função de triador de casos novos, inserindo-os na 
rede de atendimento disponível, e a função de retaguarda para os demais serviços, no 
caso de pacientes já incluídos no sistema de atenção à saúde mental. 

Além disso, os serviços de emergência psiquiátrica constituem a unidade de 
referência na inexistência ou insuficiência dos serviços não hospitalares, havendo uma 
associação significativa entre as dificuldades funcionais na rede de saúde mental e o 
aumento do número de visitas aos SEP e no aumento do número de internações e 
reinternações. Eles servem, portanto, como termômetro do funcionamento adequado 
da atenção primária e secundária, além de servir como tampão provisório para suprir 
as demandas excedentes associadas às deficiências dos serviços extra-hospitalares. 
Apesar desta relação, são poucos os estudos que avaliam a relação destes serviços com 
a rede de saúde mental. A equipe de saúde precisa conhecer o perfil da comunidade 
na qual está inserida, suas demandas e peculiaridades, a fim de que as propostas de 
preservação, manutenção e restauração da saúde sejam mais diretas e eficientes.

Objetivos 

Esse estudo objetiva descrever o perfil sócio-demográfico e clínico de uma amostra 
dos usuários com indicação de internação psiquiátrica e identificar aspectos da 
assistência recebida pelos usuários com transtornos mentais antes e durante a crise 
que resultou em internação psiquiátrica, investigando a forma como os usuários têm 
utilizado a rede de assistência em saúde mental. Com isso, deseja-se disponibilizar 
resultados que possam ser dados que sirvam para promover melhorias na assistência 
em saúde mental.

Metodologia
 
Trata-se de um estudo transversal, observacional, descritivo, realizado no período 

de novembro a dezembro de 2012. O local do estudo foi a principal porta de entrada 
pelo Sistema Único de Saúde para a internação psiquiátrica no estado. A população do 
estudo é representada pelo universo de todos os pacientes atendidos na emergência 
que receberam indicação de internação psiquiátrica no período. A amostra foi escolhida 
de forma aleatória e por conveniência entre os clientes do serviço que receberam 
indicação de internação psiquiátrica. Foram excluídos os pacientes desacompanhados 
e sem condições psíquicas para oferecer as informações. Para a coleta de dados, 
utilizamos um formulário elaborado pelo próprio pesquisador de forma a contemplar 
as informações necessárias para atingir os objetivos deste estudo. A elaboração desse 
instrumento da pesquisa se deu por meio de um levantamento amplo e aprofundado 
da literatura pertinente. 

O formulário era composto por questões objetivas que foram respondidas por 
meio de dados registrados em Fichas de Atendimento/Prontuários/Livros de Registro 
e da entrevista direta realizada pelo pesquisador e por um enfermeiro do serviço que 
foi treinado para a obtenção das informações. Na primeira parte, as questões eram 
relativas às características sócio-demográficas da amostra (sexo, idade, cor da pele auto-
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referida, procedência, estado civil, número de filhos, moradia, ocupação, escolaridade, 
renda familiar e religião). Na segunda parte, as questões investigaram as características 
clínicas e as condições da assistência em saúde mental recebidas antes e durante a crise 
que motivou a internação (tempo de adoecimento, acompanhamento psiquiátrico 
prévio, crises prévias, número de internações psiquiátricas, comorbidades clínicas, 
antecedentes familiares, duração da ultima crise, diagnóstico apresentado de acordo 
com a Classificação Internacional de Doenças – CID10, e condução do paciente em 
transtorno psiquiátrico agudo). Os indicadores foram obtidos por meio do programa 
SPSS, versão 17.0. Os testes utilizados foram, de acordo com a associação pretendida, 
o qui-quadrado de Pearson, o teste exato de Fisher e o de regressão linear. O nível 
de significância adotado foi de p < 0,05. A pesquisa foi conduzida de acordo com os 
princípios éticos da Resolução 196/96 e aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados 

Observou-se que os pacientes eram em sua maioria homens (82,2%), pardos (51,3%), 
provenientes da capital e Região Metropolitana (79,6%) e com idade média de 37,9 
anos. Além disso, a grande maioria era solteira (53%), residia com familiares (90%), não 
tinha filhos (52,6%) e possuía uma renda familiar de até dois salários mínimos (86,9%). 
Mostrou-se também que os pacientes apresentavam uma baixa escolaridade e que a 
maioria (71,7%) estava fora do mercado de trabalho. Esse cenário pode indicar que a 
doença repercute negativamente na possibilidade de estabelecer uma vida conjugal, no 
desenvolvimento escolar e na capacidade de realizar atividades laborais. Os transtornos 
esquizotípicos representaram a maior proporção dos diagnósticos (49,6%), seguidos pelos 
transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias (36,5%). A maioria dos pacientes 
(86,5%) apresentava história pregressa de transtorno mental e com antecedentes de 
internação psiquiátrica (83,9%). A grande maioria (86,9%) não tinha conhecimento da 
presença de comorbidades clínicas, alegando que não haviam sido avaliados com esse 
enfoque. Isto demonstra um prejuízo na integralidade da assistência. 

Apesar de o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ser responsável por oferecer 
atendimento em regime de atenção diária e por regular a porta de entrada da rede de 
assistência em saúde mental do seu território, apenas 16,3% dos usuários em primeira 
apresentação de sintomas psiquiátricos graves o procuraram na busca de assistência. 
Destes, a maioria (64,5%) veio a um serviço de caráter terciário sem ter feito nenhum 
tratamento para os sintomas, o que denota uma fragilidade ainda presente no restante 
da rede de assistência à saúde para atender esses usuários. 41,9% relataram dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde mental e, dentre estes, a maioria não conhecia a rede 
de atenção psicossocial e não sabia que serviços procurar. O restante mencionou 
dificuldade em ser atendidos nos CAPS/ambulatórios de psiquiatria. Dentre os pacientes 
com história prévia de transtorno mental, a maioria (61,3%) fazia acompanhamento nos 
CAPS, mostrando que este dispositivo de saúde já é referência na assistência em saúde 
mental, mas 31,6% não faziam acompanhamento regular. Apesar de a portaria SAS/MS 
nº 224/92 estabelecer que o atendimento em saúde mental deva ser multiprofissional, 
76,5% relataram que seu acompanhamento consistia apenas em consultas médicas, 
não sendo assistidos por outros profissionais de saúde, e 48,9% trouxeram que as 
consultas médicas aconteciam a cada três meses ou mais. Sobre a crise que motivou 
a internação, 59,3% a associaram com a falta do acompanhamento regular. Apenas 
39,7% dos que vinham fazendo acompanhamento em algum serviço de saúde mental 
procuraram estes equipamentos de assistência antes de vir ao serviço terciário e 73,2% 
veio a este serviço sem ter recebido tratamento psicofarmacológico para a crise.
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Conclusão 

A saúde não deve ser vista apenas como resultado de processos de intervenções 
na doença, mas também de intervenções que ofereçam, ao indivíduo e ao seu meio 
social, estratégias para promoção, recuperação e manutenção do estado de saúde. 
Em saúde mental, redes extra-hospitalares bem organizadas e eficientes, capazes 
de absorver rapidamente pacientes em quadros agudos, podem reduzir de maneira 
significativa os encaminhamentos feitos para a internação integral. Os serviços de 
emergência psiquiátrica (SEP) constituem a unidade de referência na inexistência ou 
insuficiência dos serviços não hospitalares, havendo uma associação significativa entre 
as dificuldades funcionais na rede de saúde mental extra-hospitalar e o aumento no 
número de internações e reinternações e no número de visitas aos SEP. O interesse 
em avaliar os serviços de saúde mental justifica-se, portanto, pela necessidade de 
identificarmos dificuldades e encontrarmos possibilidades de melhorias ao longo do 
processo.  Dessa forma, espera-se que este estudo possa contribuir como subsídio para 
a criação e a ampliação de políticas públicas que visem prevenir crises e evitar que elas 
resultem em internação psiquiátrica.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

No mundo tecnológico, a ciência aponta para novos paradigmas, onde uma 
importante preocupação é a integração do social com o ambiente. Hoje existe um 
grande problema de saúde pública, eliminar os mosquitos transmissores da dengue, 
o Aedes aegypti. A dengue vem crescendo constantemente nos últimos 40 anos, a 
Organização Mundial de Saúde estima que ocorrem 50 milhões de casos de infecção 
de dengue anualmente. A erradicação desse mosquito é considerada praticamente 
impossível, contudo, o seu monitoramento faz-se necessário para a avaliação da eficácia 
e planejamento das políticas públicas de controle da doença. O monitoramento da 
dengue baseia-se na determinação da presença do vetor, da densidade e da frequência 
de ocorrência. Técnicas de monitoramento baseadas no método de oviposição estão 
bem estabelecidas e exploradas. Na análise estatística do crescimento da população de 
Aedes aegypti, estão sendo usadas ovitrampas, que são armadilhas especiais para coleta 
dos ovos do mosquito. Cada ovitrampa pode coletar mais de 1.000 ovos, portanto elas 
também contribuem para a redução da população do mosquito. A cada quatro semanas, 
as palhetas são substituídas por agentes de saúde e levadas para um laboratório de 
contagem de ovos instalado no município da coleta. Esse modelo de monitoramento e 
controle do vetor da dengue faz parte de um projeto que teve por intenção desenvolver 
um sistema de apoio unificado para detecção e acompanhamento em vigilância 
epidemiológica, no qual as armadilhas são usadas na detecção precoce de infestações 
do mosquito vetor. Um grande inconveniente desta técnica está relacionado ao 
levantamento estatístico dos ovos existentes nas palhetas das ovitrampas. 

Este processo é realizado de forma manual por um técnico treinado, que realiza a 
contagem dos ovos através de uma lupa ou microscópio, sendo assim um processo impreciso, 
desgastante e estressante para o profissional. Ainda, esse processo de contagem é feito de 
forma muito lenta, levando ao acúmulo das palhetas, que se deterioram prejudicando a 
posterior contagem. Detectada essa dificuldade o presente trabalho se empenhou em otimizar 
o processo de contagem desses ovos, no qual foi desenvolvido um sistema de digitalização 
e análise das imagens das palhetas presentes nas ovitrampas, e ainda a automatização do 
processo de contagem utilizando um algoritmo para o processamento das imagens. Sistema 
esse que pode ser adotado por qualquer Secretaria de Saúde, inclusive de outros países, que 
teriam acesso a mapas das regiões de risco do vetor que necessitam de uma intervenção mais 
rápida do poder público. Essa informação poderá ser acessada pelos órgãos competentes 
através de senha em qualquer parte do mundo pela internet. Sendo totalmente aplicável ao 
SUS quando se trata de um sistema, que pode se tornar único, de monitoramento de áreas 
de risco da dengue, podendo ser estendido posteriormente a outras aplicabilidades, por 
exemplo, outros tipos de vetores de doença. 

Trabalho 
Premiado
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Introdução

A dengue é uma doença causada por um vírus que se aloja no mosquito Aedes 
aegypti. A eliminação dos mosquitos transmissores do dengue é um grave problema 
de saúde pública. A fêmea do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, deposita 
seus ovos milímetros acima da superfície da água armazenada em recipientes tais 
como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas ou pratos de 
vasos de plantas. Os ovos do inseto eclodem, aproximadamente em 30 minutos, após 
entrarem em contato com água, e com algumas transformações tornam-se novos 
mosquitos. A transmissão do vírus aos seres humanos se dá por meio da picada do 
inseto infectado. No combate a proliferação da dengue faz-se necessária a orientação 
da população, quanto aos cuidados para evitar o surgimento de focos do mosquito, e 
o estabelecimento de procedimentos de monitoramento do vetor para a avaliação e 
planejamento de novas políticas de controle da doença. 

Um modelo de monitoramento e controle do vetor da dengue é baseado no uso 
de armadilhas específicas, denominadas ovitrampas. A ovitrampa consiste em um 
pequeno balde de plástico preto, com água, duas palhetas de eucatex e larvicida 
biológico. Nas ovitrampas ovos são depositados pelos mosquitos nas palhetas. O 
monitoramento da população de mosquito é realizado com a contagem dos ovos 
capturados nas palhetas das ovitrampas, distribuídas em uma determinada região. 
Usualmente, o levantamento estatístico da distribuição dos ovos é feito de forma 
manual com o auxílio de uma lupa ou microscópio. Estas técnicas convencionais 
de contagem são lentas e imprecisas, pois o protocolo de contagem é fortemente 
depende do profissional especializado, além de se caracterizarem como métodos 
desgastantes e estressantes para o técnico responsável. 

Objetivos

Neste trabalho é apresentado um sistema de telemetria para auxiliar políticas 
públicas de controle da dengue. O sistema tem como objetivo melhorar o processo de 
contagem dos ovos do mosquito Aedes aegypti por meio do desenvolvimento de um 
sistema (hardware/software) para aquisição de imagens das palhetas das ovitrampas, 
Sistema de Digitalização de Palhetas (SDP); a implementação de uma interface para 
uma contagem semiautomática, ou seja, contagem assistida pelo computador; e o 
desenvolvimento de um algoritmo para contagem automática dos ovos, utilizando 
técnicas de processamento de imagem. 

Metodologia

Foi desenvolvido um sistema de aquisição das imagens das palhetas das ovitrampas, 
composto por hardware e software. O hardware é controlado por firmware e software, 
o que torna todo o processo automatizado. O hardware é composto por uma placa 
de controle, dispositivo de captura de imagem, sistema de iluminação e mecânica de 
suporte para a translação de palhetas. O circuito de controle é baseado em um firmware 
gravado em um microcontrolador, que ativa o sistema mecânico e o dispositivo de 
captura de imagem. O sistema mecânico consiste em uma plataforma de translado 
linear motorizado, onde são colocadas as palhetas das ovitrampas. O hardware possui 
um sistema de iluminação que ilumina uniformemente a superfície da palheta. O 
dispositivo de captura de imagem utilizado é composto de uma câmera digital que 
permite a obtenção de imagens de alta resolução das palhetas, posicionadas a uma 
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distância de 3cm da câmera. O sistema foi integrado em uma caixa de metal (30 cm×16 
cm×18 cm), de fácil utilização, permitindo ao usuário o acesso apenas à porta da 
plataforma, onde as palhetas são introduzidas no sistema. O equipamento se comunica 
com o computador via porta USB (Universal Serial Bus). Uma interface homem-máquina 
foi desenvolvida, proporcionando um controle total do equipamento. A interface 
permite o usuário registrar os dados referentes à palheta, adquirir e ampliar a imagem 
para observar os ovos. 

Além disso, a interface permite o usuário realizar uma contagem manual assistida 
pelo computador do número de ovos na imagem capturada. Em seguida as imagens e 
os dados são enviados para um servidor via web, pela internet, onde ficam armazenados 
em um banco de dados utilizado por um sistema georeferenciado que transforma a 
informação em gráficos e mapas de densidade do vetor. No servidor é realizada uma 
contagem automática dos ovos, por meio de um algoritmo também desenvolvido 
neste trabalho, e esse valor é comparado com a contagem assistida para sua validação. 
Foi utilizado para os testes um conjunto de 100 imagens. A primeira etapa do algoritmo 
desenvolvido é a segmentação, em seguida é realizada uma filtragem e por fim 
determina-se a quantidade de ovos da imagem. A segmentação foi subdividida em 
duas etapas: primeiramente uma segmentação de caráter global, segmentação por cor, 
em que os pixels improváveis de serem ovos são rejeitados; em seguida é realizada uma 
segmentação de caráter local na banda vermelha da imagem original, segmentação por 
limiarização, que tem por limiar uma função baseada nas características do histograma 
local; e por fim é realizada uma operação AND entre as máscaras geradas pelas duas 
segmentações. A etapa de filtragem está subdividida em uma filtragem espacial por 
meio de um filtro de moda, seguida de uma filtragem morfológica, para eliminar os 
pixels que foram classificados de forma equivocada. Por fim, a etapa de contagem dos 
ovos conta a quantidade de pixels pertencentes aos ovos e divide pela quantidade de 
pixels média de apenas um ovo, 160 pixels. 

Resultados

Dois dos três protótipos do sistema desenvolvido foram implantados em duas 
diferentes áreas de risco da dengue. Para verificar a eficiência do sistema foi realizada 
uma comparação entre os tempos necessários para contagem manual dos ovos com o 
sistema de contagem assistida e o método convencional (lupa de magnificação). Com 
a utilização do sistema em um determinado laboratório de contagem de ovos, pode se 
ter, em média, o tempo que um técnico leva para realizar a contagem com o sistema 
de contagem semiautomática, cerca de 9,6 minutos por palheta. A contagem realizada 
com uma lupa ou microscópio leva em média 26 minutos, considerando apenas as 
contagens sem interrupção. Verificou-se maior velocidade, no mínimo três vezes mais 
rápida, na contagem do número de ovos em palhetas com o sistema desenvolvido, 
ainda sendo melhorado de acordo com a prática do usuário em utilizar o sistema. 
Alguns fatores influenciam nesse tempo de contagem para os dois métodos: o número 
de ovos, a quantidade de impurezas (sujeira) nas palhetas e a sobreposição dos ovos. 

O método de contagem automática foi aplicado em um conjunto de 100 imagens. 
E o resultado da contagem automática foi comparado com os valores obtidos pelo 
processo de contagem manual assistida pelo computador, que faz parte do SDP. O 
novo método aqui apresentado obteve um erro de contagem médio de 16,26%, desvio 
padrão, que é uma medida de dispersão desse erro médio, de 12,57% e erro global 
de 2,67%. O erro global é referente ao total de ovos de todas as amostras (imagens 



de tamanho 512 × 512 pixels), referentes às duas palhetas constituintes de uma 
ovitrampa. Esses resultados foram considerados satisfatórios, segundo pesquisadores 
da área de entomologia envolvidos no projeto. Após a contabilização de todos os ovos 
de cada município analisado, esses dados são enviados a um sistema georeferenciado 
específico, para construção de um mapa indicando diferentes áreas de risco do vetor da 
dengue. Com a informação no mapa de densidade o sistema de saúde pública poderá 
identificar as regiões com maior quantidade do vetor e agir de forma mais rápida e 
antecipada antes da ocorrência de uma epidemia. Ainda poderá acompanhar com o 
passar dos meses se sua ação contra o vetor está sendo eficaz, sendo assim um sistema 
de monitoramento do vetor e da eficácia da metodologia usada para a eliminação dos 
focos. Espera-se com esse sistema uma maior rapidez na monitoração com o objetivo de 
evitar a doença, ao invés de contabilizar o número de casos da doença em determinado 
lugar, agir antes que milhares de pessoas sejam infectadas pelo vírus. 

Conclusão

O Aedes aegypti é um mosquito que quando infectado, é transmissor de uma 
doença que não possui tratamento específico, a dengue, tornando assim o 
monitoramento dos possíveis focos de extrema importância. Hoje em dia devido 
a grande mobilidade das pessoas, se tem grande dificuldade de rastreamento dos 
locais que os pacientes foram infectados, não determinando o local foco do vetor, 
o que demonstra a grande importância da monitoração do local além do critério 
hoje usado pela Secretaria de Saúde que contabiliza os casos da doença. A utilização 
de armadilhas especiais, ovitrampas, já é comprovadamente uma forma eficaz de 
monitoramento. A introdução de novas tecnologias pode aumentar o desempenho 
dessa monitoração. Neste trabalho, apresentou-se um sistema para digitalização da 
imagem de palhetas de ovitrampas, armazenamento remoto e contagem de ovos 
para avaliação da evolução da população do mosquito transmissor da Dengue. Os 
resultados obtidos foram considerados satisfatórios, segundo pesquisadores da 
área de entomologia. A grande vantagem é a capacidade de reprodutibilidade dos 
resultados, o que não é possível com a contagem manual. Os resultados adquiridos 
pelo sistema desenvolvido são integrados a um sistema de informação geográfica 
conhecido, que mostra de forma georreferenciada os focos do mosquito da dengue. 
Desta forma, a evolução da população do mosquito em diferentes regiões será 
apresentada à Secretaria de Saúde do Estado, possibilitando rapidez na tomada de 
decisões e nas ações da administração pública para o combate à doença. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A atenção integral às mulheres que sofrem violência sexual no Brasil tem sido 
progressivamente colocada como prioridade dentre as políticas públicas no Brasil. Em 
sintonia com essa prioridade, enfatiza-se que é necessário que os serviços de saúde 
estejam preparados para prover essa atenção. Ao mesmo tempo em que se fazem 
investimentos de recursos públicos nessa área, impõe-se a necessidade de avaliar se 
tais serviços têm sido implementados nos municípios brasileiros, identificar quais as 
barreiras para essa implementação, bem como dar visibilidade a ações inovadoras 
e humanizadas de atenção que possam ser adotadas em nível regional ou nacional. 
O artigo publicado apresenta resultados de uma pesquisa que foi desenhada para 
levantar informações a respeito desses aspectos e prover subsídios para avaliar, 
aperfeiçoar e ampliar a atenção integral às mulheres que sofrem violência sexual no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Através deste estudo, foi possível identificar 
e descrever os serviços que atendiam mulheres que sofrem violência sexual e quais 
as características desse atendimento. Foi possível também visualizar sua distribuição 
geográfica e identificar locais sem atendimento para essas mulheres, bem como as 
barreiras para implementação de serviços. Essas informações podem facilitar ações 
de organizações governamentais e não governamentais que atuam para melhorar e 
ampliar o atendimento dado a essas mulheres. As informações providas pelo estudo 
também permitem visualizar a existência ou não de redes intersetoriais de atendimento 
às mulheres que sofrem violência sexual, o que também pode ser útil para direcionar 
ações que visem a estabelecer e/ou fortalecer tais redes.

Introdução

Nos últimos anos, o tema da violência sexual contra as mulheres vem ganhando 
espaço nas políticas públicas, com adoção de medidas para preveni-la, combatê-
la e, também, prover atenção integral às mulheres que são agredidas, incluindo a 
interrupção legal da gravidez resultante dessa violência, quando solicitada pela mulher. 
Desde 1996, os Fóruns de Atendimento Integral à Mulher Vítima de Violência Sexual, 
reúnem representantes dos governos municipais, estaduais e federal, organizações não 
governamentais, professores responsáveis por cursos de formação em Ginecologia e 
Obstetrícia, e diversos profissionais da área da saúde. Esses fóruns têm contribuído para 
ampliar o atendimento ofertado às mulheres que sofrem violência sexual. Até 1997 
existiam apenas três hospitais públicos que prestavam atendimento de emergência 
a essas vítimas e que realizavam o aborto legal, e em 2002 esses números já haviam 
passado respectivamente para 250 e 44, distribuídos por todos os estados do Brasil. Em 
1999, o Ministério da Saúde promulgou a norma técnica para “Prevenção e tratamento 
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dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes”, contendo 
orientações para serviços de atendimento a vítimas de violência e ao aborto previsto 
em lei, e essa norma foi reeditada, revisada e ampliada em 2005 e 2012 (BRASIL, 1999, 
2005, 2012). Para continuar expandindo e melhorando esse atendimento, bem como 
consolidar políticas públicas adequadas, é fundamental dispor de dados sistematizados 
sobre os serviços existentes, sobre as barreiras e facilitadores desse tipo de atendimento 
nos diversos contextos no Brasil.

Objetivos

Este artigo tem como objetivo avaliar a situação do atendimento nos serviços 
públicos de saúde às mulheres vítimas de violência sexual no Brasil, visando 
determinar a prevalência de programas ou serviços municipais de atenção de rotina 
e/ou de emergência a mulheres e crianças que sofrem violência sexual nos municípios 
brasileiros, e descrever as características destes e sua adequação à norma técnica do 
Ministério da Saúde.

Metodologia

Desenvolveu-se um estudo descritivo, de corte transversal, com representatividade 
nacional. Selecionaram-se 788 municípios seguindo um plano de amostragem: 225 
municípios considerados “grandes” (com mais de 100.000 habitantes, equivalentes 
a 4% do total da amostra, mas que detinham 51% da população segundo o Censo 
2000), foram considerados em um único estrato e fizeram parte da amostra (auto 
representativos, probabilidade 1). Sortearam-se 570 municípios com até 100.000 
habitantes – municípios “pequenos” (Unidades Primárias de Amostragem) a partir de 
uma lista ordenada segundo região, Unidades da Federação e nomes dos municípios 
em ordem alfabética, fornecida pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE). 
Para isto, utilizou-se amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho de suas 
populações. Em cada município sorteado, o(a) coordenador(a) da saúde da mulher ou 
secretário(a) municipal de saúde foi identificado(a) e convidado(a) a participar. Pediu-
se que essa pessoa indicasse os serviços públicos de saúde ou conveniados ao SUS que 
prestavam atendimento às mulheres que sofrem violência sexual. 

Em cada serviço de saúde a pessoa responsável pelo atendimento às mulheres 
que sofrem violência sexual foi convidada a participar deste estudo. Obtiveram-se 
informações de 1395 serviços de saúde: 1.212 hospitais/prontos-socorros indicados 
pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) como sendo serviços que davam 
atendimento a mulheres vítimas de violência sexual; 33 hospitais/prontos-socorros 
identificados através de informações do Departamento de Informática do SUS, embora 
não tenham sido indicados pela SMS dos municípios; 150 outros tipos de serviços 
indicados pelas SMS como locais onde também era dado atendimento a mulheres 
vítimas de violência sexual. Para calcular a proporção de serviços que declararam realizar 
a interrupção da gestação nos dois casos previstos na lei e no caso de malformação 
fetal, foram considerados apenas os hospitais e prontos-socorros de adultos, como os 
que tinham condições de realizar essas intervenções. Esses serviços eram somente 874 
dos 1.395 serviços de saúde incluídos na amostra total. A coleta dos dados foi feita de 
outubro de 2005 a fevereiro de 2006. Foram feitas entrevistas por telefone, gravadas 
e digitadas simultaneamente em banco de dados especialmente preparado para este 
estudo. Utilizaram-se dois questionários estruturados e pré-testados – um para as SMS e 
outro para os serviços de saúde. Realizou-se análise descritiva dos dados, que consistiu 
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de tabelas de distribuição de frequências das diversas variáveis do estudo. Obteve-se 
o consentimento oral das pessoas, via telefone e gravado, após ter sido lido para elas o 
termo de consentimento livre e esclarecido. O protocolo desta pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Parecer nº 038/2005).

Resultados 

Mais de 85% dos municípios grandes ou pequenos declararam que possuíam serviços 
públicos que atendem mulheres que sofrem violência sexual, e uma porcentagem 
semelhante declarou possuir serviços que atendem crianças nessa mesma situação. 
Quase dois terços dos municípios grandes e pouco menos da metade dos pequenos 
instalaram esses serviços para mulheres entre 2001 e 2006. A instalação de serviços 
de atendimento a crianças que sofrem violência sexual também se iniciou com maior 
frequência entre 2001 e 2006, mas em porcentagem um pouco menor que no caso das 
mulheres. Apenas um terço dos serviços disse realizar o atendimento de emergência 
a mulheres que sofreram violência sexual utilizando um protocolo. Daqueles serviços 
que utilizaram protocolo, apenas pouco mais de uma quarta parte utilizava o protocolo 
normatizado pelo Ministério da Saúde. Mais frequentemente era utilizado protocolo 
da própria Secretaria Municipal de Saúde, o que acontecia em 30% das unidades. 
Protocolos elaborados pelo próprio serviço de saúde ou pela Secretaria Estadual de 
Saúde foram citados por mais de 10% das instituições, respectivamente. 

Considerando os serviços que devem ser oferecidos às mulheres e adolescentes 
que sofrem violência sexual, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, o mais 
frequentemente oferecido foi a administração de antibióticos, sendo pouco mais de 
70%. Anticoncepção de emergência e imunoprofilaxia contra hepatite B era oferecida 
por pouco mais de 50% dos hospitais. Hemograma foi o exame mais solicitado, por 
quase 70% das instituições. Exame de transaminase e a coleta do conteúdo vaginal 
foram realizados em menos da metade das instituições. Quanto a realizar interrupção 
legal da gestação em casos de estupro, 19% dos hospitais responderam positivamente. 
Nos casos de risco de vida para a mulher 25% referiram realizar a interrupção, e no caso 
de malformação fetal incompatível com a vida extra-uterina a proporção foi de 17%. 
Considerando apenas os hospitais ou prontos-socorros que tinham condições práticas 
para realizar interrupção legal da gestação, que eram somente 874, encontramos que 
30,6% declararam realizar aborto legal por estupro, 37% por risco de vida, 26% por 
malformação fetal incompatível com a vida extrauterina. Quase 70% dos hospitais ou 
prontos-socorros declararam fazer aborto legal por uma ou outra destas causas. As 
porcentagens foram muito menores quando se perguntou se tinham realizado abortos 
legais por estas causas nos últimos 10–14 meses (dependendo da data da entrevista). 
Em torno de 5% destas instituições tinham realizado aborto por cada uma destas causas 
e 11,4% por qualquer uma delas.

Conclusão

A impressão positiva que se forma a partir das respostas às perguntas dirigidas às 
Secretarias de Saúde dos municípios, que informaram que em mais de 85% deles se dava 
atendimento a mulheres e crianças que sofrem violência sexual, revela-se enganosa 
quando se observam as respostas às questões mais específicas, dadas pelos responsáveis 
pelas instituições de saúde desses mesmos municípios. Essas respostas nos dizem que 
apenas 1/3 desses serviços realizava atendimento seguindo um protocolo, e apenas 
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uma quarta parte deles utilizava os protocolos incluídos nas normas publicadas pelo 
Ministério da Saúde desde 1999. Chama a atenção, a diferença entre a porcentagem de 
estabelecimentos em que os gestores declararam fazer a interrupção legal da gestação 
e a porcentagem dos que tinham feito uma ou mais interrupções. 

Isso reflete a dificuldade de gestores e provedores realizarem uma prática 
extremamente estigmatizada, mesmo quando reconhecem o direito de essas mulheres 
realizarem o aborto na segurança de um estabelecimento de saúde, e de não terem que 
pagar para que seja realizado em estabelecimento privado e altamente custoso, o que, 
muitas vezes, é inacessível para as mulheres com menos recursos econômicos. Apesar 
disso, os resultados desta pesquisa revelam um grande progresso no reconhecimento 
de que a violência sexual existe, é frequente e que as mulheres, crianças e adolescentes 
que sofrem essas agressões precisam de atendimento médico especializado. Falta, 
entretanto, muito esforço para que esse reconhecimento se transforme em uma 
realidade prática em que toda mulher e criança agredida sexualmente possam ter o 
atendimento de emergência e o seguimento de que elas precisam. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Sabendo que a execução de políticas públicas que culminem na redução das 
iniquidades em saúde bucal requer dos gestores do SUS planejamento de ações 
simplificadas, de alcance universal e com participação dos atores sociais envolvidos, 
considera-se necessário o aporte de tecnologias apropriadas, utilizadas para aprimorar 
processos de trabalho e gestão, denominados tecnologias de processo. Assim, foi 
elaborado o instrumento aplicativo denominado Indicador Comunitário em Saúde Bucal 
(ICSB). Este utiliza estratégia de envolvimento de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
da Estratégia Saúde da Família (ESF) para o levantamento da situação epidemiológica 
em saúde bucal da população, através de exame bucal simplificado. Este indicador, além 
de ter a capacidade de medir a condição de saúde a nível individual, facilita o processo 
de trabalho da Equipe de Saúde Bucal (ESB), contribuindo na organização da atenção 
odontológica em uma localidade. Assim, possibilita, sem desconsiderar as ações da 
atenção odontológica de cunho coletivo, o encaminhamento de forma prioritária 
dos indivíduos com maior necessidade de tratamento. Evidencia-se, que esta “nova 
tecnologia” fornece subsídios para elaboração de políticas públicas e planejamento de 
ações que promovem a Saúde Bucal, inclusive organizando a demanda do sistema de 
saúde, respeitando o princípio da equidade. 

A vantagem deste índice frente aos demais já validados na literatura e utilizados em 
pesquisas científicas é a utilização de ACS, no lugar de cirurgiões-dentistas (CD), para 
sua execução. No sistema de saúde brasileiro, o ACS é o profissional responsável pelo 
elo entre a comunidade e a unidade básica. Na atividade diária dos ACS já se encontra 
a visita domiciliar, que tem como objetivo avaliar a saúde da população e a necessidade 
desta de cuidados de saúde. Assim, a utilização do ACS para a realização do exame oral 
simplificado (ICSB) é viável e possui boas vantagens. Pode-se citar como exemplo a 
facilidade da realização do exame pela maior proximidade e identificação deste com a 
população, assim como a economia de recursos, por utilizar mão de obra menos onerosa 
que a do CD. Há também maior agilidade na realização dos exames, pelo fato dos ACS já 
trabalharem nas áreas adscritas a unidade básica de saúde. Todos estes fatores possibilitam 
maior cobertura de exame e melhor planejamento das ações. Este feito terá papel incisivo 
na aplicação da Política Nacional de Humanização (PNH), por consolidar a ampliação do 
acesso e possibilitar o atendimento acolhedor e resolutivo com base em critérios de 
risco. Estes achados permitem reforçar a estratégia de envolvimento de ACS da ESF para 
o levantamento da situação epidemiológica em saúde bucal da população, tornando 
mais fácil o desenvolvimento das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, no que 
tange o acompanhamento do impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores 
adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuo.

Menção
Honrosa
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Introdução

Apesar da equipe de saúde bucal da família ter sido implementada nacionalmente a 
partir de 2001, como estratégia de promoção da saúde da população, ainda prevalece a 
demanda espontânea no atendimento odontológico do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Essa prática, além de não ser resolutiva para os problemas bucais da população como um 
todo, fere os princípios básicos do SUS, como universalidade e equidade, considerando 
que nem todos os indivíduos são atendidos, e não é dada prioridade àqueles que 
mais necessitam de atendimento. Os agentes comunitários de saúde (ACS), pela 
proximidade e interação com a população, têm se mostrado como importantes atores 
na melhoria da condição de saúde das comunidades em que atuam. A incorporação 
efetiva destes agentes na equipe de saúde bucal (ESB) apresenta potencial resolutivo 
para o reconhecimento dos indivíduos com maiores necessidades odontológicas e seu 
encaminhamento ao tratamento de forma programada, visando maior agilidade no 
atendimento à população e maior equidade e universalidade do tratamento prestado. 
Ademais, o planejamento das ações do serviço (tanto preventivas quanto curativas) 
pode ser feito de forma mais produtiva se houver conhecimento das necessidades 
da população. Índices/indicadores de saúde bucal são ferramentas importantes na 
organização do serviço. Entretanto, até o presente momento, apesar da existência 
de instrumentos para uso específico do dentista, tais como ceo-d, CPO-D, CPO-S, 
Gengival Index, Índice Periodontal comunitário e Perda de inserção, há dificuldade da 
utilização destes de forma contínua e sistemática em bases populacionais, devido ao 
custo elevado e disponibilidade do cirurgião-dentista para este fim. A utilização de 
indicadores de saúde por ACS capacitados restringe este problema e tem o potencial 
de levantar dados capazes de avaliar a saúde bucal da população, possibilitando a 
organização da demanda e dos serviços.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi validar a utilização do Indicador Comunitário de 
Saúde Bucal por Agente Comunitário em Saúde. O ICSB foi criado para contribuir na 
identificação dos problemas de saúde da população e auxiliar no planejamento da 
atenção odontológica a nível populacional. Este indicador tem como estratégia a 
utilização do ACS na avaliação dos agravos da cavidade oral da comunidade (exame 
clínico simplificado), visto que os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal 
brasileira (2003 e 2010) demonstraram grave situação da saúde bucal na população.

Metodologia

Dois ACS e dois CD foram treinados e calibrados para a utilização do ICSB. Este 
índice verifica a capacidade mastigatória através da contagem do número de dentes; a 
necessidade de tratamento curativo por meio da contagem de dentes com cárie e raiz 
residual visíveis; a presença de agravos aos tecidos moles; e o uso e necessidade de 
prótese dentária. Os CD também foram treinados e calibrados para os índices CPO-D 
e ceo-d de acordo com o SB Brasil. A mesma metodologia foi aplicada para as duas 
classes profissionais, mas a calibração ocorreu em momentos separados. Inicialmente, 
o ICSB foi apresentado e discutido, explicando detalhadamente a sua utilização e 
preenchimento. Para os CD, o CPO-D e ceo-d também foram explicados e discutidos. 
Depois os profissionais receberam treinamento de forma a reconhecerem os problemas 
epidemiológicos prevalentes na cavidade bucal. Fotos com diferentes agravos da 
cavidade bucal foram utilizados para reconhecimento de dentes hígidos e cariados; 
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uso e necessidade de prótese; e, lesões de tecidos moles, inclusive decorrentes do uso 
de prótese mal adaptada, candidíase e doenças periodontais. Os profissionais foram 
então treinados junto à comunidade, avaliando a cavidade bucal de pacientes nas 
unidades de saúde. Os achados discordantes eram discutidos até que um consenso 
fosse atingido. 

O teste kappa foi utilizado para avaliar a concordância dos achados entre os CD 
relativo ao uso do CPO-D, ceo-d e do ICSB, e entre os ACS em relação ao ICSB. Esta etapa 
foi repetida até que todos os profissionais tivessem valor de concordância (kappa) 
acima de 0,8 com o padrão-ouro (SAINTRAIN, 2007) e com os outros profissionais. Após 
a calibração, 60 indivíduos (amostra de conveniência) foram examinados, onde os ACS 
realizaram o exame utilizando o ICSB e os CD utilizando o ICSB e o CPO-D/ceo-d. Para 
evitar viés, os CDs e ACS se organizaram de forma que cada um avaliasse 30 sujeitos da 
pesquisa. Assim, cada morador foi examinado por dois profissionais (um CD e um ACS). 
Durante a coleta de dados, os examinadores não tiveram conhecimento dos achados 
um do outro. Os examinadores ficaram em salas separadas entre as avaliações, contudo 
foram adotadas as mesmas condições para os exames (e.g., local, luminosidade, e 
instrumental utilizado). Os avaliados estavam sentados em cadeiras odontológicas, 
sob iluminação natural. O exame foi realizado com o auxilio de espátula de madeira/
abaixador de língua, estando os profissionais utilizando os equipamentos de proteção 
individual. Os dados foram digitalizados e organizados no programa estatístico SPSS 
15.0 (SPSS Co., Chicago, USA). A validação se deu em duas fases: (a) comparando os 
resultados utilizando os índices ICSB e CPO-D/ceo-d pelos CD; e (b) cotejando os 
achados dos CD e ACS utilizando o ICSB. Desta forma, os dentistas serviram de padrão-
ouro para os ACS, e CPO-D/ceo-d de padrão-ouro para o ICSB. Este estudo foi aprovado 
(parecer 001/2007) pelo comitê de ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza.

Resultados 

Para a validação do ICSB, 60 moradores de Guaiúba – CE foram examinados por ACS 
e CD devidamente calibrados. A idade média dos pesquisados foi de 29 anos (variando 
de 5 a 85). Houve prevalência do sexo feminino (n=35, 58,3%). O número de dentes 
variou de 0 a 30, o de raízes residual de 0 a 13, enquanto encontrou-se de 0 a 28 dentes 
cariados. Na amostra encontraram-se pessoas com e sem lesão de tecidos moles, 
assim como com e sem uso e/ou necessidade de prótese, demonstrando ser uma 
população heterogênea dos fatores avaliados. Os resultados dos exames realizados 
pelos CD utilizando o ICSB e CPO-D/ceo-d, demonstraram forte concordância quando 
comparados entre si. Para a comparação do número de dentes cariados entre o ICSB e 
CPO-D/ceo-d, foi estabelecida uma categorização: sem cárie, uma ou duas cáries, e três 
ou mais cáries. O teste kappa ponderado foi utilizado para avaliar a concordância entre 
CD e ACD quando utilizando o ICSB e observando o número de dentes presentes, assim 
como o número de raiz residual na cavidade oral de indivíduos na comunidade. 

Os resultados demonstraram uma concordância de 0,86 para o número de dentes 
presentes, e de 0,85 para o número de raízes residuais. Concordância entre variáveis 
contínuas: número de dentes na cavidade oral (rs=0,975 (p<0,001)-correlação Spearman, 
0,947 (p<0,001)-kappa); número de raízes residual (rs=0,968(p<0,001)-Spearman, 
0,962(p<0,001)–kappa). Concordância entre variáveis categóricas: categorização das 
cáries (χ2 McNemar, p<0,05; Kappa=0,851, p<0,001). Ao analisar os dados do ICSB 
aplicado pelos CD e ACS foi encontrada alta concordância, especificidade, e sensibilidade 
entre os resultados. Concordância entre variáveis contínuas: número de dentes na 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2013

103

cavidade oral (rs=0,940, p<0,001–correlação de Spearman, Kappa=0,86, p<0,001); 
número de raízes residual (rs=0,916, p<0,001–correlação de Spearman, Kappa=0,85, 
p<0,001). Concordância entre variáveis categóricas: número de indivíduos sem cárie 
(χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,74-p<0,001, sensibilidade 83,3% e especificidade 
96,4%); categorização das cáries (McNemar p<0,05, kappa=0,61-p<0,001); presença 
de tártaro (χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,77-p<0,001, sensibilidade 88,4% e 
especificidade 88,6%); gengiva inflamada (χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,71-p<0,001, 
sensibilidade 66,6% e especificidade 98%); alteração tecidos moles – tipo de lesão (χ2 
McNemar p<0,05, kappa=0,66-p<0,001, sensibilidade 100% e especificidade 98,3%); 
alteração tecidos moles – localização (χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,88-p<0,001, 
sensibilidade 90% e especificidade 98%); uso prótese total (χ2 McNemar p<0,05, 
kappa=0,95-p<0,001, sensibilidade 92,3% e especificidade 100%); uso prótese parcial 
(χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,82-p<0,001, sensibilidade 83,3% e especificidade 
98,2%); necessidade de prótese total (χ2 McNemar p<0,05, kappa=0,94-p<0,001, 
sensibilidade 100% e especificidade 98%); necessidade de prótese parcial (χ2 McNemar 
p<0,05, kappa=0,95-p<0,001, sensibilidade 92,9% e especificidade 93,9%).

Conclusão

A análise dos dados apresentados demonstra que o ICSB é válido para detectar 
problemas em saúde bucal e pode ser utilizado por ACS, contribuindo com o CD 
no seu trabalho de assistência odontológica à comunidade. Há confidencia que a 
simplicidade, precisão e utilidade deste índice ajudarão na utilização deste de forma 
mais disseminada. O ICSB não se limita à avaliação dos tecidos duros da cavidade 
oral, como no CPO-D. O ICSB avalia a necessidade de prótese e lesões e agravos de 
tecidos moles, que é essencial na detecção precoce e prevenção do câncer bucal. A 
utilização do ICSB pelo ACS possibilita a liberação do CD para ações que só ele pode 
desempenhar (e.g., trabalho curativo), ou que são melhores desenvolvidas por este 
(e.g., planejamento de ações preventivas e coletivas). O ICSB, além de ter a capacidade 
de medir a condição de saúde do individuo, facilita o processo de trabalho da Equipe 
de Saúde Bucal (ESB), contribuindo na organização da atenção odontológica. Desta 
forma possibilita, sem desconsiderar as ações de cunho coletivo, o encaminhamento 
de forma prioritária dos indivíduos com maior necessidade de tratamento. 

Evidencia-se, que esta “nova tecnologia” fornece subsídios para elaboração de 
políticas públicas e planejamento de ações que promovem a Saúde Bucal, inclusive 
organizando a demanda do sistema de saúde, respeitando, assim, o princípio da 
equidade. Adicionalmente, a utilização do ICSB pelo ACS colabora para a desmistificação 
do saber odontológico dado à prática de corresponsabilidade entre a ESB e o processo 
de produção da saúde. Esta nova forma de produzir contribui para o desenvolvimento 
de práticas profissionais baseadas no respeito à identidade do usuário, conhecimento 
do contexto familiar e laboral, disponibilizando tempo necessário à escuta da queixa e 
ao atendimento e providências pertinentes, criando suportes para a atenção integral à 
saúde e às necessidades dos diferentes grupos populacionais como preconiza a Política 
Nacional de Saúde Bucal.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos gestores públicos de saúde é 
definir uma modalidade de alocação de recursos, em um contexto de financiamento 
limitado, que atenda da melhor forma às necessidades da população. A presente 
pesquisa buscou responder a esta questão fundamental para o gestor público ao 
disponibilizar uma modalidade de alocação de recursos, que considera fatores 
que expressam as necessidades em saúde e os determinantes dos distintos níveis 
de desigualdades regionais/locais. O estudo construiu um Fator de Alocação que 
orienta uma distribuição de recursos mais equitativa, na medida em que considera as 
desigualdades socioeconômicas e epidemiológicas existentes entre os municípios de 
Pernambuco. Distanciando-se, desta forma, da lógica que orienta parte da distribuição 
federal de recursos da saúde, a qual está relacionada com os níveis de produção. 

Ao disponibilizar uma metodologia que explicita critérios justos para alocação de 
recursos no Estado, que estão ajustados às necessidades dos municípios, o Fator de 
Alocação apresentado neste estudo poderá contribuir para uma distribuição equitativa 
de recursos, se apresentando como uma das possibilidades para dar resposta aos 
problemas relacionados à organização dos serviços e à atenção prestada à população 
do estado, visto que: (1) possibilitará que os municípios com maiores necessidades 
recebam maior volume de recursos; (2) subsidiará os gestores municipais a utilizarem 
metodologias plausíveis nos espaços de negociação de recursos; (3) fortalecerá os 
municípios que tenham potencial de desenvolvimento, mas não dispunham de 
instrumentos para justificarem a alocação de recursos; (4) otimizará os recursos, a 
medida que corrigirá as iniquidades. A metodologia utilizada na construção do Fator de 
Alocação possui o potencial de utilização/incorporação no sistema e serviços de saúde 
e a característica de ser flexível às especificações do sistema a ser avaliad e facilmente 
generalizado. Por este motivo, os resultados apontados são passíveis de reprodução, 
favorecedores do “fazer” de forma nova, com possibilidade de implantação. Além 
disso, indicam a potencialidade de expandir a abordagem para além do enfoque da 
transferência de recursos federal SUS, com uma metodologia que poderá ser utilizada 
em todas as relações de transferência de recursos entre as instâncias federativas – 
União, Estados e Municípios. 

Menção
Honrosa
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Introdução

Ao colocar em pauta as atuais políticas de saúde no Brasil, não se pode ignorar a 
Constituição Federal de 1988, que reconhece a saúde como direito fundamental e 
dever do estado, segundo princípios como o da equidade. Porém, a implementação 
das políticas públicas a favor dos cidadãos, depende do aporte financeiro pelos entes 
federados e da eficaz distribuição desses recursos. A alocação dos recursos federais 
para os municípios brasileiros, para a saúde, obedece a dois critérios, em função do tipo 
de cuidado considerado. Nos serviços de atenção básica, a distribuição é realizada em 
função do quantitativo populacional; e os recursos para os procedimentos de média e 
alta complexidade são repassados segundo a produção de serviços. Esse quadro tende 
a favorecer as localidades mais desenvolvidas e contribui para acirrar as desigualdades 
na alocação e no acesso aos recursos de saúde entre as regiões do País. Diferenças 
socioeconômicas e epidemiológicas entre os municípios devem ser consideradas na 
alocação de recursos financeiros para a saúde. 

A utilização de metodologias para essa finalidade, que considerem critérios de 
equidade e respeitem as peculiaridades regionais e municipais é de fundamental 
importância para a sustentabilidade e garantia dos direitos preconizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Considerando a ausência de estudos específicos para o estado 
de Pernambuco, o Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde (GPEPS) da 
Universidade Federal de Pernambuco elaborou uma metodologia de alocação de 
recursos financeiros da saúde, utilizando a análise pelo modelo de Redes Neurais 
Artificiais (RNA) para a construção de um Fator de Alocação (FA). A RNA é formada por 
uma rede de conexões que visa transmitir informações entre os neurônios de forma 
unidirecional. A RNA tem habilidade de corrigir dados imprecisos, o que a torna eficaz 
em tarefas nas quais um conjunto de regras não pode ser facilmente formulado, como 
na proposta do cálculo de um FA. 

Objetivos

Descrever a construção de fator de alocação de recursos financeiros com base na 
necessidade em saúde da população do estado de Pernambuco. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa metodológica, na qual foram incluídos municípios de 
Pernambuco que apresentaram informações necessárias para compor o banco de dados 
da análise, sendo elencados indicadores que refletissem as necessidades em saúde da 
população para a construção do FA. Foram selecionadas 18 variáveis que abrangeram 
questões demográficas, epidemiológicas, socioeconômicas e educacionais, a saber: 
coeficiente de mortalidade infantil, mortalidade até cinco anos de idade, mortalidade 
precoce de idosos, mortalidade proporcional por causas externas, mortalidade 
proporcional por doenças do aparelho circulatório, mortalidade proporcional por 
doenças infecciosas e parasitárias, mortalidade proporcional por neoplasias, percentual 
de óbitos por causas mal definidas, proporção de mães adolescentes, proporção de 
pré-natal inadequado, taxa de fecundidade, índice de Gini, proporção de idosos na 
população residente, taxa de alfabetização, capacidade de autofinanciamento per 
capita, percentual de pessoas com renda per capita abaixo de R$ 75,50, percentual de 
domicílios urbanos com saneamento básico e proporção de domicílios urbanos com 
coleta de lixo. As variáveis foram coletadas em bases de dados de domínio público, com 
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exceção da variável mortalidade precoce em idosos, disponibilizada pela Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). 

A priori, realizou-se a análise das variáveis e sua descrição para obter uma 
compreensão preliminar da situação dos municípios. Os graus de correlação entre 
as variáveis foram avaliados a partir da análise de correlação linear de Pearson. Em 
seguida, foi construído o FA proposto pelo GPEPS, seguindo as etapas: (1) padronização 
das variáveis: foi realizada para que todas se apresentassem com média 0 e variância 
1; (2) foram criados dois municípios fictícios, a partir dos valores máximos e mínimos 
da amostra; (3) a partir da criação desses dois municípios fictícios, foi obtida uma 
amostra aleatória de 200 municípios caracterizados como ''ótimos'' e ''ruins'', somando-
se aos valores das variáveis dos dois municípios fictícios um ruído uniforme contínuo, 
variando de 0 a 0,01; (4) metade da amostra obtida na etapa anterior foi aleatoriamente 
escolhida para o treinamento da RNA, a outra parte foi usada na validação cruzada 
do modelo; (5) a técnica Intelligent Problem Solver do pacote de Redes Neurais do 
software Statistica versão 7.0 (StatSoft, Inc.) foi utilizada para obter o melhor modelo 
de RNA. O programa forneceu as cinco melhores redes baseado nos erros de validação 
e do teste. A melhor rede foi aquela que apresentou o menor erro da validação; (6) o 
nível de confiança da classificação de determinado município em um dos dois grupos 
foi usado como FA. Esses procedimentos geraram o FA por RNA do GPEPS. 

Resultados 

Algumas características devem ser consideradas na seleção das variáveis para 
compor as necessidades em saúde da população: baixa vulnerabilidade à manipulação 
por gestores de políticas públicas; representação dos fatores autênticos de necessidade; 
isenção de processo de escolha política e disponibilidade de dados confiáveis. Essas 
características nortearam o processo de eleição das variáveis que compuseram o FA 
apresentado. Os municípios de PE apresentaram valores altos de mortalidade até 
os cinco anos e por doenças do aparelho circulatório, percentual de nascidos vivos 
com pré-natal inadequado e de pessoas com renda per capita abaixo de R$ 75,50. 
Isso denota maior necessidade em saúde do Estado. As análises revelaram valores 
que traduzem positivamente a situação de PE quanto às médias encontradas para 
a taxa de alfabetização, percentual de domicílios com coleta de lixo e mortalidade 
por doenças infecciosas e parasitárias. Através da técnica Intelligent Problem Solver, 
a radial basis function foi o tipo de RNA que apresentou o melhor desempenho. As 
variáveis traduziram-se numa rede com 18 entradas, 12 neurônios escondidos, uma 
camada oculta e uma saída. A análise estatística permitiu a distribuição dos municípios 
em quartis que representaram: quartil 1 – municípios com menor necessidade em 
saúde, composto por 97 localidades que apresentaram os melhores resultados das 
variáveis que representaram o porte econômico do município, as condições sanitárias 
e de saúde; quartil 2 – municípios com necessidades em saúde medianas, composto 
por 40 localidades; quartil 3 – municípios com necessidades em saúde consideráveis, 
composto por 30 localidades; quartil 4 – municípios com maior necessidade em saúde, 
composto por 17 localidades que apresentaram os piores resultados das variáveis que 
representaram o porte econômico do município, as condições sanitárias e de saúde.

A distribuição geográfica dos 184 municípios pernambucanos, de acordo com os 
quartis apontados pelo FA, destaca toda a Região Litorânea e boa parte da Região da 
Mata Norte e Sul e do Agreste Setentrional e Central situados no quartil 1. O Agreste 
Meridional tem municípios em todos os quartis. Na Região do Pajeú/Moxotó, grande 
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parte dos municípios esteve no quartil 1. Semelhante distribuição foi observada no 
Sertão Central. No Araripe, a maioria dos municípios esteve nos quartis 3 ou 4 e a Região 
do São Francisco ficou dividida entre os quartis 1, 2 e 3. A RNA usada para a obtenção do 
FA teve um bom número de neurônios escondidos, dado a complexidade do sistema 
analisado. Redes Neurais com poucos neurônios escondidos é preferível pela tendência 
de atingirem um poder maior de generalização, reduzindo sobre ajustes; no entanto, 
elas podem não apresentar habilidade suficiente para modelar os dados de problemas 
complexos, como é o presente caso. 

 
Conclusão

O FA apresentado constitui uma proposta metodológica abrangente, visto que 
incorpora em seu bojo, além de variáveis próprias da saúde, outras que trazem as 
dimensões socioeconômicas, demográficas e educacionais. A viabilidade de se utilizar 
bom número de variáveis deu-se por meio da RNA, técnica que permite o uso de 
muitos indicadores, dado o seu poder de generalização. Os resultados mostraram uma 
distribuição, na qual municípios reconhecidamente considerados necessitados de 
maior aporte financeiro para a saúde foram enquadrados em quartis considerados ruins 
(3 e 4). O contrário também foi observado, ou seja, localidades que têm bom suporte de 
recursos enquadradas nos quartis 1 e 2. O maior quantitativo de municípios enquadrados 
no quartil de menor necessidade levou à conclusão de que o FA apresentado distribuiu 
as localidades separando aquelas de extrema necessidade de maior aporte financeiro 
das que apresentam menor gravidade quanto à necessidade de aporte financeiro. O 
presente estudo pode servir de referência para pesquisas comparativas, não somente 
no âmbito pernambucano, mas extrapoladas para outras localidades.

A complexidade que envolve a escolha de variáveis que reflitam de forma fidedigna 
a necessidade em saúde pressupõe a realização de estudos adicionais utilizando 
a técnica de RNA, o que permitirá a agregação de outras variáveis que possam 
expressar as necessidades em saúde da população. Pode, inclusive, relacioná-las com 
dados financeiros, para contribuir para o aprimoramento do conhecimento e para a 
busca de critérios alocativos mais equânimes. O empoderamento das metodologias 
de alocação equitativa de recursos da saúde pelos atores dos espaços públicos de 
negociação e definição da distribuição desses recursos deve ser contextualizado 
e utilizado como instrumento para apoiar a alocação equitativa, considerando o 
conhecimento dos demais indicativos da realidade dinâmica de funcionamento de 
um sistema municipal de saúde. 
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Menção
Honrosa

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O município de São Paulo (MSP) recebeu nos últimos anos expressivo número 
de migrantes oriundos de países com elevada incidência de tuberculose (TB), essas 
correntes migratórias vindas de países de baixa renda per capita, constituem, por 
vários fatores, importante desafio para a saúde pública do país receptor, dentre eles, 
o potencial de alterar o seu perfil epidemiológico. A atuação dos serviços de saúde é 
fundamental para manter o bom estado de saúde das populações e promover seu bem 
estar. Os imigrantes são geralmente vulneráveis por diversos fatores como a situação 
econômica e de ilegalidade, a falta de conhecimento sobre seus direitos à assistência à 
saúde, condições habitacionais desfavoráveis, muitas vezes em regiões periféricas sem 
infraestrutura urbana adequada, as barreiras do idioma e culturais que dificultam a sua 
integração à sociedade do país receptor. Dessa forma são necessárias políticas públicas 
específicas que promovam o acolhimento desses migrantes, assim como a melhora de 
sua qualidade de vida e de saúde. 

O elevado número de imigrantes bolivianos em alguns distritos do município de 
São Paulo, a alta incidência de TB na Bolívia e a possível influência da migração no 
comportamento de TB nesse município tornam relevante o melhor conhecimento das 
características dessa doença nessa comunidade. A ausência de dados consistentes 
sobre a TB entre os imigrantes bolivianos, inclusive sobre aspectos importantes como 
o acesso e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos a essa população, justificam o 
interesse em se desenvolver um estudo sobre o assunto. Esta pesquisa foi promovida 
com a finalidade de analisar o comportamento da TB na população de imigrantes 
bolivianos em quatro distritos do município de São Paulo onde a sua presença é 
mais marcante, investigar possíveis disparidades nos indicadores de desempenho do 
Programa de Controle da TB em relação a esses migrantes comparada com a população 
nacional, assim como, no acesso aos serviços de saúde e na qualidade do atendimento 
com a finalidade de melhor compreender as condições de saúde dessa comunidade. 
Como resultado, espera-se oferecer subsídios para a elaboração de políticas públicas 
com foco na promoção da saúde e da melhor integração dessa comunidade na 
sociedade brasileira.

Introdução 

Os movimentos populacionais têm constituído nas últimas décadas motivo 
recorrente de preocupação de organismos internacionais por suas repercussões 
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econômicas, sociais e em saúde pública. Estima-se que 190 milhões de pessoas 
emigrem anualmente, sendo que 40% delas deslocam-se para países vizinhos. Essa 
população é vulnerável devido às más condições de moradia e emprego, à situação 
de ilegalidade, as barreiras linguísticas e culturais. Por sua relevância, a migração tem 
sido incluída entre as prioridades dos planos de desenvolvimento social e econômico, 
além de apontar a necessidade de políticas públicas específicas, com a finalidade 
de integrar esses grupos às sociedades dos países receptores. A migração também 
constitui importante desafio à saúde pública, por criar demanda não planejada aos 
serviços de saúde e por alterar o perfil da morbidade dos países receptores. Nas 
últimas décadas, movimentos populacionais oriundos de regiões hiperendêmicas de 
TB, estiveram associados ao recrudescimento dessa doença em vários países. Algumas 
capitais brasileiras, especialmente, São Paulo, vem recebendo, a partir da década 
de 1990, crescente contingente migratório de países Sul Americanos, Africanos 
e Asiáticos. No entanto, não existem estudos que estimem de forma consistente a 
magnitude e as características dessas comunidades, boa parte dela indocumentada 
e, portanto, excluídas das estatísticas oficiais. Porem, apesar de imprecisos, os dados 
disponíveis apontam a comunidade boliviana como a mais numerosa, entre as 
recém - chegadas ao município de São Paulo. A elevada incidência de TB na Bolívia 
e a inexistência de dados publicados sobre o impacto da migração boliviana no 
comportamento dessa doença no município de São Paulo justificam um estudo 
exploratório sobre o assunto.

Objetivos 

Descrever o comportamento da tuberculose na comunidade boliviana residente em 
quatro distritos (Belém, Bom Retiro, Brás e Pari) do município de São Paulo; avaliar seu 
impacto na tendência dessa doença na área estudada; investigar possíveis disparidades 
em relação ao acesso e à qualidade da assistência oferecida a essa comunidade.

Metodologia 

Definiu-se como caso de TB, indivíduos residentes nos distritos estudados, 
independente de sexo e idade, apresentando quadro clínico compatível e confirmação 
por baciloscopia ou cultura de escarro com isolamento de M. tuberculosis e/ou RX com 
imagem sugestiva de TB e/ou pacientes com exames histopatológicos compatíveis 
com o diagnóstico. O período de estudo foi de 1° de janeiro de 1998 a 31 de 
dezembro de 2008, a população de estudo abrange todos os casos novos notificados 
e confirmados pela vigilância da TB do MSP e residentes nos distritos analisados. 
A fonte de dados foi a vigilância da TB do MSP da Coordenação de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Os arquivos com as bases de dados foram 
obtidos no formato Epi-Info (versão 4) e convertidos para o software SPSS versão 15, 
efetuando-se a seguir a eliminação de duplicidades e a análise de consistência dos 
dados. As variáveis de interesse foram sócio-demográficas (sexo, idade, nacionalidade, 
ocupação, escolaridade, número de comunicantes domiciliares), aspectos 
diagnósticos, clínicos e relativos ao tratamento (intervalo entre início dos sintomas 
e o do tratamento, forma clínica, tipo de tratamento e desfechos); co-morbidades 
(diabetes, câncer, HIV, alcoolismo e doença mental) e tabagismo. Inicialmente 
descreveu-se o comportamento da TB de 1998 a 2008, mediante as estimativas das 
incidências anuais para o conjunto dos distritos estudados, tomando-se, ano a ano, 
como numerador o total de casos novos de TB notificados; o denominador foi a 
população estimada para o meio do período de cada ano da série. 
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Por não dispormos da população boliviana residente na área, avaliamos a influência 
da TB entre bolivianos no comportamento dessa doença na área pela proporção de 
casos incidentes entre bolivianos, brasileiros e pacientes de outras nacionalidades no 
período de interesse. Para a comparação das características da TB entre bolivianos e 
brasileiros optamos por analisar o período mais recente, de 2006 a 2008. Para as análises 
comparativas de proporções foram usados os testes qui-quadrado de Pearson e o Exato 
de Fisher e para variáveis contínuas o de Kruskal – Wallis. Tomamos como “proxy” do 
acesso aos serviços de saúde o tempo entre o início dos sintomas e o do tratamento 
e como “proxy” da qualidade da assistência prestada a proporção de pacientes 
submetidos a tratamento supervisionado, a proporção de comunicantes examinados e 
as taxas de cura e de desfechos desfavoráveis (abandonos de tratamento e óbitos). Para 
investigar se a evolução para cura ou para desfechos desfavoráveis estava associada à 
nacionalidade, ajustamos os odds ratio de curar-se e de ter um desfecho desfavorável 
(variáveis dependentes) para possíveis variáveis de confusão (variáveis independentes): 
sexo, idade, co-infecção HIV/TB e tratamento supervisionado, por meio da regressão 
logística múltipla.

Resultados
 
De 1998 a 2008, foram notificados 2.056 casos novos de TB na área de interesse, 

desse total, 1.351 (65,7%), 660 (32,1%) e 45 (2,2%) eram, respectivamente, brasileiros, 
bolivianos e de outras nacionalidades. Houve no período, um aumento da proporção 
de casos entre bolivianos, de 15% a 53%. Verificou-se também, diminuição de 40,5% 
de casos incidentes entre brasileiros, e um aumento de 260% dos casos incidentes 
entre bolivianos. As taxas médias de incidência de TB nessa área variaram entre 149,1 
e 167,2/100.000 habitantes/ano, respectivamente, em 1998 e 2008. No período de 
2006 a 2008, foram registrados 545 casos novos de TB entre brasileiros e bolivianos, 
respectivamente, de 272 e 273 pacientes. A mediana da idade entre os dois grupos foi 
de 40 anos entre brasileiros e 24 anos entre os bolivianos (p<0,0001), havendo também 
entre os primeiros, maior proporção de homens, 73% versus 60% (p<0,0001), e de 
desempregados, 14% versus 3% (p<0,0001). O número médio de comunicantes por 
paciente foi maior entre bolivianos do que entre brasileiros, 4,3 versus 1,6 (p<0.001), 
totalizando na mesma ordem respectivamente, 1182 e 437 comunicantes, dos quais 
foram examinados, respectivamente, 60,8% (719/1182) e 64.5% (282/437) (p>0,05). A 
proporção de casos novos identificados entre os comunicantes examinados foi de 0,7% 
(2/282) entre os brasileiros e de 1,8% (13/719) entre os bolivianos. 

A forma clínica predominante em ambos os grupos foi a pulmonar, variando de 80% 
a 86%, respectivamente, entre brasileiros e bolivianos (p>0.05). Não houve diferenças 
entre os dois grupos em relação ao intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o do 
tratamento (p>0,50); no entanto, a proporção de bolivianos submetidos a tratamento 
supervisionado foi mais elevada, 82% versus 63% (p<0,0001). Entre bolivianos, 63.3% e 
72.1% dos casos foram, respectivamente, diagnosticados e tratados em UBS, enquanto 
que, mais de 50% dos casos entre brasileiros foram diagnosticados em Prontos 
Socorros e hospitais e 21% foram submetidos a tratamento hospitalar. As mais elevadas 
taxas de cura, 71,6% versus 63.3% (p<0.0001) e as menores taxas de abandono, 16% 
versus 20.7% (p<0.0001), foram verificadas entre bolivianos. As proporções de óbitos 
por TB e por outras causas também foram menores entre bolivianos, respectivamente, 
1,2% versus 5% (p<0,001) e 1,6% versus 10,7% (p<0,001). A proporção de brasileiros 
com co-infecção TB/HIV foi maior do entre bolivianos, 28.5% versus 1.5% (p<0,001); 
a prevalência de alcoolismo também foi mais elevada entre brasileiros, 15.4% versus 
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2.4% (p<0,0001); assim como de diabetes, 4.4% versus 1.5% (p=0,0001). Após o ajuste, 
a cura e os desfechos desfavoráveis não se mostraram associados à nacionalidade, 
OR=1.4; 95%IC:0.6–3.0 e OR=0.7; 95%IC:0.3–1.6, respectivamente.

Conclusão

Os resultados da pesquisa apresentam dois pontos que merecem destaque por sua 
relevância em saúde pública. O primeiro deles é o impacto da migração boliviana na 
tendência da TB na área estudada, e o segundo é a evidência de equidade no acesso. 
O primeiro ponto assinalado fica claro pela rapidez com que aumentou a participação 
boliviana no total de casos de TB nos distritos estudados. O risco potencial torna-se 
mais explícito ao verificarmos que o número médio de comunicantes por paciente e 
a porcentagem de casos identificados entre comunicantes na comunidade boliviana 
supera a verificada entre brasileiros. Tais resultados mostram a importância de 
movimentos populacionais originários de países de elevada incidência de TB, mesmo 
em cidades como São Paulo, onde a magnitude dessa doença situa-se bem acima 
daquelas verificadas nas metrópoles de países industrializados. Essas questões são 
relevantes para a elaboração de novas estratégias de controle e precisariam ser melhor 
conhecidas no contexto de uma grande cidade brasileira, onde o risco de infecção 
tuberculosa é bem mais elevado do que aquele verificado em países industrializados. 

O segundo destaque refere-se às evidências de equidade no acesso aos serviços 
e na qualidade do atendimento. Essa verificação foi feita com base na ausência de 
diferenças entre brasileiros e bolivianos, quanto à evolução para cura e para desfechos 
desfavoráveis, pela ausência de diferenças no tempo entre o início dos sintomas e o 
do tratamento e na proporção de pacientes que recebeu visita domiciliar. No entanto, 
o que mais chamou a atenção foi a maior proporção de bolivianos submetidos ao 
tratamento supervisionado. Esses resultados sugerem que a diretriz que garante o 
acesso universal aos serviços de saúde, instituída como um dos fundamentos do 
sistema público de saúde do Brasil – Sistema Único de Saúde -, pode se constituir 
em instrumento de promoção da equidade, mesmo na ausência de políticas públicas 
com foco específico em migrantes.
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Menção
Honrosa

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A extração, visualização e análise de informações relevantes, padrões e tendências 
de uma quantidade de dados cada vez maior são reconhecidas como um desafio 
crescente em várias áreas. Este é o caso da saúde pública, cujas políticas e ações se 
beneficiam diretamente de informações demográficas, de mortalidade, morbidade, 
hospitalizações, socioeconômicas, dentre outras. Embora em muitos casos tais 
dados estejam disponíveis, sua exploração produtiva e análise são frequentemente 
dificultadas pelo tempo necessário para seu processamento, pela dificuldade de uso 
de programas de análise complexos e pela necessidade de conhecimentos técnicos 
abrangentes em estatística e programação. Com o intuito de sanar estas dificuldades 
e permitir a visualização e análise de padrões e tendências na área de saúde pública de 
forma simples e rápida foi desenvolvido o programa EPIPOI (ALONSO; MCCORMICK, 
2012). Este programa é oferecido gratuitamente (no endereço www.epipoi.info), é 
compatível com vários sistemas operacionais e plataformas, e possibilita a extração 
de informações de grande valor científico na área de saúde a partir de séries temporais 
epidemiológicas em regiões geográficas distintas. 

O programa foi desenvolvido com uma interface amigável de forma que não 
somente pesquisadores, mas também, estudantes, técnicos e administradores, possam 
visualizar e explorar dados rápida e intuitivamente, fornecendo uma visão ampla 
da condição estudada e de suas variações regionais, temporais, e demográficas. A 
disponibilização desta ferramenta gratuitamente já possibilitou o estudo do impacto 
de várias doenças no Brasil (e outros países), auxiliando assim o desenvolvimento de 
políticas públicas que permitam o aprimoramento das ações efetivas em saúde. O 
programa EPIPOI apresenta ainda o potencial de utilização no SUS para a detecção 
rápida de tendências em saúde ao longo do tempo (doenças, acidentes, fatores 
de risco e usos diversos do sistema de saúde), assim como para a identificação de 
variações sazonais e anomalias nestes fatores em função de diferenças geográficas, 
demográficas, socioeconômicas e etárias.

Introdução

Governo, agências não-governamentais e grupos de pesquisa monitoram 
constantemente o estado de saúde das populações com diversos níveis de 
detalhamento geográfico, temporal e clínico. Esta documentação permitiu o 
desenvolvimento de estudos elucidativos sobre as causas de diversas doenças, 
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elevando assim as chances de tomadas de decisões e intervenções eficientes em 
saúde pública. No entanto a extração de parâmetros relevantes de séries temporais 
(tais como a detecção de tendências ao longo do tempo, de ciclos sazonais, de 
épocas de surto e picos abruptos no número de casos), que é crucial na investigação 
epidemiológica, é restrita a especialistas, dado que requer técnicas avançadas de 
modelagem matemática e estatística que não são necessariamente dominadas por 
agentes, técnicos e pesquisadores que trabalham com saúde pública e epidemiologia. 
Tal restrição deriva principalmente da inexistência de ferramentas de análise gratuitas 
e de fácil utilização que permitam a análise exploratória deste tipo de dados.

Objetivos

Produzir uma ferramenta para a análise de séries temporais de dados em saúde que 
fosse de fácil utilização e gratuita, possibilitando assim seu uso por pesquisadores, 
técnicos, agentes de saúde e inclusive estudantes. Auxiliar na possibilidade de 
pesquisar rapidamente as tendências, sazonalidades e anomalias em cada uma das 
causas de doenças ou acidentes em função de fatores como região geográfica, sexo, 
idade, condição socioeconômica, fatores de risco, dentre outros para orientação das 
decisões em saúde pública.

Metodologia

O programa EPIPOI foi desenvolvido usando Matlab (Mathworks), e foi compilado 
de forma a permitir seu uso tanto em computadores PC e Mac (brevemente uma versão 
para Linux também estará disponível). Qualquer pessoa interessada pode fazer seu 
download gratuitamente da internet (www.epipoi.info). O programa foi concebido 
para que a interface gráfica guie os usuários de forma intuitiva e amigável, não sendo 
inclusive necessário o uso de um manual de instruções. Tanto os dados, bem como 
parâmetros importantes associados a estes (ciclos sazonais, anuais, tendências, 
anomalias, dentre outros), são visualizados de forma gráfica imediatamente após o 
usuário inserir os mesmos no programa. Tais gráficos são atualizados automaticamente 
após a modificação de qualquer fator na interface do programa (é possível restringir, 
por exemplo, a visualização dos dados a um subgrupo etário, a uma região, a períodos 
específicos). Assim, por exemplo, a comparação da amplitude de variação sazonal de 
uma determinada doença, sua tendência ao longo de um determinado período ou 
o impacto da circulação de uma cepa viral são comparados instantaneamente por 
unidades da federação ou grupos de idade. Todos os gráficos gerados, assim como os 
resultados numéricos (parâmetros, coeficientes, series transformadas, dentre outros), 
podem ser exportados a qualquer momento para uso em apresentações, relatórios 
ou publicações científicas.

Resultados 

Com a disponibilização do programa, espera-se que muitos profissionais e 
estudantes possam realizar análises que de outra forma não estariam a seu alcance 
(sem uma formação mais avançada). De fato, o programa Epipoi já foi utilizado de 
forma didática em cursos de curta duração na área de saúde pública, bem como para 
a análise da circulação do vírus de influenza no Brasil, do impacto da pandemia de 
2009 e dos padrões de morbidade e mortalidade por doenças entéricas na Ásia e no 
México. Seu uso na área de saúde pública permitirá assim não somente contribuir no 
processo de democratização do acesso a estas informações, mas também expandir o 
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acesso à exploração deste material com propósito científico e de orientação de ações 
efetivas na área.

Conclusão

A reprodutibilidade dos resultados é defendida como um pilar fundamental do 
método científico. Com o programa EPIPOI, tal possibilidade é levada ao seu sentido 
pleno, pois qualquer usuário pode não somente reproduzir (e até melhorar) análises 
prévias, mas também aplicar, comparar e testar os mesmos métodos com outros 
conjuntos de dados. Dados em saúde pública, poucos ou mesmo não explorados, 
poderão ser analisados de forma intuitiva e rápida. Ao expandir o número de usuários 
que podem executar essas análises, o programa EPIPOI pode ter um impacto muito 
positivo no entendimento de processos epidemiológicos, na capacitação profissional 
e acadêmica, e no aperfeiçoamento das políticas de saúde pública.
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