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Apresentação

Entre 2007 e 2010, coordenei a gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
Com o objetivo de divulgar os processos de trabalho aí desenvolvidos, incluindo planejamento, execução 
e avaliação de ações, foi lançado, anteriormente, o livro Ações Transversais da Vigilância em Saúde: 
Promoção, Análise e Integração, correspondendo ao biênio 2007-2008. Compartilhamos, agora, com 
os gestores e profissionais da área de Epidemiologia e Vigilância em Saúde das instituições de ensino e 
pesquisa e dos serviços de saúde, o segundo volume, Vigilância em Saúde: Panoramas, Conjunturas e 
Cartografias, referente ao biênio 2009-2010.

Dois conceitos, o espaço e o tempo, balizaram a cronologia de eventos que percorre o livro 
todo e sua divisão em quatro partes. Na primeira, descreve-se a situação das principais doenças e 
as correspondentes ações de vigilância, prevenção e controle. Os eventos foram espacializados; as 
conquistas, destacadas e os desafios, enfatizados, como, por exemplo, os casos importados de sarampo 
e o aumento dos casos e óbitos de dengue no território nacional. 

Os eventos inusitados foram abordados na segunda parte, na qual foram descritas a pandemia 
de influenza (H1N1) 2009 e as calamidades, incluindo a ajuda humanitária ao Haiti e às vitimas das 
enchentes em Pernambuco e Alagoas.

Como consequência das ações realizadas pela gestão cabe, especialmente, assinalar o impacto, 
após as campanhas de vacinação, no comportamento da rubéola, doença com perspectiva de eliminação 
no território nacional, e da influenza pandêmica (H1N1) 2009. Durante esta pandemia, a gestão da SVS 
demonstrou competência no uso oportuno das estratégias e tecnologias adequadas e dialogou, com 
transparência, com a sociedade, instituições científicas e meios de comunicação. 

Na terceira parte, apresenta-se o elenco de inovações desenvolvidas pela gestão. Nesse sentido, as 
ações de vigilância em saúde conquistaram um novo marco normativo (Portaria GM-MS nº 3.252, de 
22 de dezembro de 2009), prevendo a inclusão de novos componentes; a substituição do paradigma da 
certificação pelo Pacto pela Saúde; a integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde; 
o reordenamento do processo de planejamento, monitoramento e avaliação das ações; e a atualização 
dos mecanismos de financiamento. 

A incorporação dos agentes de endemias nas Equipes de Saúde da Família (Portaria GM-MS nº 
1.007, de 4 de maio de 2010) constitui outra evidência de que a gestão apostou na integração entre 
vigilância e atenção primária. Além disso, houve empenho para que as despesas com imunobiológicos 
tivessem proteção constitucional (item 63 do Anexo IV da Lei nº 12.309/2010), impedindo-se o 
desabastecimento desses insumos. Cabe ressaltar que o contrato de gestão, firmado em 2008 entre 
a SVS e a Fiocruz, também previa medidas de natureza administrativa com o propósito de garantir 
a produção e a distribuição de imunobiológicos e outros insumos estratégicos destinados aos 
programas de vigilância em saúde. 



Gerson Oliveira Penna

Em relação às inovações estratégicas e tecnológicas, a gestão foi marcada pela construção dos 
Laboratórios de Nível de Biossegurança 3 (NB3) e de Nível de Biossegurança 3 Animal (NBA3) no campus 
do Instituto Evandro Chagas, no Pará; incremento da capacidade de respostas rápidas em saúde públi-
ca, deixando ao país uma rede de mais de 50 Centros de Informação Estratégica em Vigilância em 
Saúde (Cievs); inclusão de duas novas vacinas, a pneumocócica 10-valente e a antimeningococo C, no 
calendário básico de vacinação; novo esquema terapêutico para a tuberculose; ampliação da lista de 
doenças de notificação obrigatória (Portaria no 2.472, de 31 de agosto de 2010); melhoria dos sistemas 
de informação; e lançamento da ferramenta para avaliar o risco de epidemias de dengue; além dos 
avanços obtidos em saúde ambiental e saúde do trabalhador.

Na quarta parte, apresentam-se as ações de promoção da saúde; o investimento na qualificação 
dos profissionais, com destaque para o PET da Vigilância em Saúde; o fortalecimento das ações de 
comunicação em saúde e o relatório da Comissão de Avaliação Externa.

Em síntese, 75% das metas dos Objetivos do Milênio e 87,5% do Mais Saúde foram atingidas.
Finalmente, desejo enfatizar que este produto ora apresentado só foi possível graças ao apoio 

de muitos atores. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, o espaço institucional de confiança e soli-
dariedade proporcionado pelo ministro José Gomes Temporão e sua equipe do Ministério da Saúde. 
Em segundo, o empenho de cada diretor, coordenador-geral, gerente, técnico e auxiliar da SVS, e o 
intercâmbio com a rede de universidades e colaboradores foram essenciais à efetivação da vigilância, 
prevenção e controle de doenças. 

Em terceiro lugar, e não menos importante, está o fato de que a agenda política da SVS foi enri-
quecida com as propostas do Conass e Conasems, instâncias colegiadas que sempre demonstraram 
responsabilidade solidária com o planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância. 

É imperativo registrar que estendo meus agradecimentos a todos os profissionais desse nosso 
imenso Brasil, que se empenharam em cumprir as pactuações, além de terem compartilhado das deci-
sões da gestão e vivenciado as tensões impulsionadoras do cotidiano sanitário.

Secretário de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde
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Eliminação, declínio, controle e 
persistência de algumas doenças 
e agravos à saúde
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19.1.2009

Disponibilidade do teste 
rápido para diagnóstico do 
vírus da Aids para as pessoas 
que frequentaram a São Paulo 
Fashion Week, realizada entre 
19 e 23 de janeiro no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo.  
O exame é totalmente produ-
zido no país e oferece resulta-
do em até 30 minutos.

Eliminação de doenças 

Poliomielite

Marcos históricos

A poliomielite é a segunda doença já erradicada do território brasileiro. A primeira foi a varíola. Até a 
primeira metade da década de 1980, a incidência da poliomielite era alta, contribuindo, de forma signi-
ficativa, para o elevado número de pessoas portadoras de sequelas físicas. Dois fatores foram decisivos 
para a erradicação da poliomielite no Brasil: os elevados níveis de cobertura vacinal, obtidos, a partir de 
1988, com as campanhas nacionais, e o aumento do poder imunogênico da vacina utilizada no país, 
pela substituição do componente P3 até então utilizado (Figura 1). 

O personagem Zé 

Gotinha, criado pelo 

artista plástico Darlan 

Rosa em 1986, é o 

símbolo da campanha de 

vacinação que 

eliminou a pólio do 

território nacional.
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1908 Demonstração, por Landsteiner e Popper, da natureza infecciosa da poliomielite, atra-
vés da transmissão da doença a macacos por meio da inoculação de extratos de 
medula espinhal humana.

1949 Isolamento, pela primeira vez, do poliovírus em culturas de tecidos, por Enders, Weller 
e Robbins. Nesse mesmo ano, Bodian descreveu os três sorotipos antigênicos, desco-
berta fundamental para o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a doença. 

1954 Preparação da vacina injetável de poliovírus inativados, por Jonas Salk.

1960 Preparação da vacina oral de poliovírus vivos atenuados, por Albert Sabin.

1961 Inclusão da vacina antipólio oral na rotina dos serviços de saúde pública.

1971 Implantação do Plano Nacional de Controle da Poliomielite.

1973 Criação do Programa Nacional de Imunizações – PNI.

1980 Instituição dos dias nacionais de vacinação contra a pólio.

1985 Aprovação, pelo Conselho Diretor da Opas, em sua 31ª reunião, realizada em Washing-
ton, da resolução que concretiza o apoio dos governos de todos os países-membros 
para o cumprimento da meta de erradicação da transmissão autóctone de polioví-
rus selvagens na região das Américas. Na mesma ocasião, também foi aprovado um 
plano de ação contendo as bases técnicas e operacionais para o desenvolvimento de 
ações específicas para tal objetivo.

1986 Inclusão da meta de erradicação da poliomielite no Programa de Prioridades Sociais 
do Governo Brasileiro e criação do personagem-símbolo da erradicação da poliomie-
lite, o Zé Gotinha.

1987 Mudança na formulação da vacina oral contra a poliomielite, aumentado-se a concen-
tração do poliovírus tipo 3.

1989 Último caso de pólio no Brasil, na cidade de Souza (PB).

1990 Criação na Opas/OMS da Comissão Internacional para Certificação da Erradicação da 
Poliomielite nas Américas.

1991 Último caso de pólio nas Américas (Peru).

1994 Certificação, pela Organização Pan-Americana de Saúde/OMS, da erradicação da 
transmissão autóctone do poliovírus selvagem nas Américas.

Desde 1989, 

não há registro 

de casos de 

pólio no Brasil.

Cronologia da eliminação da poliomielite
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A doença está erradicada das Américas, mas ainda ocorre em outros países do mundo. Em quatro 
deles ela é endêmica: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão. Outros 15 países têm registro de casos 
importados: Sudão, Uganda, Quênia, Benim, Angola, Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, República Central 
da África, Chade, Costa do Marfim, Gana, Nepal e República Dominicana do Congo. 

Como o Brasil tem comércio com algumas dessas nações e, além disso, existe um fluxo migratório 
de pessoas de lá para cá, é importante manter-se a vigilância e as crianças imunizadas. 

Ações mantêm a eliminação da pólio no território nacional

Para manter a poliomielite erradicada do Brasil, o Ministério da Saúde desenvolve ações de vigilância 
epidemiológica e vacinação. No primeiro caso, as medidas visam a detectar precocemente a reintro-
dução do poliovírus selvagem no território brasileiro, mediante vigilância ativa das paralisias flácidas 
agudas em menores de 15 anos. Em relação à vacinação, destacam-se, entre outras, as estratégias da 
rotina, efetivada nos serviços de saúde, e das campanhas nacionais, realizadas duas vezes por ano. 

23.1.2009

Publicação de três portarias, 
pelo MS, que ampliam o aces-
so a cirurgias reparadoras para 
pacientes com HIV usuários 
de antirretrovirais e portado-
res da síndrome lipodistrófica 
(problema de distribuição de 
gordura no corpo). Cerca de 
R$ 4,4 milhões foram disponi-
bilizados e 15 novas unidades 
de saúde foram habilitadas a 
realizar os procedimentos.

Figura 1. Incidência de casos de poliomielite por 100 mil habitantes* e cobertura vacinal da  
vacina oral em campanhas nacionais de vacinação em < 5 anos de idade. Brasil, 1968-2009.
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Vigilância

Brasil realiza mapeamento do vírus da pólio 

Em atenção à resolução do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana da Saúde, adota-
da na sua 126ª sessão, realizada em 27 de junho de 2000, o Brasil comprometeu-se a garantir 
a necessária contenção de amostras contaminadas ou potencialmente contaminadas com o 
poliovírus e armazenadas nos laboratórios localizados no território nacional. Para cumprir esse 
acordo, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde 
Pública (CGLAB), realizou um levantamento dos laboratórios que armazenam esses materiais.

O Inquérito Nacional em Laboratórios foi dividido em duas etapas. A primeira fase contou com 
o envio de um instrumento de avaliação impresso para os laboratórios localizados nas capitais dos 26 
estados e do Distrito Federal. Além de um conteúdo informativo, os questionários continham inquérito 
de cunho investigativo, com o objetivo de identificar os laboratórios que se enquadravam nos critérios 
deste levantamento. A segunda fase foi iniciada em fevereiro de 2009 e concluída em maio deste 
mesmo ano.

Os dados obtidos na primeira etapa apresentaram respostas de 289 laboratórios de 178 institui-
ções diferentes, inscritas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e tomado como referência 
para realizar a avaliação. Dos 289 laboratórios pesquisados, somente sete armazenam ou manipulam 
materiais relativos ao poliovírus. 

O intuito do levantamento, dentre as etapas iniciadas em 1999 com a primeira edição do Plano 
de Ação Mundial para Contenção de Poliovírus Selvagens em Laboratório, é conhecer a capacidade 
laboratorial do país, identificando-se aqueles que possuem materiais infectados ou potencialmente 
infectantes para o poliovírus. Nesse sentido, visa à prevenção da transmissão de poliovírus oriundos de 
laboratórios durante as fases de pré-erradicação mundial da poliomielite.

Certificação do processo de contenção do poliovírus selvagem em laboratórios

▶ 8 mil laboratórios prioritários

▶ 96% (7.707) participaram da pesquisa

▶ 15 instituições classificadas de alto risco foram supervisionadas

Sete laboratórios 

brasileiros armazenam 

amostras do 

poliovírus selvagem, 

sob supervisão do 

Ministério da Saúde.
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Os laboratórios com coleções de amostras fecais, ambientais e de secreção da orofaringe devem 
avaliar a probabilidade de esses materiais estarem contaminados por poliovírus selvagens. Também são 
materiais potencialmente infectantes as cepas de enterovírus não caracterizadas, cepas de poliovírus 
indiferenciadas provenientes desses materiais, e amostras de fezes congeladas e coletadas durante os 
períodos de endemicidade, que, nas Américas, é anterior a 1994.

As Américas foram consideradas livres da poliomielite em 1994 e, agora, se vivencia a fase de pré-
erradicação mundial da poliomielite. Uma vez erradicada, as únicas fontes do poliovírus serão os labo-
ratórios públicos e privados de pesquisa, de diagnóstico clínico, de ensino e de produção de vacinas, 
a partir dos quais o vírus poderá ser reintroduzido acidentalmente no meio ambiente e causar novas 
epidemias. E o Brasil é um dos poucos países que, embora tenha erradicado o vírus em 1991, ainda 
possui amostras em seus laboratórios. 

Capacitação

Ministério da Saúde e Unifesp realizam  
a primeira capacitação em Síndrome Pós-Poliomielite 

O Ministério da Saúde e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizaram, a partir de agosto de 
2009, cursos inéditos de capacitação para diagnóstico e tratamento da Síndrome Pós-Poliomielite (SPP). 
Voltado aos profissionais de saúde de todo o país, o curso foi gratuito e desenvolvido em quatro turmas 
diferentes, cada uma delas com 200 vagas.

As aulas teóricas e práticas ocorreram no segundo semestre de 2009 e primeiro semestre de 2010 
na Unifesp, em São Paulo. A capacitação foi dirigida a especialistas das áreas de neurologia, ortopedia, 
fisiatria, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, educação física e terapia ocupacional.

O curso foi concebido a partir de uma abordagem multidisciplinar para a Síndrome Pós-Poliomielite, 
que atinge até 68% de pessoas que tiveram poliomielite. A doença caracteriza-se por gerar fraqueza 
muscular e pode reduzir a capacidade funcional do paciente. A capacitação, inédita no Brasil, possibilitou 
descentralizar o atendimento em São Paulo e melhorar o monitoramento dos casos já existentes no país.

A Síndrome Pós-Poliomielite é classificada como um transtorno neurológico, que atinge pesso-
as que tiveram poliomielite há 15 anos ou mais. A síndrome caracteriza-se por apresentar um novo 
quadro de sintomas, como fraqueza muscular, fadiga e dores musculares e nas articulações. Alguns 
pacientes apresentam, ainda, dificuldade em deglutição e respiração. A doença pode reduzir a capa-
cidade funcional da pessoa.

26.1.2009

Abertura da exposição fotográ-
fica do Projeto Vidas Paralelas, 
durante o Fórum Mundial da 
Saúde, em Belém/PA, com o 
objetivo de promover saúde e 
qualidade de vida no ambiente 
de trabalho. A exibição de 
fotografias resultou de oficinas 
realizadas nos estados do Pará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Sergipe, com o apoio dos 
Centros de Referência em Saú-
de do Trabalhador – Cerest. 
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Prevenção I

Ministério da Saúde mobiliza todo o país contra a pólio 

O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, realizou, no 
dia 20 de junho de 2009, a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite. A 
segunda etapa, prevista para ocorrer no dia 22 de agosto, foi adiada para 19 de setembro. Nesse ano, a 
meta foi imunizar cerca de 14,7 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, o que representa 
95% desse público-alvo. 

Com o lema Não dá pra vacilar – Tem que vacinar, a campanha recebeu investimentos da ordem 
de R$ 46 milhões do Ministério da Saúde, sendo R$ 21,8 milhões destinados à aquisição dos imunobio-
lógicos; R$ 13,2 milhões foram para a transferência fundo-a-fundo às Secretarias Estaduais de Saúde 

e às Secretarias Municipais de Saúde; e R$ 11 
milhões para ações de comunicação e publicida-
de das duas fases da campanha. Ao todo, 115 
mil postos de vacinação participaram da mobili-
zação, que envolveu cerca de 350 mil pessoas e 
cerca de 40 mil veículos (terrestres, marítimos e 
fluviais). Os resultados das coberturas vacinais da 
primeira e da segunda etapas, referentes ao ano 
de 2009, estão descritos no Quadro 1 e Figura 2. 

Em 2009, 15 milhões 

de crianças menores de 

5 anos de idade foram 

imunizadas contra a pólio 

no Brasil, na primeira 

etapa da Campanha.
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Quadro 1. Resultados das campanhas nacionais de vacinação. Vacina antipólio. Brasil, 2009.

Indicadores Primeira etapa  
20 de junho

Segunda etapa 
19 de setembro

Número de crianças menores de um 
ano vacinadas

3.153.910 3.202.146

Cobertura em menores de um ano 108% 109%

Número de crianças de 1 a 4 anos 
vacinadas

11.875.085 11.914.064

Cobertura em crianças de 1 a 4 anos 95% 95%

Número de crianças de 0 a 4 anos 
vacinadas

15.028.995 15.116.210

Cobertura em crianças de 0 a 4 anos 97% 98%

Desafio 1

Oito (30%) unidades 
federadas apresentaram 
coberturas vacinais das 
crianças de 0 a 4 anos 
inferiores a 95%. 

Cinco (18,5%) unidades 
federadas apresentaram 
coberturas vacinais das 
crianças de 0 a 4 anos 
inferiores a 95%.

Desafio 2

A proporção de 
municípios com cobertura 
vacinal ≥ 95% em crianças 
de 0 a 4 anos ficou abaixo 
de 70% em 11 (41%) 
unidades federadas.

A proporção de 
municípios com cobertura 
vacinal ≥ 95% em crianças 
de 0 a 4 anos ficou abaixo 
de 70% em 10 (37%) 
unidades federadas.

Fonte: Relatório geral, emitido em 7/9/2010 pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

26.1.2009

Disponibilidade do teste rápi-
do anti-HIV aos participantes 
do Fórum Social Mundial, rea-
lizado em Belém/PA, iniciativa 
do Ministério da Saúde, por 
meio do Programa Nacional de 
DST/Aids, em parceria com a 
Secretaria de Estado de Saúde 
do Pará.



18 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Figura 2. Campanha Nacional de Vacinação contra Pólio.  
Coberturas em crianças de 0 a 4 anos de idade, por município, Brasil.

0 - 50%

50,01 - 94,99%

Maior que 95%

0 - 50%

50,01 - 94,99%

Maior que 95%

 Primeira etapa – 2009

Segunda etapa – 2009

Fonte: SI-PNI/SVS/MS.
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Prevenção II

Zé Gotinha veste a camisa da seleção brasileira

O Zé Gotinha, personagem da campanha, aproveitando o clima de Copa do Mundo, vestiu a camisa da 
seleção brasileira para convocar todas as crianças menores de cinco anos a se vacinarem contra a paralisia 
infantil (poliomielite), durante a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação, realizada em 12 de 
junho de 2010. O slogan dessa campanha foi Vacinou, é gol, lembrando a importância de o país continu-
ar livre da poliomielite. Foram disponibilizadas cerca de 24 milhões de doses para a primeira fase e mais 24 
milhões para a segunda, realizada em 14 de agosto. Além disso, foram mobilizados 350 mil profissionais 
e 42 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. A meta foi imunizar, na primeira etapa, 95% das crianças 
menores de cinco anos, ou 14,6 milhões. Os resultados das coberturas vacinais da primeira e segunda 
etapas, referentes ao ano de 2010, estão descritos no Quadro 2 e Figura 3. 

26.1.2009

Autorização, pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), a produção, por 
Farmanguinhos, da Fundação 
Oswaldo Cruz, do medica-
mento antirretroviral Efavirenz 
600 mg. A decisão foi publica-
da no Diário Oficial da União. 
O medicamento, fruto do 
primeiro licenciamento com-
pulsório realizado no Brasil, é 
um dos 17 itens que compõem 
o coquetel antiaids distribuído 
pelo Ministério da Saúde.

A Copa do Mundo de 2010 

inspirou a campanha de 

vacinação deste ano contra 

a paralisia infantil, que 

imunizou 91% das crianças 

com menos de 5 anos de 

idade em todo o país.
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Quadro 2. Resultados das campanhas nacionais de vacinação. Vacina antipólio. Brasil, 2010.

Indicadores
Primeira etapa 

12 de junho
Segunda etapa 

14 de agosto

Número de crianças menores  
de um ano vacinadas

2.911.226 2.944.649

Cobertura em menores de um ano 99% 101%

Número de crianças de 1 a 4 anos 
vacinadas

11.141.350 11.174.294

Cobertura em crianças de 1 a 4 anos 89% 89%

Número de crianças de 0 a 4 anos 
vacinadas

14.052.576 14.118.943

Cobertura em crianças de 0 a 4 anos 91% 91%

Desafio 1

22 (81%) unidades 
federadas apresentaram 
coberturas vacinais das 
crianças de 0 a 4 anos 
inferiores a 95%. 

20 (74%) unidades 
federadas apresentaram 
coberturas vacinais das 
crianças de 0 a 4 anos 
inferiores a 95%.

Desafio 2

A proporção de 
municípios com cobertura 
vacinal ≥ 95% em crianças 
de 0 a 4 anos ficou abaixo 
de 70% em 22 (81%) 
unidades federadas.

A proporção de 
municípios com cobertura 
vacinal ≥ 95% em crianças 
de 0 a 4 anos ficou abaixo 
de 70% em 21 (78%) 
unidades federadas.

Fonte: Relatório geral, emitido em 7/9/2010 pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).
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Figura 3. Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio.  
Coberturas em crianças de 0 a 4 anos de idade, por município, Brasil.

4.2.2009 

Lançamento da campanha 
educativa Por você e pelos ou-
tros: respeite as leis de trânsito 
pelos Ministérios da Saúde e 
das Cidades e pelo Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran). Cenas e situações 
de imprudência nas rodovias 
e vias urbanas chamam a 
atenção para os acidentes, que 
ocorrem quando o motorista 
excede a velocidade permitida, 
faz ultrapassagens perigosas, 
utiliza o celular quando ao 
volante e dirige sob efeito de 
álcool. A campanha visou à 
mudança de comportamento 
nos motoristas brasileiros e fez 
um alerta à população antes  
do carnaval.

 Primeira etapa – 2010

Segunda etapa – 20100 - 50%

50,01 - 94,99%

Maior que 95%

0 - 50%

50,01 - 94,99%

Maior que 95%

Fonte: SI-PNI/SVS/MS.
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Sarampo

Após a erradicação da varíola e da poliomielite, o Brasil interrompeu a transmissão autóctone de saram-
po em 2000, quando foi registrado o último caso com essa característica no Mato Grosso do Sul. O 
último grande surto ocorreu em 1997, com aproximadamente 30 notificações para cada grupo de 100 
mil habitantes. A partir de 2001, todos os eventos confirmados de sarampo no país foram importados 
ou decorrentes de um caso importado. 

Essa conquista foi uma consequência da intensificação da vacinação. Em 1992, foi realizada 
uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que imunizou 100% da população-alvo, ou 
seja, 52 milhões de crianças de um a 14 anos. Com isso, foram-se consolidando a rotina de vacinação 
e as campanhas dirigidas a menores de cinco anos de idade. O país, desde o ano 2000, mantém a 
cobertura vacinal de 100% contra o sarampo entre menores de um ano e na faixa etária de um ano 
de idade (Figura 4). 

Figura 4. Coeficientes de incidência de sarampo por 100 mil habitantes (casos autóctones)  
e cobertura vacinal*. Brasil, 1980-2009.
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Figura 1.1.4. Coeficientes de incidência de sarampo* (casos autóctones) e cobertura vacinal** , Brasil, 
1980 a 2009 

Incidência  por *100.000 habitantes Cobertura (%)

*1980-2002: vacina contra sarampo <1ano, a partir de 2003, vacina triplice viral em 1 ano de idade.

Fonte: SVS/MS. 
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Desafios

Vigilância detecta casos de sarampo  
em Belém, Porto Alegre e João Pessoa

10.2.2009 

Convocação, dos gestores 
municipais para reduzir a 
mortalidade infantil e a dengue, 
pelo ministro da Saúde José 
Gomes Temporão, durante a 
abertura do Encontro Nacional 
de Novos Prefeitos, no Centro 
de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília (DF).  

Também no início de agosto 
de 2010, casos de sarampo 

foram confirmados em dois 
irmãos residentes em Porto 

Alegre/RS. Eles estiveram com 
a família em Buenos Aires, 

entre 22 e 28 de julho, quando 
foram confirmados na capital 

da Argentina três casos de 
sarampo em pessoas que 

relataram viagem recente à 
África do Sul. Os irmãos não 
foram vacinados por serem 

alérgicos a ovo.

Ações realizadas

▶ Busca ativa de novos casos suspeitos e de casos 
suspeitos não notificados

▶ Notificação imediata dos casos suspeitos

▶ Coleta de material para exames diagnósticos

▶ Avaliação de coberturas vacinais

▶ Bloqueio vacinal

▶ Busca ativa de não vacinados

No início de agosto de 
2010, três casos importados 
de sarampo, em pessoas 
pertencentes à mesma família, 
foram confirmados em Belém 
(PA). Os três irmãos não eram 
vacinados contra a doença.  
O vírus é similar ao dos surtos 
registrados na Inglaterra, 
França, Itália e Holanda.

Até o dia 22 de outubro 
de 2010, haviam sido 
notificados 117 casos 
suspeitos de sarampo. 
Destes, 47 (40%) foram 
confirmados, dos quais 
43 são residentes em João 
Pessoa, dois em Santa 
Rita, um em Bayeux, um 
em Conde (municípios da 
região metropolitana da 
capital), 53 (45%) foram 
descartados pelo critério 
laboratorial e 17 (15%) 
estão sob investigação.
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Três casos confirmados de sarampo em Belém

Em 28 de julho de 2010, houve notificação à Secretaria de Saúde do Pará da ocorrência de um caso 
suspeito de sarampo em pessoa de 19 anos de idade, residente em Belém (PA), com os primeiros sinto-
mas datados de 6 de julho. Após a investigação epidemiológica, foram detectados mais dois casos, que 
eram contatos domiciliares do caso-índice, com quadro clínico compatível com a doença. O diagnóstico 
do caso-índice, realizado em laboratório particular, foi positivo para sarampo, cuja confirmação foi 
efetivada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). O resultado dos exames dos outros dois 
casos revelou, em ambos, IgM não-reagente e IgG com altos títulos. Nenhum dos indivíduos foi vaci-
nado contra sarampo e nenhum deles se deslocou para outro lugar dentro do período de incubação/
transmissibilidade da doença. 

O diagnóstico final, realizado pelo Laboratório Nacional de Referência para Sarampo (LRN-Saram-
po), na Fiocruz/RJ, referente ao Caso 2, contato domiciliar do Caso 1, foi conclusivo para sarampo. 
Diante disso, o Caso 3 foi considerado, por critério clínico e epidemiológico, como sarampo confirmado 
por ter apresentado clínica compatível e contato intradomiciliar com os Casos 1 e 2. Segundo a análise 
genética, todos os genótipos identificados foram D4, em duas amostras das três de espécimes clínicas 
coletadas dos casos investigados. O vírus é similar ao registrado e associado a surtos na Inglaterra, 
França, Itália e Holanda. Este genótipo identificado apresenta estrutura genética diferente dos que já 
foram isolados no Brasil, indicando tratar-se de um caso relacionado a um vírus importado. Diante do 
exposto, até o momento, ficam confirmados três casos inicialmente notificados e pertencentes a um 
mesmo núcleo familiar. Ainda não foi possível identificar a fonte de infecção do Caso 1; no entanto, as 
investigações continuam em andamento no estado do Pará. 

Dois casos confirmados de sarampo em Porto Alegre

Segundo a Nota Técnica no 17, da SVS-MS, em 17 de agosto de 2010 a Secretaria de Saúde do estado do 
Rio Grande do Sul (SES/RS) notificou à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) 
a identificação de dois casos suspeitos de sarampo no município de Porto Alegre. O primeiro caso suspeito 
(Caso 1) foi verificado em uma criança de 12 anos de idade, não vacinada (segundo informações, a criança 
é alérgica a ovo), que apresentou início dos sintomas em 3/8/2010; procurou o serviço de saúde privado 
em 5/8/2010. Com a piora do quadro e o aparecimento de exantema maculopapular difuso em 10/8/2010, 
a criança foi internada por dois dias e realizada coleta de sangue para outros exames diagnósticos.

O segundo caso, irmã do primeiro, 11 anos de idade, não vacinada (consta que a criança também 
é alérgica a ovo), e apresentou o início dos sintomas em 11/8/2010; e procurou o serviço de saúde 
privado em 14/8. Em 16/8 houve piora no quadro clínico e foi hospitalizada, sendo que, em 17/8, devi-
do à complicação do quadro (pneumonite), foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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Após a notificação dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre iniciou a investiga-
ção no domicílio e foi relatado que a família esteve em Buenos Aires (Argentina) no período entre 22 
e 28 de julho de 2010, ficando hospedada em um hotel de Santelmo e realizou passeios turísticos. Em 
28 de julho, a família retornou a Porto Alegre, foi para o município de Rio Grande (interior do estado), 
onde permaneceu até 31/7, quando retornou ao município de residência.

Considerando que essas pessoas estiveram em Buenos Aires no mesmo período em que foram 
detectados três casos suspeitos de sarampo em residentes da província de Buenos Aires, e o início dos 
sintomas ocorreu após seis dias do retorno ao Brasil (período de incubação do sarampo varia de sete a 
18 dias), a investigação epidemiológica, em conjunto com análises laboratoriais (genotipagem), pode 
indicar o vínculo epidemiológico com a situação naquele país.

Os casos de sarampo foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RS) e o 
material para identificação viral foi encaminhado ao Laboratório de Referência Nacional para Sarampo, 
da Fiocruz.

MS confirma casos de sarampo na Paraíba

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) foi notificada, em 8 de setembro 
de 2010, de um caso suspeito de sarampo no município de João Pessoa (PB) e, desde então, todas as 
medidas de prevenção e controle vêm sendo realizadas nesse município. As ações incluem sucessivas 
investigações e a busca ativa de casos suspeitos em todos os locais frequentados pelos casos confirma-
dos e nos serviços de saúde.

Até o dia 22 de outubro de 2010, haviam sido notificados 117 casos suspeitos de sarampo. 
Destes, 47 (40%) foram confirmados, dos quais 43 são residentes em João Pessoa, dois em Santa Rita, 
um em Bayeux, um em Conde (municípios da região metropolitana da capital), sendo que 53 (45%) 
foram descartados pelo critério laboratorial e 17 (15%) estão sob investigação. O local provável de 
infecção (LPI) dos casos dos municípios de Santa Rita, Bayeux e Conde foi João Pessoa.

O vírus identificado pelo Laboratório de Referência Nacional (Fiocruz/RJ) em 14 (30%) casos foi o 
do genótipo B3, cujo sequenciamento genético é similar ao que está circulando na África do Sul, indi-
cando que o surto apresenta apenas um genótipo viral.

As atividades de investigação desenvolvidas evidenciam que os primeiros casos tiveram como fonte 
de infecção um mesmo local em João Pessoa. Entretanto, não foi possível, ainda, estabelecer o vínculo 
entre todas as cadeias de transmissão. O último caso confirmado teve início de sintomas (data do exan-
tema) em 6 de outubro de 2010.

Frente à análise da situação epidemiológica atual na Paraíba, a Secretaria de Vigilância em Saúde 
ratifica que não há evidências de circulação sustentada do vírus do sarampo no estado. Tem-se por 
base os critérios internacionais estabelecidos e constantes no Relatório da verificação dos critérios 

13.2.2009

Lançamento da Campanha de 
Prevenção à Aids no Carnaval 
2009, na Cidade do Samba, 
Rio de Janeiro (RJ), pelos mi-
nistros José Gomes Temporão, 
da Saúde, e Nilcéa Freire, da 
Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres. Com o tema 
Sexo não tem idade para aca-
bar – Proteção também não, a 
ação esteve voltada à preven-
ção da doença em mulheres 
acima dos 50 anos de idade. O 
mote da campanha foi o Bloco 
da Mulher Madura. Formado 
apenas por mulheres com mais 
de 50 anos, o grupo valorizou 
o sexo seguro. “Homem sem 
camisinha a gente não atura, 
nem para uma aventura”, dizia 
uma das protagonistas no 
filme de 30 segundos.
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de eliminação da transmissão dos vírus endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéo-
la congênita (SRC) no Brasil (SVS/MS-2010), entregue à Organização Pan-Americana da Saúde em 
setembro passado.

O documento relata que, “para haver transmissão sustentada, é necessário que o vírus identificado 
circule no país por mais de 12 meses”. Considerando-se a data do primeiro e do último casos confirma-
dos, as ocorrências da Paraíba seguem classificadas como de sarampo por vírus importado. Reforça esta 
evidência a identificação do genótipo que circula em outros países, como referido acima.

A detecção de casos importados e relacionados em países onde a interrupção da transmissão já 
foi alcançada, como no Brasil, Estados Unidos, Canadá e em outros países das Américas, constitui um 
evento que, embora não raro, aponta para a necessidade da manutenção de uma vigilância epidemio-
lógica ativa e alerta para novas e eventuais ocorrências.

No Brasil, após a interrupção da transmissão do sarampo no ano 2000, já foram detectados outros 
eventos relacionados a casos importados de sarampo, significando que a vigilância epidemiológica tem 
mantido elevada sensibilidade para a detecção de casos importados.

Com relação às faixas etárias acometidas, observa-se que 19 casos (44%) ocorreram em crianças 
menores de cinco anos de idade e a alta incidência nessa faixa etária representa um alerta de que a 
cadeia de transmissão viral ainda não foi interrompida, pois este é o grupo capaz de manter a circulação 
viral na população.

Vacinação é realizada na região metropolitana de João Pessoa

O Ministério da Saúde recomendou a realização imediata de vacinação de todas as crianças de seis 
meses a 5 anos contra o sarampo em João Pessoa, capital da Paraíba, e municípios da região metro-
politana, a partir do dia 6 de outubro, independentemente de já ter sido vacinada ou não contra a 
doença. A recomendação também prevê, ao mesmo tempo, a imunização de pessoas de 6 a 49 anos, 
mas somente daqueles que não tomaram a vacina tríplice viral anteriormente. Para reforçar a ação, foi 
realizada ainda uma grande mobilização no dia 9 de outubro, o “Dia D” da vacinação contra o sarampo 
na região. Como reforço na preparação da estratégia, o Ministério da Saúde enviou às Secretarias de 
Saúde do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa equipe técnica e 500 mil doses da vacina 
tríplice viral. 

O Ministério da Saúde reforçou que, até o momento, não há transmissão sustentada do vírus do 
sarampo na Paraíba. De acordo com critérios internacionais, para haver transmissão sustentada é neces-
sário que o vírus identificado circule no país por mais de 12 meses. No caso da Paraíba, passaram-se 39 
dias desde o início do surto até o último caso confirmado. 
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Ações mantêm a eliminação  
do sarampo no território nacional

Vigilância

Transmissão autóctone de sarampo continua eliminada do país

Em virtude das recentes notícias sobre os casos de sarampo no país, o Ministério da Saúde emitiu nota 
de esclarecimento afirmando que a doença continua eliminada do território nacional.

O Brasil interrompeu a circulação autóctone do sarampo em 2000. Todos os casos que têm sido 
registrados nesses últimos dez anos são importados, como ocorre em outros países das Américas que 
já eliminaram a doença, situação dos Estados Unidos e Canadá.

Isso vale também para os recentes casos investigados, cujas evidências apontam tratar-se de 
pacientes infectados fora do país ou contaminados por estrangeiros que vieram ao Brasil.

A presença de casos importados é esperada pela Vigilância em Saúde, mesmo após a eliminação 
do vírus no Brasil, devido ao grande fluxo de pessoas que vêm de países onde a doença ainda existe, 
como ocorre em alguns países da Europa, Ásia e África.

Foi o que aconteceu nos estados do Pará e do Rio Grande do Sul e Paraíba onde foram confirma-
dos, casos importados de sarampo.

Como sempre ocorre na notificação dos casos de sarampo, o Ministério da Saúde reforçou as 
seguintes orientações: vigilância para identificação de ocorrência de novos casos suspeitos; notificação 
imediata, em até 24 horas, à Secretaria Municipal de Saúde; coleta de sangue e amostras para identi-
ficação viral; busca ativa de casos suspeitos não notificados nas unidades de saúde públicas e privadas 
(hospitais, unidades básicas, laboratórios, clínicas, etc.); e avaliação de cobertura vacinal.

À exceção do Pará, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, não há outro estado com registro atual de 
caso suspeito de sarampo, considerando-se a presença de sintomas e sorologia compatíveis.

A identificação dos casos recentes demonstra que a vigilância epidemiológica tem mantido uma 
elevada sensibilidade para a detecção de casos importados.

16.2.2009

Entrega do primeiro lote do 
Efavirenz brasileiro em ceri-
mônia da qual participaram o 
ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, e o presidente 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Paulo Gadelha. O 
medicamento é um antirre-
troviral, utilizado no coque-
tel antiaids, e passou a ser 
produzido por Farmanguinhos 
(Complexo Tecnológico de 
Medicamentos da Fiocruz). 
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Prevenção

Coberturas vacinais contra o sarampo ultrapassam 99%

A vacinação contra a doença faz parte do calendário de rotina da criança, com cobertura vacinal acima 
de 99%, o que assegura proteção contra a reintrodução da doença no país (Figura 5).

Além disso, em 2008, 67,9 milhões de crianças, jovens e adultos foram vacinados contra a doença 
durante a Mobilização Nacional para a Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita 
(SRC), já que a vacina utilizada no Brasil protege também contra sarampo e caxumba.

O Ministério da Saúde reitera que todas essas medidas são de rotina, adotadas por todos os países 
que já alcançaram a eliminação e visa a assegurar a sua manutenção. 

Figura 5. Coberturas pela vacina contra o sarampo em crianças menores de 1 ano (até 1999)  
e vacina VTV* em crianças a partir de 1 ano de idade (a partir do ano 2000). Brasil, 1991-2009.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SPO/VTV 85,0 90,6 85,0 77,4 86,8 79,5 100,0 95,3 99,3 100,0 88,4 96,9 112,9 105,0 99,7 102,3 101,0 98,2 99,3 
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*VTV - Vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) 

Fonte: PNI/SVS/MS.
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Rubéola

Brasil interrompe transmissão do vírus

Em 2003, os países-membros do Conselho Diretor da Opas pactuaram a eliminação da rubéola e da 
Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), até 2010, como problema de saúde pública nas Américas. Em 
2006, o Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar uma campanha de imunização em massa para 
interromper a transmissão do vírus da rubéola no Brasil. Entre 2006 e 2008, ocorreu a fase preparatória 
para realizar a maior campanha de vacinação do mundo contra a rubéola. 

Em 2008, aconteceu a Campanha Nacional para a Eliminação da Transmissão do Vírus da Rubéola, 
cuja população-alvo foi de homens e mulheres com idade entre 12 e 39 anos, nos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso e Rio Grande do Norte; e de 20 a 39 anos de idade nos 
demais estados da Federação. Como resultado dessa ação, mais de 67 milhões de brasileiros foram 
vacinados, o que representa uma cobertura de 95,7% em relação à meta de imunizar 70.149.025 
pessoas. A ação contou com investimento de R$ 311.896.433,06 e o impacto da campanha já pode ser 
evidenciado com o registro do último caso de SRC em outubro de 2009 (Figura 6).

3.3.2009

Entrega, pelo Brasil, do relató-
rio da Campanha Nacional da 
Vacinação contra a Rubéola à 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas). 
O documento será utilizado 
para análise da eliminação 
da doença e da Síndrome da 
Rubéola Congênita no país.

(continua)

O Brasil é exemplo 

mundial, ao assumir 

o compromisso social 

e político de eliminar 

a doença no país, 

vacinando 67 milhões 

de brasileiros contra 

rubéola em 2008.
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Figura 6. Número de casos de rubéola e SRC. Brasil, 2000-2009.
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Opas elogia estratégia do Brasil para eliminar a rubéola

Durante a cerimônia de entrega do relatório da Campanha Nacional da Vacinação contra a Rubéola à 
Opas/OMS, em cerimônia realizada em 3 de março de 2009, no Palácio do Planalto, o representante 
das duas instituições, Diego Victoria, afirmou: “Mais uma vez, o Brasil serve de exemplo ao mundo por 
demonstrar a importância do compromisso político para executar as estratégias globais e regionais 
necessárias para eliminar uma doença”. Na ocasião, entregou ao ministro da Saúde, José Gomes Tempo-
rão, um certificado atestando os excelentes níveis de cobertura vacinal alcançados durante a campanha.

“Essa é uma conquista que tem de ser comemorada e dividida com toda a população brasileira. É 
um feito histórico e que aponta o Brasil para o caminho da eliminação da circulação do vírus no país”, 
comentou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Para ele, agora, o Brasil passa para uma segun-
da etapa, quando será supervisionado pela OMS. O país tem de comprovar a interrupção da doença. 
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“O reconhecimento internacional, certificado por um comitê indicado pela Opas, será efetivado após 
12 meses sem evidência da circulação do vírus da rubéola, de acordo com critérios epidemiológicos pré-
estabelecidos”, afirmou o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Oliveira Penna.

Os dados do Ministério da Saúde mostram que, entre as mulheres, foram vacinadas mais de 34,8 
milhões, com 98,4% de cobertura. Entre os homens, o número de vacinados chegou a 32,4 milhões, 
alcançando a cobertura de 93,1% desse segmento da população. No grupo de 12 a 19 anos de idade, 
foram alcançadas altas coberturas, precocemente, chegando a 108,44%. Nesse caso, há duas explica-
ções: a estimativa de público-alvo se deu sobre uma base populacional defasada ou foram imunizadas 
pessoas com idade próxima ao limite fixado pela campanha. Já no grupo de 20 a 39 anos, o percentual 
de cobertura ficou muito próximo do estabelecido: 94,45%. Em relação às regiões brasileiras, as cober-
turas chegaram, no Nordeste, a 98,98%; no Norte, a 97,0%; no Centro-Oeste, a 98,8%; no Sudeste, a 
94,0%, e, no Sul, a 92,9%.

Durante evento no Palá-
cio do Planalto, que teve a 
presença do presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da 
Silva; do ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão; e do 
representante da Opas/OMS, 
Diego Victoria, o Ministério 
da Saúde recebeu da Orga-
nização Mundial da Saúde o 
certificado atestando os exce-
lentes níveis de cobertura da 
campanha, realizada em 2008. 
A meta foi ultrapassada e al-
cançou 95,79% da população-
alvo. Mais de 67 milhões de 
pessoas foram imunizadas. 

Em solenidade no Palácio 

do Planalto, Diego Victoria, 

da Opas/OMS, entregou 

ao ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, 

certificado atestando a 

excelente cobertura vacinal 

contra rubéola.
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Doenças com tendência declinante

Raiva humana

Brasil investe na eliminação  
da raiva humana transmitida por cão

O Brasil tem um compromisso com a OMS/Opas, o Pacto das Américas, de eliminar a raiva humana 
transmitida por cão até 2012. A análise da série histórica demonstra uma intensa redução dos casos de 
raiva no país, destacando-se que, nos últimos dez anos, se observou um decréscimo de 92% no registro 
da raiva humana transmitida por cão, e de 97% nos casos de raiva em cães (Figura 7).

Em 2009, foram notificados dois casos de raiva humana transmitidos por cão, ocorridos no estado 
do Maranhão. Em 2010 (até maio), não houve registro de caso de raiva humana transmitida por cão. 
No entanto, confirmou-se um caso transmitido por morcego no Rio Grande do Norte, sendo este último 
de forma acidental (Figura 7).

A raiva em cães passou de 4.570 casos em 1980 para 26 casos em 2009, representando um 
decréscimo de 99,5%. Destes, três foram da variante viral 3, compatível com morcego hematófago 
Desmodus rotundus; um de variante não compatível, ou seja, provavelmente de animais silvestres; e um 
da variante 1 (variante introduzida no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, em 2006). Até 
maio de 2010, foram notificados seis casos caninos, sendo todos na região Nordeste do país (Figura 8).
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Outro avanço importante foi a substituição da vacina canina do tipo Fuenzalida & Palacios para culti-
vo celular, implantada em 2009 na região Nordeste e, em 2010, em todo o país. A grande vantagem dessa 
nova vacina é o seu poder imunogênico e a garantia de imunidade por um período mais prolongado.

A troca da vacina, associada à redução do número de casos de raiva canina, levou à alteração na 
estratégia de controle desse ciclo no país. A campanha antirrábica animal, denominada de intensifica-
ção para os municípios considerados de risco, foi interrompida em 2010, e intensificadas as atividades 
de bloqueio de foco. Isso levou à redução direta e indireta dos custos financeiros, pois houve uma 
menor necessidade de insumos e materiais adquiridos; bem como à otimização das ações de gestão.

5.3.2009 

Anunciada, pelos ministros da 
Saúde, José Gomes Temporão, 
e do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, a criação de um grupo 
interministerial para detalhar 
ações que tratem de temas de 
interesse conjunto dos dois 
ministérios. Os dois ministé-
rios se comprometeram com 
a formulação de um Plano 
Nacional de Qualidade do 
Ar para reduzir a incidência 
de problemas de saúde em 
decorrência da poluição do 
ar, especialmente por veículos 
automotores.  

Figura 7. Casos de raiva humana por espécie agressora no Brasil, 1986-2010.
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Figura 8. Casos de raiva humana transmitida por cães, casos de raiva canina  
e cobertura vacinal antirrábica canina no Brasil, 1999-2010*.
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*Dados parciais até maio de 2010.

Fonte: Sinan/SVS/MS e Covev/SVS/MS.

Avanços na prevenção e controle da raiva

▶  Compromisso de gestão dos Ministérios da Saúde e da Agricultura de eliminar do continente 
americano a raiva humana transmitida por cães até 2012.

▶  Implantação da campanha de intensificação da vacinação canina nas áreas de risco, a partir de 
2003, o que reduziu o número de casos de raiva canina e humana.

▶  Implantação da vacina de cultivo celular canina no Nordeste, em 2009, e, em todo o país, 
em 2010.

▶  Registro, em 2008, do primeiro caso de cura de raiva humana no Brasil e o terceiro no mundo.

▶  Publicação de novo protocolo para tratamento da raiva humana.
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Difteria, tétano e coqueluche

Altas coberturas vacinais reduzem casos de doenças 

A vacina DTP Tetra, que previne contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causa-
das pelo Haemophilus influenzae tipo B, teve sua cobertura aumentada de 73,7%, em 1994, para 
97,5%, em 2003. Verificou-se novo aumento, para 98,3%, em 2007 (Figura 9). A elevação dessa cober-
tura contribui para a diminuição, verificada nos últimos anos, dos casos de difteria, tétano e coqueluche 
(Tabela 1), além de meningite e outras infecções vinculadas ao H. influenzae tipo B. 

Figura 9. Coberturas vacinais das vacinas BCG, Poliomielite, Tetravalente (DTP+Hib)*  
em crianças menores de 1 ano de idade. Brasil, 1990-2009. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BCG 79,2 86,7 89,6 95,4 93,2 100 100 100 100 100 100 113 110 109 106 107 110 104 109 106

Poliomielite 57,7 66,7 64,8 64,2 70,2 79,1 79,7 89,3 95,3 99,1 100 103 100 101 97,9 97,8 102 101 100 101

DTP/ Tetra 65,7 78 71 75,3 73,7 80,8 77,1 78,5 93 94,5 97 97,5 98,6 97,5 96,1 95,4 100 98,3 98,2 99,3
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*A vacina contra DTP (Difteria, tétano e coqueluche) foi substituída em 2003  
pela vacina tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e haemophilus B).

Fonte: SVS/MS.

8.3.2009

Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, com 
destaque para os êxitos obtidos 
na assistência, vigilância, pre-
venção e controle de doenças 
na área de saúde da mulher.
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Tabela 1. Casos de difteria, tétano acidental, tétano neonatal e coqueluche. Brasil, 2001-2010.

Ano Difteria Tétano acidental Tétano neonatal Coqueluche

2001 29 579 39 882

2002 53 607 34 749

2003 50 498 16 1033

2004 19 472 15 1338

2005 23 451 10 1266

2006 11 439 9 790

2007 4 335 5 867

2008 7 335 8 1375

2009 6 311 4 939

2010* 28 144 1 184

*Dados parciais, atualizados em 20/8/2010.

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em 2010, o MS 

distribuiu 14 milhões 

de doses da Vacina 

Tetravalente, que 

protege contra 

difteria, coqueluche, 

tétano e Haemophilus 

influenzae tipo B.
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9 a 11.3.2009

Participação da Secretaria 
de Vigilância em Saúde no 
Seminário Nacional 25 Anos 
de Saúde da Mulher e Cairo 
+ 15, no Centro de Eventos 
e Convenções Brasil 21, em 
Brasília/DF. No evento, a SVS 
contribuiu com a discussão 
sobre A saúde da mulher como 
tema transversal para a institu-
cionalização do Sistema Único 
de Saúde – SUS.

Impactos e desafios no controle  
das doenças transmissíveis 

Dengue

Número de casos sobe em 2010 e  
controle ainda é um desafio para os gestores 

A ocorrência de novos eventos de dengue no Brasil, de janeiro a 16 de outubro de 2010, aumen-
tou 189,8% em relação ao mesmo período de 2009. Nesse intervalo de tempo, o país teve 936,2 
mil notificações, ante 323,8 mil contabilizados em 2009 (Tabela 2). O aumento foi observado em 24 
estados e no Distrito Federal. O estado de Minas Gerais registrou o maior número de casos (207.142), 
seguido de São Paulo (202.312) e Goiás (91.512). Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Alagoas foram responsáveis por 72% dos casos 
notificados no país.

Também houve crescimento no registro de casos graves da doença, passando de 8.714 para 
14.342 no comparativo entre 2009 e 2010, fato que representa um incremento de 64,5%. Esses 
eventos correspondem à soma dos registros de Dengue com Complicações (DCC) e Febre Hemorrá-
gica de Dengue (FHD). O levantamento revela, ainda, aumento de 89,7 % nas mortes decorrentes da 
doença. Em 2010, houve 592 mortes. Em 2009, foram registrados 312 óbitos.
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Tabela 2. Casos de dengue, de febre hemorrágica da dengue (FHD) e de dengue  
com complicações (DCC). Brasil, 2009 e 2010*.

 No de casos de dengue FHD – 2010* DCC – 2010*

Região/UF 2009 2010 Casos Óbitos Casos Óbitos

Norte 39.607 78.322 431 44 678 24

RO 7.431 18.504 167 22 225 12

AC 16.685 26.020 4 2 38 3

AM 1.233 4.731 105 4 91 1

RR 2.898 7.850 77 5 182 0

PA 6.806 10.203 65 8 97 5

AP 1.618 2.296 1 0 10 2

TO 2.936 8.718 12 3 35 1

Nordeste 120.247 153.353 802 33 1.799 40

MA 2.231 3.383 43 3 80 1

PI 3.592 5.711 30 3 108 3

CE 7.273 14.721 45 1 66 4

RN 2.153 5.689 120 3 59 0

PB 736 5.699 27 4 45 0

PE 2.444 38.360 128 6 526 4

AL 3.438 37.688 165 0 224 12

SE 1.411 688 16 0 15 0

BA 96.969 41.414 228 13 676 16

Sudeste 98.865 459.054 1.113 115 5.915 173

MG 51.118 207.142 171 32 875 64

ES 32.024 23.070 135 4 998 10

RJ 6.013 18.880 361 19 1.860 18

SP 9.710 202.312 446 60 2.182 81

Sul 1.450 42.041 92 7 119 5

PR 1.350 38.147 60 7 100 5

SC1 41 195 0 0 1 0

RS 59 3.699 32 0 18 0
continua
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Centro-Oeste 70.132 203.490 612 67 2.781 84

MS 8.995 63.111 123 11 1.633 21

MT 32.766 33.841 244 28 546 20

GO 27.713 91.512 237 26 569 39

DF 658 15.026 8 2 33 4

Total 323.876 936.260 3.050 266 11.292 326

*Dados informados pelas secretarias estaduais até 16 de outubro de 2010 e sujeitos a alteração. 

1. Casos importados.

Fonte: SES/SVS. 

Vigilância

Saúde divulga novo mapa da infestação pelo mosquito da  
dengue e lança campanha nacional de combate à doença

Nova avaliação nacional das informações sobre infestação por larvas do Aedes aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, revela que 15 municípios estão em risco de surto da doença no Brasil, incluindo 
duas capitais. São 11 no Nordeste, três no Norte e um no Sudeste (Tabela 3 ). Isso significa que, nessas 
cidades, mais de 3,9% dos imóveis pesquisados apresentam larvas do mosquito transmissor. Outros 
123 municípios, dos quais 11 são capitais, estão em situação de alerta. Neles, entre 1% e 3,9% dos 
imóveis analisados registram infestação. E 162 cidades apresentam índice satisfatório, abaixo de 1%.

Esse é o resultado parcial do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti 
(LIRAa) 2010, apresentado em 11 de novembro pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A 
metodologia permite identificar onde estão concentrados os focos do mosquito em cada município. 
Neste ano, 425 cidades estavam programadas para participar do LIRAa. Ano passado, foram 169. 
Do total de municípios previstos para 2010, 300 já enviaram as informações ao Ministério da Saúde, 
até aquela data. Em outras 118 cidades, o estudo está em andamento – e sete inicialmente previstas 
decidiram não realizar o levantamento.

O LIRAa de 2010 apresenta um cenário da situação entomológica, com progressos em relação ao 
levantamento de 2009. A pesquisa deste ano revela uma diminuição na proporção de municípios em 
risco de surto, sendo 6% em 2009 e 5% em 2010. Em relação aos municípios em situação satisfatória, 
o progresso foi maior ainda, com 33,7% em 2009 contra 54% no levantamento deste ano.

A divulgação do LIRAa 2010 é simultânea ao lançamento da Campanha Nacional de Combate 
à Dengue para reforçar o alerta que vem sendo feito pelo do Ministério da Saúde desde setembro, 

15.3.2009

Divulgação, na televisão e nas 
rádios de todo o Brasil, da fase 
final da Campanha Nacional 
de Vacinação contra Rubéola. 
Na convocatória, a cantora 
baiana Claudia Leite fez um 
chamado para que as mulhe-
res grávidas na época inicial 
da campanha (entre agosto e 
dezembro de 2008) procuras-
sem os postos de saúde e se 
imunizassem contra a doença. 
Ela fez um apelo também 
aos homens que ainda não 
haviam sido vacinados para 
que procurassem os postos 
imediatamente e, com isso, 
não transmitiriam o vírus da 
rubéola para as mulheres. 

continuação
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quando foi divulgada a ferramenta Risco-Dengue (leia mais abaixo). Este ano, a campanha aumentará 
o tom de alerta, com o testemunho de pessoas que tiveram dengue, e lembrando das que morreram 
em decorrência da doença.

 
Tabela 3. Quinze municípios em risco de surto, segundo o Índice Rápido de Infestação  
por Aedes aegypti (LIRAa). Brasil, 2010.

Município Estado Índice LIRAa 2009 Índice LIRAa 2010

Afogados da Ingazeira PE - 11,7

Ceará-Mirim RN - 11,4

Bezerros PE - 10,2

São Miguel RN - 8,5

Serra Talhada PE - 8,2

Rio Branco AC 3,9 6,5

Ilhéus BA 4,7 6,3

Floresta PE - 5,7

Simões Filho BA 3,2 5,3

Mossoró RN 4,2 4,6

Porto Velho RO 2,6 4,4

Caicó RN - 4,2

Camaragibe PE 2,7 4,1

Caetanópolis MG - 4,0

Epitaciolândia AC 3,4 4,0

Fonte: SVS/MS. 

Parâmetros dos índices do LIRAa

▶ Inferiores a 1%: estratos em condições satisfatórias

▶ De 1% a 3,9%: estratos em situação de alerta

▶ Superior a 4%: estratos onde há risco de surto de dengue
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Capitais 

Entre as capitais, 11 estão em situação de alerta – Salvador, Palmas, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, 
Goiânia, Aracaju, Manaus, Boa Vista, Fortaleza e Vitória. Essas cidades (e todas as outras em situação 
de alerta) merecem total atenção, pois qualquer descontinuidade nas ações de controle pode alterar o 
quadro para situação de risco (Tabela 4).

Outras dez capitais apresentam índice satisfatório – Macapá, São Luís, Teresina, João Pessoa, Brasí-
lia, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte e São Paulo. E quatro (Belém, Natal, 
Curitiba e Cuiabá) estão consolidando os dados. 

Tabela 4. Onze capitais em situação de alerta, segundo o Índice Rápido de Infestação  
por Aedes aegypti (LIRAa). Brasil, 2010.

Município Índice LIRAa 2009 Índice LIRAa 2010

Salvador 2,6 3,5

Palmas 4,3 2,7

Rio de Janeiro 2,9 2,4

Maceió 1,8 2,4

Recife 1,6 1,9

Goiânia 2,5 1,6

Aracaju 1,5 1,6

Manaus 1,4 1,5

Boa Vista 1,0 1,4

Fortaleza 1,0 1,2

Vitória 1,5 1,2

Fonte: SVS/MS.

23.3.2009 

Início da coleta de dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PeNSE), realizada, até 
junho, nas 27 capitais brasilei-
ras. Produto da parceria entre 
os Ministérios da Saúde, da 
Educação e o IBGE, a pesqui-
sa, inédita no Brasil, envol-
veu 72 mil alunos de escolas 
públicas e privadas e deve 
revelar a situação da saúde 
dos estudantes, incluindo-se o 
perfil dos hábitos, como fumo, 
álcool e outras drogas, além 
do consumo alimentar, prática 
de atividade física e exposição 
à violência. O estudo também 
avalia determinadas condições 
do ambiente escolar. 
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Análises regionais

O Nordeste concentra o maior número de municípios em risco de surto. São 11 no total – cinco em 
Pernambuco, quatro no Rio Grande do Norte e dois na Bahia. Outros 37 municípios estão em situação 
de alerta e 16, com índice satisfatório – incluindo as capitais São Luís, Teresina e João Pessoa. Nessa 
região, 20 municípios estão em fase de conclusão do levantamento (incluindo Natal). 

O Norte tem três municípios em risco, entre os quais duas capitais – Rio Branco e Porto Velho. 
Mais 13 cidades da região estão em alerta, cinco apresentam índice satisfatório, incluindo Macapá, e 
11 estão consolidando os dados, incluindo Belém. 

No Sudeste, região com o maior número de municípios participantes do LIRAa 2010, Caetanópolis 
(MG) é o único em risco de surto. Em situação de alerta, estão 60 cidades, entre as quais Rio de Janeiro e 
Vitória. Belo Horizonte e São Paulo têm índices satisfatórios, de um total de 113 cidades nessa situação. 
Em fase de conclusão do levantamento estão outros 80 municípios.

Duas capitais do Centro Oeste – Brasília e Campo Grande – estão com índice satisfatório, de 
um total de 13 municípios nesta condição. Em alerta estão Goiânia e mais seis cidades. Na região, 
nenhum município apresenta risco de surto. Cuiabá está entre as 21 cidades em fase de conclusão 
do levantamento. 

Com nenhum município em risco de surto, a região Sul tem seis cidades em alerta e 14 em situ-
ação satisfatória (incluindo Porto Alegre e Florianópolis). E Curitiba está em fase de consolidação das 
informações do LIRAa 2010. 

 

Ações de controle da dengue no período 2009-2010

Caravana 
Em novembro de 2009, o ministro José Gomes Temporão iniciou um ciclo de visitas a 
nove estados para mobilizar gestores e profissionais de saúde, comunicadores e forma-
dores de opinião, visando a reforçar as ações de combate à dengue. Foram percorridos, 
ao todo, mais de dez mil quilômetros entre os estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do 
Sul. Para 2010, também está prevista a visita do ministro a diversas cidades.

Campanha 
Em outubro de 2009, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de 
Combate à Dengue 2009/2010. Com o tema Brasil unido contra a Dengue, a 
iniciativa dá continuidade às ações de prevenção e enfrentamento da doença, 
realizadas no país desde 2008. 

Filmes para TV e 

mensagens para emissoras 

de rádio reforçaram a 

campanha contra a dengue 

de 2009 e 2010.

Campanha publicitária 

contra a dengue para 2011.
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No início de novembro de 2010, ocorreu o lançamento da campanha nacional de combate ao 
mosquito da dengue, enfatizando-se a gravidade da doença e a necessidade rotineira do envolvimento 
de governos e população nas ações contra o Aedes aegypti. O último Levantamento de Índice Rápido 
de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) mostra 15 municípios em risco de surto e 123 em situação de 
alerta para a doença, sendo 11 deles capitais.

Investimento 
Em 2009, além de manter a incorporação de R$ 128 milhões ao Teto Financeiro de Vigilância em 
Saúde (TFVS), o Ministério da Saúde investiu em campanhas publicitárias, equipamentos e insumos, 
medicamentos e capacitação, entre outras atividades. O Teto Financeiro é um conjunto de recursos utili-
zados por estados e municípios no combate de diversas doenças, como dengue, tuberculose, malária 
e hanseníase.

Insumos estratégicos 
Para combater o mosquito, o Ministério da Saúde mantém estoque estratégico de medicamentos, inse-
ticidas e equipamentos. Em 2009, o governo federal adquiriu 2,77 milhões de unidades de Paracetamol 
(gotas e comprimidos), 2,03 milhões de frascos de soro fisiológico injetável e 562,7 mil envelopes de sais 
de reidratação oral. Eles são enviados aos estados e municípios, de acordo com as demandas. Outros 250 
mil litros de inseticidas e 3,5 toneladas de larvicidas foram distribuídos ao longo das ações de controle 
vetorial, bem como foram disponibilizados 6,5 mil kits de diagnósticos, suficientes para a realização de 
170 mil exames. Além disso, em caso de necessidade, o Ministério da Saúde coloca à disposição uma 
reserva estratégica de 77 nebulizadores costais motorizados e 142 equipamentos de fumacê.

23.3.2009 

O ex-presidente de Portugal e 
enviado da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para a 
luta contra a tuberculose, Jorge 
Sampaio, destacou o Brasil 
como referência no combate 
à tuberculose entre os países 
em desenvolvimento, durante 
a abertura do 3º Fórum de 
Parceiros Stop TB, realizado 
no Rio de Janeiro (RJ) e que 
definiu o rumo do combate à 
tuberculose no mundo.  

Para ter acesso às 

publicações sobre dengue 

acesse: 

http://portal.saude.gov.br/

portal/saude/profissional/

area.cfm?id_area=1525
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Assessorias técnicas 
Durante todo o ano de 2009 e 2010, foram realizadas, em parceria com as Secretarias Estaduais de 
Saúde, visitas de apoio técnico, capacitação e supervisão no Distrito Federal e nos vários estados.

Diretrizes
Em julho de 2009, o Ministério da Saúde lançou as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de 
Epidemias de Dengue, um documento inédito, elaborado em parceria com estados e municípios para 
unificar as ações de vigilância e assistência em saúde em todo o país. O Ministério distribuiu a publicação 
para 300 mil médicos, 292,4 mil enfermeiros e 1,3 mil operadoras de planos de saúde. O kit contém 
CD-ROM, manual, folder e cartaz, que orientam sobre aspectos clínicos, mitos e erros sobre a doença, e 
estabelece a classificação de risco dos pacientes. Além disso, técnicos do Ministério da Saúde visitaram 
12 estados (PA, MA, PB, RO, SC, RR, PI, ES, TO, RN, MT e CE) para oferecer apoio na adequação dos 
planos de contingência locais às Diretrizes.

Capacitação

SVS promove capacitação em investigação  
de óbitos suspeitos de dengue

Capacitar os técnicos da Vigilância Epidemiológica das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para 
investigação de óbitos suspeitos e/ou confirmados por dengue, oferecendo condições para esclarecer a 
causa do óbito o mais precocemente possível e  tomar as medidas necessárias a evitar novas mortes pela 
doença. Esse foi o objetivo do Curso de Capacitação para Investigação de Óbitos Suspeitos de Dengue, 
oferecido pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), nos dias 25 e 26 de novembro de 
2009, para técnicos dos estados da BA, PA, CE, GO, MA, SE, SP, PE, MG, MT, RN e ES.

O evento foi realizado em duas etapas. A primeira fase, teórica, teve aulas-palestras, ministradas 
por Vera Lúcia Barros, do Instituto Evandro Chagas (IEC); Leônidas Braga, da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA); Kleber Luz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); João Bosco 
Siqueira Junior, da Universidade Federal de Goiás (UFG); e Lúcia Alves da Rocha, do PNCD. A segunda 
fase foi composta por experiências práticas, com a apresentação de estudos de casos e discussões a 
partir da análise de prontuários, de acordo com o protocolo de investigação de óbito por dengue das 
Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue.

Ao todo, foram capacitados 22 técnicos, que discutiram temas como vigilância epidemiológica, mani-
festações clínicas, etiopatogenia, diagnóstico laboratorial específico de dengue e investigação de óbitos.

O Departamento 

de Vigilância 

Epidemiológica editou, 

em 2009, um manual 

orientador sobre 

dengue, contendo as 

diretrizes para subsidiar 

a elaboração de planos 

de contingência.
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Desafio

Casos de dengue tipo 4 são confirmados em Roraima 
5.4.2009 

Lançamento do Plano Na-
cional de Atividade Física, 
desenvolvido em conjunto 
pelos Ministérios da Saúde e 
dos Esportes, como parte das 
comemorações do Dia Mun-
dial da Atividade Física, no 
Rio de Janeiro (RJ). A meta do 
Ministério da Saúde é reduzir, 
até 2010, de 29% para 24% a 
proporção da população bra-
sileira considerada sedentária.

Em agosto de 

2010, o Ministério 

da Saúde 

confirmou casos 

de dengue pelo 

vírus DENV 4 nos 

municípios de Boa 

Vista e Cantá,  

em Roraima.

No dia 30 de julho de 2010, a Secretaria de Saúde de Roraima (SES/RR) notificou à Secretaria de Vigi-
lância em Saúde/SVS um caso suspeito de dengue pelo sorotipo viral DENV 4. O caso é autóctone de 
Boa Vista, capital do estado, e foi detectado em uma unidade-sentinela de monitoramento viral. O 
diagnóstico inicial foi realizado pelas técnicas de RT-PCR e isolamento viral, processadas no Laboratório 
Central de Roraima e confirmadas pela contraprova no Instituto Evandro Chagas (IEC-PA).

Posteriormente, foram enviadas 19 amostras ao IEC-PA, onde foram identificados mais dois casos 
confirmados e um suspeito de DENV 4, todos autóctones de Boa Vista. Em 11 de agosto, como resul-
tado da busca de casos febris, realizada em serviços de saúde, 30 amostras adicionais foram encami-
nhadas para processamento. Foi possível realizar a técnica RT-PCR em 19 amostras, nas quais foram 
identificados mais oito casos suspeitos de DENV 4, sendo seis de Boa Vista e dois dos municípios de 
Cantá e Normandia. A investigação epidemiológica realizada nesses dois municípios identificou que o 
caso procedente de Cantá (situado a 35 km da capital) é autóctone desse município, enquanto que o 
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caso procedente de Normandia teve como local de infecção o município de Boa Vista. Em síntese, 
até 23 de agosto de 2010, foram confirmados três casos em Boa Vista e nove casos permanecem 
como suspeitos, sendo oito autóctones de Boa Vista e um do município de Cantá.

A confirmação de casos de DENV 4 em Roraima traz indícios de recirculação deste sorotipo 
viral, após 28 anos, o que justifica as medidas que vêm sendo tomadas para conter uma possível 
dispersão do vírus. Mesmo antes do resultado da contraprova dos casos suspeitos, as Secretarias de 
Saúde de Roraima e de Boa Vista, apoiadas pelo Ministério da Saúde, iniciaram uma série de medi-
das de controle, divididas em duas frentes: combate ao mosquito e busca ativa de casos suspeitos 
de dengue.

O Ministério da Saúde enviou, no dia 6 de agosto de 2010, um alerta a todas as Secretarias 
Estaduais de Saúde sobre a possibilidade de reentrada do vírus DENV 4 no Brasil. A recomendação 
é para que as Secretarias de Saúde intensifiquem o monitoramento de circulação viral e as medidas 
de controle do mosquito transmissor.

Em 1981, os sorotipos DENV 1 e DENV 4 foram os primeiros a serem isolados no Brasil, em 
uma epidemia de dengue ocorrida em Boa Vista. Após um intervalo de cinco anos sem registro de 
casos no país, detectou-se a recirculação do sorotipo DENV 1 nos estados do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Bahia. Quatro anos depois, em 1990, o DENV 2 entrou no 
país e, em 2001, detectaram-se os primeiros casos de DENV 3. Desde então, os três sorotipos circu-
lam de forma dispersa e heterogênea em todo o país.

O sorotipo DENV 4 não era detectado no país desde 1982; porém, já circula há vários anos em 
dez países das Américas, incluindo Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. O estado de Roraima faz 
fronteira com a Venezuela. Pelo fato de o único registro do sorotipo DENV 4, no Brasil, ter ocorrido 
há quase três décadas, a detecção de um caso suspeito exige a confirmação laboratorial por dife-
rentes técnicas.

Os quatro sorotipos virais de dengue causam os mesmos sintomas: dor de cabeça, dores no 
corpo e nas articulações, febre, dor atrás dos olhos, diarréia, vômito, entre outros sintomas. O 
protocolo de tratamento também é o mesmo, independentemente do tipo de vírus. O alerta nacio-
nal para a circulação do DENV 4 se justifica porque a população brasileira não tem imunidade contra 
este sorotipo e, por isso, há risco de epidemias caso ele se disperse para outros estados.

A ausência de imunidade ao DENV 4, associada à ocorrência de epidemias anteriores por 
outros sorotipos virais, aumenta a possibilidade de ocorrência de casos graves de dengue. Isto 
porque, quando o paciente pega a doença mais de uma vez, aumentam as chances de se desenvol-
ver formas graves da doença. 

Medidas para identificação 

e eliminação de criadouros 

do mosquito transmissor da 

dengue foram adotadas, assim 

como a busca ativa de casos 

suspeitos de dengue.
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Resumo das atividades desenvolvidas em Roraima 
Nota Técnica CGPNCD/Devep/SVS/MS, CGVS/SES-RR e SVS/SMS-BV

Município de Boa Vista – Primeira etapa

Educação em saúde

▶ Palestras em escolas públicas nos bairros de Buritis, Pricumã e Santa Tereza.

▶ Recomendação de recolhimento de entulhos e lixos nos arredores das escolas.

Combate ao vetor

Ações realizadas nos bairros de Santa Tereza, Buritis, Cidade Satélite e Pricumã:

▶ Visitas a 10.358 domicílios para eliminação de criadouros e educação em saúde aos moradores;

▶ Eliminação de 18.305 criadouros;

▶ Visita a pontos estratégicos (imóveis onde são encontrados, com frequência, grande número de 
reservatórios propícios à reprodução do Aedes aegypti), com eliminação de foco e coleta de larvas;

▶ Operação de nebulização espacial, com equipamento acoplado em veículo, nas áreas afetadas;

▶ Nebulização costal, num raio de 150 metros, nos casos de DENV 4;

▶ Instalação de 284 ovitrampas em torno do bairro para avaliação das ações de controle;

▶ Avaliação entomológica;

▶ Realização de treinamento de 80 agentes comunitários de saúde para orientar a população 
acerca das medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti no ambiente doméstico.

Vigilância epidemiológica

▶ Instalação de Sala de Situação para monitoramento das ações de vigilância e controle na Secre-
taria de Saúde do Estado, com participação do MS e Secretarias de Saúde Estadual e Municipal.

▶ Busca ativa em 157 residências no entorno dos três casos confirmados, com participação 
dos agentes comunitários de saúde.

▶ Entrevista a 58 moradores e coleta de 22 amostras de sangue. 

▶ Busca ativa, em serviços de saúde, de casos febris, com coleta de material para exame.

7.4.2009 

Divulgação, no Dia Mundial 
da Saúde, de dados inéditos 
com indicadores de qualidade 
de vida no Brasil. A pesquisa 
Vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas 
por inquérito telefônico, Vigitel 
2008, da SVS, revelou que 
os brasileiros estão atentos à 
saúde: praticam mais atividade 
física, consomem menos carne 
gordurosa e estão fumando 
menos. Além disso, ampliou-se 
o acesso ao diagnóstico da hi-
pertensão arterial e o número 
de mulheres que fazem mamo-
grafia e exame preventivo do 
câncer. Por outro lado, ainda 
persiste o número de brasilei-
ros com excesso de peso, obe-
sos e que consomem bebida 
alcoólica, principalmente antes 
de dirigir, voltando ao padrão 
anterior à vigência da Lei Seca. 
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Município de Boa Vista – Segunda etapa

Em virtude do registro de mais sete casos suspeitos de DENV 4, inclusive com ocorrência em outros 
três novos bairros, foi necessária a readequação das estratégias de combate ao vetor em Boa Vista. 
Um aspecto particular da ocorrência desses casos foi o fato de acontecerem em uma determinada 
área específica da cidade, configurando-se um aglomerado. Considerando-se que nessas áreas existem 
bairros contíguos que não têm registro de DENV 4, tornou-se necessária a intensificação das ações, 
tendo como referencial as executadas nos locais onde há registros. Outro aspecto importante é o risco 
potencial de disseminação deste sorotipo para outros bairros da cidade. Diante deste novo cenário, 
serão implementadas as seguintes ações:

▶ Aplicação de adulticida, por meio de equipamento de nebulização espacial (UBV) acoplado 
em veículos, em todos os bairros do município;

▶ Visita a 100% dos imóveis, nos 13 bairros contíguos àqueles com casos confirmados/suspeitos 
de DENV 4; será intensificada a remoção mecânica de criadouros ou tratamento químico em 
reservatórios (tratamento focal); haverá coleta de larvas para determinação dos índices de infes-
tação e orientação de medidas educativas para a população;

▶ Intensificação das ações de limpeza nos 13 bairros priorizados, por intermédio da Secretaria 
de Serviços Públicos e Limpeza e Urbana do município, com a participação de militares do  
6º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC).

Município de Cantá

▶ Emissão de alerta pela Secretaria de Estado da Saúde de Roraima para os gestores do município 
de Cantá, orientando para a intensificação das ações de controle da dengue.

▶ Visita técnica da equipe da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima e Ministério da Saúde 
para a investigação e orientação das medidas de controle vetorial na sede do município.

▶ Deslocamento de um técnico do Ministério da Saúde para acompanhar a adoção das medidas 
de controle vetorial no município de Cantá.
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Tuberculose

Melhora a posição do Brasil em ranking da OMS 

O Brasil melhorou duas posições no ranking dos 22 países com maior número de casos de tuberculose 
no mundo, passando da 16ª posição, em 2008, para a 18ª em 2009, segundo informe da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 24 de março de 2009, durante o 3º Fórum de Parceiros Stop 
TB, realizado no Rio de Janeiro. “A situação do Brasil claramente melhorou. Se o país continuar nesse 
ritmo, em cinco anos estará fora da lista dos 22 países com maior número de casos”, disse o diretor da 
OMS, Mario Raviglione, durante a coletiva de imprensa para divulgar o relatório.

Raviglione chamou a atenção para o fato de que ainda há muito trabalho a ser feito. “É importante 
manter os investimentos, o tratamento e a prevenção, assim como o Brasil fez no controle da Aids, área 
em que o país tem um programa exemplar”, disse, lembrando, em seguida, a importância das ações 
conjuntas dos dois programas nacionais, uma vez que os portadores de HIV fazem parte de uma das 
populações mais vulneráveis à tuberculose.

Em 2008, ocorreram 70.989 casos novos, 
contra 72.140, em 2007, o que reduziu a taxa 
de incidência de 38,1 para 37,4 por cada grupo 
de 100 mil habitantes. Houve queda também nos 
números da mortalidade. Em 2008, foram regis-
trados 4.735 óbitos por tuberculose, enquan-
to que em 2007 ocorreram 4.823 mortes. As 
informações foram divulgadas pelo Ministério da 
Saúde por ocasião do Dia Mundial de Luta contra 
a Tuberculose. 

24.4.2009

Lançamento da 11ª Campanha 
Nacional de Vacinação do 
Idoso, cujo tema foi Deixe a 
gripe na saudade. O Ministério 
da Saúde programou imunizar 
80% da população com 60 
anos ou mais, o que representa 
15.542.469 de pessoas. Foram 
oferecidas 21 milhões de doses 
da vacina contra a gripe, entre 
25 de abril e 8 de maio, para 
pessoas a partir dos 60 anos de 
idade. A ação teve o objetivo 
de reduzir os óbitos e as inter-
nações causadas pela gripe e  
suas consequências.

O Ministério da Saúde 

investe em campanhas que 

esclareçam a prevenção e o 

tratamento da tuberculose.
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As maiores incidências (2008) encontraram-se nos estados de Rio de Janeiro (68,6 por 100 mil 
habitantes), Amazonas (67,8), Pernambuco (47,6), Pará (43,7), Ceará (43,2) e Rio Grande do Sul (42,5). 
E as menores taxas de incidência do país (2008) foram detectadas no Distrito Federal (13,7), Tocantins 
(13,6) e Goiás (13,9) (Figura 10). 

A incidência entre os homens (cerca de 50 por 100 mil habitantes) é o dobro, se comparada às 
mulheres. Já as populações mais vulneráveis são as indígenas (incidência quatro vezes maior do que a 
média nacional); os portadores de HIV (30 vezes maior); os presidiários (40 vezes maior); e os morado-
res de rua (60 vezes maior). No entanto, há ocorrências em todos os segmentos da sociedade, indepen-
dentemente da renda ou da escolaridade.

Em 2003, o combate à tuberculose foi incluído entre as prioridades do Ministério da Saúde. Desde 
então, registra-se uma queda média de 1,6% ao ano na incidência. A meta nacional, que seguramente 
será atingida, é chegar a 2011 com, no máximo, 70 mil novos casos da doença. E, até 2015, reduzir à 
metade a taxa registrada nos anos de 1990, cuja média foi de 80 mil novos casos.

Todos os pacientes com tuberculose têm acesso ao tratamento na rede pública de saúde (consul-
tas, exames, medicação, internação). O Ministério da Saúde também está expandindo o Tratamento 
Supervisionado (da sigla inglesa DOTS - Directly Observed Treatment Short-Course), que já tem cober-
tura de 86% na rede pública dos 315 municípios prioritários. 

Esse programa consiste em oferecer aos pacientes um monitoramento mais intenso por parte dos 
profissionais de saúde. O objetivo é garantir que essas pessoas completem o ciclo de tratamento, em 
vez de abandoná-lo antes de estarem curadas. Isso porque, ao ser iniciado o tratamento, o desafio 
passa a ser a adesão durante o tempo necessário à cura, que leva, em geral, seis meses. 

24 de Março: Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose

O Dia Mundial da TB foi criado em 1982 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e pela União Internacional Contra TB e Doenças Pulmonares (International Union 
Agaist TB and Lung Disease – IUATLD). 

A criação da data foi uma homenagem à descoberta do bacilo causador da doença, 
ocorrida em 24 de março de 1882, por Robert Koch. 
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24.4.2009 

Homenagem a 54 colaborado-
res e fundadores do Labora-
tório de Chagas do Instituto 
Evandro Chagas (IEC/SVS), 
durante a solenidade de 
encerramento do Seminário 
Internacional sobre Doença de 
Chagas, realizada em Belém 
do Pará. O IEC é centro de 
referência nacional e interna-
cional na pesquisa de doenças 
tropicais. O seminário levou à 
capital paraense mais de 500 
pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, coordenadores 
de programas estaduais de 
controle da doença e profissio-
nais de saúde, especialmente 
os que trabalham no controle 
da endemia.

Figura 10. Incidência de casos de tuberculose por grupo de 100 mil habitantes. Brasil, 2008.

Maiores incidências
Rio de Janeiro: 68,6
Amazonas: 67,8
Pernambuco: 47,6
Pará: 43,7
Ceará: 43,2
Rio Grande do Sul: 42,5

Menores incidências
Distrito Federal: 13,7
Tocantins: 13,6
Goiás: 13,9

Fonte: SVS/MS.

Evidências de melhoria na situação da tuberculose

▶  Em 2002, a taxa de incidência de tuberculose era de 44,4 casos novos por cada grupo de 
100 mil habitantes e, em 2008, caiu para 37,4, o que representa uma redução de 15,6%  
no período.

▶  Em números absolutos, representa 77.493 casos novos em 2002, e 70.989 em 2008.

▶  A redução na mortalidade, nesse período, foi de 16,7%, passando de três para 2,5 por 
100 mil habitantes. 

▶  Desde 2002, quando a taxa era de 69%, o percentual de cura apresenta aumento gradativo, 
chegando, em 2008, a 73%.
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▶  Em 2009, 43% dos casos novos foram tratados com a estratégia Tratamento Diretamente 
Observado (TDO). Em 2001, essa proporção era de 3,3%, o que corresponde a uma cobertura 
13 vezes maior do que a registrada no início da década (Figura 11).

▶  O número de municípios prioritários a oferecer essa forma de tratamento cresceu de 21%, em 
2001, para 86% em 2008. 

▶  Entre 2003 e 2008, houve aumento do percentual de pacientes com TB que fizeram testes de 
detecção do HIV. No início da década, apenas 26,7% realizaram o teste, e, em 2008, o percen-
tual subiu para 48%.

▶  Para dar suporte às ações de prevenção e controle da tuberculose no Brasil, houve aumento 
substancial no volume de recursos alocados. Se for considerado o valor investido em 2009, em 
relação a 2002, o total disponível cresceu 14 vezes. O orçamento global passou de 5,2 milhões 
de dólares para 74 milhões de dólares.

Figura 11. Percentual de casos novos de tuberculose em tratamento diretamente observado. 
Brasil, 2001 e 2009.
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*Dados preliminares sujeitos a revisão.

Fonte: Sinan/MS/SVS e IBGE.



53Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Nova estratégia de tratamento da tuberculose

▶ Outro fator que favoreceu o controle da tuberculose no país foi a inclusão, no final de 2009, de 
um novo esquema terapêutico para tratar a doença.

▶ O coquetel anterior era composto por três drogas e o paciente era obrigado a tomar até nove 
comprimidos diariamente.

▶ O novo tratamento recebeu a adição de uma quarta droga e agora é apresentado em um único 
comprimido, que combina as quatro drogas concentradas.

▶ Esse novo esquema terapêutico está sendo usado em seis estados (SP, PR, SC, BA, SE e RO), 
além da região metropolitana de Manaus (AM). 

▶ A grande vantagem do novo tratamento é a diminuição da quantidade de cápsulas e compri-
midos ingeridos diariamente, facilitando a adesão do paciente ao tratamento, reduzindo o 
abandono, aumentando as taxas de cura e diminuindo-se as chances do aparecimento de 
cepas do bacilo resistentes às drogas. 

▶ Com o esquema anteriormente utilizado, 8% dos pacientes abandonavam o tratamento. Com 
o novo comprimido, espera-se reduzir a taxa de abandono para menos de 5%, parâmetro reco-
mendado pela OMS. 

25.4.2009 

Formação do Gabinete 
Permanente de Emergên-
cia, montado no Centro de 
Informações Estratégicas e 
Respostas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Minis-
tério da Saúde (SVS/MS), 
composto por representantes 
do Ministério, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). O objetivo 
era acompanhar, diariamente, 
a evolução epidemiológica da 
situação da influenza pandê-
mica (H1N1) 2009 e indicar 
as medidas adequadas ao país. 
Nessa data, ainda não havia 
evidências da circulação do 
vírus da influenza pandêmcia 
(H1N1) 2009 em humanos 
no Brasil (a evolução da 
pandemia e as intervenções 
realizadas pelo Ministério da 
Saúde serão abordadas em 
capítulo específico).
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Quinze estados, o Distrito Federal e 114 municípios  
atingem metas de controle da tuberculose no Brasil

Quinze estados, o Distrito Federal e mais 114 municípios prioritários para o controle da tuberculose 
atingiram as metas de controle da doença no Brasil e foram certificados pelo Ministério da Saúde em 
26 de maio de 2010. A certificação foi entregue pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT) aos gestores que tiveram melhora nos indicadores de controle da doença, que ainda produz 
mais de 70 mil casos novos por ano no Brasil.

A avaliação dos concorrentes foi feita com base em seis critérios epidemiológicos, sendo três deles 
referentes ao ano de 2007 e outros três, ao de 2008. Do ano de 2007 foram selecionados os indica-
dores de percentual de cura, abandono do tratamento e informações sobre o enceramento de casos.

Do banco de dados de 2008 foram consideradas as informações sobre a realização de testes de 
HIV em pacientes com tuberculose e o percentual de pessoas que tiveram de se submeter a um novo 
tratamento da doença e que realizaram o exame de cultura, o que permite o diagnóstico de bacilos 
resistentes aos medicamentos. Além desses, também foi considerado o percentual de cobertura do 
Tratamento Diretamente Observado (TDO), medida que estimula o acompanhamento do paciente por 
um profissional de saúde, familiar ou amigo durante os seis meses em que ele precisa tomar diariamen-
te a medicação contra a tuberculose.

A avaliação de indicadores mostrou, ainda, que três estados (MS, SC e SP) e o DF, além de oito 
municípios (Campo Grande-MS, Curitiba-PR, Goiânia-GO, Palmas-TO, Guarapari-ES, Itaquaquecetuba-
SP, Criciúma e Joinvile-SC), foram bem avaliados em diversos indicadores selecionados. O DF e Joinvile 
(SC) se destacaram por terem atingido todas as metas. 



55Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Hanseníase

▶ Brasil reduz em 30% os casos de hanseníase

▶ Serviços de referência aumentam em 21%

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que os casos novos de hanseníase caíram 30% em 
cinco anos. O total de casos por grupo de 100 mil habitantes na população em geral passou de 29,37 
para 20,56, entre 2003 e 2008. Os dados preliminares de 2009 apontam que o coeficiente baixou para 
19,4 – o indicador ainda precisa ser consolidado para comparação. Na transmissão entre menores de 
15 anos de idade, adotado pelo governo brasileiro como principal indicador de monitoramento da 
endemia para transmissão ativa da doença, o 
coeficiente baixou de 7,98 para 5,89 no mesmo 
período (em 2009, foi de 5,39, segundo dados 
preliminares) (Figura 12 e Tabela 5).

Vale ressaltar que, no cenário internacio-
nal, há destaque no controle de hanseníase. Por 
solicitação do governo brasileiro, a Organização 
Mundial de Saúde reuniu o Comitê Mundial de 
Peritos em Hanseníase, em outubro de 2010, 
que revisou a estratégia global de controle e cujo 
relatório será brevemente expedido pela OMS.

5.5.2009 

Realização de audiência públi-
ca, na Câmara dos Deputados, 
para discutir as medidas ado-
tadas pelo governo brasileiro 
no enfrentamento do vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009. O plano de contingen-
ciamento, adotado pelo Minis-
tério da Saúde em todo o país, 
foi explicado passo-a-passo.  

Número de casos da 

doença declina no país 

em consequência das 

medidas de vigilância, 

prevenção e controle.
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Conforme ilustra a Figura 12, segundo esse indicador, a região Norte foi classificada como 
hiperendêmica entre 1994 e 2008. Já o Centro-Oeste foi considerado hiperendêmico de 1994 a 2006, 
passando para endemicidade muito alta em 2007 e 2008. No Nordeste, o coeficiente variou entre 
muito alto e hiperendêmico. Observa-se também que as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste apre-
sentaram valores superiores aos do Brasil. O Sul oscilou entre o padrão baixo e médio de endemicidade, 
e o Sudeste, entre médio e alto.

O percentual de casos avaliados quanto ao grau de incapacidade física (GIF) no diagnóstico tem 
aumentado, com incremento de 6,2% entre 2007 e 2008. Em 2009, essa proporção correspondeu a 
88,9% dos casos avaliados. Esse incremento também se verificou no GIF da cura: 23%, entre 2007 e 
2008, e 5,4%, entre 2008 e 2009, ainda que os dados de 2009 sejam parciais. Esses indicadores demons-
tram a melhoria na atenção integral ao paciente de hanseníase. O GIF 2, importante indicador de detec-
ção precoce, foi atribuído em 7,7% dos casos novos em 2008; já em 2009, esse valor chegou a 7,2%. 

Figura 12. Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase, por grupo de  
100 mil habitantes, em menores de 15 anos, segundo as regiões. Brasil, 1994-2008.
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A proporção de contatos examinados apresentou incremento de 24,6%, entre 2004 e 2008, e 
um aumento anual médio de 5,72% nesse período. O percentual de cura nas coortes é um indicador 
de resultados das atividades de captação de casos e mede a efetividade dos serviços em assegurar 
a adesão ao tratamento até a alta. O resultado desse indicador, em 2008, foi de 81,2% para o país, 
correspondendo a 33.611 pacientes de hanseníase curados. As coortes analisadas em 2008 são 
compostas por 41.322 casos novos de hanseníase, sendo 17.867 paucibacilares diagnosticados em 
2007, e 23.455 multibacilares, em 2006 (Tabela 5).

Em relação ao controle e a prevenção da doença no Brasil, o levantamento do Ministério da Saúde 
mostra a expansão do número de unidades de saúde que fazem o tratamento da doença. Entre 2007 e 
2009, a quantidade de serviços aumentou em 21%, passando de 7.828 para 9.473, o que corresponde 
a um incremento de 1.645 unidades que atendem aos pacientes de hanseníase em tratamento, em 
três anos. Dessas unidades, 75% estão concentradas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que 
registram os maiores coeficientes de detecção da doença.

6.5.2009 

Chegada ao Brasil dos insumos 
destinados à detecção do 
vírus influenza pandêmica 
(H1N1) 2009, remetidos pela 
Organização Pan-Americana 
de Saúde, que possibilitam 
a realização do diagnóstico 
específico da doença respira-
tória no país em pelo menos 
72 horas.  

Tabela 5. Indicadores epidemiológicos e operacionais de hanseníase. Brasil, 2001-2009*.

Ano

Casos 
novos  

0-14 
anos

Coefic. de 
detecção  

0-14 anos 
100 mil hab.

Casos 
novos 
geral

Coefic. de 
detecção 

geral  
100 mil hab.

Avaliados 
com GIF1 
no diag-
nóstico 

(%)

Pacientes 
com GIF 2 

no diag-
nóstico  

(%)

Avaliados 
quanto 

ao GIF na 
cura (%)

Contatos 
examinados 

(%)

Cura nas 
coortes  

(%)

2001 3.555 6,96 45.874 26,61 84,7 6,0 64,7 67,9 81,6

2002 3.862 7,47 49.438 28,33 84,2 5,9 63,1 68,0 75,8

2003 4.181 7,98 51.900 29,37 84,9 5,6 60,9 52,7 69,3

2004 4.075 7,68 50.565 28,24 84,8 5,8 60,4 43,9 67,3

2005 4.010 7,34 48.448 26,86 85,5 5,8 58,9 45,5 69,2

2006 3.444 6,22 43.642 23,37 86,6 5,7 60,6 49,7 85,5

2007 3.048 6,07 40.126 21,19 83,0 9,4 55,1 49,8 81,1

2008 2.913 5,89 39.047 20,56 88,2 7,7 67,8 54,7 81,3

2009* 2.652 5,39 37.185 19,41 88,9 7,2 71,5 56,4 76,3

2009* Dados preliminares. 

1. GIF – Grau de Incapacidade Física.

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Destaques na prevenção e controle da hanseníase

▶ Publicação da Portaria SVS/SAS nº 125, de 26 de março de 2009, normalizando as ações do 
Programa de Controle da Hanseníase (PCH) no país.

▶ Distribuição de 301.651 blisteres, em 2009, visando a atender ao tratamento dos 36.862 casos 
de hanseníase notificados em 2009 (dados preliminares de 12/1/2010, correspondendo a todos 
os modos de entrada).

▶ Fortalecimento de parcerias, em 2009, estabelecidas com:

■ Sociedade civil, no enfoque das ações de comunicação e inclusão social, a exemplo do 
Projeto Franciscanos pela Hanseníase, que atua em 18 estados, alcançando diretamente 
13.567 pessoas; do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan), com 200 mil acessos/mês ao site; 

■ Instituições científicas e de classe, como as Sociedades Brasileiras de Dermatologia, de 
Pediatria, de Hansenologia, de Oftalmologia, de Medicina Tropical, Medicina de Família 
e Comunidade, e a Associação Brasileira de Enfermagem (Aben), com ações direciona-
das à educação permanente e ao estabelecimento de convênios;

■ Organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Organiza-
ção Pan-Americana (Opas), Grupo Técnico Assessor OMS – TAG, ILEP, Sasakawa Memo-
rial Health Foundation, todas voltadas à implementação de acordos internacionais.

▶ Início, em 2009, do processo de construção da linha de cuidado em hanseníase para a organi-
zação da rede de atenção em hanseníase. 

▶ Formação, em 2009, de GT entre a CGPNCH e as áreas afins do MS, prevendo como produto 
final a publicação de portaria para criar o Serviço de Atenção Integral em Hanseníase, por meio 
da inclusão na tabela de serviços/classificação do Sistema de Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (SCNES). A análise dos procedimentos do Sistema de Informação Ambulatorial 
(SIA-SUS) e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) é uma etapa já concluída. A inclusão 
desses serviços favorecerá ao registro e ao pagamento adequados dos procedimentos realizados 
pelos serviços de saúde Tipo II e Tipo III, à organização das redes locais de atenção em hansenía-
se, à melhoria do registro das informações em saúde e ao acesso da população aos serviços.

▶ Fortalecimento da capacidade de gestão do PCH por meio da realização de oficinas, reuniões e 
seminários, totalizando 20 eventos e qualificando-se 995 profissionais no país, em 2009.

▶ Produção, em 2009, de 11 materiais técnicos, cujos temas se vinculam a autocuidados, 
prevenção de incapacidades, baciloscopia, uso de corticoide e talidomida, dados e indicadores 
selecionados e relatório de gestão.
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▶ Atuação, no país, baseada em estratégias de redes de atenção integral em hanseníase; dinami-
zação e potencialização das ações nas áreas prioritárias; promoção da produção, divulgação e 
apropriação do conhecimento em hanseníase; e potencialização do PNCH, segundo os compo-
nentes operacionais do Programa.

▶ Redefinição de indicadores e metas de monitoramento da hanseníase no país. O Brasil tem 
como principal indicador de monitoramento da endemia o coeficiente de detecção de casos 
novos de hanseníase em menores de 15 anos, inserido no PAC-Mais Saúde e no Plano Nacional 
de Saúde 2008-2011. O país redefiniu as metas de monitoramento da endemia, passando o 
indicador de prevalência pontual dos casos em tratamento de hanseníase a ser secundário por 
sofrer influências operacionais e se modificar conforme a duração do tratamento e atualização 
desse dado no sistema de informação. Essa tática é corroborada pela Estratégia Global para 
Redução Adicional da Carga da Morbidade da Hanseníase – 2011-2015, publicada pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) em 2009, e se baseia nos princípios envolvidos no controle da 
morbidade, ou seja, na detecção precoce de casos novos e tratamento.

▶ Ampliação, em 21%, do número de unidades de saúde com pacientes em tratamento de 
hanseníase, passando de 7.828, em 2007, para 9.473, em 2009. Um levantamento realizado 
em outubro de 2009, sobre o tipo de unidade com pacientes em tratamento, demonstrou que 
90,5% são unidades de atenção primária (Tabela 6).

▶ Definição de áreas com maior risco de detecção de hanseníase, por meio da delimitação de 
clusters, o que tem redirecionado a estratégia de atuação da Coordenação-Geral do Progra-
ma Nacional de Controle da Hanseníase (CGPNCH). Nesses locais encontram-se a maioria dos 
casos. Os dez maiores clusters, todos estatisticamente significativos, incluíram 1.173 municí-
pios, onde se encontram 53,5% dos casos novos detectados no período considerado e apenas 
17,5% da população do país. Visualiza-se, então, a concentração de casos de hanseníase na 
região da Amazônia Legal, onde o cluster de número 1 engloba os estados do Maranhão, Pará, 
Tocantins e Piauí (Figura 13).

7.5.2009 

Início da análise das amostras 
coletadas entre os casos suspei-
tos de influenza pandêmica 
(H1N1) 2009, identificados 
nos estados pelos técnicos 
do laboratório da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Rio de Janeiro, e do Instituto 
Adolfo Lutz (IAL), em 
São Paulo.

Tabela 6. Nível de atenção das unidades de saúde com atendimento  
a pacientes de hanseníase. Brasil, agosto de 2009.

Nível de atenção Unidades com  
pacientes em tratamento

%

Primária 8.573 90,5

Especializada 275 2,9

Hospitalar 625 6,6

Total 9.473 100,0

Fonte: SVS/MS e SAS/MS.
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Educação

Cartilha orienta agentes de saúde sobre hanseníase

Para potencializar as ações contra a hanseníase, o Ministério da Saúde lançou, em janeiro de 2009, 
durante o Fórum Mundial da Saúde, em Belém (PA), a cartilha Como ajudar no controle da Hanseníase, 
uma publicação direcionada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O lançamento foi programado 
para a Semana Mundial de Combate à Hanseníase, que acontece na última semana de janeiro.

Cerca de 200 mil exemplares foram encaminhados às Secretarias Estaduais de Saúde, encarrega-
das de repassar a publicação aos municípios. O material contém informações sobre o que deve fazer 
o agente comunitário ao suspeitar de hanseníase, quais sinais e sintomas devem chamar a atenção e 
quais orientações ele deve passar ao paciente sobre o tratamento. 

Figura 13. Mapa do Brasil com a definição dos 10 clusters mais 
importantes de hanseníase.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fonte: SVS/MS.



61Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

7.5.2009 

Confirmação dos primeiros 
casos de influenza pandêmica 
(H1N1) 2009 no Brasil. Dois 
deles foram diagnosticados em 
São Paulo, um no Rio de Janei-
ro e outro em Minas Gerais. 
Três deles vieram do México e 
um dos Estados Unidos. Todos 
os infectados contraíram o 
vírus no exterior, eram adultos 
jovens e se recuperaram. 

O Ministério da Saúde 

produziu material 

didático sobre o 

controle da hanseníase 

destinado aos agentes 

comunitários de saúde.
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A publicação também valoriza a importância de se desmitificar a doença e o preconceito em 
relação aos seus portadores. Destaca ainda que o diagnóstico precoce e o tratamento garantem uma 
vida com qualidade para as pessoas atingidas pela hanseníase, diminuindo e prevenindo as sequelas, e 
permitindo viver de forma saudável. A publicação destaca também os direitos das pessoas com hanse-
níase e a importância do autocuidado.

Avaliação das metas de controle da hanseníase

Mais Saúde

▶ Meta
Reduzir em 10% o coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, entre 
2008 e 2011, e em 7,8%, entre 2011 e 2015. 

Comentário
Em 2008, 2.913 casos de hanseníase foram diagnosticados em menores de 15 anos de idade, refle-
tindo-se um coeficiente de 5,89 casos por grupo de 100 mil habitantes. O coeficiente de detecção de 
casos novos em menores de 15 anos foi reduzido em 5,3% em dois anos, passando de 6,22 por 100 mil 
habitantes, em 2006, para 5,89 por 100 mil, em 2008. Para atingir a meta, o coeficiente de detecção 
de casos novos em menores de 15 anos, em 2009, não pode ultrapassar os 5,92 por 100 mil habitantes 
nessa faixa etária. Os dados parciais de 2009 apontam um coeficiente de 5,43 por grupo de 100 mil 
habitantes nessa faixa de idade.

Pacto pela Saúde

▶ Meta
Aumentar o percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase para 85%, 87%, 89% e 90%, 
respectivamente, nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Comentário
O percentual de cura nas coortes é um indicador de resultados das atividades de captação de casos e 
mede a efetividade dos serviços em assegurar a adesão ao tratamento até a alta. O resultado desse indi-
cador, em 2008, foi de 81,3% para o país, correspondendo a 33.611 pacientes de hanseníase curados. 
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Dados parciais de 2009 apresentam uma proporção de cura de 82,1%. Para que a meta seja atingida é 
imprescindível a distribuição efetiva dos medicamentos, bem como a atualização oportuna do Sistema 
de Informação. 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio – ODM 

▶ Meta
Reduzir em 13%, de 2008 a 2015, o coeficiente de casos novos da doença com grau 2 de incapacidade 
física (GIF 2), ou seja, uma redução de 1,37 por grupo de 100 mil habitantes, em 2008, para 1,19 em 2015. 

Comentário
A meta estabelecida para 2010 é de 1,34 casos por 100 mil habitantes com grau 2 de incapacidade. 
Dados parciais de 2009 apontam para um coeficiente de 1,22 casos novos com grau 2 de incapacidade 
por 100 mil habitantes. O indicador de GIF demonstra a melhora da atenção integral ao paciente de 
hanseníase. E atingir a meta, nos próximos anos, depende do diagnóstico precoce da hanseníase. 

Plano Plurianual – PPA

▶ Meta
Ampliar em 3% ao ano as unidades de saúde com pacientes em tratamento de hanseníase. 

Comentário
A meta já foi superada com uma ampliação de 21% no número de unidades de saúde com pacientes 
em tratamento, passando de 7.828, em 2007, para 9.473, em 2009. Levantamento realizado em 2009, 
de tipo de unidade com pacientes em tratamento, demonstrou que 90,5% são unidades de atenção 
primária, comprovando-se que a descentralização do atendimento ocorreu.

18 a 24.5.2009 

Realização da Semana de Luta 
contra as Hepatites Virais, 
promovida pelo Ministério 
da Saúde em parceria com as 
Secretarias Estaduais da Saúde. 
Dentre as ações, estavam o 
desenvolvimento de atividades 
socioculturais, a intensificação 
de testes para hepatites B e C, 
e a vacinação contra a hepatite 
B para a faixa etária de dez a 
19 anos. A proposta surgiu 
a partir da articulação com 
movimentos sociais em defesa 
dos portadores da doença no 
Brasil e no exterior, que já es-
colheram a data de 19 de maio 
como um dia de mobilização 
em todo o mundo.
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Malária

Internações por malária caem 61% no Brasil 

Entre 2002 e 2009, o Ministério da Saúde registrou uma queda de 61% no número de internações 
provocadas por malária. Somente no período de 2002 a 2007, cerca de 40 mil internações por malária 
deixaram de ocorrer, gerando uma economia de R$ 6,8 milhões aos cofres públicos no período avaliado 
(Figura 14). É o que aponta o relatório final da auditoria operacional das ações do Programa Nacional 
de Controle da Malária (PNCM), feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que auxilia o 
Congresso Nacional na fiscalização do uso de recursos da União. Para o cálculo da economia, o TCU 
usou uma estimativa do Ministério da Saúde de que cada internação por malária custa, em média, R$ 
166,00. Com base nesse valor, foi feita uma projeção de economia para toda a região da Amazônia 
Legal. O relatório aponta, também, como positivo, a boa estrutura para o atendimento de casos da 
doença, com oferta de acesso rápido ao diagnóstico e aos medicamentos específicos para malária.  

O uso da internet para a melhoria do planejamento de ações também foi elogiado pelo TCU, que 
caracterizou como “grande avanço” a criação e utilização do sistema de informações de malária. Essa 
ferramenta permite aos gestores dos municípios e dos estados traçar, com rapidez e facilidade, estratégias 
localizadas, a partir do processamento e análise dos dados de notificação e internação de casos de malária. 

Para o TCU, outros aspectos positivos, que gera-
ram o impacto de redução das internações, foram a 
expansão da rede de laboratórios, o aumento no núme-
ro de profissionais de saúde trabalhando no programa 
de controle da malária e o melhor acompanhamento 
dos pacientes após o diagnóstico da doença. 

A expansão da rede de 

diagnóstico da malária na 

Amazônia Legal é parte da 

estratégia que permitiu reduzir 

as internações pela doença 

entre 2002 e 2009.



65Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

 Fonte: SIH/SAS/MS. 

Além disso, o Tribunal destacou, também, o aprimoramento do planejamento e da estratificação 
das localidades onde devem ser executadas as ações de controle da doença no município e a realização 
de reuniões periódicas, com o objetivo de manter os gestores locais atualizados e para que as boas 
práticas não se percam com as trocas de governo. 

“As conclusões do TCU servem como estímulo para continuarmos trabalhando e aprimorando o 
controle da malária, bem como reforça a importância das ações integradas e articuladas entre as esferas 
de governo federal, estadual e municipal para se obter resultados positivos em saúde pública”, explicou 
o secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna. 

Além do que foi apontado pelo Tribunal, Penna também ressaltou a inclusão de novo medica-
mento no esquema terapêutico – para os casos de malária provocada pelo protozoário Plasmodium
falciparum, responsável pelas formas graves da doença – como um dos determinantes para que houves-
se a redução das internações. O secretário da SVS também destaca a intensificação do trabalho de 
integração das ações de controle da doença à estratégia Saúde da Família. 

18.5.2009 

Solicitação do Brasil e do Mé-
xico à Organização Mundial 
da Saúde (OMS) no sentido 
de se garantirem às nações em 
desenvolvimento as inovações 
tecnológicas que permitam 
aprimorar a detecção do vírus 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009, e que o desenvolvimento 
de medicamentos, vacinas 
e insumos para diagnóstico 
sejam tratados como bens pú-
blicos. A mobilização marcou 
o dia de abertura oficial da 62ª 
Assembleia Mundial de Saúde, 
realizada em Genebra, Suíça. 

Figura 14. Número de internações hospitalares por malária. Brasil, 1990-2009.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Internação 31.341 45.194 55.332 49.737 53.450 42.337 29.191 19.453 19.263 21.166 21.288 14.751 11.500 10.690 11.762 12.542 9.884 6.772 3.911 4.442 
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Para a análise, os técnicos do TCU compilaram e avaliaram as informações da Amazônia Legal, 
composta pelos estados do Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, Maranhão e 
Mato Grosso. Esses estados concentram 99,9% da transmissão da malária no país.  

As recomendações e determinações feitas foram endereçadas à Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). Antes de finalizar as análises, o TCU realizou três monitoramentos para verificar o cumprimen-
to das recomendações: outubro de 2004, março de 2005 e setembro de 2008.  

Diminuem casos e óbitos por malária na Amazônia Legal 

A Amazônia é responsável por 99,9% dos casos de malária no país. Em 2009 foram notificados 307.652 
casos. Depois do pico de malária, nos anos de 1999 e 2000, houve uma primeira redução dos casos, a 
partir da implantação do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal, 
de 2000 a 2002. Os resultados, entretanto, não foram sustentáveis. Em 2003, se observou um aumento 
no número de casos, chegando-se, em 2005, a mais 600 mil casos. 

Esses picos de transmissão da doença estão, em geral, associados ao processo de colonização na 
região. Atualmente, um grande número de municípios está em processo de desenvolvimento e boa 
parte da população depende de atividades extrativistas e de exploração dos recursos das florestas para 
sua sustentação, expondo-se à infecção. 

Mesmo diante dessas dificuldades, registrou-se uma importante diminuição no quantitativo de 
casos a partir de 2006, passando de 606.012, em 2005, para 307.652 mil casos em 2009, correspon-
dendo a uma redução de 49,2% (Figura 15).

O controle da malária na Amazônia é um exemplo de sucesso do trabalho descentralizado, que, 
gradativamente, vem concentrando a transmissão da doença em um grupo de municípios que merece 
maior atenção. Em 2009, dos 807 municípios dos estados da Amazônia, somente 27 concentravam 
60% dos casos da doença. Evidenciou-se, assim, a concentração da incidência da doença em alguns 
municípios, os quais estão sendo considerados prioritários pelo PNCM.

A redução no número de casos de malária, principalmente por P. falciparum, forma mais grave 
da doença, está associada à implantação de nova droga, combinada com Artemisinina (ACT) para o 
tratamento dessa espécie, e à grande expansão da rede de serviços e integração das ações de controle 
da doença com as demais ações de atenção básica. 
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A estratégia Saúde da Família possui um contingente de mais de 17 mil agentes comunitários de 
saúde envolvidos no controle da malária, o que tem proporcionado uma ampla busca de casos, nos 
últimos anos, coletando-se, anualmente, cerca de 400 mil lâminas para o diagnóstico da malária. Esses 
fatores contribuíram fortemente para a melhoria dos indicadores que medem a gravidade da doença, 
no período de 2000 a 2009: o número de internações diminuiu de 20.830 para 4.147 – redução de 
80,1%; e a letalidade caiu de 0,04 óbitos por 100 casos de malária para 0,02 óbitos – uma queda de 
50%. O número de óbitos por malária sofreu uma redução de 58,4%, entre 1996 e 2002, e uma queda 
de 37,6% entre 2002 e 2009 (Figura 16). 

21.5.2009 

Abertura, pelo governo fede-
ral, de crédito extraordinário 
no valor de R$ 129,5 milhões 
para as ações de prevenção, 
preparação e enfrentamento 
da pandemia de influenza 
(H1N1) 2009. Medida Provisó-
ria, publicada no Diário Oficial 
da União, determinou que o 
valor fosse repassado para que 
seis órgãos do Poder Executivo 
tomassem as providências ne-
cessárias para conter a doença. 
Do total de recursos, R$ 102,4 
milhões foram destinados a 
reforçar as ações que o Minis-
tério da Saúde vem executan-
do. Eles foram utilizados na 
compra de equipamentos de 
proteção individual, ativida-
des em portos, aeroportos e 
fronteiras, publicidade, kits 
para diagnóstico laboratorial e 
insumos para a produção 
de medicamentos, entre 
outras prioridades. 

Figura 15. Casos de malária. Brasil, 1990-2009.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
n.º casos  560.396 541.927 572.993 483.367 555.135 564.570 444.048 405.051 471.894 637.474 615.247 389.762 349.896 409.946 468.607 610.665 553.093 458.489 315.426 306.469 
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Fonte: SVS/MS. 
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Figura 16. Óbitos por malária. Brasil, 1990-2009*.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

óbitos 927 743 557 485 436 355 224 151 170 203 243 142 93 103 100 122 105 93 67 58 
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*Em 2009 dados sujeitos a revisão. 

Fonte: SIM/MS. 

Destaques no controle da malária, de 2003 a 2009

▶ Expansão da rede de diagnóstico e tratamento, e inserção do microscopista nas equipes de 
Atenção Básica.

▶ Participação do Ministério da Saúde no processo de licenciamento ambiental, em empreendi-
mento na Amazônia, para o fortalecimento das ações de controle da malária.

▶ Implantação de tratamento mais eficaz para malária por P. Falciparum.

▶ Desenvolvimento, pela Farmanguinhos/Fiocruz, de nova combinação terapêutica para malária 
causada por P. falciparum (Artesunato + Mefloquina), implantada desde junho de 2009. 

▶ Elaboração e aprovação do Projeto Fundo Global, no valor de R$ 100 milhões.
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O Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) visa a redução da incidência, letalidade e 
gravidade dos casos da doença, eliminação da transmissão em áreas urbanas e manutenção da ausência 
da doença em locais onde a transmissão já foi interrompida. Para o alcance desses objetivos, são utili-
zadas várias estratégias, dentre as quais se destacam o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e 
adequado dos casos identificados, além de medidas específicas de controle do mosquito transmissor.

O Ministério da Saúde, por meio de uma política nacional de tratamento da malária, orienta a 
terapêutica e disponibiliza os medicamentos antimaláricos utilizados em todo o território nacional em 
unidades do SUS. O conhecimento vigente sobre o arsenal terapêutico da malária e sua aplicabilidade 
são constantemente revisados no âmbito do PNCM. 

O manejo da informação epidemiológica e a consolidação de uma rotina de trabalho são essen-
ciais à obtenção de dados robustos sobre os parâmetros que devem ser monitorados, a fim de subsidiar 
a tomada de decisões. Essa proposta demanda um esforço dos serviços para fortalecer a capacidade de 
gerar e registrar informações padronizadas que possam orientar as decisões tomadas pela esfera local 
e pelas instâncias superiores.

A articulação com a atenção primária, por meio da estratégia da Saúde da Família e pelo Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde, é de suma importância para expandir o acesso ao diagnóstico e 
tratamento dos casos de malária. A proposta é concentrar os recursos disponíveis nos focos e localida-
des onde o impacto epidemiológico seja maior.

A implementação dessa estratégia pelo PNCM tem possibilitado o uso mais eficiente dos recursos 
disponíveis baseado nas informações geradas no âmbito local, na capacidade dos serviços de atenção 
primária e na participação efetiva da comunidade no processo desenvolvido no seu território.

É significativa a melhoria dos indicadores de controle da malária no Brasil. Entretanto, persiste a 
necessidade de se fortalecer, ainda mais, as ações de prevenção e controle da doença para manter uma 
redução sustentável da incidência, principalmente nos municípios mais vulneráveis à sua transmissão.

10.6.2009 

Divulgado o balanço da 11ª 
Campanha Nacional de Vaci-
nação do Idoso. Ao todo, foram 
vacinados 15.828.505 de ido-
sos, o que representa 81,47% 
da população-alvo. A meta era 
imunizar 80% das pessoas com 
60 anos ou mais. A mobiliza-
ção em 2009 foi considerada a 
mais significativa já realizada 
pelo Ministério da Saúde, por 
meio do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Foram 
investidos R$ 162,2 milhões 
na compra da vacinas e na 
montagem da infraestrutura, 
que contou com a participação 
de 241 mil pessoas.  
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Aids

Acesso universal ao tratamento  
reduz número de mortes por Aids

A universalização do acesso gratuito à Terapia Antirretroviral (Tarv) na rede pública de saúde, implanta-
do pelo governo federal em 1996, levou ao aumento na sobrevida e à melhoria importante na qualida-
de de vida dos pacientes com HIV/Aids, diminuindo em 82% o número de hospitalizações no período 
de 1997 a 2007. Na última década, o país vem registrando uma média de 11 mil óbitos por ano e o 
coeficiente de mortalidade está estabilizado em cerca de seis óbitos por grupo de 100 mil habitantes. A 
análise por região demonstra que o coeficiente de mortalidade diminuiu no Sudeste, apresentou uma 
tendência à estabilização no Centro-Oeste e aumentou nas regiões Sul, Norte e Nordeste. O crescimen-
to da mortalidade pode ser explicado por um diagnóstico tardio (Figura 17). 

Figura 17. Coeficiente de mortalidade por Aids (por 100 mil habitantes), padronizado  
por idade1, segundo a região de residência e o ano do óbito. Brasil, 1996-2008.
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1. Utilização do método direto, usando-se como base a população brasileira.

População: MS/SE/Datasus em <www.datasus.gov.br> no menu Informações em saúde > 

Demográfica e socioeconômicas, acessado em 20/10/2009. Dados preliminares para 2008.

Fonte: SIM/SVS/MS.

Laboratório de 

Farmanguinhos, na 

Fiocruz/RJ, produz 

genérico do Efavirenz 

desde 2009.
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A sobrevida mediana dos pacientes com Aids, diagnosticados entre 1982 e 1989, era de 5,1 
meses, ou seja, 50% dos pacientes morriam em menos de seis meses após o diagnóstico da Síndrome. 
Entretanto, com a introdução da Tarv houve um aumento considerável nessa sobrevida. Em estudo 
realizado com pacientes diagnosticados em 1995 e 1996, a mediana de sobrevida (tempo que 50% dos 
pacientes estão vivos) passou para 58 meses. Em outra investigação recente, com pacientes diagnosti-
cados em 1998 e 1999, a mediana de sobrevida aumentou para mais de 108 meses. Adicionalmente, 
em 2008, observou-se que a adesão ao tratamento era superior a 80%, sendo que 65,3% dos pacientes 
declararam como bom ou excelente o seu estado de saúde. 

Em crianças, a sobrevida após o diagnóstico aumentou de forma acentuada: antes de 1988, uma 
criança com Aids apresentava cerca de 25% de chances de estar viva após cinco anos do diagnóstico, 
subindo para 86% quando foram diagnosticadas entre 1999 e 2002.

Com o crescente desenvolvimento tecnológico de novas drogas e sua consequente incorporação 
ao sistema de distribuição universal do SUS, o orçamento com antirretroviral (ARV) cresceu de R$ 150 
milhões, em 1997 (1º ano de acesso universal), 
para cerca de R$ 800 milhões em 2010. Hoje, 
mais de 197 mil pessoas que vivem com HIV/
Aids recebem tratamento com ARV na rede 
pública de saúde do Brasil.

Foi a partir de 2007, com a primeira emis-
são, pelo governo brasileiro, da licença compul-
sória de um medicamento – o antirretroviral 
Efavirenz – que o Brasil iniciou, de forma mais 
decisiva, um processo de negociação de preços 
e busca de sustentabilidade do acesso univer-
sal e permitiu que o país importasse versões 
genéricas de laboratórios pré-qualificados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Além 
disso, o país passou a produzir nacionalmente 
esse medicamento. Em 2009, o laboratório de 
Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, 
entregou os primeiros lotes produzidos no Brasil. 

20.6.2009

Abertura da primeira etapa da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Poliomielite, 
fruto de uma parceria entre o 
Ministério da Saúde e as Secre-
tarias Estaduais e Municipais 
de Saúde. A meta era imunizar 
cerca de 14,7 milhões de crian-
ças, o que representa 95% de 
menores de cinco anos. Com 
o tema Não dá pra vacilar. 
Tem que vacinar, a campanha 
recebeu investimentos de R$ 
46 milhões do MS.

Quando se fala em HIV e Aids, 

uma das preocupações está no 

combate ao preconceito, foco de 

campanhas institucionais.
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Essas ações já possibilitam uma redução expressiva dos gastos, estimados em cerca de 30 milhões 
de dólares no primeiro ano e de quase 240 milhões de dólares até 2012. Desde o licenciamento compul-
sório e o início da produção no Brasil, em 2009, o Ministério da Saúde economizou R$ 154,7 milhões.

Incidência de Aids se estabiliza, mas taxas ainda são altas
Estima-se que 630 mil pessoas vivam com HIV/Aids no país. A taxa de prevalência da infecção na popu-
lação em geral, com idade entre 15 e 49 anos, é de 0,61%, sendo 0,41% entre as mulheres e 0,82% 
entre os homens, mantendo-se estável desde 2000. Da identificação do primeiro caso, em 1980, até 
junho de 2009, foram notificados 544.846 casos de Aids no Brasil, dos quais 65,4% em homens e 
34,6% em mulheres. As taxas de incidência foram crescentes até 2000 e estão estabilizadas desde 
então, embora em patamares elevados, se comparados aos padrões internacionais. 

Nos últimos oito anos, foram identificados, em média, 35 mil casos da doença a cada ano. Das 
ocorrências de Aids acumuladas até junho de 2009, a região Sudeste concentra o maior percentual 
(59,3%) do total de notificações no país. A região Sul agrupa 19,2% dos casos; a Nordeste, 11,9%; a 
Centro-Oeste, 5,7%, e a Norte, 3,9%. Em relação à taxa de incidência por região do país, observa-se 
decréscimo na Sudeste, estabilização na Centro-Oeste nos últimos anos da década e crescimento nas 
demais regiões (Figura 18). 

Os investimentos 

em pesquisas 

têm possibilitado 

descobertas importantes 

para tratar HIV/Aids, 

melhorando a qualidade 

de vida e a sobrevida 

dos portadores do vírus.
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22.6.2009

Divulgação do balanço parcial 
de dados referentes à primeira 
etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra Polio-
mielite, revelando que 11,6 
milhões de crianças menores 
de cinco anos foram vacinadas 
em todo o país, o que corres-
ponde a 75,16% de cobertura 
da população-alvo de 14,7 mi-
lhões de crianças. A vacinação 
continuou em todos os municí-
pios, inclusive em zonas rurais 
e localidades de difícil acesso, 
como a região amazônica. 

Figura 18. Taxa de incidência de Aids* (por 100 mil habitantes), segundo a região  
de residência e ano de diagnóstico. Brasil, 1997-2007.
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*Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel/Siclom até 30/6/2009 e SIM, de 2000 a 2008.  
Dados preliminares para os últimos cinco anos.

População: MS/SE/Datasus em <www.datasus.gov.br> no menu Informações em saúde > 
Demográfica e socioeconômicas, acessado em 20/10/2009.

Fonte: Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais/SVS/MS.

Casos de Aids em crianças menores de cinco anos caem 41,7%

O Brasil reduziu em 41,7% a incidência de casos de Aids em crianças menores de cinco anos de idade, 
de 1997 a 2007. O declínio persistente da taxa decorre das ações de prevenção da transmissão verti-
cal do HIV (de mãe para filho, durante a gestação, parto ou amamentação) adotadas no país. Nessa 
mesma faixa etária, o coeficiente de mortalidade também apresentou declínio de cerca de 70% (em 
1997, o coeficiente de mortalidade era de 2,0 por 100 mil habitantes, caindo para 0,6 em 2007). 

A taxa de incidência de Aids em menores de cinco anos vem sendo utilizada como proxy da taxa 
de transmissão vertical do HIV, uma vez que essa categoria de exposição representa a principal forma 
de transmissão da quase totalidade de casos nessa faixa etária.

O Brasil vem desenvolvendo ações para a redução da transmissão vertical desde o início da epide-
mia e, em 2007, lançou o Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis. 
Pactuou, com estados e municípios, metas para a redução escalonada e regionalizada das taxas de 
transmissão mãe-filho do HIV e da sífilis até 2011. Com este plano, pretende-se aumentar a cober-
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tura de testagem para o HIV e a sífilis no pré-natal. O aumento da cobertura do tratamento de 
gestantes com sífilis e seus parceiros e a ampliação das ações de prevenção visa a atingir a meta 
de eliminação definida pela Organização Pan-Americana da Saúde e acatada pelo Ministério da 
Saúde, que é de até um caso de sífilis congênita por cada 1.000 nascidos vivos/ano.

Incidência de Aids é maior em pessoas de 25 a 49 anos

Entre homens, a taxa de incidência, em 2007, foi de 22 casos por cada grupo de 100 mil habitan-
tes. Nas mulheres, a taxa foi de 13,9 casos por 100 mil habitantes. Tanto em homens quanto em 
mulheres, as maiores taxas de incidência encontram-se na faixa etária de 25 a 49 anos de idade e 
se observa uma tendência de crescimento, nos últimos dez anos, em indivíduos de ambos os sexos, 
a partir dos 40 anos de idade. Entre os jovens, na faixa etária de 13 a 19 anos de ambos os sexos, 
as taxas de incidência de Aids apresentam-se constantes, e entre os de 20 a 24 anos, as taxas vêm 
apresentando declínio.

Diagnóstico precoce

Aumenta testagem para detecção do HIV/Aids e sífilis

A análise comparativa entre a Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas da População Brasi-
leira de 15 a 64 anos (PCAP, 2008) e a PCAP (2004) referente à população de 15 a 54 anos de 
idade, mostrou um aumento na testagem para a detecção do HIV. Em 2004, cerca de 28% da 
população sexualmente ativa declararam ter realizado o teste em algum momento da vida e, em 
2008, esse percentual subiu para 38,4%. Da mesma forma, estudos realizados periodicamente 
no país entre mulheres parturientes demonstram aumento na cobertura de testagem para o 
HIV durante a gestação, uma vez que a proporção de gestantes que realizaram o teste de HIV 
e conheciam o resultado passou de 52%, em 2002, para 62%, em 2004, mantendo-se neste 
patamar em 2006. 

A realização do teste rápido de HIV, em 2009, foi quatro vezes maior do que no ano da sua 
incorporação, em 2005 (passando de 509 mil para 1,9 milhão). A ampliação faz parte da mobili-
zação Fique Sabendo, estratégia criada em 2003 que visa a chamar a atenção da sociedade para 
a importância da testagem. Estudos mostram que, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a 
qualidade de vida proporcionada pelo tratamento. 

Campanha do 

Ministério da 

Saúde alerta para a 

importância do uso 

de preservativos.
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Proteção

Distribuição de preservativos masculinos triplica nos últimos anos

O Ministério da Saúde do Brasil é, atualmente, o maior comprador governamental de preservativos 
masculinos do mundo. A promoção do uso do preservativo é o principal método para evitar a transmis-
são do HIV. Essa estratégia é acompanhada de ações voltadas para a ampliação do acesso ao diagnós-
tico, aumentando-se a cobertura e mobilizando-se as pessoas para que busquem conhecer seu status 
sorológico. Os preservativos são distribuídos para os estados brasileiros e o Distrito Federal, que são 
responsáveis por encaminhá-los aos municípios, organizações não-governamentais e outros parceiros. 

29.6.2009 

Confirmação, pelo MS, da 
primeira morte relacionada 
ao vírus influenza pandêmica 
(H1N1) 2009 no país. Tratava-
se de uma pessoa adulta do 
Rio Grande do Sul, que esteve 
na Argentina por sete dias, 
e faleceu em 28 de junho, 
quando foram confirmados 36 
novos casos da doença. Com 
isso, o número de eventos 
confirmados da nova gripe, na 
ocasião, passou para 627. 

Figura 19. Histórico de aquisição e distribuição pública de preservativos masculinos  
pelo Ministério da Saúde. Departamento DST/Aids/HIV-Brasil, 1994-2011.

1994 1995 1996 19971 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062 2007 20083 2009 2010 2011 

Total adquirido 18,8 20,0 50,0 0,0 50,0 200,0 230,2 22,3 297,5 15,0 527,0 150,0 0,0 1.100, 0,0 788,8 

Total distribuído 12,8 17,4 20,2 13,5 38,4 39,5 79,8 126,2 148,0 259,2 154,0 251,0 254,0 122,0 410,0 466,0 155,0 0,0 

0,0 

200,0 

400,0 

600,0 

800,0 

1.000,0 

1.200,0 

Q
ua

nt
id

ad
e 

(e
m

 m
ilh

õe
s/

bi
lh

õe
s 

de
 u

ni
da

de
s)

 

1. Encerramento do Projeto Aids I, não havendo andamento de processo de aquisição.

2. Não houve aquisição. Processo iniciado em outubro/2005 e finalizado em julho/2007.

3. Não houve aquisição. Processo iniciado em setembro/2007 e finalizado em julho/2009.

Fonte: SVS/MS.
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Nos últimos quatro anos, foram distribuídos mais de 1,1 bilhão de preservativos masculinos no 
Brasil, atingindo os 466 milhões em 2009. Em 2010, estima-se manter esse patamar, apesar das dificul-
dades de entrega pelos fornecedores internacionais, em decorrência da atual crise mundial (Figura 19).

Em abril de 2008, foi inaugurada a primeira fábrica do mundo destinada a produzir preservativo 
com látex natural de seringueira nativa e a primeira estatal do Brasil, em Xapuri/AC. O primeiro lote 
produzido pela fábrica – um milhão de unidades – foi entregue em dezembro do mesmo ano para 
a rede pública de saúde da região Norte. Em 2009, do total de camisinhas distribuídas no país, 48 
milhões vieram da fábrica brasileira. A estimativa é de que, no final de 2010, a produção atinja a casa 
dos 100 milhões de unidades. 

Fábrica estatal brasileira 

de preservativos, 

inaugurada em abril de 

2008, supre parte das 

necessidades do país, a 

custos menores.



77Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Hepatites

Campanha mobiliza brasileiros contra as hepatites virais

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites 
Virais (PNHV), promoveu, em maio de 2009, a 1ª Campanha Nacional de Luta Contra as Hepatites Virais.

O principal objetivo era o de sensibilizar a população em geral para informação, prevenção, diag-
nóstico, transmissão e tratamento das hepatites e diferenciar os quatro principais tipos A, B, C e D, com 
foco nos tipos B e C. A campanha segue a linha Saúde é bom saber!, proposta já utilizada nas campa-
nhas de combate à hanseníase e à tuberculose, ambas realizadas em 2008.

Um obstáculo identificado em relação às hepatites virais é o de que esta é uma doença silenciosa. 
Muitos são portadores e não sabem, o que os transforma em potenciais disseminadores da doença. 
Quando ela se manifesta, muitas vezes 
tardiamente, o prognóstico torna-se 
menos favorável. Por isso, a informação, 
a prevenção e o tratamento adequados 
são fundamentais.

Foram produzidas peças eletrônicas, 
divididas em dois tipos: filmes e spots 
para rádio, de 30 e 15 segundos que 
falam sobre a transmissão da hepatite A 
e sobre as hepatites B e C. Além disso, há 
dois tipos de peças gráficas: 30 mil exem-
plares do cartaz com o tema Como sei 
que estou com Hepatite B ou C?, e 100 
mil exemplares do folder que trata dos 
diferentes tipos de hepatites virais.

29.6.2009 

Realização da 1ª Oficina 
Macrorregional Nordeste de 
Hepatites Virais, em Fortaleza 
(CE), entre os dias 29 de junho 
e 1º de julho, com o objetivo 
de estimular o fortalecimento 
e o planejamento das ações de 
prevenção e de controle das 
hepatites virais no Nordeste. O 
evento foi pioneiro na região, 
que apresenta, historicamente, 
baixas taxas de cobertura vaci-
nal contra a hepatite B. O prin-
cipal objetivo era o fortaleci-
mento e a descentralização das 
ações de prevenção e controle 
das hepatites virais na atenção 
básica à saúde, contribuindo 
inclusive para o aumento das 
coberturas vacinais contra a 
hepatite B.

Por ser uma doença 

silenciosa, muitos 

podem ser portadores 

de hepatite viral sem 

saber, como alertava a 

campanha de 2009.
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Nesse período, o Ministério da Saúde e 11 Secretarias Estaduais de Saúde intensificaram a mobili-
zação para vacinar adolescentes com idade entre 10 e 19 anos contra hepatite B. A notificação de casos 
dessa forma de hepatite subiu cerca de 90% em uma década. Em 1997, foram registrados 6.098 casos. 
Em 2007, 11.560. Ao todo, de 1999 a 2008, foram notificados 107.346 casos de hepatite B no Brasil.

Foi vacinada a população na faixa etária entre dez a 19 anos. Isso se justifica, pois, somente em 
1998, a vacina contra a hepatite B foi incluída no calendário nacional de vacinação infantil. Muitas das 
crianças e adolescentes nascidos antes de 1997 não foram imunizadas. A vacinação das pessoas será 
feita nos 11 estados brasileiros onde a cobertura vacinal contra a doença está abaixo de 50%, ou seja, 
AL, GO, BA, CE, MA, MS, PB, PE, PI, RJ e RN.

Destaques no controle das hepatites virais

▶ Com a publicação do Decreto nº 6.860, em maio de 2009, foi criado o Departamento de DST 
e Aids, instituindo-o formalmente na estrutura regimental do Ministério da Saúde. Desde junho 
de 2009, o Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV) passou a integrar essa estrutura, 
doravante denominada de Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

▶ Atualização do Protocolo Clínico para o Tratamento da Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções, 
Portaria GM nº 2.561, de 28 de outubro de 2009. Dessa forma, foram atualizadas as recomen-
dações terapêuticas para o tratamento, bem como a inclusão de novos medicamentos antivi-
rais: Tenofovir, Entecavir e Adefovir.

▶ O protocolo de tratamento da hepatite C está em atualização.

▶ Durante a 63ª Assembléia Mundial da Saúde foi aprovada a proposta brasileira para a insti-
tuição do dia 28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, tornando-se 
importante estratégia de mobilização para o controle das hepatites virais.

▶ Desenvolvimento, em curso, de diversas pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde e 
realizadas por diversos centros de pesquisas universitárias e pela Fiocruz, para o incremento de 
diversos insumos para diagnóstico das hepatites virais, tais como a quantificação da carga viral 
da hepatite B e testes rápidos para as hepatites B e C:

■ Ensaio para a quantificação da carga viral do vírus da hepatite B, utilizando-se PCR em 
tempo real e avaliação do custo efetivo do método em uma unidade terciária de saúde 
no estado do Amazonas (FMT-AM);

■ Validação clínica e avaliação de custo-efetividade do método de PCR em tempo real 
para análise da carga viral em pacientes com hepatite B crônica (Ulbra);
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■ Validação e padronização de diagnóstico, utilizando-se de testes rápidos para rastrea-
mento das hepatites por vírus B e C (UFPA);

■ Validação de testes rápidos para a detecção do HBsAg e do anti-HCV em portadores 
de hepatites virais e avaliação do seu desempenho no rastreamento de idosos residen-
tes em Tubarão/SC (UFSC/Unisul);

■ Padronização e validação de procedimentos diagnósticos envolvendo testes rápidos 
para rastreamento das hepatites B e C (Fiocruz/IOC).

▶ Definição dos 96 municípios prioritários para ações contra as hepatites virais.

▶ Ampliação da disponibilidade para Salas de Vacina da imunização contra hepatite B para popu-
lações de maior vulnerabilidade.

▶ Produção de material educativo (cartaz e folder do Saúde é Bom Saber!, cartaz Adolescentes 
e Vacina Hepatite B, Manual A, B, C, D, E das hepatites virais para Agentes Comunitários de 
Saúde, Manual A, B, C, D, E do Diagnóstico para as Hepatites Virais, Manual Meu Salão Livre 
das Hepatites Virais para manicures, adesivos para salões de beleza, adesivos Hepatite se espa-
lha em silêncio, folder Hepatites se pega assim, e bandeirolas das hepatites virais).

▶ Realização do I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais.

▶ Reuniões semestrais com os gestores estaduais e de capitais.

▶ Oficinas Macrorregionais de Hepatites Virais, com a participação da Atenção Básica, programas 
estaduais de imunizações, Assistência Farmacêutica estaduais, Programas de DST/Aids, e labora-
tórios de saúde pública para integrar as ações.

▶ Realização de capacitações multiprofissionais para a região Centro-Oeste e para médicos, 
visando-se o alinhamento das condutas terapêuticas.

▶ Fortalecimento do apoio ao Movimento Social das Hepatites Virais.

9.7.2009 

Lançamento das Diretrizes 
Nacionais para Prevenção 
e Controle de Epidemias de 
Dengue, documento inédito 
contendo orientações para 
unificar as ações de vigilância 
e assistência em saúde, para o 
combate à dengue em todos os 
estados e municípios do país. 
Elaborado pelo Ministério 
da Saúde em parceria com 
os Conselhos Nacionais de 
Secretários Estaduais (Conass) 
e Municipais (Conasems) de 
Saúde, a publicação descreve 
os componentes das ações de 
assistência ao paciente; a orga-
nização dos serviços de saúde; 
a vigilância epidemiológica; 
a gestão e o financiamento; 
e o controle dos criadouros 
do Aedes aegypti – mosquito 
transmissor da doença. 
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Comportamento de  
outras doenças transmissíveis

Febre amarela

A febre amarela é uma zoonose silvestre, não sendo possível sua erradicação. Trata-se de uma doença 
reemergente prioritária em saúde pública no Brasil para a qual existe uma vacina de alta eficácia.

Atualmente, as áreas de circulação do vírus tendem a se expandir no sentido sul e leste do país, 
atingindo populações susceptíveis à doença. Essa expansão causa preocupação, em especial, pela proxi-
midade com os grandes centros urbanos das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Esse comportamento 
impulsionou a revisão das áreas de risco e de vacinação na última década

A partir de 2007, com a reemergência do vírus da febre amarela fora da região amazônica, o país 
passou a adotar um sistema de monitoramento semanal, articulado com os estados, e que visa a ante-
cipar a resposta do serviço de saúde pública em situação de transmissão. 

Nesse sentido, a vigilância passou a ser baseada na análise da série temporal de casos e óbitos, o 
que permitiu dividir o ano em três períodos epidemiológicos distintos: 

▶ 1º período (baixa ocorrência) – compreendido entre as semanas epidemiológicas 20 e 37;

▶ 2º período (pré-sazonal) – correspondente ao intervalo entre a semana epidemiológica 38 
e a 51. Neste período, em virtude da aproximação com o período sazonal, devem-se rever 
as coberturas vacinais das áreas com recomendação de vacina e desencadear campanhas de 
divulgação e informação ao público em geral sobre a necessidade de vacinação das populações 
residente e visitante das áreas de risco; e 

▶ 3º período (sazonal) – compreendido entre as semanas epidemiológicas entre a 52 e a 19 do ano 
seguinte. Nesse período, espera-se um maior número de casos e a vigilância deve ser mais atuante. 

Durante o monitoramento, no período sazonal entre outubro de 2008 e junho de 2009, foram 
notificadas mortes de primatas não-humanos (PNH) em 14 unidades federadas: Goiás, Distrito Federal, 
Bahia, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Tocan-
tins, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Dessas, houve confirmação laboratorial 
em três Estados (SP, PR e RS), destacando-se que a epizootia positiva para a febre amarela no Paraná 
ocorreu na fronteira com São Paulo.
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Situação epidemiológica

Casos humanos

No período de monitoramento da febre amarela, entre 2008 e 2009, iniciado na Semana Epidemioló-
gica 40 (28/9/2008), foram notificados 274 casos humanos suspeitos de febre amarela silvestre (FAS), 
com 51 casos (18,6%) confirmados. Destes, 21 evoluíram para o óbito e a taxa de letalidade foi de 41% 
(21/51). A mediana de idade foi de 31 anos, com intervalo de oito dias para o mais jovem, e de 73 anos 
o caso com maior idade. O sexo masculino foi predominante, com 72% (37/51). Os primeiros casos 
humanos, registrados durante o monitoramento, ocorreram em dezembro e os últimos, fora do perío-
do sazonal, foram identificados em área endêmica com o último registro na semana epidemiológica 34.

A confirmação laboratorial foi obtida em 90% dos casos humanos (46/51). O vínculo clínico-
epidemiológico foi critério de confirmação utilizado para outros cinco casos notificados, 10% (5/51). 
O teste MAC-Elisa foi o mais utilizado, em 82 das confirmações (42/51), seguido do RT-PCR, em 35% 
(18/51), Imunohistoquímica em 6% (3/51) e o isolamento viral, em um caso 2% (1/51). 

As primeiras notificações e alertas de risco no período foram de epizootias em primatas, posterior-
mente confirmadas por laboratório. O município de ocorrência foi Tiradentes do Sul, na região noro-
este do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina. Posteriormente, novas epizootias em 
primatas foram registradas, com expansão progressiva no sentido sul e leste do estado. 

A expansão da área de ocorrência no Rio Grande do Sul foi caracterizada como Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) quando atingiu locais onde não havia registro de circu-
lação do vírus da febre amarela e, onde a população não era vacinada. Na Espin do Rio Grande do Sul o 
primeiro caso humano confirmado teve o início dos sintomas em 10 de dezembro de 2008, e o último, 
em 25 de abril de 2009. Foram informados 118 casos, em 59 municípios. 

Do total, 83% dos casos foram descartados (98/118) e 24 atenderam à definição de casos, sendo 
classificados como suspeitos. Destes, 83% foram confirmados (20/24), com uma taxa de letalidade de 
45% (9/20). Entre os casos confirmados, o sexo masculino foi o predominante, representando 75% do 
total (15/20). A mediana de idade foi de 32 anos, com intervalo entre 10 e 72 anos. Todos os casos 
confirmados eram de não-vacinados contra a febre amarela e tiveram como Local Provável de Infecção 
(LPI) ambientes silvestres, de mata ou zona rural. 

Ainda durante o monitoramento, entre 2008 e 2009, uma nova Espin foi registrada em São Paulo, 
também em áreas sem recomendação de vacina à população. Em São Paulo, a dispersão e a ocorrência 
de FAS ficaram restritas às regiões Sul e Sudeste do estado, nas proximidades da divisa com o Paraná.

A Espin de São Paulo teve início em fevereiro de 2009, com a confirmação de um óbito por FAS, 
detectado por meio da vigilância da Síndrome Febril Íctero-Hemorrágica Aguda (SFIHA) no município 
de Sarutaiá, região sudeste do estado. Até abril de 2009, foram informados 101 casos, distribuídos 

10.7.2009

Confirmação do segundo óbi-
to, no Brasil, de um paciente 
infectado pelo novo vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009. Tratava-se de uma crian-
ça de 11 anos, que morreu em 
30 de junho em um hospital 
privado de São Paulo, dois dias 
após o início de sintomas. 
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em cinco municípios na área de provável transmissão. Desse total, 83 atenderam à definição de caso 
suspeito de FAS. Foram confirmados 34% deles (28/83). A taxa de letalidade foi de 39% (11/28). Outros 
55 casos suspeitos foram descartados. 

O primeiro caso foi confirmado em fevereiro e o último em abril de 2009. Entre as 28 ocorrências, 
64% eram do sexo masculino (18/28). A idade variou entre oito dias de vida e 52 anos, com mediana 
de 30 anos. Todos os casos confirmados não eram vacinados e desenvolviam atividades em ambiente 
de mata ou rural no momento da infecção. Como atividade complementar de vigilância foi realizada 
busca ativa de casos suspeitos nos Locais Prováveis de Infecção (LPI) dos casos confirmados. Durante a 
investigação epidemiológica de campo foram detectados indivíduos com sintomatologia leve, dos quais 
80% foram descartados e 20% confirmados e incluídos na lista dos casos.

No estado do Paraná foram registradas epizootias, apenas em Ribeirão Claro, na divisa com São 
Paulo. Foi confirmada a febre amarela como causa das epizootias. Não foram notificados, nesse perío-
do, casos humanos suspeitos ou confirmados. Embora as primeiras evidências de febre amarela tenham 
sido epizootias de primatas, em meados de outubro (2008), em casos humanos foram registrados em 
dezembro daquele ano e se estendeu até a semana epidemiológica 16 (25 de abril de 2009) com o 
último registro na região afetada de SP e RS.

Posteriormente, outros três casos humanos foram confirmados em regiões previamente considera-
das endêmicas no Brasil (um em Minas Gerais e dois no Mato Grosso). Os sintomas se iniciaram nas SE 
21, 34 e 37, respectivamente. Os LPI foram áreas silvestres, rurais ou de mata, dos municípios de Ubá/
MG e Feliz Natal/MT. Esses três casos foram detectados pela vigilância da Síndrome Febril Íctero-Hemor-
rágica (SFIHA). O caso procedente do estado de Minas Gerais teve suspeita inicial de leptospirose, e os 
de Mato Grosso, suspeita de dengue e hantavirose, respectivamente.

O histórico de vacinação mostrou que 84% (42/51) não eram vacinados, 2% (1/51) eram vacina-
dos há mais de nove anos, 4% (2/51) foram vacinados no dia de início dos sintomas (IS), 4% (2/51) 
foram vacinados após o início dos sintomas, 4% (2/51) iniciaram sintomas após a vacinação (aproxima-
damente doas dias), em 2% (1/51) o estado vacinal era ignorado e em 2% (1/51) a informação não se 
aplicava por terem apenas oito dias de vida. Dos casos ocorridos, 26% (13/51) estavam relacionados à 
agricultura, e os demais a outras atividades.
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Epizootias em primatas não-humanos

O sistema de vigilância da febre amarela vem utilizando a notificação de epizootias em primatas não-
humanos (PNH) como indicador de risco para a ocorrência de casos humanos, a partir da detecção 
precoce da circulação viral. Essa atitude visa favorecer a tomada de decisão oportuna das ações de 
vigilância, prevenção e controle a serem executadas. 

No período de monitoramento, entre outubro de 2008 e junho de 2009, foram notificadas 1.224 
epizootias em primatas não-humanos (PNH) no país, envolvendo 2.433 animais provenientes de 14 
estados, sendo confirmadas 189 epizootias por FA, distribuídas em: 0,5% no Paraná (1/189), 1% em 
São Paulo (2/189) e 98,5% (186/189) no Rio Grande do Sul.

Entre os primatas envolvidos, o gênero Alouatta foi o mais acometido, representando 84% 
(1.028/1.224) das epizootias notificadas, seguido do Callithrix, com 9,9% (121/1.224); do Cebus, com 
3,1% (38/1224); e ainda 3,0% em gênero não identificado (37/1.224). 

Vacinação contra a febre amarela

Considerando a expansão do vírus da FA no Brasil, a área com recomendação de vacinação também foi 
ampliada nesse período, com inclusão de 446 municípios, sendo: 66 em São Paulo, 144 no Paraná, 115 
em Santa Catarina e 121 no Rio Grande do Sul.

No período de outubro de 2008 a agosto de 2009 foram distribuídas 22.452.800 doses da vacina 
contra febre amarela. Foram disponibilizadas 6.712.120 doses e outras 4.180.000 doses para Rio Gran-
de do Sul e São Paulo, respectivamente. No mesmo período foram aplicadas no Brasil cerca de 9.797.771 
doses em áreas com recomendação de vacina, durante a intensificação das ações de vigilância.

Eventos adversos à vacina contra FA

Na ocasião foram notificados 112 eventos adversos graves pós-vacinação no país, sendo 50% confir-
mados (56/112), 10% foram classificados como prováveis (11/112), 26% inconclusivos (29/112), 8% 
descartados (9/112) e 6% (7/112) ainda permanecem em investigação. Dos confirmados, 16% foram 
classificados como doença viscerotrópica aguda (9/56), sendo que todos evoluíram para óbito, e 84% 
(47/56) foram identificados como doença neurotrópica aguda, sem registro de óbitos.

20.7.2009 

Lançamento da nova etapa 
da campanha do Ministério 
da Saúde para reforçar, junto 
à população, a comunicação 
sobre a influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. Foram pro-
duzidos filmes e spots para 
rádio com informações sobre 
as formas de contágio, de 
transmissão e de tratamento 
da doença. Manter os brasilei-
ros bem informados sobre a 
nova gripe tem sido uma das 
preocupações do Ministério, 
desde que a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) anunciou 
a disseminação global do 
vírus causador da doença. O 
investimento, nesta etapa da 
campanha, foi estimado em  
R$ 5 milhões.
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Considerações finais

Após recente expansão da área de circulação do vírus da FA, a área com recomendação de vacinação no 
Brasil foi novamente ampliada, compondo-se, atualmente, de 10.085.753 habitantes, sendo 2.283.335 
em São Paulo, 76.248 no Paraná, 96.683 em Santa Catarina e 7.629.487 no Rio Grande do Sul.

O acompanhamento das coberturas vacinais com avaliações sistemáticas das áreas com ocorrência 
de epizootias positivas e/ou casos humanos constituiu outro grande passo para o aperfeiçoamento da 
vigilância da febre amarela no Brasil.

Hantavirose

No Brasil, a hantavirose se mostra predominante pela ocorrência da Síndrome Cardiopulmonar por 
Hantavírus, considerada uma doença emergente e causada por vírus RNA, pertencente à família Bunya-
viridae, do gênero Hantavirus. Seus reservatórios são roedores silvestres da subfamília Sigmodontinae.

Situação epidemiológica

Entre novembro de 1993 e dezembro de 2009, foram confirmados 1.252 casos no Brasil. A letalidade 
média, nos últimos 15 anos, foi de 52,1%. 

Em 2009, foram confirmados 133 casos; desses, 45 evoluíram para o óbito, registrando uma taxa 
de letalidade de 33,8% (45/133). Esses casos eram procedentes de Mato Grosso (25), Minas Gerais 
(24), Pará (15), Goiás (13), Santa Catarina (12), São Paulo (10), Paraná (10), Rio Grande do Sul (10), 
Distrito Federal (9) e Maranhão (1). Em relação ao perfil dos pacientes, 79,7% (106/133) eram do sexo 
masculino e a faixa etária com maior percentual de casos (52,6%) foi a de 20 a 29 anos (70/133), a 
média foi de 35,8 anos, e a mediana foi de 34 anos. 
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21.7.2009 

Chegada do primeiro lote de 
50 mil tratamentos contra a 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009, adquiridos pelo Minis-
tério da Saúde para serem dis-
tribuídos aos 68 hospitais de 
referência de todo o país para 
o atendimento aos pacientes 
com a nova gripe. O Ministé-
rio, por meio do Laboratório 
de Farmanguinhos, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz/
RJ), continuou produzindo 
150 mil tratamentos.  
 

Vigilância ecoepidemiológica

A vigilância da hantavirose possui duas áreas de atuação: 

▶ A vigilância epidemiológica, que consiste na coleta, análise e interpretação dos dados referente 
aos casos humanos; e

▶ A vigilância ecoepidemiológica, voltada à detecção da circulação de hantavírus, à identificação 
de espécies de roedores silvestres predominantes e aos prováveis reservatórios.

Desde 1995, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e outras instituições de pesquisa têm 
realizado investigações ecoepidemiológicas no país, por meio de capturas de roedores silvestres nos 
locais prováveis de infecção de casos e em áreas silenciosas da doença. Com a realização desses traba-
lhos foi possível identificar, em 13 unidades federadas (UFs), a circulação viral em humanos e em roedo-
res; em duas UFs, somente em humanos; e em três, apenas roedores.

Com a realização das investigações ecoepidemiológica foi possível identificar oito variantes de 
hantavírus e seus respectivos reservatórios, segundo o tipo de bioma.

Considerações finais

A investigação ecoepidemiológica permite identificar a distribuição das variantes virais e as espécies 
reservatórias no país. Essas informações oferecem subsídios à delimitação de regiões consideradas de 
risco, que tenham condições favoráveis para a presença e a manutenção de espécies reservatórios, e 
para a ocorrência de casos em humanos. 

Além disso, é importante que os serviços estaduais e municipais de vigilância epidemiológica de 
áreas consideradas silenciosas busquem a sensibilização da vigilância e dos serviços de saúde para a 
detecção de casos suspeitos.
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Doença de Chagas

A doença de Chagas (DC) é consequência da infecção humana causada pelo protozoário flagelado 
Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que pode ou 
não apresentar sintomas; e outra podendo evoluir para uma fase crônica. Nesta última, cerca de 20% 
dos pacientes poderão apresentar complicações cardíacas e/ou digestivas.

Em abril de 2009 foram comemorados os 100 anos de descoberta da doença pelo cientista brasi-
leiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Desde a descoberta, Carlos Chagas considerou que a presença do 
vetor domiciliado era um elemento básico da transmissão e dispersão da endemia.

A transmissão natural da doença ao homem é conhecida do Sul dos Estados Unidos até a província 
de Chubut na Argentina. A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) estimava, no início da década 
de 1990, que havia nessa região em torno de 24 milhões de portadores da infecção chagásica, com 
aproximadamente 90 milhões de pessoas expostas ao risco de transmissão.

Estima-se que existam no Brasil em torno de dois milhões de indivíduos infectados, em razão da 
intensa transmissão vetorial do passado.

Na década de 1970, tiveram início no Brasil as ações de controle vetorial de forma sistematizada, 
após a realização de dois importantes inquéritos, um epidemiológico e outro entomológico, permitindo 
que fosse delimitada a área de risco para transmissão vetorial. Estas ações culminaram com a certifica-
ção da interrupção da transmissão da doença de Chagas no Brasil pelo principal vetor domiciliado, o 
Triatoma infestans, concedida em 2006 pela Opas/OMS.

Para avaliar a eficácia dessas ações foi realizado o Inquérito Nacional de Soroprevalência para T. 
cruzi em crianças menores de cinco anos de idade, no período de 2001 a 2008, com mais de 100 mil 
amostras coletadas na zona rural de todo o território nacional. Os resultados preliminares, ainda não 
publicados, apontam para uma prevalência de 0,02%. 

Situação epidemiológica

No Brasil, no período de 2000 a 2009, foram registrados casos isolados e surtos de Doença de Chagas 
Aguda (DCA), com maior frequência na região da Amazônia Legal e alguns registros de episódios nos 
estados da Bahia, Ceará, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. Esses casos estavam distribuídos em 87 
municípios brasileiros, com o mínimo de um caso e o máximo de 184. 

Nesse mesmo período, foram registrados 945 casos de DCA. O estado com maior incidência foi o 
Pará, com 79% dos casos (745/945), seguido do Amapá, com 12% (109/945). A forma de transmissão 
mais importante foi a oral, que correspondeu a 76% dos registros (721/945); a transmissão ignorada 
representou 22% (209/945); e os casos transmitidos por vetor foram de 2%(16/945).
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30.7.2009
 
Início da distribuição do 
antiviral produzido por 
Farmanguinhos. O Ministério 
da Saúde começou a entregar 
aos estados o primeiro lote do 
Fosfato de Oseltamivir, para o 
tratamento da influenza pan-
dêmica (H1N1) 2009, produzi-
do no Brasil pelo Laboratório 
Farmanguinhos (Fiocruz/RJ). 
Ao todo, foram 2,1 milhões de 
cápsulas, que correspondem 
a 210 mil tratamentos. Esta 
produção foi feita a partir de 
matéria-prima adquirida pelo 
Ministério da Saúde, em 2006, 
por ocasião de uma possível 
epidemia de gripe aviária, que 
não ocorreu. Este estoque foi 
suficiente para produzir nove 
milhões de tratamentos.

Dos casos por transmissão oral, 76% ocorreram no estado do Pará (545/721). A taxa de letalidade no 
período foi de 2% (19/945). Em 2009, foram registrados 251 casos de DCA no Brasil. Destes, 52% são do 
sexo masculino, com idade entre três meses e 78 anos, e ocorreram em 35 municípios de quatro estados.

 

Considerações finais

Com a interrupção da transmissão vetorial da doença de Chagas pelo Triatoma infestans, é necessário 
fortalecer a vigilância nas áreas consideradas de risco, para impedir a sua reintrodução e a possível 
domiciliação de espécies secundárias. Destacam-se os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia que, 
à época da certificação, apresentavam resíduos do T. infestans. No estado da Bahia foi elaborado um 
Plano de Intensificação para combater os resíduos do vetor, financiado pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), com contrapartida do Governo do Estado. 

Desde 2007, a SVS trabalha em parceria com o Governo do Estado do Pará, no sentido de financiar 
e dar apoio técnico ao Plano de Intensificação para Vigilância e Controle da Doença de Chagas no estado. 

A Rede de Atenção e Estudos em Coinfecção Trypanosoma cruzi/HIV e outras condições de imunos-
supressão contam com a participação da equipe técnica da doença de Chagas e do Departamento de 
DST/Aids e Hepatites Virais da SVS. Esta iniciativa tem possibilitado a identificação de casos de reativa-
ção, sendo detectados 138 em 2008 e 156 em 2009. 

Ressalta-se também a implantação do Sistema de Informação das Operações de Campo para 
doença de Chagas (SIOC) em 11 estados brasileiros, prevista para ocorrer em 2010. Dando continui-
dade ao Programa de Melhoria Habitacional (PMHDCh), foram assinados, em 2007, 2008 e 2009, 669 
convênios, ao custo de R$ 339 milhões. Os critérios de elegibilidade dos municípios para o PMHDCh 
encontram-se descritos na Portaria Funasa nº 723, de 24 de julho de 2007.
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Leishmaniose visceral

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose com ampla distribuição mundial e registro de casos em todos 
os continentes, à exceção da Oceania. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil 
segundo a OMS. Devido à sua magnitude e alta letalidade – principalmente em indivíduos não tratados e 
crianças desnutridas – e ao fato de ser emergente em portadores da infecção por HIV, a LV é considerada 
pela OMS uma das seis doenças endêmicas de maior relevância no mundo.

O número de casos de coinfecção Leishmania-HIV é crescente no mundo e no Brasil, onde se 
observa uma sobreposição dessas infecções, caracterizada pela ruralização da Aids e pela urbanização 
da LV. Considerando a relevância do impacto epidemiológico dessa coinfecção, a OMS avalia a possibi-
lidade de definir a LV como doença indicadora da Aids.

As ações normatizadas do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral no Brasil 
(PVC-LV) estão centradas no diagnóstico precoce e no tratamento adequado dos casos humanos, envol-
vendo vigilância e monitoramento canino, eutanásia de cães com diagnóstico sorológico ou parasito-
lógico positivo, vigilância entomológica, saneamento ambiental, controle químico com inseticida de 
efeito residual e medidas preventivas direcionadas ao homem, ao vetor e ao cão. 

Situação epidemiológica

Em 2008 foram registrados casos autóctones em 20 unidades federadas de quatro regiões do Brasil. 
Apesar de o maior número de casos estarem na região Nordeste, ao se analisar a série histórica observa-
se uma redução dos casos nesta região, que passou de 83% (4.029/4.858) do total de confirmados em 
2000, para 45% (1.739/3.852) em 2008. A doença vem se expandindo, de forma gradativa, para as 
regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, que passaram de 17% (829/4.858) do total de casos em 2000, 
para 48% (1.863/3.852) em 2008, segundo informações disponíveis. 

A letalidade da LV passou de 3,2% (155/4.858) em 2000, para 5,6% (216/3.852) em 2008. Desta-
ca-se que as maiores ocorrências de letalidade foram verificadas no biênio 2003-2004, quando alcan-
çaram 8,5% e 8,3%, respectivamente. 

Observa-se que os óbitos e a letalidade por LV concentram-se na faixa de idade acima dos 50 anos, 
chamando-se atenção para as frequentes comorbidades presentes neste grupo etário, que representa 
um dos fatores de risco para óbito, conforme estudos realizados no país.

A LV acomete principalmente o gênero masculino e as crianças menores de 10 anos, sendo que 
em 2008 esses valores foram de 61,9% (2.383/3.852) e de 53,7% (2.068/3.852), respectivamente. 
No mesmo ano foram realizadas no Sistema Único de Saúde 2.996 internações por LV, com média de 
permanência de 14 dias.
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Dos 3.852 casos de LV confirmados em 2008, 136 apresentaram coinfecção Leishmania-HIV. 
Desses, 73,5% (100/136) foram no gênero masculino e 76,5% (104/136) na faixa etária de 20 a 49 
anos. Os municípios com mais registros foram Campo Grande/MS, 8,8% (12/136); Fortaleza/CE, 7,4% 
(10/136); e Belo Horizonte/MG, 6,6% (9/136). E as manifestações clínicas desses pacientes estão descri-
tas segundo a frequência e não diferem das observadas nos pacientes com LV sem coinfecção por HIV.

Um grande desafio para os gestores de saúde é o crescente número de casos de LV em área urba-
na, pois, além das dificuldades operacionais na realização das ações de vigilância e controle, destaca-se 
o elevado custo. Neste sentido, reforça-se a necessidade de estratificação das áreas de transmissão da 
LV, a partir da média de casos nos últimos três anos, segundo o risco epidemiológico em:

▶ Áreas sem transmissão (média de casos = 0);

▶ Transmissão esporádica (média de casos ≥ 0,1 e < 2,4);

▶ Transmissão moderada (média de casos ≥ 2,4 e < 4,4);

▶ Transmissão intensa (média de casos ≥ 4,4). 

Para o período de 2006 a 2008, a estratificação mostra 217 municípios com transmissão modera-
da e intensa, que são prioritários para o desenvolvimento das ações de controle.

Considerações finais

As ações de controle normatizadas pelo PVC-LV são distintas e adequadas para cada área, segundo a 
estratificação, sendo que para aquelas classificadas como de transmissão intensa e moderada as ações 
e medidas preventivas são as mesmas, visando a priorizar as áreas com maior risco de transmissão e 
permitindo um planejamento adequado, racional e exequível.

É importante que as ações sejam realizadas de maneira contínua e avaliadas a cada ano, para que 
os objetivos propostos pelo PVC-LV possam ser atingidos, principalmente no que refere à redução da 
mortalidade humana. 

Apesar dos esforços para garantir o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento, a letalidade 
associada à doença é considerada elevada. 

Para intensificar as ações propostas pelo PVC-LV no país têm sido disponibilizados, anualmente, 
pelo Ministério da Saúde recursos financeiros aos estados e municípios prioritários para a realização de 
ações contingenciais. 

3.8.2009 

Negociação, pelo Ministério 
da Saúde, da compra de 18 
milhões de doses de vacina 
contra influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. Dessas, um 
milhão chegou até o final de 
dezembro de 2009, prontas 
para uso. As 17 milhões de 
doses restantes, compradas a 
granel, foram produzidas pelo 
Instituto Butantan, em São 
Paulo. Elas ficaram prontas 
para uso no primeiro semestre 
de 2010, destinadas a atender 
à demanda de uma possível 
segunda onda da doença, no 
inverno de 2010.  
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Leishmaniose Tegumentar Americana 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose amplamente distribuída no continente 
americano, estendendo-se do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina. É considerada uma das 
doenças infecciosas de maior relevância nas Américas. No Brasil a doença está amplamente distribuída, 
com casos autóctones nas regiões e unidades federadas.

Estudos epidemiológicos da LTA sugerem mudanças no comportamento da doença, com a coexis-
tência de um duplo perfil epidemiológico, sendo um deles proveniente de casos originários de focos 
antigos ou de áreas próximas a eles, e o outro, de surtos epidêmicos associados ao desenvolvimento 
de atividades econômicas, realizadas em condições ambientais altamente favoráveis à transmissão da 
doença, como garimpos, expansão de fronteiras agrícolas e extrativismo, entre outras.

Situação epidemiológica 

Entre 2000 e 2008, foram registrados 238.749 casos de LTA no país, com média anual de 26.528 casos 
novos. No entanto, observa-se uma redução de 41% dos casos em 2008, quando comparado a 2000. 
O coeficiente de detecção passou de 20,3 casos por grupo de 100 mil habitantes, no primeiro ano, para 
10,5 casos por 100 mil habitantes no último ano do período analisado. 

As regiões Norte e Nordeste vêm contribuindo, ao longo dos anos, com os maiores percentuais de 
casos do país, de modo que, do total confirmado no período de 2000 a 2008, 39,4% (94.169/238.749) 
ocorreram na região Norte; 31,7% (75.657/238.749), na região Nordeste; 15,9% (37.853/238.749), 
na região Centro-Oeste; 9,6% (22.903/238.749), no Sudeste; e 2,6% (6.161/238.749), na região Sul.

Em 2008 foram registrados 19.992 casos novos de LTA no país. Considerando a importância da 
coinfecção Leishmania-HIV no país, a partir de 2007 foi inserida na ficha de LTA uma variável específica 
para conhecer o perfil da coinfecção entre os casos desse tipo de leishmaniose, de modo que, do total 
de registros desta endemia em 2008, 1,3% (267/19.992) eram HIV positivo.

Análises parciais, realizadas considerando-se o indicador de densidade de casos, no período de 
2005 a 2007, mostram que existem 25 circuitos ativos de produção de LTA de importância epidemio-
lógica no Brasil. Verifica-se que aproximadamente 47% dos casos registrados em 2008 estão inseridos 
nos circuitos de produção da doença, distribuídos em 463 municípios.
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Considerações finais

A LTA é uma endemia de grande complexidade, pois envolve diferentes espécies de vetores, reserva-
tórios e agentes etiológicos que, em conjunto com as atitudes do homem sobre o meio ambiente, 
dificultam as ações de controle.

As ações recomendadas são específicas para cada área, segundo a situação epidemiológica. E 
estão centradas no diagnóstico precoce, no tratamento adequado dos casos humanos – além da iden-
tificação do agente etiológico circulante e do vetor predominante – e na redução do contato homem-
vetor, através da adoção de medidas de proteção individuais e coletivas específicas. 

Outros desafios importantes:

▶ Redução das formas graves e deformidades da LTA;

▶ Implementação das ações de vigilância da coinfecção Leishmania-HIV;

▶ Busca de novas ferramentas para prevenção, diagnóstico e controle da LTA;

▶ Busca de novas metodologias de análises e intervenção.

4.8.2009 

Durante a Reunião Anual 
de Hanseníase, em Brasília, 
foi comunicado que a OMS 
adotou indicadores já utiliza-
dos pelo Brasil para controlar 
a hanseníase. Os indicadores 
baseiam-se na proporção de 
jovens abaixo de 15 anos entre 
os novos casos diagnosticados 
e os registros de pacientes 
com alto grau de incapacidade 
provocada pela enfermidade, 
como deformações no corpo.

(continua)
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Leptospirose

A leptospirose é causada por leptospiras patogênicas, transmitidas pelo contato com urina de animais 
infectados ou por meio de água, lama e solo contaminados pela bactéria. A capacidade do sistema de 
vigilância em captar, em sua maioria, os casos moderados e graves da doença, que requerem hospi-
talização, contribui para o conhecimento parcial de sua real morbidade diante da baixa detecção das 
formas leves. 

Situação epidemiológica
 
No Brasil, no período de 2001 a 2008, foram confirmados 27.330 casos de leptospirose (média de 
3.416), variando de 2.773 (em 2002) a 4.373 casos (em 2006). A letalidade média no país, nesses 
períodos, foi de 11,1%.

Em 2008 foram confirmados 3.493 casos, sendo 85,3% (2.979/3.493) por critério laboratorial. 
Desses, 80,5% (2.814/3.493) eram em pessoas do gênero masculino e a faixa etária mais acometida foi 
a de 20 a 49 anos (61,0% ou 2.130/3.493), com média de 33,8 e mediana de 32 anos. 

O coeficiente de incidência no país foi de 1,8/100 mil habitantes. Os municípios que apresentaram 
os maiores coeficientes foram Iporã do Oeste/SC (167/100 mil habitantes), Ererê/CE (138/100 mil), 
Riqueza/SC (117/100 mil), Ilhota/SC (116/100 mil) e Guaramirim/SC (102/100 mil), em decorrência da 
intensidade das chuvas no país em 2008 e da grande enchente que atingiu o estado de Santa Catarina 
naquele período.

Hospitalização e letalidade 

A proporção de casos hospitalizados em 2008 (67,0% ou 2.341/3.493) foi menor do que a média do 
período de 2004 a 2008, que ficou em 71,6%. As internações ocorreram predominantemente de três 
a cinco dias após o ínico dos primeiros sintomas (33,2% ou 778/2.341), seguidos de seis a sete dias 
(18,8% ou 441/2.341).

Evoluíram para óbito 322 casos, representando uma letalidade de 9,2% (322/3.493). Entre os 
casos hospitalizados a letalidade foi de 12,9% (302/2.341). A letalidade da leptospirose por unidade 
federada variou de 33,3% (4/12), na Paraíba, a zero, nos estados de Tocantins, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Piauí e Roraima. 
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Considerações finais 

Conclui-se que a incidência e a letalidade da leptospirose apresentam grande variabilidade entre os 
estados brasileiros, e que as formas clínicas habitualmente detectadas são as moderadas e as graves. 
Com o objetivo de  fortalecer a suspeita clínica, o diagnóstico precoce, o tratamento em tempo opor-
tuno e, ainda visando à redução da letalidade, foi incluída na Programação das Ações de Vigilância em 
Saúde (PAVS) a capacitação de clínicos para o diagnóstico e tratamento oportuno da doença, utilizando 
como instrumento o guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico. A disponibilização desse material 
deverá subsidiar os clínicos e outros profissionais de saúde do país no manejo da doença. 

Esquistossomose mansônica

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma manso-
ni, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo e as formas interme-
diárias se desenvolvem em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. Trata-se de uma 
doença, inicialmente assintomática, que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar 
o paciente ao óbito. A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e a 
sua evolução, conferem a esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública.

A taxa de mortalidade sofreu uma redução de 6,3% entre 1990 e 2008. Neste último ano, foram 
registrados 515 óbitos. Em relação à taxa de internação, a queda foi 86% nesse mesmo período, haven-
do registro de 415 internações em 2008.

Com a recomendação da OMS, 
esses indicadores passam a ser 
importantes para controlar 
a doença em outros lugares 
do mundo, como já é feito 
no Brasil. Embora fossem 
conhecidos pelos países onde 
a hanseníase é endêmica, ou 
seja, com transmissão ativa, 
essas normas não eram con-
sideradas prioritárias, sendo 
mais importante a avaliação 
do coeficiente de prevalência, 
que é a proporção de casos em 
relação a cada grupo de dez 
mil habitantes.
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Doenças e agravos não-transmissíveis

Mortes por problemas cardiovasculares  
caem 20,5% no Brasil 

Estudo do Ministério da Saúde aponta uma queda de 20,5% nas mortes causadas por doenças cardio-
vasculares, num período de 16 anos, de 1990 a 2006 (Figura 20). Principal causa de óbitos no país, esse 
grupo de doenças, que inclui o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC), matou cerca de 300 mil 
pessoas somente em 2006, quase 30% do total de óbitos registrados no período. Já as mortes especi-
ficamente causadas por doenças cerebrovasculares tiveram uma redução de 30,9% no mesmo período. 
Houve um aumento nos registros de óbitos por diabetes como causa básica, que passaram de 16,3 para 
24 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes.

Os dados fazem parte do levantamento Saúde Brasil 2008, publicação anual da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS). Entre outros aspectos, o estudo analisa a tendência do risco de morte para 
doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil e seus fatores associados.

Uma redução expressiva nas mortes por doenças cardiovasculares foi observada na população 
de 20 a 74 anos de idade. Nessa faixa etária, o risco de morte caiu de 187,9 por 100 mil habitantes, 
em 1990, para 149,4 por 100 mil habitantes em 2006, o que representa uma queda de 1,4% ao ano. 
As reduções mais significativas estão nas regiões Sul e Sudeste, que apresentam declínio desde 1990, 
enquanto a região Nordeste registrou aumento. 

O estudo mostra, também, que os jovens de 20 a 39 anos de idade estão morrendo menos por 
doenças cardiovasculares. Para as mulheres jovens, a queda anual foi de 3,6% ao ano, enquanto que 
para os homens foi de 3,3% ao ano.

De todas as causas específicas do aparelho circulatório, os óbitos por doenças cerebrovasculares, 
especificamente o AVC, foram a primeira causa, com 9,4% de mortes, seguidos pelas doenças isquêmi-
cas do coração (8,8%), como infarto. 

A tendência de queda é ainda maior quando analisadas as mortes por doenças cerebrovasculares: 
houve redução de 30,9%, entre 1990 e 2006. Na população de 20 a 74 anos de idade, a taxa passou 
de 64,5 por 100 mil habitantes para 44,6 por 100 mil habitantes no mesmo período. Essa diminuição 
é observada em todas as faixas etárias, tanto nas mulheres quanto nos homens, com maior declínio na 
região Sul (4% ao ano). As regiões Sudeste e Centro-Oeste também apresentaram reduções importan-
tes. Nas regiões Norte e Nordeste, as taxas mantiveram-se estáveis entre 1990 e 2006. 
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O risco de morte por doenças cerebrovasculares entre jovens de 20 a 39 anos apresenta redução 
considerável tanto para as mulheres (4,6% ao ano) quanto para os homens (4,8% ao ano). Essa tendên-
cia se estende a todas as faixas etárias. 

As taxas de mortalidade para as doenças isquêmicas do coração também caíram para todas as faixas 
etárias e em ambos os sexos nas regiões Sul e Sudeste, sendo mais significativas no Sudeste para mulheres 
de 20 a 39 anos (4,1% ao ano). Na região Nordeste, no entanto, foi registrado aumento de 1,4% ao ano. 
Das doenças isquêmicas, o infarto agudo do miocárdio corresponde a 6,7% da proporção de óbitos.

O estudo aponta, por outro lado, tendência de aumento nas mortes por diabetes, de 1990 a 2006, 
ao se considerar apenas o óbito por causa básica (Figura 21). Nos adultos de 20 a 74 anos, o risco de 
morte passou de 16,3 por 100 mil habitantes, em 1990, para 24 por 100 mil habitantes em 2006. 

O aumento está mais concentrado entre os homens com 40 anos de idade ou mais, sendo de 2,3% 
ao ano. A partir dos 60 anos de idade, esse aumento é de 3,5% ao ano. Para as mulheres na mesma 
faixa etária, o aumento é de 1% e 1,7% ao ano, respectivamente. Já entre os jovens de 20 a 39 anos, 
houve redução de 1,6% para mulheres e 1,5% para homens. 

7.8.2009 

Início do repasse aos estados, 
pelo Ministério da Saúde, de 
um total de 191,7 mil trata-
mentos contra a influenza 
pandêmica (H1N1) 2009, a se-
rem entregues a pacientes que 
receberam prescrição médica. 
Desde o início da pandemia, 
o governo distribuiu 387,5 mil 
tratamentos. Nesta conta foram 
incluídos os medicamentos 
comprados junto a laboratórios 
privados e os produzidos pela 
unidade de Farmanguinhos, 
vinculada à Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz). 

Figura 20. Taxas ajustadas de mortalidade por doença do aparelho circulatório,  
para população adulta de 20 a 74 anos. Brasil e regiões, 1990-2006. 
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Brasil consolida vigilância

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), reconhecendo a existência da situação epidemiológica transi-
cional no país e a magnitude das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (Dant), definiu como prioritária, 
em seu plano de ação, a estruturação e operacionalização, em âmbito nacional, da Vigilância das Dant 
e de seus fatores comportamentais de risco e de proteção. Essa estruturação iniciou-se em 2003, com 
a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde pelo Ministério da Saúde.

Esse processo ocorreu por meio da formação de parcerias com os estados, municípios e instituições 
de reconhecido saber técnico-científico, que se constituíram em centros colaboradores do Ministério 
da Saúde. Num esforço estabelecido entre serviço e academia, foram realizados estudos aprofundados 

Figura 21. Taxas ajustadas de mortalidade por diabetes mellitus para população 
adulta de 20 a 74 anos. Brasil e regiões, 1990-2006.
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para a construção de um diagnóstico atualizado sobre a situação epidemiológica das doenças e agravos 
não-transmissíveis, delineando-se, a partir dele, um modelo de vigilância e monitoramento das Dant, a 
ser aplicado à realidade nacional. 

Essa proposta de vigilância possibilitou que o SUS adotasse as recomendações da Resolução 
53.17, aprovada pela assembléia da OMS em 20 maio de 2000, que recomenda urgência aos Estados-
membros no sentido do promover o seguinte: 

▶ Estabelecimento de programas nacionais e locais para dar apoio à estratégia global de preven-
ção e controle das principais Dant; 

▶ Acesso e monitoramento da mortalidade e morbidade atribuídas às Dant; 

▶ Promoção de medidas efetivas de prevenção secundária e terciária e apoio ao desenvolvimento 
de padrões para mapeamento do custo-efetividade, do diagnóstico e do tratamento das Dant; 

▶ Desenvolvimento de políticas nacionais de apoio que consistam em:

■ políticas públicas saudáveis para a criação de ambientes condizentes com estilos de vida 
saudáveis; e, 

■ políticas fiscais de tributação diferenciada, dirigidas para bens e serviços saudáveis e 
insalubres. 

Em consonância com essa resolução, a Coordenação Nacional de Vigilância de Doenças e Agra-
vos Não-Transmissíveis (CGDANT) procurou estabelecer uma estratégia sustentável, centrada nas 
seguintes ações: 

▶ Monitoramento das doenças; 

▶ Vigilância integrada dos fatores de risco;

▶ Indução de ações de prevenção e controle, e de promoção à saúde; 

▶ Monitoramento e avaliação das intervenções.

13.8.2009 

Anúncio do adiamento, para 
19 de setembro, da segunda 
etapa de vacinação contra a 
pólio, antes prevista para o 
dia 19 de agosto. A decisão 
teve o objetivo de evitar uma 
sobrecarga ainda maior dos 
serviços de atenção básica, 
porta de entrada dos pacien-
tes com suspeita de gripe, 
além de contribuir para que 
a vacinação ocorresse em um 
cenário mais tranquilo, com 
os trabalhadores da área em 
condições de dar prioridade 
à tarefa de imunização. A 
orientação atendeu também 
à solicitação das Secretarias 
Estaduais da Saúde dos estados 
mais afetados pelo aumento do 
atendimento a pacientes com 
sintomas de gripe.
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Análise das tendências temporais
de morbidade e mortalidade

Monitoramento dos fatores de risco 
Inquéritos de saúde regulares e especiais

Análise e crítica dos resultados
e fontes de dados

Validação e melhoria dos
instrumentos e indicadores

Indução e apoio a ações de promoção
à saúde, prevenção e controle

Monitoramento e avaliação
das intervenções realizadas

Disseminação

Discussão

Capacitação

Advocacia

Subsídio para
políticas sociais,

econômicas
e ambientais 

Estratégia para vigilância de Dant – Brasil

Fonte: SVS/MS.

A Vigilância em Dant reúne o conjunto de ações que possibilitam conhecer a distribuição, 
magnitude e tendência dessas doenças e agravos, por meio de fontes primárias e secundárias de 
informações. Além disso, promove o monitoramento contínuo dos fatores de risco e a proteção, 
identificando seus condicionantes sociais, econômicos e ambientais, com o objetivo de subsidiar o 
planejamento, execução e avaliação da prevenção e controle dessas. 
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Sistemas de informação e monitoramento das Dant

O monitoramento, de forma contínua, da morbimortalidade das Dant é uma atividade fundamental do 
sistema de vigilância. Ele deve ser executado em todos os níveis gestores do sistema, do âmbito local 
(município) ao nacional. Como fontes de dados para vigilância da mortalidade, o país dispõe do Sistema 
de Informação de Mortalidade (SIM), que possibilita a todos os municípios acesso aos bancos de dados 
e o cálculo das taxas de mortalidade. Desde 2004, são publicadas análises de mortalidade de Dant no 
Saúde Brasil, publicação institucional que faz uma análise da situação de saúde e das desigualdades em 
saúde no Brasil, e, também, em artigos de revistas cientificas.

Para o monitoramento da morbidade, o SUS dispõe de sistemas administrativos que gerenciam 
diversas modalidades assistenciais, possibilitando-se a obtenção de informações sobre as doenças que 
motivaram a procura pelo serviço. Entre esses, o mais importante é o Sistema de Informações Hospi-
talares (SIH), que gerencia as internações realizadas na rede hospitalar do SUS, que correspondem a 
aproximadamente 80% das internações hospitalares do país. Mesmo não abrangendo a totalidade das 
internações, os dados desse sistema permitem, de forma indireta, conhecer o comportamento temporal 
da ocorrência das Dant no país.

Outro preceito relevante é o Sistema de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 
(Apac/SIA), que constitui instrumento único dentro do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS). Esse sistema disponibiliza informações do paciente sobre o procedimento realizado; da 
instituição; e do profissional responsável por sua autorização; computa as informações dos pacientes 
submetidos a procedimentos nas áreas de nefrologia, cardiologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia e 
outros. Esse sistema permite a elaboração de indicadores para gestão, monitoramento e vigilância das 
doenças crônicas não-transmissíveis e transmissíveis, e pesquisas científicas.

17.8.2009 

Estabelecimento de um 
acordo de transferência de 
tecnologia entre o Ministério 
da Saúde e a empresa ingle-
sa Glaxo SmithKline (GSK) 
para a produção da vacina 
pneumocócica conjugada, que 
protege contra pneumonia e 
meningite por pneumococo. O 
imunizante será fabricado no 
Laboratório Biomanguinhos, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a partir de 2010. 
Ele protege contra meningite 
bacteriana, pneumonia e otite 
média aguda, estando previsto 
para entrar no calendário do 
Programa Nacional de Imuni-
zações em 2010.  
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Registros de Câncer de Base Populacional 

Os registros de câncer constituem uma reconhecida ferramenta para vigilância e o monitoramento das 
neoplasias, sendo úteis ao planejamento e à avaliação das ações de atenção oncológica (prevenção 
primária e detecção precoce), nas três esferas do SUS.

No Brasil, há 22 registros de câncer com uma cobertura de 32% da população brasileira. No 
entanto, ao longo do tempo, os registros de câncer têm enfrentado sérias dificuldades para garantir 
sua continuidade operacional, comprometendo a construção das bases de dados, e provocando inter-
rupções nas séries históricas, na qualidade dos dados e na cobertura do sistema. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), em conjunto com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
reconhecendo que esses registros são fontes de informações relevantes na estruturação da Vigilância de 
Doenças e Agravos Não-Transmissíveis, publicou a Portaria nº 2.607, de 28 de dezembro de 2005, que 
instituiu, com recursos do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, o incentivo financeiro para custeio 
das atividades desenvolvidas pelos Registros de Câncer de Base Populacional do Brasil (RCBP), cujo inves-
timento anual é de R$1.056.000,00.

O monitoramento das Dant pressupõe o fluxo sistemático de dados secundários e primários. As 
principais fontes desses dados são os sistemas de informação em mortalidade e internações hospita-
lares, e os inquéritos de saúde periódicos e especiais, conforme diagrama a seguir.
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Fonte de informações no Brasil – Dant

Fatores de risco/proteção

Inquérito

Domiciliares, telefônicos,
Unidades de Saúde,

populações
específicas e outros

Morbidade

Registro de Câncer
de Base Populacional

e Hospitalar

Sistema de Informações
Hospitalares – Autorização
de Internação Hospitalar

Sistema de Informações
Ambulatoriais Apac**

Hiperdia*

Viva / Sinan***

Mortalidade

Causa básica

Causas múltiplas

*Sistema de cadastramento e acompanhamento  
de hipertensão e diabetes.

**Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade.

***Vigilância de Violências e Acidentes/Sistema de Informação  
de Agravos de Notificação. 

Fonte: SVS/MS.

As informações das fontes de dados secundárias dos sistemas de informação em saúde existentes 
são fundamentais, mas insuficientes para se responder às necessidades atuais da gestão do SUS, na 
identificação dos principais fatores comportamentais de risco, e proteção da população brasileira.

Contudo, as informações coletadas no cotidiano dos serviços de saúde, complementadas com 
aquelas obtidas em estudos, pesquisas, inquéritos pontuais, periódicos e contínuos constituem-se 
como importantes indicadores, que devem orientar intervenções que, muitas vezes, não estão restritas 
à área de saúde.

20.8.2009 

Apresentação do novo medi-
camento para tuberculose aos 
coordenadores dos progra-
mas estaduais de controle da 
doença reunidos em Brasília. 
O novo medicamento é o DFC 
(Dose Fixa Combinada) ou 
quatro em um, como é popu-
larmente conhecido, e deve 
contribuir para o aumento da 
taxa de adesão ao tratamento 
dos pacientes com a doença e, 
consequentemente, melhorar 
os índices de cura. A vantagem 
do tratamento é que ele con-
densa o número de drogas de 
três para quatro em um mesmo 
comprimido e, assim, reduz a 
quantidade de doses diárias. 
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Revelações recentes  
sobre a saúde do brasileiro



103Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Inquéritos Populacionais de Dant no Brasil

Com o objetivo de determinar a prevalência de fatores comportamentais de risco e proteção no terri-
tório nacional; de acompanhar as tendências ao longo do tempo; de gerar evidências para orientar o 
desenvolvimento de ações de prevenção; de avaliar o impacto de intervenções; de subsidiar a formula-
ção das políticas públicas; de apoiar o planejamento em saúde e áreas afins; e de estruturar um sistema 
de Vigilância de Fatores Comportamentais de Risco e de Proteção, a Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), por meio da Coordenação de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis, delineou um diagrama dos 
Inquéritos Populacionais de Dant. 

 

 
 

 

 
 

 

Domiciliar Escolares
PeNSE

Telefônico
Vigitel

Unidade
sentinela

Viva

2003 SVS/INCA
2008 PNAD/PETAB 2009 2006-2010

Objetivos
do milênio

(ODM)

5 anos 2 anos Contínuo 2 anos

Inquéritos em Dant

Fonte: SVS/MS.

26.8.2009

Envio ao Congresso Nacio-
nal, pelo governo federal, 
da Medida Provisória que 
libera crédito suplementar no 
valor de R$ 2,1 bilhões para o 
enfrentamento da pandemia 
de influenza (H1N1) 2009. 
Esse recurso foi utilizado na 
aquisição de 73 milhões de 
doses da vacina contra a nova 
pandemia, compra de mais 
11,2 milhões de tratamentos, 
equipamentos para hospitali-
zação, material de diagnóstico, 
aumento no número de leitos 
de UTI, além da capacitação 
dos profissionais e da amplia-
ção dos turnos nas unidades 
de saúde. Do total das verbas 
previstas na Medida Provisó-
ria, R$ 1,06 bilhão foi usado na 
aquisição de vacinas contra a 
nova gripe. 
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Vigilância de Fatores de Risco e  
Proteção para Doenças Crônicas e Agravos  
por Inquérito Telefônico – Vigitel 

 O uso das informações geradas pelos inquéritos nacionais tem sido estimulado e recomendado para o 
conhecimento do perfil epidemiológico das doenças e agravos, elaboração de indicadores para gestão, 
monitoramento e vigilância dos fatores comportamentais de risco e proteção para Dant. 

Dentre eles, destaca-se o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crôni-
cas e Agravos por Inquérito Telefônico (Vigitel), que vem sendo implantado pelo Ministério da Saúde 
desde 2006, em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Esse sistema vem 
cumprindo seu objetivo de monitorar a frequência e a distribuição dos principais determinantes das 
Dant no país. 

O Vigitel avalia a população adulta (≥ 18 anos) residente em 27 cidades brasileiras e realiza 54 mil 
entrevistas anuais, em amostras probabilísticas da população, via telefone, cujas estimativas são ponde-
radas levando-se em conta as diferenças na composição sociodemográfica da amostra Vigitel em rela-
ção à composição da população adulta total de cada cidade, segundo a distribuição censitária de 2000.

Anualmente, são documentados em relatórios técnicos os principais fatores comportamentais de 
risco e proteção para Dant apresentados no Quadro 3. 

Várias doenças crônicas 

podem ser evitadas 

levando-se um estilo de 

vida saudável, que inclui 

alimentação equilibrada 

e exercícios físicos.
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Quadro 3. Percentual de indivíduos expostos a fatores de risco ou com proteção para  
doenças crônicas e agravos, no conjunto da população adulta das capitais dos estados  
brasileiros e do Distrito Federal, no período 2006 a 2009. Vigitel 2006, 2007, 2008 e 2009.

Fator de risco ou de proteção Sexo 2006 2007 2008 2009

Fumantes Masculino 20,2 21,3 20,5 19,0

Feminino 12,7 12,5 12,4 12,5

Ambos 16,2 16,6 16,1 15,5

Consumo de 20 ou  
mais cigarros por dia

Masculino 6,3 6,8 6,5 6,0

Feminino 3,2 3,5 3,6 3,6

Ambos 4,6 5,0 4,9 4,7

Ex-fumantes Masculino 26,2 25,6 25,3 26,6

Feminino 18,6 19,0 18,4 18,0

Ambos 22,1 22,0 21,6 22,0

Excesso de peso 

IMC ≥ 25 kg/m2

Masculino 47,2 48,3 48,6 51,0

Feminino 38,5 37,6 40,0 42,3

Ambos 42,7 42,9 44,2 46,6

Obesidade 

IMC ≥ 30 kg/m2

Masculino 11,4 12,0 13,1 13,7

Feminino 11,4 13,5 13,1 14,0

Ambos 11,4 12,7 13,1 13,9

Consumo regular de feijão Masculino 78,6 73,4 73,4 72,4

Feminino 66,1 61,7 60,8 60,1

Ambos 71,9 67,1 66,6 65,8

Consumo regular de frutas, 
legumes e verduras

Masculino 21,2 22,3 26,0 24,3

Feminino 35,4 35,0 36,6 35,5

Ambos 28,9 29,1 31,7 30,4

Gordura Masculino 51,0 43,0 44,1 43,2

Feminino 28,9 24,6 24,2 24,3

Ambos 39,1 33,1 33,4 33,0

2.9.2009 

Especialista da OMS elogiou a 
transparência das autoridades 
brasileiras e disse que país está 
certo em não indicar o Oselta-
mivir para tratar todo caso com 
sintoma de gripe. O número de 
mortes causadas pelo vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009 no Brasil não indicava 
que a nova gripe seria mais 
letal aqui do que em outro 
país. Segundo David Mercer, 
diretor-regional do Departa-
mento de Doenças Infecciosas 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), na Europa, um 
dos fatores que explicavam o 
número de óbitos registrados 
era a transparência do governo 
em divulgar os casos.  

continua
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Consumo abusivo  
de bebidas alcoólicas

Masculino 25,5 27,1 26,6 28,8

Feminino 8,2 9,2 9,8 10,4

Ambos 16,2 17,5 17,6 18,9

Atividade física suficiente  
no tempo livre

Masculino 18,3 19,1 18,5 18,8

Feminino 11,9 11,9 12,0 11,3

Ambos 14,9 15,2 15,0 14,7

Autoavaliação de estado  
de saúde como ruim

Masculino 4,4 3,8 3,0 3,2

Feminino 6,4 6,2 5,9 6,3

Ambos 5,4 5,1 4,5 4,9

Hipertensão arterial 
diagnosticada por médico 

Masculino 18,4 19,9 21,0 21,1

Feminino 24,2 24,5 26,3 27,2

Ambos 21,5 22,3 23,9 24,4

Diabetes diagnosticada  
por médico

Masculino 4,4 4,8 5,0 5,3

Feminino 5,9 5,6 5,9 6,2

Ambos 5,2 5,2 5,5 5,8

Fonte: Dasis/SVS/MS.

Alguns resultados comentados do Vigitel 2009

Pesquisa aponta que 18,9% da população brasileira exageram na bebida 

Os brasileiros relatam, cada vez mais, episódios de exageros com bebida. A proporção de pessoas que 
declaram consumo abusivo de álcool cresceu de 16,2% da população, em 2006, para 18,9% em 2009. 
Os dados fazem parte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel 2009), que entrevistou 54 mil adultos.

O Ministério da Saúde considera excesso de bebida alcoólica a ingestão de cinco ou mais doses 
na mesma ocasião, em um mês, no caso dos homens; ou quatro ou mais doses, no caso das mulhe-
res, no mesmo período. O levantamento mostra que as situações de descontrole na hora de beber 
são mais frequentes na população masculina. Em 2009, 28,8% dos homens e 10,4% das mulheres 
beberam demais.

continuação
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10.9.2009 

Divulgação da nota pública 
da Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (Abrasco) em apoio 
ao Protocolo de Manejo Clínico 
e Vigilância Epidemiológica da 
Influenza, publicado pelo Mi-
nistério da Saúde para orientar 
a assistência aos pacientes com 
sintomas da influenza pan-
dêmica (H1N1) 2009, assim 
como a vigilância dos casos da 
nova gripe. A nota afirma que 
o Protocolo Clínico está abso-
lutamente correto do ponto de 
vista técnico, e que este vem 
sendo adequado ao enfrentar 
da pandemia, a cada momento 
da Emergência de Saúde Pú-
blica de Relevância Internacio-
nal. A Abrasco acompanhou as 
ações do Ministério da Saúde 
desde o início do processo 
pandêmico. 

“Esse nível de consumo de bebida é bastante elevado e preocupante, pois é fator de risco para 
acidentes de trânsito, violência e doenças. Mas nem sempre isso é lembrado, porque o álcool está 
presente na cultura brasileira, associado ao lazer e à celebração”, interpreta a coordenadora de Vigi-
lância de Agravos e Doenças Não-Transmissíveis do Ministério da Saúde, Deborah Malta. Ela ressalta 
que, considerando-se apenas a população masculina, o índice do Brasil (28,8%) é superior ao do Chile 
(17%), dos Estados Unidos (15,7%) e da Argentina (14%).

De acordo com o Vigitel 2009, o consumo abusivo de bebida alcoólica é mais frequente entre os jovens 
de 18 a 24 anos de idade (23%). À medida que a idade avança, o número de exageros diminui. De 45 a 54 
anos e de 55 a 64 anos, 17% e 10,5% da população, respectivamente, relatam que beberam em excesso. 

Quase metade dos brasileiros tem excesso de peso

O sobrepeso e a obesidade da população brasileira cresceram nos últimos quatro anos. Levantamento 
mais recente do Ministério da Saúde aponta que, de 2006 a 2009, a proporção de pessoas com excesso 
de peso subiu de 42,7% para 46,6%. O percentual de obesos cresceu de 11,4% para 13,9% no mesmo 
período. Os dados fazem parte da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2009), que entrevistou 54 mil adultos.

A pesquisa Vigitel 2009 aponta que 51% dos homens e 42,3% das mulheres têm excesso de peso. 
A ocorrência do problema está relacionada a fatores genéticos, mas há uma influência significativa do 
sedentarismo e de padrões alimentares inadequados, no decorrer da vida. Entre os homens, a situação 
é mais comum a partir dos 35 anos, mas chega a 59,6% entre 55 e 64 anos de idade. Na população 
feminina, a proporção mais do que dobra na faixa etária dos 45 aos 54 anos (52,9%) em relação àque-
les com idade entre 18 e 24 anos (24,9%).

Já a proporção da obesidade entre homens quase triplica do grupo etário de 18 a 24 anos (7,7%) 
para o de 55 a 64 anos (19,9%). Quando se leva em consideração só as mulheres, esse valor aumenta 
mais de três vezes na comparação das duas faixas etárias: sai de 6,2% para 21,3%.

Brasil avança no combate ao tabagismo

À frente de uma histórica batalha contra o cigarro, o Ministério da Saúde comemora mais uma vitó-
ria em prol da saúde dos brasileiros. De 2006 a 2009, o percentual de fumantes na população caiu 
de 16,2% para 15,5%. A proporção é bem menor do que na Argentina e nos Estados Unidos, onde, 
respectivamente, 35% e 40% da população são dependentes da nicotina. Os dados sobre tabagismo 
no Brasil fazem parte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel 2009), que entrevistou 54 mil adultos.
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De acordo com o levantamento, 19% dos homens e 12,5% das mulheres fumam. A maior queda 
no uso do cigarro no País ocorreu na faixa etária dos 35 aos 44 anos. Em 2006, 19% da população 
nessa idade era dependente do tabaco. Em 2009, essa proporção de fumantes era de 15,1%.

Pela primeira vez, o Vigitel 2009 aferiu a frequência de fumantes passivos na população. O levan-
tamento aponta que 13,3% dos brasileiros não-fumantes moram com pelo menos uma pessoa que 
costuma fumar dentro de casa. Além disso, 12,8% das pessoas que não fumam convivem com ao 
menos um colega que fuma no local de trabalho.

O fumo passivo é mais comum na residência, entre os 18 e os 24 anos de idade (19%). Já no 
ambiente de trabalho, a situação é verificada principalmente na faixa etária dos 25 aos 34 anos (15,8%) 
e dos 35 aos 44 (15,7%).

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE

A população jovem é um grupo prioritário para promoção da saúde em todas as regiões do mundo. 
Nessa faixa etária, muitas das causas de morte, incapacidades e sequelas são causadas pela exposição 
aos fatores comportamentais de risco, que podem ser significativamente reduzidos pelas políticas públi-
cas de prevenção e promoção da saúde.

Considerando-se que a escola se constitui em um espaço privilegiado para implementação de polí-
ticas públicas de promoção da saúde, uma vez que mais de 96% dos adolescentes entre dez e 14 anos 
de idade frequentam a escola, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
realizou em 2009 a primeira Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE). 

Essa pesquisa passará a ser realizada a cada dois anos, em escolas públicas e privadas das capitais 
do país e do Distrito Federal, utilizando-se um instrumento único e padronizado para permitir a compa-
rabilidade entre as diversas cidades, ao longo do tempo, e a avaliação das políticas públicas delineadas.

O objetivo da pesquisa foi identificar e monitorar os fatores comportamentais de risco e proteção 
a que adolescentes e jovens estão submetidos, como a propensão a doenças e agravos não-transmis-
síveis. Foram estudados 63.411 alunos do nono ano do ensino fundamental de 1.453 escolas públicas 
e privadas, nas 26 capitais e no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada por meio de questionário 
padronizado, autoaplicável e estruturado. Os resultados orientarão o governo federal no planejamento 
e implementação de políticas públicas para os adolescentes e jovens brasileiros.

A estrutura etária observada entre os participantes da pesquisa revelou que 89,1% dos escolares 
frequentando o nono ano tinham idade entre 13 e 15 anos, sendo que 47,1% deles tinham 14 anos 
de idade. Em relação à alimentação dos escolares, observou-se que os dois alimentos, marcadores da 
alimentação saudável e mais consumidos em cinco ou mais dias por semana, foram o feijão (62,6%), 
cujas maiores frequências de consumo foram declaradas por meninos (68,3%) e estudantes de escolas 
públicas (65,8%); e as frutas, consumidas por apenas um terço (31,5%) dos alunos, não tendo dife-
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13.9.2009 

Transferência de metodologia 
para monitorar a resistência 
do mosquito Aedes aegypti aos 
inseticidas a técnicos de sete 
países. Em uma ação inédita, 
a Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS), a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas) promoveram 
o I Curso Internacional de 
Metodologias de Avaliação de 
Resistência do Aedes aegypti 
a Inseticidas. O curso, que co-
meçou dia 13 e se estendeu até 
25 de setembro, foi ministrado 
por especialistas brasileiros 
no laboratório do Instituto de 
Biologia do Exército (IBEx), 
no Rio de Janeiro. rença entre sexo e dependência administrativa. Os alimentos não-saudáveis mais consumidos foram: 

guloseimas (58,3%), refrigerantes (37%) e embutidos (13%) (Tabela 7). 
Sobre a prática de atividade física, 43,1% dos alunos avaliados nas capitais são suficientemente 

ativos, ou realizam mais de uma hora de atividade física diária (ou 300 minutos/semana). Os do sexo 
masculino (50,7%) e alunos das escolas públicas (50,6%) são mais ativos. Sobre hábitos sedentários 
dos adolescentes, constatou-se que 79,5% gastam mais de duas horas por dia em frente à televisão.

No conjunto das capitais, 24,2% dos estudantes já experimentaram cigarro em algum momento 
da vida. Desses, 6,3% são fumantes atuais, sem diferença na proporção entre meninos e meninas; 
porém, a ocorrência é mais frequente em alunos das escolas públicas (6,6%). Sobre o consumo de 
álcool, 71,4% dos alunos disseram já ter experimentado alguma bebida alcoólica na vida, sendo mais 
frequente entre as meninas (73,1%) e nas escolas privadas (75,7%). Aproximadamente 22% disseram 
já ter tido algum episódio de embriaguez na vida e o consumo atual de bebida alcoólica envolve 27% 
dos entrevistados (Figura 22). A frequência de alunos que já usou alguma droga ilícita alguma vez na 
vida foi de 8,7%, sendo esse uso maior entre os meninos (10,6%).

Estilo e hábitos de vida expõem 

escolares a doenças não 

transmissíveis de forma precoce.
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Tabela 7. Percentual de escolares freguentando o 9º ano do ensino fundamental com  
consumo alimentar maior ou igual a cinco dias, por sexo e dependência administrativa  
da escola; segundo o alimento consumido. 2009.

Feminino Masculino

Guloseima 58,3 Feijão 68,3

Feijão 57,4 Leite 58,3

Leite 49,4 Guloseimas  42,6

Biscoitos salgados 38,2 Refrigerante 37,9

Refrigerante 36,6 Biscoitos salgados 34,1

Biscoitos doces 35,8 Frutas frescas 31,4

Frutas frescas 31,6 Hortaliças 31,2

Hortaliças cruas 31,4 Biscoitos doces 31,1

Hortaliças 31,3 Hortaliças cruas 27,7

Embutidos 18,8 Embutidos 17,0

Hortaliças cozidas 15,7 Hortaliças cozidas 14,3

Salgados fritos 12,6 Salgados fritos 12,3

Batata frita  4,8 Batata frita 4,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. 2009.

A proporção de alunos que já tiveram alguma relação sexual na vida foi de 30,5%. Ela é maior 
entre os meninos (43,7%) do que entre as meninas (18,7%). Os dados da PeNSE mostram que 87,5% 
dos escolares da rede pública e 89,4% dos estudantes da rede privada haviam recebido informações 
sobre Aids ou outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Foi relatado envolvimento de alunos, no ambiente escolar, em brigas com arma branca (6,1%) e 
arma de fogo (4,0%), como ilustra a Figura 23. A frequência de alunos que não usou cinto de seguran-
ça quando estava em veículo motorizado foi 26,3%, sendo maior a frequência entre os estudantes das 
escolas públicas. Quanto à direção de veículo motorizado, 18,5% do total de escolares declararam ter 
dirigido. É importante ressaltar que população estimada pela PeNSE é basicamente de pessoas menores 
de idade e, portanto, sem habilitação para dirigir.
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Figura 22. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que 
consumiram bebida alcoólica, nos últimos 30 dias, por local ou forma que adquiriu. 2009.
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Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População e Indicadores Sociais.  

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. 2009.

Figura 23. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que  
estiveram envolvidos em briga onde alguém usou arma ou foi vítima de agressão física,  
por sexo, municípios das capitais e Distrito Federal. 2009.
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Fonte: IBGE. DPE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009.

17 e 18.9.2009 

Realização, em Cuiabá/MT, do 
segundo seminário prepara-
tório para a 1ª Conferência 
Nacional de Saúde Ambiental 
(CNSA) com os Povos do 
Campo. O encontro, realiza-
do no Hotel-Fazenda Mato 
Grosso, foi um momento para 
dialogar com as lideranças e 
representações dos diferentes 
setores da sociedade civil liga-
dos às populações do campo.
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A PeNSE foi realizada no Brasil em função da parceria MS, IBGE e MEC e ela apoiará o desenho 
de políticas públicas de promoção e prevenção. A PeNSE foi realizada no contexto do Programa Saúde 
na Escola (PSE), instituído por meio do Decreto Executivo no 6.286 de 5 de dezembro de 2007, e que 
estabelece a parceria MS-MEC para atuação nas escolas e compõe o monitoramento dos escolares do 
PSE. Os dados da PeNSE subsidiará e fundamentará o fortalecimento e desenvolvimento das ações de 
promoção à atividade física, alimentação saudável, prevenção de acidentes e violências; prevenção do 
tabagismo e do álcool; e prevenção e orientação de DST/Aids e de gravidez na adolescência.

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 2008

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD/IBGE) é um inquérito de base populacional, reali-
zado anualmente, de abrangência nacional e que produz informações sobre as características demo-
gráficas, habitação, educação, trabalho e rendimentos da população brasileira. Em 1998, a pesquisa 
incluiu um suplemento sobre saúde, previsto para acontecer a cada cinco anos.

Os dados do Suplemento Saúde da PNAD, obtidos em 1998 e 2003, subsidiou os gestores das 
três esferas de governo na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, além 
de fornecer informações relevantes e atualizadas para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de 
saúde pública. 

O Suplemento Saúde da PNAD 2008 incorporou um conjunto de questões referentes aos fatores 
comportamentais de risco para Dant, tais como: tabagismo, atividade física, uso de serviços, detecção 
precoce de alguns tipos de câncer e ainda questões referentes a acidentes e violências.

O Suplemento de Saúde da PNAD de 2008 é o inquérito mais abrangente de investigação dos fato-
res comportamentais de risco e proteção para Dant já realizado no Brasil. Constitui-se numa importante 
fonte de informação para o planejamento de políticas públicas de prevenção, vigilância e monitora-
mento desses fatores, e de promoção da saúde. Nesse sentido, os dados servem para guiar intervenções 
sobre os determinantes e condicionantes do processo saúde/doença.
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Pesquisa Especial do Tabagismo  
Global Adult Tobacco Survey

O monitoramento do padrão de consumo do tabaco e da proporção de fumantes e ex-fumantes, por 
meio de estudos populacionais periódicos de natureza quantitativa e qualitativa, constitui uma estraté-
gia preconizada para o controle do tabagismo.

Nesse sentido, a Pesquisa Global de Tabagismo em Adultos, conhecida, internacionalmente, como 
GATS, e, no Brasil, denominada de Pesquisa Especial do Tabagismo (PETab), foi idealizada numa parceria 
com centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC/EUA) como o John Hopkins Bloomberg School 
of Public Health (JHSPH), o Instituto Nacional do Câncer, a Secretaria de Vigilância em Saúde, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a pesquisa teve como 
objetivo subsidiar a formulação de políticas de controle do tabaco, monitorar mudanças nos indica-
dores, avaliar o impacto das políticas e permitir a comparação com outros países, uma vez que essa 
mesma pesquisa se desenvolve, sistematicamente, em 15 países de carga tabágica alta no mundo. São 
eles: Egito, Federação Russa, Bangladesh, Brasil, Índia, Tailândia, Paquistão, Turquia, Ucrânia, Polônia, 
México, Indonésia, Filipinas e Vietnam.

A coleta de dados foi finalizada em dezembro de 2008; e as informações divulgadas no relatório 
de 2009 mostram uma importante redução na prevalência de fumantes no Brasil, nas últimas décadas.

Pesquisa Nacional de Saúde 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), em parceria com a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), está operacionalizando o planejamento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). 

Essa investigação será um instrumento para suprir lacunas no conhecimento da realidade brasilei-
ra, no campo da saúde pública, pois, possibilitará: 

▶ Conhecer aspectos estratégicos da saúde pública brasileira, não contemplados na PNAD, como, 
por exemplo, o acesso a políticas promotoras da saúde; 

▶ Gerar hipóteses sobre mecanismos geradores de doença e agravos (acidentes e violências), 
inclusive aqueles decorrentes nas iniquidades sociais em saúde; 

▶ Obter informações de base populacional sobre medidas físicas (antropometria, pressão arterial 
e outras a serem definidas); 

18.9.2009 

No dia em que completou 36 
anos de serviços prestados à 
população brasileira, o Progra-
ma Nacional de Imunizações 
lançou a segunda etapa da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Poliomielite, ação 
que exemplifica muito bem o 
sucesso do programa, ao longo 
de sua história. A data foi 
marcada pela visita do secre-
tário de Vigilância em Saúde, 
Gerson Penna, à Coordenação 
do Programa. Ele parabenizou 
a equipe, em nome do ministro 
José Gomes Temporão e da 
secretária-executiva do Minis-
tério da Saúde Márcia Bassit.
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▶ Ter uma linha de base para a realização de estudos longitudinais, que utilizam os sistemas de 
informações existentes, como o SIM e SIH-SUS, para seguimento em subamostra de populações 
previamente definidas; 

▶ Avaliar a satisfação do cliente, usuário do SUS, quanto à atenção recebida no sistema; 

▶ Criar um rico espaço para desenvolvimento de métodos, tais como a aceitabilidade, valida-
de e reprodutibilidade de instrumentos sumarizados; a avaliação da importância dos não-
respondentes de entrevistas, entre os amostrados, na modificação dos resultados do estudo e 
o custos para encontrá-los.

Nesse processo de planejamento, algumas atividades já foram desenvolvidas. Dentre elas, destaca-
se a criação de um Comitê Gestor (Portaria GM nº 1.811, de 12 de agosto de 2009) com a participação 
de representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), da Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Insumos Estratégias (SCTIE), da Secretaria-Executiva (SE) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Uma 
das atribuições desse Comitê Gestor é a de fazer a interlocução entre as áreas técnicas do MS e a comu-
nidade acadêmica para sistematizar as demandas e estabelecer os temas prioritários. 

Realizaram-se várias consultas a pesquisadores com experiência reconhecida na condução de 
inquéritos de saúde, para definir temas a serem incorporados na PNS. Outra ação realizada foi uma 
oficina de trabalho em Brasília, nos dias 3 e 4 de setembro 2009, para consolidar as diretrizes que orien-
tarão a PNS, com a participação de representantes das áreas técnicas do MS, da comunidade acadêmi-
ca, do CNS, Conass, Conasems, Abrasco, Ipea e IBGE. O estudo-piloto está programado para ocorrer em 
2010 e caberá ao MS designar orçamento específico para a realização do inquérito em 2012.

Estudos e pesquisas em sistema  
de vigilância e monitoramento de Dant

A implantação e implementação de um sistema de vigilância e monitoramento para Dant cria, para o 
sistema de saúde, um conjunto de demandas que exigem a incorporação de conhecimentos específicos, 
de natureza bastante diversa e até então não utilizados rotineiramente. Para atender a essas demandas, 
a Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (CGDANT), da Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, estabeleceu parcerias com instituições técnicas que, hoje, 
atuam como centros colaboradores para apoiar a área de Dant. 

A esses centros colaboradores coube a responsabilidade de sugerir e testar modelos que possam 
ser aplicados à realidade nacional, e realizar estudos aprofundados que permitam um diagnóstico atual 
e retrospectivo da epidemiologia das doenças e agravos não-transmissíveis no país. Além das atividades 
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desenvolvidas por esses centros, a CGDANT delineou, fomentou, financiou e desenvolveu estudos e 
pesquisas em parcerias com estados e municípios e instituições nacionais e internacionais. Uma dessas 
pesquisas está destacada abaixo.

Investigação da Doença da Folha Verde do Tabaco

A Doença da Folha Verde do Tabaco (DFVT), considerada um agravo ocupacional, é um tipo de intoxica-
ção aguda (IA) moderada, causada pela absorção dérmica da nicotina. Seus principais sinais e sintomas 
são cefaleia, náusea, vômito, cólica abdominal, tontura e fraqueza. Em alguns casos, a doença pode se 
apresentar em condições mais graves, necessitando de cuidados médicos mais prolongados e de inter-
nação hospitalar. O diagnostico é feito pela história de exposição, sintomatologia e presença de níveis 
altos de cotinina na urina, no sangue ou na saliva. Os diagnósticos diferenciais descritos são a exposição 
aos agrotóxicos e a exaustão.

A primeira descrição da doença na literatura foi feita em 1970, nos Estados Unidos, e, depois disso, 
relatada em outros países, como Índia e Malásia. O Brasil, embora seja o primeiro produtor mundial 
de tabaco, responsável por 13% da produção, ainda não havia confirmado a ocorrência dessa doença. 

Investigação 

epidemiológica 

forneceu subsídios para 

adoção de medidas 

preventivas das doenças 

relacionadas ao tabaco.

18.9.2009 

Lançamento da segunda etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Poliomielite 
na comunidade ribeirinha 
de Paricatuba, município de 
Iranduba (AM). 
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Para fortalecer as ações de vigilância, prevenção e incentivo ao controle do tabaco no Brasil, além 
de implementar a Convenção-Quadro do Tabaco, a SVS, por meio da CGDANT, desencadeou investiga-
ções epidemiológicas com o objetivo de identificar a presença da DFVT em duas regiões fumageiras do 
país. A primeira investigação ocorreu no período de julho a setembro 2007, em Arapiraca (AL), região 
mais antiga a produzir o tabaco no país.

Os resultados confirmaram, pela primeira vez, a existência da Doença da Folha Verde do Tabaco 
na região, considerando-se os achados clínicos com sintomatologia compatível, exposição associada 
e altos níveis de cotinina urinária dos pacientes-caso. A segunda investigação ocorreu entre 17 de 
novembro e 31 de dezembro de 2008, no município de Candelária, localizado na região do Vale do Rio 
Pardo, no estado do Rio Grande do Sul, considerado o quarto maior produtor de tabaco do estado. Os 
resultados também confirmaram a ocorrência da Doença da Folha Verde do Tabaco na região Sul do 
Brasil, mostrando que se trata de um agravo ocupacional entre os fumicultores, causado por intoxica-
ção pela nicotina.

Tendo em vista os resultados das investigações epidemiológicas sobre a doença nas regiões de 
Arapiraca/AL e Candelária/RS, a CGDANT realizou uma oficina para discutir as ações e diretrizes inter-
setoriais para prevenção das doenças e agravos relacionados à produção do tabaco. Participaram dessa 
oficina representantes da Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), Secretarias de Saúde do Rio Grande do Sul e de Alagoas, e Universidade Federal de Pelo-
tas. Dentre os produtos dessa oficina, destacam-se as atividades a serem desenvolvidas, tais como: defi-
nição de protocolo clínico e coletivo (integral para manejo clínico e vigilância da DFVT); monitoramento 
de resíduos na folha do tabaco; inclusão do tema da Doença da Folha Verde do Tabaco no curso de 
toxicologia ministrado pela Anvisa; elaboração de material educativo sobre DFVT; realização da pesqui-
sa Análise da situação de saúde em uma região produtora de tabaco; intensificação e inclusão do tema 
no Programa Saúde das Escolas e nas escolas agropecuárias; treinamento de gestores e técnicos das 
referências em Saúde do Trabalhador; apoio às ações de diversificação da cultura do tabaco, visando à 
redução de riscos de adoecimento e ao desenvolvimento sustentável.
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Acidentes e violência

Quedas somam 50% dos  
atendimentos de urgência em crianças

As quedas são a principal causa de atendimento a crianças de zero a nove anos de idade nas unidades 
de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). Pesquisa do Ministério da Saúde revelou 
que, dos 10.988 atendimentos a crianças nessa faixa etária, 5.540 (50,4%) foram provocados por 
quedas. Os dados mostram ainda que o perigo nem sempre está nas ruas. A maioria das quedas, 3.838 
(69%), ocorreu dentro da residência das vítimas. 

Do total de quedas registradas pela pesquisa, 2.626 (47%) foram de crianças que caíram do mesmo 
nível, ou seja, foram causadas por tropeções, pisadas em falso ou desequilíbrios. A parte do corpo mais 
atingida foi a cabeça, com 2.445 (44%) ocorrências; seguida pelos braços, com 1.720 (31%; e pelas pernas, 
com 760 (13,7%) registros. As lesões mais frequentes foram os cortes e as lacerações, com 1.426 (26%) 
notificações. Em seguida, estão as contusões, com 1.234 (22%), e as fraturas, com 955 (17,2%) registros. 

 

A maior parte dos 

atendimentos de 

urgência envolvendo 

crianças de 0 a 9 anos 

de idade deve-se à 

ocorrência de acidentes 

dentro de casa.

19.9.2009 

Início da segunda etapa da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Poliomielite. 
A meta era vacinar cerca de 
14,7 milhões de crianças, 
o que representa 95% dos 
menores de cinco anos de 
idade. Cerca de 115 mil postos 
de vacinação, em todo o país, 
foram envolvidos no processo 
e aproximadamente 350 mil 
pessoas trabalharam 
na campanha. 
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Agressões são responsáveis por 87% das violências

Dados do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), do Ministério da Saúde, colhidos 
em 35 municípios de 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, mostram que, em 2006, foram 
realizados um total de 46.531 atendimentos, resultantes de violências e acidentes, em serviços de 
urgência e emergência nessas cidades. Desses, 89,6% (41.677) deveram-se a acidentes (sobretudo de 
trânsito e quedas), e 10,4% (4.854) a casos de violência. 

Em relação à violência, o principal motivo de atendimento na urgência foram as agressões (4.223 aten-
dimentos, ou 87%); em segundo lugar, as tentativas de suicídio (421, ou 8,7%); e, por último, os maus tratos 
(210, 4,3%). Os maus tratos caracterizam-se por ser uma forma de violência de repetição, podendo mani-
festar-se por meio de várias maneiras, como violência física, sexual e psicológica, negligência e abandono.

Lei Seca reduz em 6,2% 
as mortes causadas pelo trânsito 

Dois anos depois de entrar em vigor no Brasil, a Lei Seca mostra resultados positivos que confirmam 
a importância de se manter e intensificar as ações educativas, de fiscalização e de mobilização da 
sociedade para reduzir a associação entre bebida alcoólica e direção. De acordo com levantamento 
do Ministério da Saúde, divulgado em junho de 2010, no Rio de Janeiro, as mortes provocadas por 
acidentes de trânsito caíram 6,2% no período de 12 meses após a Lei Seca, quando comparado aos 12 
meses anteriores à Lei. Essa proporção representa 2.302 mortes a menos em todo o país, reduzindo-se 
de 37.161 para 34.859 o total de óbitos causados pelo trânsito.

No que se refere à mortalidade, os resultados mostraram queda no número absoluto dos óbitos 
em 17 estados, com destaque para Rio de Janeiro, com 32% de redução; Espírito Santo (-18,6%); 
Alagoas (-15,8%); Distrito Federal (-15,1%); Santa Catarina (-11,2%); Bahia (-6,1%); São Paulo (-6,5%); 
e Paraná (-5,9%). Os dados de mortalidade para 2008-2009 são preliminares e sujeitos a revisão.

Outro indicador analisado pelo Ministério da Saúde foi a taxa de mortalidade, que é o risco de 
morrer de acidentes de trânsito no Brasil. A taxa é calculada pela divisão do número de óbitos no trân-
sito em cada grupo de 100 mil habitantes. Nesse indicador, o país registra redução de 7,4% no ano 
posterior à Lei Seca em comparação ano anterior a ela. A taxa caiu de 18,7 mortes por 100 mil habi-
tantes para 17,3 por 100 mil habitantes.

As reduções estatisticamente significativas na taxa de mortalidade foram registradas no Rio de 
Janeiro (-32,5%), Espírito Santo (-18,4%), Distrito Federal (-17,4%), Alagoas (-17%), Santa Catarina 
(-12,5%), Bahia (-8,6%), Paraná (-7,7%) e São Paulo (-7%). 
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A mobilização para 

evitar a associação entre 

bebida alcoólica e direção 

(conhecida como Lei Seca) 

reduz o número de mortes 

em acidentes no trânsito.

19.9.2009 

Divulgação de dados do ba-
lanço parcial da segunda etapa 
da Campanha Nacional contra 
Poliomielite, apontando que 
mais de 9,5 milhões crianças 
menores de cinco de todo o 
país foram vacinadas. Isso 
representa uma cobertura de 
61,5% do total da população 
dessa faixa etária. Esse primei-
ro número reflete os dados 
consolidados até as 17h55 do 
dia. Posteriormente, as 
Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde atualiza-
ram os sistemas de informa-
ções para que fosse divulgado 
um balanço final. 
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Doenças transmissíveis

Brasil registra queda de 93,9%  
nas mortes infantis por diarreia

O número de mortes de crianças menores de um ano de idade por diarreia no Brasil caiu 93,9% em 
25 anos, passando de 32.704 em 1980, para 1.988 em 2005. Com essa redução, o problema deixou 
de ser a segunda causa de mortalidade infantil (24,3% em 1980) no país e passou para a quarta posi-
ção (4,1% em 2005), de um total de seis principais causas. No mesmo período, o número absoluto 
de mortes infantis caiu 71,3%, saindo de 180.048 para 51.544. Os dados são referentes ao período 
de 1980 a 2005 e integram o estudo Saúde Brasil 2008, que revela a tendência de queda na Taxa de 
Mortalidade Infantil (TMI) em todo o país.

A taxa mais atual no país (de 2007) está em 19,3 mortes de crianças com menos de um ano de 
idade por cada grupo de mil nascidos vivos. Para dar continuidade aos resultados positivos, o Ministério 
da Saúde lançou, em abril de 2009, o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil. A iniciativa busca 
diminuir em 5% ao ano o número de óbitos de menores de um ano de idade no Nordeste e na Amazô-
nia Legal, em 2009 e em 2010.

Além da diarreia, outros quatro grupos de causas de mortalidade infantil apresentaram redução 
no mesmo período. A queda foi de 97,2% no número de óbitos infantis por doenças imunizáveis, como 
poliomielite e sarampo; de 89,2% por desnutrição e anemias nutricionais; de 87,5% por infecções 
respiratórias agudas, como pneumonia; e de 41,8% por afecções perinatais, problemas que acometem 
as crianças na primeira semana de vida, ainda que a morte ocorra depois. O grupo de malformações 
congênitas como causa de óbitos, por sua vez, manteve-se estável.
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Tuberculose:  
resistência da bactéria é de apenas 1,4% 

Pesquisa realizada pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) do Ministério da Saúde 
aponta que apenas 1,4% dos pacientes apresentam resistência às drogas antituberculose. A resistência, 
em geral, é consequência da falta de adesão ao tratamento, que leva seis meses e apresenta efeitos 
colaterais, tais como náuseas e mal-estar.

O 2º Inquérito Nacional de Resistência aos Medicamentos Antituberculose foi realizado pelo PNCT 
durante dois anos, em 2007 e 2008, no Distrito Federal e em cinco estados do país: Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com uma média de 20 municípios por estado. Em linhas 
gerais, consistiu-se de teste laboratorial com os antibióticos existentes no material pulmonar coletado dos 
pacientes. Participaram da amostragem 12.341 pessoas. Este é o segundo inquérito realizado no Brasil 
sobre o tema. O primeiro foi há dez anos e apresentou taxa de resistência semelhante – em torno de 1,2%. 

Número de casos de Aids de  
13 a 19 anos é maior entre mulheres 

Os números mais recentes da Aids no Brasil mostram que a epidemia, na década de 2000, comportou-
se de forma diferente entre os jovens. Na população geral, a maior parte dos casos está entre os 
homens e, entre eles, a principal forma de transmissão é a heterossexual. Considerando-se somente 
a faixa etária dos 13 aos 24 anos, a realidade é outra. Na faixa etária de 13 a 19 anos, a maior parte 
dos registros da doença está entre as mulheres. Entre os jovens de 20 a 24 anos, os casos se dividem 
de forma equilibrada entre os dois gêneros. Para os homens dos 13 aos 24 anos, a principal forma de 
transmissão é a homossexual.

Diversos fatores explicam a maior vulnerabilidade dos jovens para a infecção pelo HIV. Entre as 
meninas, as relações desiguais de gênero e o não reconhecimento de seus direitos, incluindo-se a legi-
timidade do exercício da sexualidade, são algumas dessas razões.

No caso dos jovens homossexuais, falar sobre a sexualidade é ainda mais difícil do que entre os 
heterossexuais. “Eles sofrem preconceito na escola e, muitas vezes, na família. Isso faz com que baixem 
a guarda na hora de se prevenir, o que os deixa mais vulneráveis ao HIV”, explica Mariângela Simão, 
diretora do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

25.9.2009 

Anúncio, em Londres, pelo 
Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, e pelo 
presidente mundial da Glaxo 
SmithKline, Andrew Witty, do 
investimento de 70 milhões 
de euros (cerca de R$ 183,7 
milhões) no desenvolvimento 
de novas vacinas contra den-
gue, malária e febre amarela. 
Os recursos serão aplicados 
na criação de um Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento, 
na Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), voltado ao desen-
volvimento de tecnologias 
para a prevenção e atenção a 
essas doenças. Na primeira 
etapa, o foco prioritário é 
o desenvolvimento de uma 
vacina contra a dengue. 
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Como resposta a essa realidade, o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres realizaram uma campanha publicitária por ocasião do carnaval de 2010, com mensagens 
dirigidas a esse público. Pela primeira vez, a ação teve dois momentos. No primeiro, veiculado uma 
semana antes dos dias de folia, as peças tratavam do uso da camisinha. Na semana seguinte ao carna-
val, outros materiais falaram sobre a importância de se fazer o teste anti-HIV, depois de se submeter a 
alguma situação de risco. 

Feminização

O aumento de casos de Aids entre as mulheres se deu em todas as faixas etárias. Em 1986, a razão 
era de 15 casos de Aids em homens para um caso em mulheres, e, a partir de 2002, a razão de sexo 
estabilizou-se em 15 casos em homens para cada dez em mulheres. Na faixa etária de 13 a 19 anos, o 
número de casos de Aids é maior entre as mulheres jovens. A inversão apresenta-se desde 1998, com 
oito casos em meninos para cada dez casos em meninas.

Entre 2000 e junho de 2009, foram registrados no Brasil 3.713 casos de Aids em meninas de 13 a 
19 anos de idade (60% do total), contra 2.448 registros em meninos. Na faixa etária seguinte, de 20 a 
24 anos, há 13.083 (50%) casos entre elas e 13.252 entre eles. No grupo com 25 anos e mais, há uma 
clara inversão – 174.070 (60%) do total (280.557) de casos são de homens.

A Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas da População Brasileira, lançada pelo Minis-
tério da Saúde em 2009, também ajuda a explicar a vulnerabilidade das jovens à infecção pelo HIV. 
De acordo com o estudo, 64,8% das entrevistadas com idade entre 15 e 24 anos eram sexualmente 
ativas (haviam tido relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa). Dessas, apenas 33,6% usaram 
preservativos em todas as relações casuais, aquelas que apresentam maior risco de infecção.

Nos homens, 69,7% dos entrevistados eram sexualmente ativos. Entre eles, porém, o uso da cami-
sinha é maior: 57,4% afirmaram ter usado em todas as relações com parceiros ou parceiras casuais.

Gays

Na faixa etária de 13 a 19 anos, entre os meninos há mais casos de Aids por transmissão homossexual 
(39,2%) do que heterossexual (22,2%) em 2007. Essa tendência é diferente do que ocorre quando 
se observa todos os casos de Aids adquiridos por transmissão entre homens – 27,4% são de origem 
homossexual e 45,1%, heterossexual.
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Saúde ambiental

Mais de 2,1 milhões vivem em  
áreas de risco de contaminação

Um levantamento consolidado pelo Ministério da Saúde mostra que mais de 2,1 milhões habitantes do 
país vivem potencialmente expostos a contaminantes químicos. Essas pessoas residem numa das 2.527 
áreas com solo contaminado detectadas no Brasil. Os dados foram coletados pelos estados e municí-
pios, entre 2001 e 2008, e informados ao Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador (DSAST) do Ministério da Saúde, passando a integrar as estatísticas da Vigilância em Saúde 
das Populações Expostas a Contaminantes Químicos (Vigipeq).

O objetivo da Vigipeq é avaliar os dados para subsidiar ações e medidas de prevenção, promoção 
e atenção integral às populações que tiveram exposição a contaminantes químicos ou que moram em 
área de risco. Os principais contaminantes são os agrotóxicos (20%), derivados do petróleo (16%), resí-
duos industriais (12%) e metais (11%). No período de 2004 a 2008, três estados tiveram maior número 
de pessoas potencialmente expostas: São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. 

 

Acidentes com animais peçonhentos  
crescem quase 33% nos últimos seis anos

Uma análise dos dados do Ministério da Saúde revela que, nos últimos seis anos, o número de aciden-
tes com animais peçonhentos cresceu 32,7%, em todo o Brasil. Em 2003, foram 68.219 notificações, 
contra 90.558 em 2009. No ano passado, os escorpiões lideraram o ranking, com 45.721 acidentes, 
seguido pelas serpentes, com 22.763. Aranhas e lagartas foram responsáveis por 18.687 e 3.387 noti-
ficações, respectivamente. Dados preliminares indicam, ainda, que acidentes com esses animais foram 
responsáveis por 309 mortes no Brasil em 2009. 

Animais peçonhentos são aqueles que possuem veneno e capacidade para injetá-lo por meio de 
presas ou ferrões. Dependendo da espécie do animal, os acidentes podem até levar à morte, caso a 
pessoa não seja socorrida e tratada adequadamente com soro específico.

28.9.2009 

Chegada ao Brasil do primeiro 
lote do novo medicamento 
para tratar pacientes com 
tuberculose, fabricado por um 
laboratório indiano. O novo 
tratamento é o DFC (Dose 
Fixa Combinada) ou quatro 
em um, como é conhecido. 
A vantagem dessa terapia é 
que ela aumenta a efetividade 
e a eficácia do tratamento, 
a partir da inclusão de uma 
quarta droga em um mesmo 
comprimido, o que reduz o 
abandono e melhora a adesão 
ao tratamento. A primeira 
remessa veio com dez milhões 
de comprimidos, quantidade 
suficiente para tratar 100 mil 
novos casos da doença.  
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Perfil dos acidentes por espécie agressora

Escorpiões
Injetam veneno por meio de um ferrão localizado na ponta da cauda. Somente em 2009, esse animal 
foi responsável por 47.815 registros e 103 óbitos. 

Serpentes
Foram os animais peçonhentos responsáveis pelo maior número de mortes em 2009 – 106 no total. 
A maior parte dos acidentes (80%) ocorre por picadas nos pés e pernas. 

Aranhas
Muitas espécies de aranhas vivem próximas e até mesmo dentro das casas, favorecendo a ocorrência de 
acidentes. Em 2009, foram registrados 24.153  casos e 22 óbitos. 

Lagartas
Em 2009, ocorreram 4.089 acidentes com lagartas e cinco pessoas morreram. Embora existam diferen-
tes espécies na natureza, as lagartas do gênero Lonomia são as que têm maior relevância para a saúde 
pública, pois podem ocasionar acidentes graves e mesmo óbitos, pela inoculação do veneno no orga-
nismo através do contato das cerdas da lagarta com a pele. São as chamadas lagartas “espinhudas”.

Em 2009, mais 

de 90 mil pessoas 

foram atacadas por 

cobras, escorpiões, 

lagartas e aranhas, e 

309 morreram.
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Hábitos e modos de vida

Jovens têm comportamento sexual mais seguro 

Os jovens de 15 a 24 anos de idade demonstram mais atitude em relação às doenças sexualmente 
transmissíveis. Eles têm comportamento mais seguro, quando comparados às outras faixas etárias – 
usam mais o preservativo. O retrato da vida sexual desse segmento é um dos destaques da Pesquisa 
sobre Comportamento, Atitudes e Práticas Relacionadas às DST e Aids na População Brasileira de 15 
a 64 anos (PCAP-2008). O levantamento foi realizado em todas as regiões do Brasil e ouviu oito mil 
pessoas de 15 a 64 anos de idade (Tabela 8).

O grupo entre 15 e 24 anos de idade adota mais o preservativo em todas as situações. Na última 
relação sexual com parceiros casuais, por exemplo, 68% deles usaram preservativos, enquanto que 
entre os maiores de 50 anos a proporção não chega a 38%. Com parceiros fixos, 30,7% dos jovens 
costumam fazer uso da camisinha. Entre aqueles de 25 a 49 anos, só 16,6% adotam a mesma prática. 
Acima de 50 anos, o percentual cai para 10%. Isso pode ser um reflexo das campanhas dirigidas ao 
público e do envolvimento das escolas nas atividades de prevenção às DST e Aids.

Tabela 8. Uso do preservativo (%) na população sexualmente ativa de 15 a 64 anos,  
segundo a faixa etária. Brasil, 2008.

Uso de preservativo 15-24 25-49 50-64 15-64

Na primeira relação sexual (15 a 24 anos) 60,9 - - 60,9

Na última relação sexual dos últimos 12 meses 55,0 30,2 16,4 35,1

Na última relação sexual com parceiros  
casuais, nos últimos 12 meses 67,8 54,4 37,9 58,8

Em todas as relações sexuais, nos  
últimos 12 meses, com qualquer parceiro 32,6 17,2 10,5 20,6

Em todas as relações sexuais, nos  
últimos 12 meses, com parceiros fixos 30,7 16,6 10,0 19,4

Em todas as relações sexuais, nos  
últimos 12 meses, com parceiros casuais 49,6 44,6 32,0 45,7

Fonte: Pesquisa de Comportamento, Atitudes e Práticas da População Brasileira de 15 a 64 anos, 2008.

6.10.2009 

Aprovação da Medida Provi-
sória nº 469/2009, que libera 
crédito suplementar de R$ 
2,168 bilhões para o enfren-
tamento da pandemia de in-
fluenza (H1N1) 2009. A maior 
parte da verba foi destinada 
ao Ministério da Saúde, que 
administrou R$ 2,163 bilhões. 
O restante, R$ 5,050 milhões, 
foi destinado ao Ministério 
dos Transportes. Os recursos 
da pasta da Saúde foram utili-
zados na aquisição de vacinas 
e medicamentos contra a nova 
gripe, além de equipamentos 
para hospitalização, material 
de diagnóstico, aumento do 
número de leitos de UTI e 
capacitação de profissionais 
de saúde.
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Apesar do elevado conhecimento, o estudo aponta que, depois da primeira relação sexual, o uso 
da camisinha cai. Passa de 61% para 50% nas relações sexuais com parceiros casuais. “Os jovens de 
hoje nasceram na era da Aids, por isso, a relação com o preservativo é mais habitual”, avalia Mariângela 
Simão, diretora do Departamento de DST e Aids do Ministério da Saúde. De acordo com ela, o proble-
ma é que, quando se estabelece a confiança entre eles, o uso do preservativo deixa de ser prioridade, 
em especial, para as meninas.

É também nessa faixa etária que se registra o maior número de parceiros casuais. No último ano, 
14,6% dos jovens tiveram mais de cinco parcerias eventuais. No mesmo período, o índice foi proporcio-
nalmente a metade (7,2%) entre a população de 24 a 49 anos de idade.

Um dado da PCAP que chama a atenção é que a internet tem sido um meio utilizado pelos jovens 
para conhecer parceiros. A pesquisa mostra que 10,5% tiveram pelo menos um parceiro sexual que 
conheceu na rede mundial de computadores. Entre aqueles com mais de 50 anos de idade, esse tipo 
de comportamento não chega a 2% (Tabela 9).

Tabela 9. Comportamento sexual da população sexualmente ativa (%) entre 15 e 64 anos, 
segundo a faixa etária. Brasil, 2008.

Indicador 15-24 24-49 50-64 15-64

Relações sexuais nos últimos 12 meses 67,2 86,4 66,3 77,3

Relações sexuais antes dos 15 anos 35,4 24,6 20,5 26,8

Mais de 10 parceiros na vida 21,9 27,9 21,5 25,3

Mais de 5 parceiros casuais no último ano 14,6 7,2 4,2 8,8

Relação sexual com pessoa do mesmo sexo, 
na vida 8,7 7,6 5,6 7,6

Pelo menos um parceiro fixo nos últimos  
12 meses 83,2 88,3 85,0 86,5

Pelo menos um parceiro casual nos últimos  
12 meses 43,5 23,6 15,8 27,9

Pelo menos um parceiro que conheceu  
pela internet nos últimos 12 meses 10,5 5,4 1,7 7,3

Fonte: Pesquisa de Comportamento, Atitudes e Práticas da População Brasileira de 15 a 64 anos, 2008
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O acesso à camisinha é mais um avanço apontado pela pesquisa. Os jovens são os que mais pegam 
preservativos nos serviços de saúde (37,5%). Entre aqueles que têm de 25 a 49 anos, o percentual é 
de 27%, e acima dos 50 anos é de 10,7%. Além disso, existe um considerável número de jovens que 
retiram preservativos nas escolas (17%) (Tabela 10).

Em 2003, os Ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com escritórios das Nações Unidas, 
implantaram o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que discute a prevenção das DST e Aids, saúde 
sexual e reprodutiva. A iniciativa – presente em mais de 50 mil escolas públicas de todo o país – também 
disponibiliza preservativo à comunidade escolar. “O jovem está aberto, preocupado com sua saúde. E a 
escola é um espaço adequado para que os estudantes se conscientizem sobre a importância do uso da 
camisinha e da prevenção das DST”, acredita a diretora do Departamento de DST e Aids, Mariângela Simão.

 
Tabela 10. Percentual de indivíduos com idade entre 15 e 64 anos que declara  
ter recebido preservativo de graça, nos últimos 12 meses, por faixa etária, segundo  
os locais de retirada. Brasil, 2008.

Indicadores 15-24 25-49 50-64 15-64

Serviço de saúde 37,7 27,0 10,7 27,2

ONG 7,8 5,6 2,7 5,7

Escolas (dentre os que estudavam) 16,5 - - -

Pegou preservativo de graça pelo  
menos uma vez nos últimos 12 meses 41,4 28,6 11,6 29,2

Fonte: Pesquisa de Comportamento, Atitudes e Práticas da População Brasileira de 15 a 64 anos, 2008.

6.10.2009 

Abertura da Reunião de 
Dirigentes Estaduais da Vigi-
lância em Saúde e da Atenção 
à Saúde, representantes dos 
Conselhos Nacionais de Secre-
tários Estaduais e Municipais 
de Saúde (Conass e Conasems) 
e do Colegiado de Secretá-
rios Municipais de Saúde 
(Cosems), em Brasília, para 
discutir os termos do Projeto 
de Redução das Desigualdades 
Sociais, a revisão da Portaria nº 
1.172/2004, as Diretrizes Na-
cionais para Prevenção e Con-
trole de Epidemias de Dengue 
e as ações governamentais para 
o enfrentamento da pandemia 
de influenza (H1N1) 2009. 





Tempos 
inusitados



M

Marcos do controle da pandemia  
de influenza (H1N1) 2009 no Brasil
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M

Breve histórico do vírus H1N1 

Em abril de 2009, foi detectado no México um novo vírus da influenza A, o H1N1, que se disseminou 
rapidamente, causando uma pandemia. Mais de 18 mil óbitos provocados pela doença foram registra-
dos no mundo, entre 19 de abril de 2009 e 28 de maio de 2010. A região das Américas contabilizou 
46,4% das (Tabela 11 e Figura 24).

Já em 24 de abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta (nível 4) de 
Emergência de Saúde Pública de Relevância Internacional (ESPII) sobre esse novo subtipo de vírus da 
gripe, com casos confirmados de infecção em humanos. Posteriormente, esse vírus foi denominado de 
influenza pandêmica (H1N1) 2009. Esse nível de alerta refere-se a transmissões entre humanos de vírus 
de gripe animal ou humano-animal capazes de sustentar surtos significativos em comunidades.

Para o enfrentamento da pandemia, às 10h do dia 25 de abril, ou seja, sete horas após o anúncio 
da OMS (15h/horário de Brasília), foi instalado pelo Ministério da Saúde o Gabinete Permanente de 
Emergência de Saúde Pública. Coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) para acompa-
nhar e determinar ações de prevenção à doença no Brasil, desde então, o grupo reuniu-se diariamente 
na sede do Ministério da Saúde.

8 a 10.10.2009 

Realização do Seminário 
Nacional de Controle Social 
em Tuberculose, no Rio de 
Janeiro, com a participação 
aproximada de 150 represen-
tantes de movimentos sociais, 
dos Conselhos de Saúde e de 
gestores, que discutiram ações 
de mobilização em relação 
à tuberculose. O seminário 
consolidou as propostas 
procedentes de seis seminários 
regionais, realizados ao longo 
do ano, e que reuniram mais 
de 500 pessoas. 

Aspecto do vírus da influenza 

pandêmica (H1N1) 2009.
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DefiNições iMportaNtes soBre a iNflueNza paNDêMica (H1N1) 2009

Caso suspeito

todo caso de síndrome Gripal (sG) e/ou síndrome respiratória aguda Grave (sraG), 

que tenha história de vínculo epidemiológico com outros casos confirmados de influen-

za pandêmica (H1N1) 2009 ou proveniente de área com informação desse vírus.

Caso confirmado

todo caso suspeito com confirmação laboratorial ou vínculo epidemiológico.

Caso de Síndrome Gripal (SG)

Esta síndrome caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas respiratórios de 

origem infecciosa, decorrentes do comprometimento das vias aéreas superiores e/ou 

inferiores; trata-se do indivíduo com doença aguda (com duração máxima de cinco 

dias), apresentando febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de 

garganta, na ausência de outros diagnósticos.

Caso de SRAG

indivíduo de qualquer idade com internação hospitalar, portador de doença respira-

tória aguda caracterizada por febre, tosse e dispneia, acompanhada ou não de outros 

sinais e sintomas descritos no Protocolo de Manejo Clínico e Vigilância Epidemiológica 

vigente (5/8/2009).

fonte: Ministério da saúde. Guia de bolso: Doenças infecciosas e parasitárias, 8ª ed. rev., 2010. 
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14.10.2009

Abertura da Reunião da 
Comissão de Saúde em De-
sastres para apresentação de 
um novo modelo de atua-
ção em desastres de origem 
natural e associados a chuvas 
ou provocados pelo próprio 
homem. Além do diretor do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador,  Guilherme 
Franco Netto, a reunião 
contou com a participação de 
representantes da Anvisa e da 
Funasa. O plano será adaptado 
para as Secretarias Munici-
pais de Saúde, as localidades 
onde os desastres acontecem e 
porque essas secretarias têm a 
responsabilidade primeira de 
assistir à população exposta 
ou atingida e, se necessário, 
solicitar apoio das esferas 
estadual e federal. 

Tabela 11. Estimativa de óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009,  

segundo as regiões administrativas da OMS, 19/4/2009 a 28/5/2010.

Região administrativa da OMS Óbitos 

África 168 

américas 8.401 

Mediterrâneo oriental 1.019 

europa 4.878 

sudeste asiático 1.814 

pacífico ocidental 1.834 

total 18.114 

Fonte: OMS, 2010.

Figura 24. Regiões administrativas da OMS.

África 

América 

Sudeste asiático 

Europa 

Mediterrâneo oriental 

Pacífico ocidental 

Fonte: OMS, 2010.
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Histórico

2009

Março eua e México – registro de casos isolados e de surtos de síndrome gripal.

13 de abril
oaxaca (México) – óbito de mulher por pneumonia, com padrão semelhante  
aos casos vinculados aos surtos.

18 de abril
cDc/atlanta – 1º isolamento do novo vírus H1N1 em amostras de pacientes  
da califórnia.

24 de abril
Brasil – Ministério da saúde determina a intensificação do processo de 
monitoramento e detecção oportuna de casos suspeitos de doenças respiratórias 
agudas, a partir da rede de vigilância de influenza e de laboratórios.

25 de abril

oMs – declaração de emergência em saúde pública de importância 
internacional (espii).

Brasil – instalado o Gabinete permanente de emergência de saúde pública.

27 de abril oMs – mudança da fase pandêmica (de 3 para 4). confira o Quadro 4.

29 de abril oMs – mudança da fase pandêmica (de 4 para 5).

30 de abril oMs – nova denominação: Influenza A (H1N1), em substituição a influenza suína.

7 de maio Brasil – confirmação dos primeiros casos: 1 (rs), 1 (MG) e 2 (sp).

12 de maio
oMs/cDc/sVs-Ms – videoconferência – determinação de mudanças nas medidas 
internacionais de controle.

11 de junho
oMs – mudança da fase pandêmica (de 5 para 6).

Mundo – registro de 29.013 casos, com 144 óbitos.

23 de junho
Brasil – orientação a pessoas com riscos para adiar viagem a países com 
transmissão sustentada.

28 de junho Brasil – ocorrência do primeiro óbito por influenza a (H1N1).

16 de julho Brasil – declaração de transmissão sustentada.
continua
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continuação

22.10.2009 

Estabelecida parceria entre 
o Ministério da Saúde, por 
meio do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais, 
e a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para 
realização de uma ação inédita 
e histórica. A Igreja Católica 
mobilizará suas pastorais e 
movimentos religiosos, além 
da rede de saúde e meios de 
comunicação, para sensibilizar 
os fiéis sobre a importância da 
testagem para aids na popula-
ção geral e para sífilis entre as 
gestantes. Com slogan Declare 
seu amor por você, a campa-
nha foi destinada ao público 
em geral.  

2010

8 de março
Brasil – início da estratégia nacional de imunização  
(indígenas e trabalhadores de saúde).

22 de março
Brasil – vacinação de gestantes, doentes crônicos e crianças de seis meses  
a menores de dois anos de idade.

5 de abril Brasil – vacinação da população de 20 a 29 anos de idade.

10 de abril
Brasil – Dia Nacional de Vacinação contra influenza pandêmica (H1N1) 2009 – 
Dia D. 

24 de abril Brasil – vacinação de idosos.

10 de maio Brasil – vacinação da população de 30 a 39 anos de idade.

2 de junho
Brasil – término da mobilização nacional para vacinação contra influenza  
pandêmica (H1N1) 2009. 

10 de agosto oMs – declaração da fase pós-pandemia.

O MS produziu várias peças 

publicitárias sobre a influenza 

pandêmica (H1N1) 2009.
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Quadro 4. Classificação dos alertas da OMS.

Fases Descrição

1 Não há registro de infecção em humanos por vírus de gripe animal.

2
um vírus de gripe animal, que circula entre animais domésticos ou selvagens, 
causou infecções em humanos e, portanto, é uma ameaça pandêmica potencial.

3
Vírus de gripe animal ou humano-animal provocou casos esporádicos ou 
grupo de casos em pessoas, mas não há transmissão entre humanos que 
represente surtos em comunidades.

4
transmissões entre humanos de vírus de gripe animal ou humano-animal 
capazes de sustentar surtos significativos em comunidades.

5
o mesmo vírus identificado causou surtos significativos em comunidades,  
em dois ou mais países de uma região da oMs.

6
além dos critérios definidos na fase 5, o mesmo vírus causou surtos significati-
vos em comunidades, em pelo menos um país em outra região da oMs.

pós-auge
com a vigilância adequada, níveis pandêmicos, na maior parte dos países, 
caem abaixo dos registrados no auge.

pós-pandemia
com vigilância adequada, os níveis de gripe retornam aos registros  
anteriores aos períodos de gripe sazonal, na maior parte dos países.

No enfrentamento da pandemia de influenza (H1N1) 2009, o Ministério da Saúde demonstrou 
competência na execução das ações de vigilância, prevenção e controle, agindo adequadamente e 
em tempo oportuno. Além disso, estabeleceu parcerias técnicas e demonstrou transparência com a 
sociedade civil na divulgação do comportamento da epidemia, das estratégias, das tecnologias utili-
zadas e dos impactos ocorridos.

Neste capítulo, alguns marcos significativos desse processo, vivenciado sobretudo pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), serão abordados.



137Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

primeiros casos no Brasil

Saúde confirma quatro ocorrências 
de influenza pandêmica (H1N1) 2009

O Ministério da Saúde confirmou, em 7 de maio de 2009, quatro casos de influenza pandêmica (H1N1) 
2009, o novo subtipo do vírus da gripe A no Brasil. Foram dois casos em São Paulo, um no Rio de Janei-
ro e um em Minas Gerais. Três deles vieram do México e um dos Estados Unidos. Todos os infectados 
contraíram o vírus no exterior, eram pacientes adultos jovens e não tiveram complicações (Figura 24).

A realização do diagnóstico específico dessa doença respiratória somente foi possível a partir da 
chegada ao Brasil dos kits com os insumos necessários e enviados aos três laboratórios de referência 
da Rede de Vigilância de Influenza na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro; ao Instituto 
Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo; e Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém (PA).

25.11.2009 

Realização da videoconferên-
cia Dengue: Diagnóstico e 
Manejo Clínico com o médico 
e doutor em Infectologia e 
Medicina Tropical Alexandre 
Sampaio Moura que discutiu 
questões vinculadas ao aten-
dimento e encaminhamento 
a ser dado aos pacientes com 
sintomas de dengue nas unida-
des de saúde. O público-alvo 
foi constituído pelos profis-
sionais de saúde, professores e 
estudantes de todo o Brasil. 

Figura 24. Primeiros casos confirmados de influenza pandêmica (H1N1) 2009. Brasil, 2009.

Fonte: SVS/MS. 
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Caso 1 
▶ Paciente de São Paulo que esteve no México entre 17 e 22 de abril de 2009.

▶ Início dos sintomas em 24 de abril.

▶ Ficou internado entre 29 de abril e 4 de maio.

▶ Recuperado.

Caso 2 
▶ Paciente de Minas Gerais que esteve no México entre 22 e 27 de abril de 2009.

▶ Início dos sintomas em 26 de abril, ainda no México.

▶ Foi internado no mesmo dia em que chegou ao Brasil.

▶ Recebeu alta no dia 29 de abril porque só tinha febre relatada, sem aferição por termômetro.

▶ Permaneceu em isolamento domiciliar até o dia 6 de maio.

▶ Recuperado.

Caso 3 
▶ Paciente de São Paulo que esteve em Miami e Orlando (Flórida/Estados Unidos).

▶ Chegou ao Brasil em 28 de abril de 2009.

▶ Início dos sintomas no dia 29.

▶ Não foi internado porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nesta data, 
a Flórida não era considerada área afetada pela doença nos Estados Unidos; isto só aconteceria 
no dia 2 de maio.

▶ Foi mantido em isolamento domiciliar.

▶ Recuperado.

Caso 4 
▶ Paciente do Rio de Janeiro que esteve no México.

▶ Retornou ao Brasil no dia 3 de maio de 2009.

▶ Começou a manifestar os sintomas no dia 2 de maio, ainda no México.

▶ Foi internado em 5 de maio.

▶ Recuperado.
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comportamento da pandemia

Perfil dos casos

No Brasil, em 2009, ano da eclosão da pandemia de influenza (H1N1) 2009, foram registrados 85.707 
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (febre, tosse e dispneia)1. Desses, 48% foram confirmados, 
o que corresponde a 41.235 casos. A fase de contenção da pandemia encerrou-se na semana epide-
miológica 28, quando teve início a fase de mitigação. O auge da pandemia ocorreu entre as semanas 
epidemiológicas 31 e 32 (Figura 25).

Figura 25. Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo  

a investigação para influenza pandêmica (H1N1) 2009. Brasil, 2009 (SE 16 a 52).
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Semana epidemiológica de início dos sintomas

Dados notificados até 20/2/2010. 

Fonte: Sinan/SVS. 

1. Confira nota no início do capítulo sobre as definições de caso suspeito e caso confirmado de  
influenza pandêmica (H1N1) 2009, além de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave.

29.10.2009 

Lançamento da Campanha 
Nacional de Combate à Den-
gue 2009/2010. Com o mote 
Brasil Unido contra a Dengue, 
a iniciativa deu continuida-
de às ações de prevenção e 
controle da doença, realizadas 
no país desde 2008. Por meio 
da campanha, o Ministério da 
Saúde alerta a população para 
a importância de se manter 
a mesma linha de atuação e 
evitar que o número de casos 
volte a aumentar. A campa-
nha começou a ser veiculada 
dois meses antes do início do 
período de maior transmissão 
da doença, que vai de janeiro 
a maio. É nesse intervalo que 
ocorrem, aproximadamente,

(continua)
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fase de contenção

Semana epidemiológica 16 a 28 de 2009

Na fase de contenção, foram confirmados 1.556 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e 2.878 
de Síndrome Gripal, totalizando 4.434 casos. Considerando somente os casos confirmados, as regiões 
Sul e Sudeste foram as mais atingidas, tanto pela forma clínica Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), com 48% e 47%, respectivamente, quanto pela Síndrome Gripal, com 38% e 52%, respectiva-
mente (Tabela 12).

Tabela 12. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

por classificação epidemiológica para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo a região.  

Brasil, 2009 (fase de contenção – SE 16 a 28). 

Região

Confirmado Em investigação Descartado
Total 
geral

sr
a

G

sG to
ta

l

sr
a

G

sG to
ta

l

sr
a

G

sG to
ta

l

sudeste 729 1.484 2.213 116 281 397 1.001 3.393 4.394 7.004

sul 750 1.102 1.852 176 305 481 620 1.759 2.379 4.712

Nordeste 37 162 199 19 53 72 68 330 398 669

centro-oeste 24 87 111 6 16 22 47 205 252 385

Norte 16 43 59 3 1 4 20 66 86 149

Brasil 1.556 2.878 4.434 320 656 976 1.756 5.753 7.509 12.919

Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

A distribuição de casos confirmados de ambas as formas clínicas na fase de contenção apresentou-
se de forma semelhante entre os sexos, com discreto predomínio (51%) no masculino (Figura 26). Em 
relação à faixa etária, a mais atingida foi a de 20 a 29 anos de idade (30%), seguida pela faixa de dez 
a 19 anos (20%) (Figura 27). Em 25,4% (1.127) do total de casos havia relato de viagem ao exterior, e 
os destinos relatados com maior frequência foram Argentina (50,1%), EUA (17%), Paraguai (9,3%) e 
Chile (9,2%) (Figura 28).
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Figura 26. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

confirmados para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo o sexo. Brasil, 2009  

(fase de contenção – SE 16 a 28).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

Figura 27. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

confirmados para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo a faixa etária. Brasil, 2009  

(fase de contenção – SE 16 a 28).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

70% das notificações. A cam-
panha compõe-se de quatro 
filmes para TV e cinco spots 
para rádio, destinados a in-
centivar a mobilização social, 
o combate aos criadouros do 
mosquito Aedes aegypti e o 
reconhecimento dos sintomas 
da doença. Pela primeira vez, 
as crianças tiveram um filme 
direcionado especificamente 
a elas. A produção convoca 
os pequenos a integrarem a 
Turma do combate e a eliminar 
os focos do mosquito em casa 
e na rua. Também foram pro-
duzidos materiais direcionados 
aos gestores, profissionais 
de saúde e educadores, entre 
outras peças publicitárias. 
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Figura 28. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

confirmados para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo o histórico de viagem 

internacional*. Brasil, 2009 (fase de contenção – SE 16 a 28).
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*Informações sobre 1.127 casos = 25,4% do total de casos.

Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

fase de mitigação

Semana epidemiológica 29 a 52 de 2009

Na fase de mitigação, foi confirmado um total de 39.679 casos de influenza pandêmica (H1N1), sob 
as formas clínicas de Síndrome Respiratória Aguda Grave e de Síndrome Gripal. Considerando somente 
os casos confirmados, as regiões Sul e Sudeste foram as mais atingidas, registrando 57,9% e 37,6%, 
respectivamente (Tabela 13).
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Tabela 13. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

por classificação epidemiológica para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo a região.  

Brasil, 2009 (fase de mitigação – SE 29 a 52). 

Região
Confirmado Em investigação Descartado Total 

nº % nº % nº % nº %

sul 26.762 57,9 2.912 6,3 16.515 35,8 46.189 100,0

sudeste 10.927 37,6 2.867 9,9 15.300 52,6 29.094 100,0

Nordeste 532 19,4 521 19,0 1.686 61,6 2.739 100,0

centro-oeste 790 38,5 292 14,2 969 47,2 2.051 100,0

Norte 668 33,4 210 10,5 1.124 56,1 2.002 100,0

Brasil 39.679 48,3 6.802 8,3 35.594 43,4 82.075 100,0

Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

A distribuição de casos confirmados de ambas as formas clínicas na fase de mitigação foi maior 
entre pessoas do sexo feminino (57%) (Figura 29). Em relação à faixa etária, da mesma forma que na 
fase anterior, a mais atingida foi a de 20 a 29 anos de idade (25%), seguida pela faixa de dez a 19 anos 
(18%) (Figura 30). 

Figura 29. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

confirmados para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo o sexo. Brasil, 2009  

(fase de mitigação – SE 29 a 52).

Masculino 
Feminino 

16.925
43% 

22.754
57%

Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

31.10.2009 

Abertura do IX Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco), 
realizado entre 31 de outubro e 
4 de novembro, no Recife (PE). 
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Figura 30. Casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave  

(SRAG) confirmados para influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo a faixa etária.  

Brasil, 2009 (fase de mitigação – SE 29 a 52).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

Óbito

Brasil confirma primeira morte por  
influenza pandêmica (H1N1) 2009

O Ministério da Saúde admitiu, em 29 de junho de 2009, a primeira morte relacionada ao vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil, ocorrida no dia anterior. Tratava-se de uma pessoa adulta 
do Rio Grande do Sul que esteve na Argentina por sete dias. Na ocasião do anúncio, 36 novos casos 
da doença estavam confirmados. Com isso, o Brasil registrava 627 casos confirmados da nova gripe. 
Desses, quase todos já haviam tido alta ou estavam em recuperação.
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perfil das mortes

Em 2009, considerando ambas as fases da epidemia – contenção e mitigação –, foram registrados 
1.705 óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil, correspondendo a uma taxa de mortali-
dade de 0,89 por 100 mil habitantes. O maior número de óbitos foi verificado na semana epidemioló-
gica 29, seguida pelas SE 30 e 31. As regiões Sul e Sudeste apresentaram o maior risco de morte, com 
taxas de mortalidade de 2,42 e 1,03 por 100 mil habitantes, respectivamente. O Nordeste registrou o 
menor índice de mortalidade entre as regiões (0,07 por 100 mil habitantes) (Figura 31 e Tabela 14).

Figura 31. Distribuição dos óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009,  

por semana epidemiológica. Brasil, 2009 (SE 16 a 52).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

1.11.2009 

Conferência sobre influenza 
é o destaque do Congresso da 
Abrasco. A Conferência sobre 
Influenzas, do secretário de 
Vigilância em Saúde, Gerson 
Penna, foi realizada no segun-
do dia de programação do IX 
Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva, promovido pela 
Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva, 
no Recife. Depois de apresentar 
um histórico das pandemias 
de gripe no mundo, a partir 
de 1889, na Rússia, e detalhar, 
passo-a-passo, o episódio mais 
recente causado pela influenza 
pandêmica (H1N1) 2009, o 
secretário apresentou as ações 
que foram desenvolvidas para 
preparar o país para a segunda 
onda pandêmica, prevista para 
o primeiro semestre de 2010, 
com o início do inverno.
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Tabela 14. Número de óbitos e taxa de mortalidade por influenza pandêmica (H1N1) 2009,  

por região geográfica. Brasil, 2009 (SE 16 a 52).

Região Nº de óbitos População (2009) Taxa de mortalidade 
(100 mil hab.)

sul 672 27.718.997 2,42

sudeste 835 80.915.637 1,03

centro-oeste 125 13.895.467 0,90

Norte 34 15.359.645 0,22

Nordeste 39 53.591.299 0,07

Brasil 1.705 191.481.045 0,89

Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

O gênero mais atingido pelos óbitos foi o feminino (57%), na faixa etária de 30 a 39 anos, apresen-
tando a maior proporção de óbitos (23%), seguida pela faixa de 20 a 29 anos (22%) (Figuras 32 e 33 ).

A SVS produziu várias 

peças publicitárias sobre 

a influenza pandêmica 

(H1N1) 2009, incluindo 

CDs com filmes e gingles 

falando de prevenção.
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2.11.2009

Participação do secretário 
de Vigilância em Saúde, 
Gerson Penna, no painel O 
Mito da Vigilância em Saúde 
na Integralidade das Vigi-
lâncias: perspectiva teórica e 
prática, durante o IX Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva 
(Abrasco), no Recife. Coor-
denado por Ediná Costa, do 
GT de Vigilância Sanitária 
da Abrasco, o painel também 
contou com a participação de 
Ana Maria Figueiredo, também 
do GT de Vigilância Sanitária 
da entidade, e do professor e 
pesquisador Jairnilson Paim, da 
Universidade Federal da Bahia. 

(continua)

Figura 32. Óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo o sexo.  

Brasil, 2009 (SE 16 a 52).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.

Figura 33. Óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009, segundo a faixa 

etária. Brasil, 2009 (SE 16 a 52).
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Fonte: Sinan online – acesso em 16/1/2010.
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comentários sobre  
os casos e os óbitos no Brasil

Gravidade das ocorrências da influenza pandêmica 
(H1N1) 2009 e da gripe comum é semelhante 

27 de julho de 2009

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 24 de julho de 2009, indicavam semelhança entre a 
gravidade dos casos de influenza pandêmica (H1N1) 2009 e de gripe comum ou sazonal no Brasil. Dos 
1.566 casos confirmados para a nova influenza pandêmica (H1N1) 2009 no país, entre 25 de abril e 
18 de julho de 2009, 14,2% apresentaram dificuldade respiratória moderada ou grave, além de febre 
e tosse – sintomas compatíveis com a definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave. No mesmo 
período, das 528 pessoas com diagnóstico da gripe sazonal, 17% evoluíram para esse mesmo quadro.

“No Brasil, podemos afirmar categoricamente que adoecer pela gripe comum ou pela H1N1 é 
muito semelhante do ponto de vista da gravidade dos casos. Isso indica que a abordagem clínica para 
diagnóstico, tratamento e internação deve ser a mesma para ambos os vírus”, explica o diretor de Vigi-
lância Epidemiológica do MS, Eduardo Hage. E ainda não existem estudos que apontem como o novo 
vírus vai se comportar daqui para frente.

De abril a julho de 2009, foram notificados 8.328 casos suspeitos de algum tipo de gripe no país, 
com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste. Desse total, 1.957 casos foram descartados para 
qualquer vírus influenza e 4.277 ainda estavam em estudo.

Do ponto de vista da manifestação da doença por idade, também há semelhança entre os dois 
vírus. A análise epidemiológica realizada até o momento indica que a faixa etária mais acometida tanto 
pelo vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009 quanto pelo vírus da influenza sazonal é a de 20 a 49 
anos, com mais de 60% dos casos.

Por outro lado, desde abril de 2009, dos exames de diagnóstico com resultado positivo para algum 
tipo de vírus respiratório nos três laboratórios de referência do Brasil – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/
RJ), Instituto Evandro Chagas (IEC/PA) e Instituto Adolf Lutz (SP) –, 60% foram para H1N1. No Chile e 
na Argentina, esse percentual ultrapassou a 90% no mesmo período. Segundo Eduardo Hage, ainda 
é cedo para se confirmar, mas é possível que o novo vírus esteja substituindo o vírus da gripe comum.
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País tem segunda menor taxa de mortalidade  
entre 15 países com mais óbitos no mundo

12 de agosto de 2009

O número oficial de óbitos causados pelo novo vírus influenza pandêmica (H1N1) 2009, notificado no 
mundo até 12 de agosto de 2009, revelou que o Brasil tinha a 14ª taxa de mortalidade entre os 15 países 
com o maior número absoluto de mortes. Com 192 registros, o país apresentava uma taxa de 0,09 óbitos 
em cada grupo de 100 mil habitantes, maior apenas que a do Reino Unido – 40 mortes e índice de 0,06 
por 100 mil.

Países vizinhos, Argentina (0,83) e Uruguai (0,65), tinham as maiores taxas, seguidos de Costa Rica 
(0,61), Chile (0,57) e Austrália (0,46). Em todo o mundo, foram notificados, até aquela data, 1.882 
óbitos em 48 países. As informações são do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. 

A taxa de mortalidade (número de óbitos 
relativos à população) passou a ser utilizada no 
lugar da taxa de letalidade (número de mortes 
em comparação ao total de casos de determi-
nada doença), para monitorar a gravidade da 
nova gripe. A mudança na metodologia aconte-
ceu porque, em 16 de julho de 2009, por meio 
de comunicado oficial aos países-membros, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhe-
ceu que não era mais possível contabilizar todos 
os casos da nova gripe, tornando inviável calcu-
lar a taxa de letalidade.

Como exemplos do sucesso da 
integração entre a Vigilância 
em Saúde e a Atenção Básica, o 
secretário Gerson Penna citou 
o controle e tratamento de 
doenças como malária e tuber-
culose. “No caso da malária, a 
inclusão de microscopistas na 
equipes de saúde da família da 
Amazônia Legal aumentou o 
número de exames coletados de 
129,4 mil em 2003, para 462,5 
mil em 2006”, afirmou o secre-
tário. Ele lembrou ainda que a 
Vigilância em Saúde envolve 
outras ações, além da tradicio-
nal vigilância epidemiológica, 
como a análise de situação e 
a promoção da saúde, para as 
quais a atuação da atenção bási-
ca também é imprescindível ao 
êxito das iniciativas.

As informações levadas à 

população enfatizaram a 

necessidade de se fazer uma 

higienização mais rigorosa 

das mãos, fonte de contágio e 

transmissão do vírus.
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resumo das ações para  
enfrentamento da pandemia 

Primeira fase – contenção
semanas epidemiológicas 16 a 28 de 2009

▶ Convocação do Gabinete Permanente

▶ Fortalecimento da rede de resposta rápida

▶ Controle nos aeroportos

▶ Identificação e hospitalização de casos suspeitos

▶ Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e antiviral

▶ Comunicação de risco (campanha de massa)

▶ Informes diários sobre a situação

▶ Divulgação de protocolos

▶ Diagnóstico laboratorial

▶ Preparo da rede de assistência

Segunda fase – mitigação
posterior à semana epidemiológica 28 de 2009

▶ Capacitação da rede de atenção primária

▶ Vigilância dos casos graves

▶ Adequação da coleta de amostra de material para exames, com prioridade para casos graves e óbitos

▶ Nova compra de antivirais

▶ Adequação da rede assistencial

▶ Adequação dos protocolos 

▶ Descentralização do diagnóstico de PCR-RT

▶ Informes quinzenais sobre a situação
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Mobilização e parcerias

Ministério da Saúde expõe medidas  
contra o vírus na Câmara dos Deputados

5 de maio de 2009

A audiência pública da Câmara dos Deputados que discutiu, em 5 de maio de 2009, as medidas adota-
das pelo governo brasileiro para enfrentar o vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009 foi marcada 
pela explicação, passo-a-passo, do plano de contingenciamento adotado pelo Ministério da Saúde 
em todo o país. Na ocasião, havia registro de que o vírus tinha infectado 1.348 pessoas em 21 países, 
segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, na mesma época, só havia registro de 28 casos 
sob suspeita e de outros 28 sendo monitorados.

“Desde o primeiro dia em que soubemos do vírus, em 24 de abril, o plano de contingência foi colo-
cado, de imediato, em prática. Nós antecipamos, nessas medidas, as próprias orientações da OMS”, 
ressaltou o secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna.

A audiência pública foi proposta pelos deputados federais Elcione Barbalho (PMDB-PA), Fernando 
Coruja (PPS-SC) e Cézar Silvestri (PPS-PR), e envolveu as Comissões de Seguridade Social e Família, de Defe-
sa do Consumidor, e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal.

Além dele, participaram da audiência pública o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), Dirceu Raposo de Mello; o diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, 
José Agenor Álvares da Silva; e o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), Inácio Afonso Kroetz.

3.11.2009

Lançamento do Programa 
de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde) 
no tema Vigilância em Saúde 
(PET-Saúde/VS)  por meio 
de parceria entre a Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde e a Secre-
taria de Vigilância em Saúde. 
Instituições de Educação Su-
perior (IES), em conjunto com 
Secretarias Estaduais de Saúde 
ou Secretarias Municipais de 
Saúde, apresentam propostas 
com vistas à participação no 
processo seletivo para ingresso 
no Programa.

(continua)
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Ministro pede apoio a médicos contra o vírus H1N1

5 de maio de 2009

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, enviou carta aos médicos de todo país com pedido de apoio 
e engajamento no combate à influenza pandêmica (H1N1) 2009. Com a mensagem, ele esperava que a 
categoria ficasse em alerta e soubesse onde e como se atualizar para fazer o diagnóstico e encaminhar os 
possíveis casos suspeitos aos centros de tratamento. Para tanto, os profissionais foram aconselhados a visitar 
o site do Ministério da Saúde regularmente, onde podiam encontrar todas as informações importantes 
para o momento.

A carta foi encaminhada por meio dos conselhos de medicina (federal e regionais), sindicatos e asso-
ciações médicas. Na ocasião, apenas o Conselho Federal de Medicina tinha 348 mil profissionais associados. 
A entidade publicou a carta no portal médico (www.portalmedico.org.br), visando a ampliar o acesso à 
informação. Cerca de cem representações da categoria, espalhadas por todo o país, receberam o informe.

Saúde e Polícia Rodoviária firmam parceria  
para divulgar informações sobre nova gripe 

6 de julho de 2009

O Ministério da Saúde fechou parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para divulgar material sobre 
o vírus influenza pandêmica (H1N1) 2009 nos 170 postos da PRF de seis estados: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os panfletos foram distribuídos 
pelos policiais federais durante abordagens de rotina aos veículos parados nos postos das rodovias desses 
seis estados, inclusive aqueles com grande fluxo de caminhões e ônibus vindos das fronteiras do Mercosul.

Nos pontos de apoio das estradas, como restaurantes e postos de combustível, também foram 
afixados cartazes e distribuídos panfletos. Essa parceria intensificou o trabalho de esclarecimento e 
informação, realizado pelo Ministério da Saúde desde 24 de abril de 2009, quando a ocorrência da 
nova gripe foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde. 
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MS fecha acordos para aumentar o fluxo  
de informações sobre influenza no Brasil 

21 de julho de 2009

Para massificar as informações sobre a influenza pandêmica (H1N1) 2009 no país, o Ministério da 
Saúde formalizou parcerias com diversas entidades governamentais e órgãos da iniciativa privada. 
Foram estabelecidas, por exemplo, parcerias com a Polícia Rodoviária Federal, Banco do Brasil, empre-
sa de telefonia Vivo, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre e Sistema CNT/Sest/Senat, entre outros órgãos.

Todo o esforço despendido para difundir as mensagens sobre a nova gripe pelo país veio se somar 
ao início da nova campanha nacional de esclarecimentos sobre a doença, estrelada pelo Dr. Bactéria. 
Os filmes e spots reforçaram informações sobre as formas de contágio, transmissão e tratamento da 
doença, e atendiam às necessidades identificadas em pesquisa realizada entre os dias 4 e 6 de julho de 
2009 com 802 brasileiros.

O  PET-Saúde/VS tem como 
pressuposto a educação pelo 
trabalho e se destina a fomen-
tar grupos de aprendizagem 
tutorial, no âmbito da Vigi-
lância em Saúde, por meio de 
bolsas de iniciação científica. 
Caracteriza-se como instru-
mento para a qualificação em 
serviço dos profissionais da 
saúde, bem como de iniciação 
ao trabalho e às vivências diri-
gidas aos estudantes dos cursos 
de graduação na área da saúde, 
de acordo com as necessidades 
do SUS. 

Representantes 

do MS e da 

Opas na coletiva 

sobre vacinação 

da influenza 

pandêmica (H1N1) 

2009 com parceiros 

do setor privado.



154 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

apoio de especialistas 
às medidas desenvolvidas 

Peritos aprovam ações brasileiras contra nova gripe

24 de junho de 2009 

Alguns dos principais pesquisadores brasileiros da área de saúde aprovaram, em entrevistas realizadas 
em junho de 2009, as medidas adotadas pelo governo brasileiro para detectar, monitorar, tratar e 
prevenir novos casos de influenza pandêmica (H1N1) 2009. Um desses especialistas, que validaram as 
escolhas do governo brasileiro, é David Uip, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, vinculado 
ao governo do estado de São Paulo, que classificou de “muito competente” a atuação do governo 
brasileiro na prevenção da doença. 

“A política do Ministério da Saúde é absolutamente adequada”, afirmou Uip, que também elogiou 
a proatividade do MS ao aconselhar que idosos com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos de 
idade, gestantes, pessoas com imunodepressão (pacientes com câncer, em tratamento para Aids ou em 
uso regular de corticoide), diabetes, cardiopatia, doença pulmonar ou renal crônica adiassem viagens 
para os Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina e Austrália, países onde havia transmissão 
sustentada de influenza pandêmica (H1N1) 2009.

Para ele, os números de casos no Brasil e em outros países confirmaram a pertinência das ações 
adotadas pelo governo brasileiro, em parceria com estados e municípios, até aquele momento. O infec-
tologista chamava atenção para o fato de que o Brasil, com aproximadamente 200 milhões de habi-
tantes, ter confirmado 240 casos da nova gripe, enquanto que países menos populosos e com menor 
extensão territorial registraram um número maior de casos.

Entre os pontos positivos apontados pelo infectologista David Uip, na atuação das esferas de governo 
federal, estadual e municipal para o enfrentamento da nova pandemia, estavam a investigação epidemioló-
gica – que permitiu a detecção e tratamento de casos, o diagnóstico oportuno da doença e a criação de uma 
rede de hospitais de referência para o atendimento de pacientes. Segundo Uip, o governo estava preparado 
por conta da elaboração do plano de contingência de gripe aviária, ocorrida três anos antes. Para o presiden-
te da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Juvêncio Furtado, a avaliação também foi positiva. Ele desta-
cou como importantes medidas de contingência como a intensificação da vigilância nos portos e aeroportos 
e a oferta de medicamentos para tratar os possíveis casos de influenza pandêmica (H1N1) 2009 no país.
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Juvêncio Furtado considerou adequada a recomendação do ministro da Saúde, José Gomes Tempo-
rão, sobre viagens ao exterior. “Não era uma recomendação alarmista. Era preciso ter bom senso nisso. 
Se não precisasse viajar, deveria esperar um pouco. Mas se a pessoa realmente tivesse um compromisso 
no exterior, ela deveria comunicar às autoridades, caso apresentasse sintomas da gripe”, afirmou Furtado.

Para ele, a partir daquele momento, o governo precisaria investir na capacitação dos profissionais 
de saúde dos pequenos municípios para melhorar o controle da doença. “Com isso, evitaríamos que 
todas as pessoas com suspeita de infecção fossem encaminhadas aos grandes centros onde havia 
hospitais de referência”, explicou o presidente da SBI.

Outra avaliação positiva foi a do médico infectologista, epidemiologista e professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo, Reinaldo Dietze, que classificou as medidas tomadas pelo Brasil como adequadas e 
capazes de conter o ritmo de transmissão da doença. No entanto, o médico alertou para a mutação do vírus. 

Ele declarou, na ocasião: “A grande expectativa é para a produção de uma vacina, o mais rápido 
possível. Acreditamos que, nos próximos meses, os grandes laboratórios iniciarão a produção. Certa-
mente, o Brasil estará entre os países parceiros com capacidade tecnológica para fabricar a vacina”.

 

3.11.2009

Realização da Cerimônia 
Comemorativa ao Centená-
rio de Josué de Castro e ao 
Centenário da Doença de 
Chagas, realizada durante o IX 
Congresso Nacional de Saúde 
Coletiva, promovido pela 
Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva 
(Abrasco), no Recife (PE), com 
a participação do presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, e do ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão.

O Ministério da Saúde 

fez várias atualizações do 

Protocolo de Influenza, 

disponível no site 

www.saude.gov.br/svs.
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Profissionais apoiam decisões do MS

11 de agosto de 2009 

Especialistas elogiaram a postura do Ministério da Saúde no controle da pandemia de influenza (H1N1) 
2009, em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados em 11 de agosto de 2009. Em quase 
cinco horas de debate, eles classificaram as decisões do ministério como responsáveis, ressaltando as 
ações de vigilância que retardaram a chegada do vírus H1N1 ao país e a importância do atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Alguns depoimentos realizados naquele momento:

Hoje, qualquer médico da rede pública e privada receita o medicamento contra influenza 

pandêmica H1N1 por meio de um prontuário simples, com ficha disponível na internet.  

O medicamento é acessível a todo paciente que tem indicação, dentro do protocolo do Minis-

tério da Saúde. Em São Paulo, temos com mais de 200 postos com o medicamento, bastando 

uma receita para recebê-lo gratuitamente. Acho que a política está adequada. Imagine se fosse 

o contrário, se, com uma receita, fosse possível comprar na farmácia. E quem não tem condição 

de comprar? Então, acredito que estão democratizadas a indicação e a disponibilização do 

remédio. (David Uip, diretor-geral do Hospital Emílio Ribas de São Paulo).

“O Governo Federal tem-se comportado com tranquilidade e de maneira correta na condução 
desse problema. O alarmismo não resolve. Temos de aprender a conviver com a nova gripe. Fala-se 
tanto da necessidade do medicamento, mas não falta Tamiflu no Rio Grande do Sul. Temos 67 mil 
tratamentos para uma previsão muito menor de casos – menos de 50 mil. Poderíamos propor o uso 
profilático do medicamento, mas não funciona assim. O Tamiflu não é uma fórmula mágica contra a 
doença; com ou sem o remédio teremos a nova gripe no país. Estamos medicando quem precisa do 
tratamento. E que fique claro: grávidas, idosos e crianças o recebem desde o primeiro dia de surgimen-
to dos sintomas.” (Osmar Gasparini Terra, secretário de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul).

“O Ministério da Saúde já tornou público o risco que a doença oferece às gestantes. Estima-se que 
o risco para esse grupo seja quatro vezes maior em relação aos outros pacientes e, por isso, as grávidas 
têm de receber o medicamento mais precocemente.” (José Geraldo Lopes Ramos, vice-diretor da Facul-
dade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul).

“O Sistema Único de Saúde está conseguindo dar respostas positivas mesmo dentro da adversida-
de da epidemia. Os secretários de saúde dos estados trabalham de maneira harmonizada, e isso se deve 
ao cuidado que o Ministério da Saúde teve desde a preparação para a epidemia. Precisamos preparar 
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o SUS para o futuro, com um maior aporte de recursos e garantia de assistência ao provo brasileiro.” 
(Jurandi Frutuoso Silva, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde).

 “O país está respondendo a cada nova necessidade colocada pela epidemia de influenza (H1N1) 
2009. As precauções-padrão foram tomadas, o que retardou a entrada da doença no Brasil. Medidas 
simples, como lavar as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, podem ajudar a evitar novos 
casos e reduzir o fluxo de pacientes que buscam ajuda nos pronto-socorros. As informações preci-
sam ser difundidas, convencendo da não-necessidade de todos os pacientes com sintomas fazerem o 
exame.” (Marco Aurélio de Oliveira Góes, coordenador do Núcleo de Doenças Transmissíveis da Secre-
taria de Saúde de Sergipe).

“A não-disponibilização do medicamento nas farmácias foi uma medida acertada do Ministério 
da Saúde. O Brasil está bem, em comparação com Argentina e Paraguai, países onde o medicamento 
está disponível nas farmácias. O governo acertou, mas estamos tendo problemas nos estados. Contudo, 
aprendemos muito em outras epidemias. Os agentes comunitários de saúde hoje fortalecem o SUS nos 
municípios. O SUS e o Ministério se engrandecem com a postura adotada.” (Deputado federal Alcenir 
Guerra, DEM/PR). 

OMS não recomenda antiviral para pessoas  
com sintomas leves ou sem fatores de risco

21 de agosto de 2009

Documento da OMS, com recomendações aos países sobre o uso de antivirais no tratamento de pacien-
tes infectados com o novo vírus influenza pandêmica (H1N1) 2009, reforça o protocolo que o Brasil 
vem adotando desde julho de 2009. Entre as recomendações está a de que “pacientes saudáveis, sem 
doenças complicadoras (comorbidades), não precisam ser tratados com antivirais”. 

4.11.2009 

Mobilização dos estados contra 
a dengue, iniciada em Pernam-
buco e na Bahia, com a parti-
cipação do ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, que 
reforçou as ações de prevenção 
entre comunicadores e gestores 
e profissionais de saúde.
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Diretor da OMS elogia transparência  
de autoridades brasileiras

2 de setembro de 2009

O número de mortes causadas pela influenza pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil não indica que a nova 
gripe seja mais letal aqui do que em outro país. Esta foi a avaliação de David Mercer, diretor-regional 
do Departamento de Doenças Infecciosas da OMS na Europa. Para o dirigente, um dos fatores que 
explicam o número de óbitos registrados no país é a transparência do governo em divulgar os casos.

David Mercer também considerou acertada a política do Brasil para indicação do medicamento 
Fosfato de Oseltamivir, seguindo as recomendações da própria OMS. De acordo com o protocolo do 
Ministério da Saúde, a droga não deve ser dada a todas as pessoas com sintomas de gripe. O medica-
mento é usado para tratar pacientes com doença respiratória aguda grave, pertencentes a grupos de 
risco para complicações por influenza ou que tiveram uma piora repentina no estado de saúde.

O especialista da OMS prestou essas informações à Agência Saúde em 2 de setembro de 2009, 
um dia depois de conceder entrevista a jornalistas em Lisboa (Portugal), onde participou de conferência 
para discutir novas estratégias de enfrentamento do vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009.
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Abrasco afirma que protocolo contra vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 2009 foi acertado 

10 de setembro de 2009

A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) divulgou, em 10 de setembro de 
2009, nota pública de apoio ao Protocolo de Manejo Clínico e Vigilância Epidemiológica da Influenza, 
publicado pelo Ministério da Saúde para orientar a assistência aos pacientes com sintomas de influenza 
pandêmica (H1N1) 2009, assim como a vigilância dos casos da nova gripe. A nota afirma que o proto-
colo clínico está absolutamente correto do ponto de vista técnico, e que este vem sendo adequado 
para enfrentar cada momento da Emergência de Saúde Pública de Relevância Internacional. A Abrasco 
acompanha as ações do Ministério da Saúde desde o início do processo pandêmico. 

Leia a seguir a íntegra do texto.

5.11.2009

Mobilização de gestores de saú-
de e da sociedade civil contra a 
dengue. O ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, partici-
pou no Ceará da mobilização 
de gestores e profissionais de 
saúde, além de comunicadores 
e formadores de opinião, no 
reforço às ações de combate 
à dengue. Esse foi o terceiro es-
tado visitado pela Caravana da 
Dengue, que percorreu mais 
de dez mil quilômetros e pas-
sou por nove estados, durante 
o mês de novembro. A ação 
começou em Pernambuco e 
se estendeu pelos estados do 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Amazonas, 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. 
 

Página da influenza 

no site do Ministério 

da Saúde contendo 

todas as informações 

produzidas sobre  

a doença.
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a abrasco vem atentamente acompanhando as condutas 
adotadas pelo Ministério da saúde (Ms) no curso do processo 
epidêmico de influenza. como tecnicamente recomendado, o 
comportamento do sistema de saúde em situações de epide-
mias ou pandemias causadas por novos agentes etiológicos 
deve-se modificar diante da evolução clínica e epidemiológica 
que a doença adquire em cada momento. as mudanças vão-se 
fazendo de acordo com as análises técnicas, realizadas a partir 
dos dados gerados no curso do evento e nas publicações cien-
tíficas produzidas em periódicos nacionais e internacionais. É 
assim no Brasil e é assim em todo o mundo, em que impera um 
procedimento regrado pelos avanços na área da saúde, coorde-
nado desde Genebra pela organização Mundial da saúde.

entre as novidades que acompanham o momento atual, 
destacamos, em particular, o que se pode considerar uma 
democratização do acesso à informação, antes monopólio 
da autoridade sanitária em cada país, e da oMs no contexto 
global. este movimento, que atende pelas designações de 
infodemiology e infoveillance, passou a incluir novas bases de 
dados de circulação livre (como proMeD e Google) e a cons-
truir um Mapa Global de alerta em Doenças (Health Map, 
http://www.healthmap.org/pt).

esses novos instrumentos permitem aos meios de comuni-
cação uma mais segura incursão pelos meandros das ações de 
saúde que vão sendo implementadas pelos governos em todo o 
mundo. Não causa, portanto, espanto verificar que se transfor-
maram em manchetes retumbantes algumas das ocorrências 
recentes que acompanham a epidemia de influenza a (H1N1) 
no Brasil. em particular, a propalada mudança na política do 
Ministério da saúde quanto ao tratamento medicamentoso.  
o medicamento (Oseltamivir), em uso contra o vírus da influen-
za H1N1, até o presente momento, vem sendo adquirido com 
recursos públicos e distribuído para estados e municípios para 
ser utilizado de acordo com indicação do médico assistente 
que, seguindo as orientações do Ms, garante, a cada caso, que 
seja administrado quando de fato se faça necessário.

essa iniciativa do Ministério da saúde visa a garantir 
medicamento para todos os brasileiros que venham a ser 
acometidos pela doença, e a evitar que seu uso indevido e 
em larga escala seja responsável pelo desenvolvimento de 
resistência do H1N1 a este fármaco, como já vem sendo 
descrito em trabalhos científicos para os vírus da gripe sazonal 
e também para a própria influenza H1N1. a rede de serviços 
de saúde do país – pública (sus), privada e conveniada – vem 
envidando todos os esforços para atender e tratar os casos, de 
acordo com o conhecimento científico vigente.

Nas sociedades capitalistas, tem sido considerado um 
direito das indústrias farmacêuticas disponibilizarem seus 
produtos no mercado. De acordo com notícias veiculadas 
na imprensa, o Oseltamivir poderá ser disponibilizado nas 
farmácias brasileiras em 2010. Nesse sentido, a abrasco tem 
absoluta confiança e certeza que se o Ministério da saúde 
eventualmente vier a tomar esta decisão ele o fará junto com 
agência Nacional de Vigilância sanitária (anvisa), adotando 
todas as providências no sentido de elaborar e implantar 
marco regulatório para que este medicamento só venha a ser 
adquirido pela população mediante receita médica, em acordo 
com indicações técnicas normatizadas em estrita concordância 
com conhecimentos emanados da literatura científica e das 
orientações da organização Mundial de saúde.

a abrasco participou do encontro de especialistas, 
convocado pelo Ministro da saúde, em 3 de agosto último 
(2009), que reviu e ratificou as estratégias adotadas, e enten-
de que para elaborar recomendações em caráter nacional para 
atender a população não deve haver espaço para especula-
ções inoportunas.

por tudo isso, a abrasco considera o protocolo clínico do 
Ministério da saúde, do ponto de vista técnico, absolutamente 
correto e adequado para enfrentar cada momento da emer-
gência de saúde pública de relevância internacional a que e 
humanidade está submetida nesse momento.

Nota púBlica Da aBrasco soBre o trataMeNto 
Da iNflueNza paNDêMica (H1N1) 2009
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investimentos financeiros

Ministério da Saúde pede R$ 141 milhões  
para intensificar ações contra nova gripe

4 de maio de 2009

O Grupo Executivo Interministerial (GEI) aprovou o envio à Casa Civil de uma minuta de medida provi-
sória para liberação de crédito suplementar de R$ 141 milhões, destinados a intensificar as ações de 
prevenção da influenza pandêmica (H1N1) 2009. O grupo, que acompanhou a situação da pandemia 
no Brasil e no mundo, era formado por representantes de oito ministérios e da Presidência da República.

O anúncio foi feito pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Penna, 
em 4 de maio de 2009. De acordo com o secretário, o Ministério do Planejamento iria preparar uma 
medida provisória. “A verba suplementar será usada para ampliar a atenção à saúde, instalar salas de 
situação nos portos brasileiros e reforçar a informação publicitária no país”, disse ele naquela data.

Governo destina R$ 129,5 milhões para combater 
vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009

21 de maio de 2009 

O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 129,5 milhões para as ações de preven-
ção, preparação e enfrentamento da pandemia de influenza (H1N1) 2009. Medida provisória publicada 
no Diário Oficial da União em 21 de maio de 2009 determinou que o valor fosse repassado para que 
seis órgãos do Executivo tomassem as providências necessárias para conter a doença.

Do total de recursos, R$ 102,4 milhões destinaram-se a reforçar as ações executadas pelo Ministério 
da Saúde (Quadro 5). Eles foram utilizados na compra de equipamentos de proteção individual (máscaras, 
luvas, capote, gorro e avental); para atividades em portos, aeroportos e fronteiras; publicidade; aquisição de 
kits para diagnóstico laboratorial e de insumos para a produção de medicamentos, entre outras prioridades. 

16.11.2009 

Compra, pelo MS, do lote ini-
cial de 40 milhões de doses da 
vacina contra a influenza pan-
dêmica (H1N1) 2009, utiliza-
das em 2010. O investimento, 
no valor aproximado de R$ 
444,7 milhões (o equivalente 
a 257,2 milhões de dólares), 
utilizou recursos do crédito 
suplementar de R$ 2,1 bilhões, 
liberados pelo governo brasi-
leiro para as ações de enfreta-
mento da nova pandemia. 
O preço unitário de 6,43 
dólares gerou uma economia 
de 22,8 milhões de dólares (R$ 
39,4 milhões), com base no 
preço de referência internacio-
nal de 7 dólares por dose.
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Quadro 5. Especificação dos recursos destinados ao Ministério da Saúde.

Órgão Valor (R$)

presidência da república 4.297.000

Ministério da fazenda 8.300.000

Ministério da saúde 102.400.000

Ministério do Meio ambiente 2.197.000

Ministério do Desenvolvimento agrário  5.161.000

Ministério da Defesa 7.172.000

total  129.527.000

Medida provisória libera  
recursos para enfrentar nova gripe

6 de outubro de 2009

O Diário Oficial da União publicou, em 6 de outubro de 2009, medida provisória que liberou crédito 
suplementar no valor de R$ 2,1 bilhões para a compra de vacinas e medicamentos contra a nova gripe, 
além de equipamentos e material de diagnóstico, ampliação de leitos de UTI, capacitação profissional 
e pesquisa sobre o novo vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009. Do total, R$ 1,06 bilhão foi usado 
na aquisição de vacinas, distribuídas no primeiro semestre de 2010. 

Com os recursos autorizados pela medida provisória, o Ministério da Saúde também reforçou o 
estoque de medicamentos contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009, adquirindo mais 11,2 milhões 
de tratamentos, um investimento de R$ 483,6 milhões. Parte dos medicamentos (dois milhões de 
tratamentos) foi produzida pelos laboratórios oficiais – do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sob 
a supervisão do Laboratório de Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As instituições 
militares receberam investimento de R$ 20 milhões em infraestrutra.
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articulação internacional

Brasil defende que inovações contra influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 sejam públicas 

18 de maio de 2009

O Brasil e o México lideraram, em 18 de maio de 2009, pressão junto à Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para que as inovações tecnológicas que permitam aprimorar a detecção do vírus da influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 e o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e insumos para seu diagnós-
tico sejam tratados como bens públicos. A mobilização marcou o dia de abertura oficial da 62ª Assem-
bleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, na Suíça. A Argentina foi um dos países que corroborou 
a proposta brasileira.

Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o debate sobre o acesso a medicamentos, vaci-
nas e insumos para diagnóstico divide-se em duas questões. A primeira trata dos benefícios obtidos 
pela rede mundial de vigilância de influenza, composta por laboratórios oficiais, centros e institutos. 
São informações provenientes dos diversos sistemas públicos e analisadas por instituições credenciadas 
pela Organização Mundial de Saúde. “Nesse caso, os dados devem ser tratados como bem público da 
comunidade internacional”, afirma o Ministro da Saúde. 

Em segundo lugar, sustenta o ministro Temporão, refere-se às inovações do setor privado e das 
instituições públicas produtoras (e não ligadas à rede mundial), que recebem atenção da OMS. Para ele, 
o organismo internacional deve articular licenças voluntárias para a produção em países capacitados, 
em especial aqueles em desenvolvimento. A ideia é estimular a construção de um modelo descentra-
lizado, que permita o acesso ao tratamento, diagnóstico e/ou medidas preventivas, como no caso da 
vacina, em momento oportuno.

18.11.2009

Abertura da Oficina de Comu-
nicação e Vigilância em Saúde, 
parte dos eventos da nona 
edição da Mostra Nacional de 
Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças (IX Ex-
poepi). O encontro foi aberto 
pela jornalista Vanessa Borges, 
coordenadora do Núcleo de 
Comunicação (Nucom) da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS), do Ministério da 
Saúde, e contou com a parti-
cipação de representantes da 
área de Comunicação de várias 
Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde do País. 
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Vitória na assembleia da OMS

21 de maio de 2009 
 
A delegação brasileira conseguiu aprovar, em 21 de maio de 2009, na Assembleia Mundial da 
Saúde, em Genebra, Suíça, resolução que recoloca o tema de compartilhamento de informações 
sobre a influenza pandêmica (H1N1) 2009 e todas as novas gripes na agenda de debates, em âmbito 
mundial. A medida barrou a tentativa de um grupo de países de encerrar as negociações sobre o 
tema. A resolução coloca a Organização Mundial de Saúde (OMS) no papel de articuladora inter-
nacional para promover e facilitar o acesso a dados sobre o vírus, além de medicamentos, vacinas e 
insumos para diagnóstico.

O texto recebeu o apoio de todos os países da África e da América do Sul, além de representantes 
da Ásia, como Indonésia e Tailândia. Antes disso, um grupo de países havia tentado impedir o avanço 
das negociações sobre o tema. O objetivo era evitar a formalização de regras e resoluções. Em troca, 
abriam a possibilidade de negociar, de maneira informal, pendências relacionadas à propriedade inte-
lectual sobre os vírus analisados pela rede mundial de vigilância coordenada pela OMS.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, comemorou a aprovação da resolução. “A medida 
traz transparência ao processo de negociação e acesso às informações sobre gripes pandêmicas, como 
a influenza pandêmica H1N1. Ela reforça um modelo inclusivo e que deve beneficiar todos os países, em 
especial aqueles em desenvolvimento”, afirmou. Em seu discurso na abertura da assembleia, Temporão 
havia defendido que as informações e benefícios obtidos pela rede mundial de vigilância fossem trata-
dos como bens públicos.

Pelo texto aprovado, todos os entendimentos obtidos serão aplicados imediatamente e as brechas 
pendentes serão debatidas em reuniões que agreguem todos os países interessados. A partir deste 
modelo, serão redigidos documentos com normas claras e vinculação de compromissos entre os países. 

A intenção do Brasil, ao liderar o processo, foi tornar disponíveis todas as informações sobre a 
influenza pandêmica (H1N1) 2009 e outros vírus novos. A partir de agora, será possível realizar rodadas 
de negociações, promovidas pela OMS, sobre transferência de tecnologia e redução de preços de medi-
camentos, insumos para diagnóstico e vacinas, quando estas forem desenvolvidas.
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ações de comunicação

Influenza pandêmica (H1N1) 2009 aumenta  
em 61% ligações para o Disque-Saúde 

15 de maio de 2009

A pandemia de influenza (H1N1) 2009 elevou em 61% as ligações para os teleatendentes do Disque-
Saúde (0800 61 1997), entre 27 de abril e 6 de maio de 2009. O sistema, um dos principais canais do 
Ministério da Saúde para esclarecer as dúvidas da população, oferece dois tipos de atendimento: um 
eletrônico, com mensagens previamente gravadas – unidade de resposta automática (URA); e outro de 
interação com os teleatendentes, que receberam treinamento específico sobre o tema. 

Entre a última semana de abril e a primeira de maio de 2009, foram registradas 277.917 liga-
ções. Desse total, 15% (41.433 ligações) foram transferidos para o teleatendimento. O restante 
optou pela resposta automática. Entre 1º e 26 de abril de 2009, antes do alerta da pandemia por 
influenza (H1N1) 2009, o Disque-Saúde, por meio dos atendentes ou mensagem eletrônica, recebia 
em média 19.400 ligações por dia. 

A partir do alerta, entre 27 de abril e 2 de maio de 2009, essa média subiu para 34.500 ligações 
gerais, o que representou um aumento de 56% no total de ligações. A demanda direta aos teleatenden-
tes, antes com uma média diária de 3.900 ligações, passou para 6.400, uma elevação de 61%.

A maioria das pessoas que recorreu ao Disque-Saúde queria informações sobre a definição da 
influenza pandêmica (H1N1) 2009, seus sintomas, a situação da gripe no país e as medidas de preven-
ção que se deveriam adotar. Também buscaram recomendações aos que viajariam rumo aos países 
afetados e, neste caso, qual a orientação para se prevenir ou combater o vírus da influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. Tanto o acesso ao banco de informações prestadas pelos teleatendentes, quanto as 
mensagens eletrônicas na URA demonstraram que esses foram os assuntos mais demandados – defini-
ção, sintomas, e situação epidemiológica no Brasil. 

19.11.2009

Lançamento da publicação 
Saúde Brasil 2008, produzido 
pela SVS/MS. O estudo inédito 
analisou aspectos da saúde do 
brasileiro e do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
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Campanha tira principais dúvidas sobre vírus H1N1 

20 de julho de 2009 

Em 20 de julho de 2009, começou a ser veiculada nas emissoras de TV e de rádio, e em jornais uma 
nova etapa da campanha do Ministério da Saúde para reforçar, junto à população, a comunicação 
sobre influenza pandêmica (H1N1) 2009. Foram produzidos filmes e spots de rádio com informações 
que esclareciam sobre as formas de contágio, transmissão e tratamento da doença. 

Manter os brasileiros bem informados sobre a nova gripe foi uma das preocupações do Ministério 
da Saúde, desde que a OMS anunciou a disseminação global do vírus causador da doença. O investi-
mento estimado nessa etapa da campanha foi de R$ 5 milhões. A nova campanha atendeu às necessi-
dades de informação, identificadas em pesquisa realizada entre os dias 4 e 6 de julho de 2009, quando 
foram entrevistados 802 brasileiros. 

Os resultados do levantamento demonstraram o bom nível de informação do brasileiro sobre o 
vírus. As conclusões indicaram que 66% dos entrevistados conheciam os sintomas da influenza pandê-
mica (H1N1) 2009 e que 75% já viram alguma propaganda sobre a doença. Outros 67% avaliaram 

como positiva a comunicação coordenada pelo MS 
sobre o tema. As demandas feitas pelos entrevista-
dos, em citação espontânea, revelaram que as dúvi-
das mais recorrentes eram sobre contágio (15%), 
sintomas (15%) e prevenção (13%).

A campanha intitulada Tire suas dúvidas sobre a 
influenza A (H1N1) teve como protagonista o Doutor 
Bactéria, que explicou, em linguagem simples, por 
exemplo, como se pega a nova gripe e quando se deve 
procurar atendimento médico. Além disso, as peças 
orientaram o cidadão a não se automedicar e a procu-
rar um posto de saúde ou seu médico de confiança 
caso sentisse os sintomas da nova gripe: febre, tosse, 
dor de garganta e dificuldade para respirar. 

O início da 

pandemia causada 

pelo vírus da 

influenza pandêmica 

(H1N1) 2009, no 

México, deflagrou 

uma reação rápida 

do Brasil no combate 

a essa nova gripe.
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resuMo Das ações De coMuNicação

comunicação de risco

▶ Disque-Saúde (0800 61 1997): esclarecimentos sobre a doença, causada pelo 
vírus H1N1 – central com profissionais treinados.

▶ TV aberta: 918 inserções, e outras 502 nas emissoras de TV por assinatura 
sobre medidas de prevenção (Doutor Bactéria).

▶ Internet: orkut, twiter, facebook e sítios dos principais jornais.

▶ Rádio: 21.286 inserções em todo o país.

▶ Jornal: 225 inserções em jornais de todo o Brasil.

▶ Aeroportos: 62.800 inserções em TV de plasma e 488.800 nos monitores 
dos aeroportos.

▶ Hotsite sobre a doença, com mais de 1.452.508 acessos até 6 de agosto 
(www.saude.gov.br).

publicidade

▶ 2,6 mil comerciais de TV.

▶ 55 mil spots de rádio.

▶ 79 anúncios nos principais jornais do país.

▶ 38 anúncios nas revistas de maior circulação.

▶ 87 milhões de visualizações nos principais portais e sítios verticais.

▶ Inserções em cinema, TVs de plasma em shoppings, hospitais, ônibus e  mobiliário 
urbano das principais cidades do país.

▶ Emitidas cerca de 100 mil mensagens para celulares e e-mails avisando sobre 
as datas de vacinação para quem se cadastrou.

19.11.2009

Abertura oficial da nona 
edição da Mostra Nacional de 
Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças –  
9ª Expoepi, que prestou uma 
justa homenagem a mais de 
70 pessoas que, entre tantos 
outros valorosos profissio-
nais, fizeram, e fazem, parte 
da história da saúde pública 
brasileira e da construção 
do próprio Sistema Único de 
Saúde, o SUS. 



168 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

capacitação profissional

Saúde promove atualização de  
profissionais e gestores sobre nova gripe

4 de março de 2010

Seiscentos gestores de saúde e representantes de instituições de ensino de todo o país participaram 
de encontro para atualização profissional em saúde, visando a atuar na segunda onda da pandemia 
de influenza (H1N1) 2009. Durante o evento, organizado pelo Ministério da Saúde e pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (Opas), foi entregue a versão preliminar de um material denominado 
Vademecum da Influenza, formado por um DVD contendo um manual de manejo clínico, vídeos 
instrucionais e artigos científicos, usados também na promoção de cursos de qualificação profissional. 
O encontro aconteceu em Brasília, em 4 de março de 2010.

Os participantes do encontro tiveram uma semana para avaliar o material e enviar sugestões, 
posteriormente consolidadas pelo grupo de trabalho coordenador pelo Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva (Nescon), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A elaboração do material preli-

Informações 

atualizadas sobre 

a nova gripe foram 

repassadas a 600 

gestores e profissionais 

de saúde em evento 

realizado em Brasília.
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minar foi coordenada pelas Secretarias de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES) e de 
Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério, em parceria com a UFMG. A versão final foi enviada a apro-
ximadamente 300 mil médicos e 292 mil enfermeiros, uma parceria entre o Ministério da Saúde e os 
Conselhos Federais de Medicina (CFM) e de Enfermagem (Cofen).

Participaram do encontro representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais (Conass) e Municipais de Saúde (Conasems), Conselhos 
Federais de Medicina (CFM) e de Enfermagem (Cofen), Associação Médica Brasileira (AMB) e Associação 
Brasileira de Enfermagem (Aben).

Também estiveram presentes membros do Grupo Executivo Interministerial, de sociedades das 
especialidades médicas e de representantes da Escola Técnica de Saúde (ETSUS); da Organização Pan-
Americana da Saúde; diretores de hospitais de ensino; coordenadores de cursos de medicina e de 
enfermagem; coordenadores estaduais e municipais de Vigilância Sanitária e de Educação e Vigilância 
em Saúde; além de coordenadores das redes de educação à distância do Ministério da Saúde nas 
universidades Telessaúde Brasil, UnA-SUS e Rede Universitária de Telemedicina (Rute).

Profissionais são capacitados para enfrentar o vírus 
da influenza pandêmica (H1N1) 2009 no inverno

18 e 19 de junho de 2010

O Ministério da Saúde promoveu, nos dias 18 e 19 de junho de 2010, em Brasília, um curso de prepara-
ção para 500 profissionais de todo o país, visando a capacitar trabalhadores que atuaram no enfrenta-
mento da influenza pandêmica (H1N1) 2009 durante o inverno de 2010. Esses profissionais trabalham 
no Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em unidades básicas de saúde, equipes de Saúde da 
Família, em serviços de média e alta complexidade, em hospitais e no atendimento de urgência e emer-
gência (Samu/192); e também em instituições públicas de ensino. Participaram, ainda, coordenadores 
estaduais de Vigilância em Saúde e da Política Nacional de Educação Permanente.

Os profissionais atuaram como multiplicadores em seus estados, repassando as informações rece-
bidas durante o encontro a outros trabalhadores, por meio de capacitações locais. Durante o curso, foi 
distribuído um material denominado Vademecum da Influenza, composto por um DVD que contém 
manual com protocolos de tratamento e de manejo clínico de pacientes, vídeos instrucionais e artigos 
científicos. Esse material serviu de base para a promoção regional de cursos de qualificação profissional 
e está disponível no site www.saude.gov.br. 

20.11.2009

Encerramento, em Brasília 
(DF), da IX Mostra Nacional 
de Experiências Bem-sucedi-
das em Epidemiologia, Pre-
venção e Controle de Doenças 
(Expoepi). Antes de fazer o 
anúncio oficial dos vencedo-
res da mostra, o secretário de 
Vigilância em Saúde, Gerson 
Penna, enfatizou que “as inves-
tigações apresentadas só foram 
possíveis graças ao trabalho 
integrado entre as equipes téc-
nicas da SVS e das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saú-
de, que atuam com o espírito 
de servir à saúde pública, com 
dedicação e profissionalismo”.
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Ministério da Saúde orienta trabalho  
das equipes de Saúde da Família

13 de agosto de 2009

O Ministério da Saúde elaborou material específico sobre prevenção de influenza pandêmica (H1N1) 2009 
para atenção primária, principalmente para as equipes de Saúde da Família. Nesse sentido, eles contaram 
com recursos importantes para o combate à nova gripe: um guia de bolso, um fluxograma de atendimen-
to ao paciente com suspeita de infecção, um cartão de acompanhamento ambulatorial e um documento 
com diretrizes para o enfrentamento da pandemia. As orientações para atendimento de pacientes com 
gripe e os cuidados necessários para conter o avanço da doença pela atenção primária à saúde podem ser 
acessados na página http://dtr2004.saude.gov.br/dab/influenza.php, dentro do Portal Saúde.

O guia de bolso apresenta, de forma objetiva, temas como fatores de risco para agravamen-
to do quadro de saúde, sintomas da doença, cuidados a serem tomados pela família e prescrição 
de medicamentos. O fluxograma de atendimento orienta para as medidas a serem tomadas desde 
o acolhimento ao paciente na unidade de saúde até o encaminhamento para a internação, caso 
seja necessário.

A proposta é que os profissionais das equipes de saúde da família tenham esses materiais sempre 
em mãos para a tomada de decisões clínicas. “Com essas orientações, esperamos agilizar e qualificar o 
atendimento de pacientes com sintomas de gripe pelas equipes de Saúde da Família, além de reforçar 
as medidas de prevenção junto à população”, destacou à época a diretora do Departamento de Aten-
ção Básica do Ministério da Saúde, Claunara Mendonça.
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aquisição de insumos 

Ministério da Saúde recebe  
50 mil tratamentos para a nova gripe 

21 de julho de 2009

O primeiro lote contendo 50 mil tratamentos contra influenza pandêmica (H1N1) 2009, adquirido 
pelo Ministério da Saúde, chegou em 21 de julho de 2009. Eles foram distribuídos aos 68 hospitais de 
referência de todo o país para o atendimento aos pacientes com a nova gripe. Uma segunda leva dos 
remédios, mais 50 mil, foi entregue em 15 de agosto. E outros 750 mil tratamentos chegaram em 30 de 
setembro. O Laboratório de Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), produziu outros 
150 mil tratamentos para uso no fim do mês de setembro. Ao todo, foram um milhão de tratamentos.

Cada um dos tratamentos é composto por dez comprimidos 
de Fosfato de Osetalmivir, suficiente para uma pessoa. A remessa 
distribuída superou o número de casos graves, segundo o diretor de 
Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage. O 
remédio é indicado apenas para essa parcela, que representa menos 
de 5% dos pacientes com sintomas. “É esperado um aumento da 
procura pelo remédio no inverno, quando a doença atinge um maior 
número de pessoas. Recebemos quantidade suficiente para atender 
a essa demanda”, destacou Hage à época. 

23.11.2009

Lançamento, no Maracanãzi-
nho, da campanha Rio Contra 
Dengue Verão 2009/2010, com 
a participação do ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 
A campanha contemplou ações 
de mobilização nos municípios 
do estado do Rio de Janeiro 
para combate ao mosquito 
transmissor da doença.

O Fosfato de Oseltamivir 

foi distribuído aos 

hospitais de referência 

de todo o país.
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Ministério envia 15 mil tratamentos  
para Rio Grande do Sul 

22 de julho de 2009 

O Ministério da Saúde enviou à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul 15 mil tratamentos contra 
influenza pandêmica (H1N1) 2009 em 22 de julho de 2009. O estado foi o primeiro a receber trata-
mentos do lote de 50 mil que chegou no dia 21 de julho aos depósitos do governo federal. Os medica-
mentos foram encaminhados aos 11 hospitais de referência do estado para o atendimento de pacientes 
com a nova gripe. Também foram enviados insumos para o estado da Bahia. 

O Ministério da Saúde investiu, até aquele momento, mais de R$ 163 milhões na aquisição de 
matéria-prima, na infraestrutura e em medicamentos – R$ 87 milhões na compra, em 2006, das nove 
toneladas de matéria-prima para fabricação do Oseltamivir; R$ 60,5 milhões na compra de tratamentos 
de um laboratório farmacêutico; e R$ 15 milhões na compra de respiradores e monitores.

 

Antiviral produzido por Farmanguinhos  
começa a ser distribuído

30 de julho de 2009 

O Ministério da Saúde começou a entregar aos estados, em 30 de julho de 2009, o primeiro lote do 
Fosfato de Osetalmivir para o tratamento da gripe provocada pelo vírus da influenza pandêmica (H1N1) 
2009, produzido no Brasil pelo Laboratório de Farmanguinhos (Fiocruz/RJ). Ao todo, foram 2,1 milhões 
de cápsulas, que corresponderam a 210 mil tratamentos. 

Esta produção foi feita a partir de matéria-prima adquirida pelo Ministério da Saúde em 2006, 
para prevenir uma possível epidemia de gripe aviária. Esse estoque foi suficiente para produzir um total 
de nove milhões de tratamentos. Os 210 mil tratamentos se somaram a outros 50 mil prontos para uso, 
entregues por um laboratório privado que vendeu o produto ao Ministério da Saúde. 
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Brasil compra 83 milhões de doses de vacina 
contra influenza pandêmica (H1N1) 2009

5 de janeiro de 2010 

O Ministério da Saúde fechou acordo com três diferentes fornecedores de vacina contra o vírus da influen-
za pandêmica (H1N1) 2009, visando a garantir ao país a aquisição total de 83 milhões de doses para a 
estratégia de vacinação contra essa gripe, realizada entre março e abril de 2010. Os laboratórios enviaram 
as doses ao Ministério de maneira escalonada, entre janeiro e março. O investimento total do Ministério 
da Saúde, responsável também pela distribuição das vacinas aos estados, foi de R$ 1,006 bilhão.

Obedecendo a um contrato, o Fundo Rotatório de Vacinas da Organização Pan- Americana de 
Saúde (Opas) forneceu dez milhões de doses ao Brasil, representando um investimento de 70 milhões 
de dólares, ao custo de sete dólares por dose, o equivalente a R$ 122,5 milhões.

O Ministério da Saúde já havia comprado, em novembro de 2009, o primeiro lote de vacinas, 
com 40 milhões de doses, fornecidas pelo laboratório Glaxo SmithKline (GSK). A compra foi fechada 
com base no menor preço, apresentado pelos concorrentes em um processo de compra emergencial. 
O custo unitário da dose, nesta compra, foi de 6,43 dólares, representando um investimento global de 
257,2 milhões de dólares (cerca de R$ 444,7 milhões).

Além disso, o Ministério da Saúde encomendou 33 milhões de doses do Instituto Butantan, cuja 
primeira remessa, de cerca de 600 mil doses, seria entregue ainda em janeiro de 2010. Essas doses 
foram negociadas pelo Ministério da Saúde, ao lado do Instituto Butantan, com o laboratório francês 
Sanofis-Pasteur, que já tem acordo de transferência de tecnologia com o Butantan para a vacina da 
gripe sazonal. 

O imunizante para influenza pandêmica (H1N1) 2009 foi fornecido pelo Butantan ao preço unitá-
rio de 7,6 dólares, representando investimento de 250,8 milhões de dólares (R$ 438,9 milhões). Esse 
valor unitário, o mais alto, incluía o custo da transferência de tecnologia para se produzir a vacina 
contra o vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil.

O Ministério também adquiriu 83 milhões de seringas e agulhas, ao custo de R$ 40 milhões. Os insu-
mos foram distribuídos às Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país durante a vacinação. Além disso, 
no final de 2009, foram repassados R$ 11 milhões para os estados iniciarem a preparação da vacinação.

23.11.2009 

Abertura, em Brasília (DF), 
do VIII Encontro Nacional 
de ONGs de Hepatites Virais, 
que discutiu a participação da 
sociedade civil na construção e 
aperfeiçoamento das políticas 
públicas para as hepatites vi-
rais, e o incentivo à prevenção, 
ao controle e ao tratamento 
das hepatites. O encontro 
promoveu a integração das 
ONGs que desenvolvem ações 
de mobilização social para o 
enfrentamento das doenças, 
bem como a interação com os 
gestores da saúde, firmando 
pactuações que culminem com 
uma assistência adequada. 
Participaram do evento 44 enti-
dades representando 21 estados 
das cinco regiões brasileiras. 
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A estratégia de se elegerem 

grupos prioritários para

vacinar permitiu ao Brasil

reduzir a incidência da 

doença no país.

Campanhas de 

prevenção à nova gripe 

dirigiram mensagens 

aos diferentes 

públicos-alvos.

Secretário de Vigilância 

em Saúde, Gerson Penna, 

vacina o Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva contra 

a nova gripe.
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Medidas na segunda onda

Ministério da Saúde divulga estratégia  
nacional contra H1N1 no inverno de 2010

26 de janeiro de 2010

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou, em 26 de janeiro de 2010, a estratégia nacional 
para enfrentamento da influenza pandêmica (H1N1) 2009. Um dos principais pilares dessa estratégia, 
ao lado do reforço na rede de assistência, foi a vacinação para públicos prioritários, realizada em quatro 
etapas diferentes, entre 8 de março e 7 de maio. A expectativa era imunizar pelo menos 62 milhões 
de pessoas contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009. Uma parte das 83 milhões de doses da vacina 
adquirida pelo Ministério da Saúde foi reservada para o caso de haver alterações epidemiológicas, ao 
longo do inverno, e eventual necessidade de ampliar o público-alvo. 

A estratégia definida pelo Ministério da Saúde foi aprovada por entidades que representam profis-
sionais de saúde e especialistas. Representantes de 13 dessas instituições participaram de reunião com 
o ministro José Gomes Temporão, antes do anúncio das diretrizes adotadas pelo Brasil para o enfrenta-
mento da pandemia. “Essa é uma estratégia completa, que inclui a vacina, um instrumento poderoso 
para o controle da doença; e recursos para fortalecer a atenção básica, ampliar o número de leitos 
de UTI e aumentar o estoque de medicamentos para o tratamento da doença”, afirmou Temporão. 
“A estratégia é produto de uma grande discussão e debate com as próprias sociedades especialistas e 
houve um consenso em relação ao que foi definido”, acrescentou.

Cada uma das fases da estratégia de vacinação foi direcionada a um público específico: traba-
lhadores da rede de atenção à saúde e profissionais envolvidos na resposta à pandemia, indígenas, 
gestantes, pessoas com doenças crônicas e obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida), crianças de 
seis meses a dois anos de idade e adultos de 20 a 29 anos. As etapas da vacinação terminaram antes 
do início do inverno no país, quando se registra o maior número de casos de gripe.

Os 26 estados e o Distrito Federal receberam um número de doses proporcional à população dos 
grupos prioritários. Coube às Secretarias Estaduais de Saúde distribuir as vacinas aos municípios, obede-
cendo ao mesmo critério. As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde definiram conjuntamente os 
locais de vacinação. A imunização foi realizada ao mesmo tempo em todo o país. Foram utilizadas 36 
mil salas de vacina, nos 26 estados e no DF. 

 

24.11.2009

Divulgação dos dados do Le-
vantamento de Índice Rápido 
de Infestação por Aedes aegypti 
(LIRAa) 2009. A nova avalia-
ção nacional das informações 
sobre infestação por larvas do 
Aedes aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, revelou que 
dez cidades estão em situação 
de risco de surto da doença no 
Brasil. Isso significa que mais 
de 3,9% dos imóveis pesqui-
sados nesses municípios apre-
sentaram larvas do mosquito. 
Outras 102 cidades do país es-
tão em situação de alerta: nelas, 
entre 1% e 3,9% dos imóveis 
analisados registram infes-
tação. O LIRAa foi realizado 
entre outubro e novembro de 
2009, em 163 cidades de todas 
as regiões brasileiras.
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Definição de grupos

A vacinação de grupos prioritários seguiu parâmetros da OMS, que recomendou a imunização de traba-
lhadores de serviços de saúde, indígenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Mas o governo 
brasileiro foi além e, com base em critérios epidemiológicos, optou por acrescentar outros dois grupos 
aos já definidos: crianças entre seis meses e dois anos e adultos de 20 a 29 anos. No mundo, além do 
Brasil, apenas alguns países, como Estados Unidos e Canadá, optaram por imunizar grupos saudáveis. 

Os grupos prioritários foram definidos pelo Ministério da Saúde em parceria com sociedades cien-
tíficas, Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Associação Brasileira 
de Enfermagem (Aben), Conselhos de Secretários Estaduais (Conass) e Municipais (Conasems) de Saúde 
e com o Grupo Assessor do Programa Nacional de Imunizações. A observação da segunda onda pandê-
mica no Hemisfério Norte também foi um critério levado em conta.

Além dessas entidades, participaram da reunião com o Ministro da Saúde, antes do anúncio 
da estratégia de enfrentamento da segunda onda da nova gripe no país, a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia, as sociedades brasileiras de Cardiologia, de Endocrinologia e 
Metabologia, de Imunização, de Infectologia, de Medicina da Família e Comunidade, de Pediatria, de 
Pneumologia e Tisiologia, e o Núcleo de Educação e Saúde Coletiva.
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estratégia de operacionalização  
e resultados da vacinação

Ao todo, foram disponibilizadas 113 milhões de doses de vacina contra a nova gripe – sendo 91 
milhões contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009 e 22 milhões contra a gripe comum. O público-alvo 
total foi de 110 milhões de pessoas, das quais 92 milhões para a influenza pandêmica (H1N1) 2009 
e 18 milhões para a gripe comum. A expectativa do Ministério da Saúde era de imunizar pelo menos 
80% de cada público-alvo.

A primeira fase da vacinação contra a nova gripe ocorreu entre os dias 8 e 19 de março (Quadro 6). 
Nessa fase, foram imunizados os trabalhadores da rede de atenção à saúde, os profissionais envolvidos 
na resposta à pandemia e a população indígena. Entre esses trabalhadores estavam médicos, enfer-
meiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de labora-
tório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. A vacinação dos indígenas abrangeu a 
totalidade da população que vive em aldeias e foi realizada em parceria com a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa).

A segunda etapa, ocorrida entre 22 de março e 
2 de abril, abrangeu grávidas em qualquer período 
de gestação, pessoas com problemas crônicos (exceto 
idosos, que foram vacinados posteriormente) e crian-
ças saudáveis de seis meses a menos de dois anos 
de idade. Na lista, entram pessoas com doenças do 
coração, pulmão, fígado, rins e sangue; diabéticos; 
pessoas com debilitação do sistema imunológico; e 
obesos de grau 3. 

25.11.2009

Abertura da 2ª Oficina Regio-
nal para Discussão e Coleta 
de Subsídios de Revisão da 
Portaria MS nº 518/2004, 
promovida pela Coordenação-
Geral de Vigilância Ambiental 
(CGVAM). O documento 
em questão “estabelece os 
procedimentos e responsabi-
lidades relativos ao controle 
e à vigilância da qualidade da 
água para o consumo humano 
e seu padrão de portabilidade”, 
entre outras providências. 

Imunização de 

grupos prioritários 

fez parte da 

estratégia brasileira 

de combate ao 

vírus da influenza 

pandêmica (H1N1) 

2009, em 2010.
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As gestantes foram imunizadas nesse período, mas poderiam tomar a vacina em qualquer outra 
época. As crianças saudáveis de seis meses a menos de dois anos receberam, inicialmente, meia dose 
da vacina e, 30 dias depois, tomaram a outra meia dose. Adultos saudáveis de 20 a 29 anos formaram 
o público-alvo da terceira fase, realizada entre 5 e 23 de abril.

 A quarta etapa, de 24 de abril a 7 de maio, coincidiu com a campanha anual de vacinação contra 
a gripe comum. Nesse período, os idosos foram imunizados para a influenza sazonal, como todos 
os anos. Os que tinham doenças crônicas receberam também a vacina contra a influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. A estratégia foi elaborada de forma que a população dessa faixa etária se dirigisse aos 
locais de vacinação apenas uma vez.

Entre 10 e 21 de maio, ocorreu a quinta etapa de vacinação, voltada para adultos saudáveis de 
30 a 39 anos. Se houvesse alterações na situação epidemiológica e disponibilidade da vacina, outros 
grupos poderiam ser vacinados na quinta etapa da estratégia de imunização.

 

Quadro 6. Cronograma de vacinação dos grupos prioritários. Brasil, 2010.

Grupos prioritários Data da vacinação

trabalhadores da rede de atenção à saúde  
e profissionais envolvidos na resposta à pandemia 8 a 19/3

indígenas

Gestantes (mulheres que engravidaram após esta data 
poderiam ser vacinadas nas demais etapas da campanha)

22/3 a 2/4

Doentes crônicos – idosos com doenças crônicas foram 
vacinados em data diferente, durante a campanha anual  
de vacinação contra a gripe sazonal

22/3 a 2/4

crianças de seis meses a menos de dois anos 22/3 a 2/4

Jovens de 20 a 29 anos de idade 5 a 23/4

campanha Nacional de Vacinação do idoso – pessoas  
com mais de 60 anos vacinaram-se contra a gripe comum

aqueles com doenças crônicas também foram imunizados 
contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009

24/4 a 7/5

população de 30 a 39 anos 10 a 21/5

Fonte: SVS/MS
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Brasil supera meta e vacina mais de 89 milhões de 
pessoas contra influenza pandêmica (H1N1) 2009

17 de junho de 2010

O Brasil ultrapassou a meta de vacinar pelo menos 80% do público-alvo, na estratégia de imunização 
contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009. Considerando-se os dados atualizados até setembro de 
2010, dos 92 milhões de pessoas dos grupos definidos como prioritários, mais de 89 milhões já haviam 
recebido a dose da vacina, de acordo com os dados informados pelas Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, o que representa uma cobertura de 97%.

O total de pessoas imunizadas até junho de 2010 correspondia a mais 40% da população brasilei-
ra. O dado coloca o Brasil na condição de país que mais vacinou, em termos percentuais da população 
total, superando a proporção alcançada por países como Estados Unidos (26%), México (24%), Suíça 
(17%), Argentina (13%), Cuba (10%), França (8%) e Alemanha (6%). A vacinação contra a influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 é também a maior já ocorrida no mundo, ultrapassando a imunização contra 
a rubéola realizada no país, que alcançou 67 milhões de pessoas em 2008.

25 e 26.11.2009

Abertura do Curso de Capa-
citação para Investigação de 
Óbitos Suspeitos de Dengue, 
oferecido pelo Programa Na-
cional de Controle da Dengue 
(PNCD), para técnicos dos 
estados da BA, PA, CE, GO, 
MA, SE, SP, PE, MG, MT, 
RN e ES. O curso teve como 
objetivo capacitar os técnicos 
da Vigilância Epidemiológica 
das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde para in-
vestigação de óbitos suspeitos 
e/ou confirmados de dengue, 
oferecendo condições de se es-
clarecerem as causa do óbito o 
mais precocemente possível e  
tomar as medidas necessárias 
para se evitar novas mortes 
pela doença. 
 

O Vacinômetro é uma

ferramenta do sítio da

SVS que apresenta 

dados atualizados 

sobre coberturas 

vacinais, incluindo a 

campanha contra a 

influenza  pandêmica 

(H1N1) 2009  em todas 

as partes do país.
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Nos grupos populacionais específicos, a meta de vacinar pelo menos 80% do público-alvo foi 
atingida entre doentes crônicos, crianças menores de dois anos, adultos de 20 a 29 anos, trabalhado-
res de saúde e indígenas. À época, ainda não haviam atingido a meta os grupos formados por adultos 
de 30 a 39 anos (75% de cobertura), gestantes (77%) e crianças de dois anos a menores de cinco anos 
(40% de cobertura).

No caso das crianças menores de cinco anos, no entanto, a estimativa era de que a cobertura 
real fosse muito maior. Isso porque muitas delas podiam ser imunizadas junto com a faixa etária dos 
menores de dois anos, que atingiu 119% da cobertura. Além disso, parte das crianças menores de 
cinco anos de idade também foi vacinada na etapa dos doentes crônicos. Estima-se que cerca de 35% 
dos doentes crônicos de dois a nove anos estivessem na faixa de dois a quatro anos.

Em relação às gestantes, a cobertura alcançada ficou dentro do esperado, pois o público-alvo foi 
calculado com base na estimativa de nascimentos do SUS para todo o ano. O cálculo incluiu, portanto, 
gestantes que deram à luz antes da vacinação, mulheres que iam engravidar após a vacinação e as 
gestações que não chegaram ao fim.

Ministro Temporão 

em Encontro com as 

coordenadoras do PNI.
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impacto das medidas de proteção e controle

Cai número de casos graves e mortes  
por vírus da influenza pandêmica (H1N1)  
2009 após vacinação

28 de julho de 2010 

Uma análise preliminar dos números parciais da influenza pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil, realizada 
em julho de 2010, mostrou que o número de casos graves hospitalizados e de mortes vinha caindo 
continuamente desde o início de março, em todas as regiões. O período entre 28 de fevereiro e 6 de 
março, correspondente à semana epidemiológica (SE) 10, foi o que teve o maior número de casos 
hospitalizados em 2010: foram 79 ao todo. Entre 11 e 17 de julho (SE 28), não houve registro de casos 
internados por influenza pandêmica (H1N1) 2009.

A mesma diminuição foi observada em relação ao número de mortes: foram 11 óbitos, entre 21 
e 27 de fevereiro (SE 9) e nenhum caso fatal entre 4 e 17 de julho. A redução foi resultado direto da 
vacinação de 88 milhões de pessoas contra a influenza pandêmica (H1N1) 2009, entre 8 de março e 2 
de junho (Figura 34). Até julho de 2010, o número de casos graves e mortes foi menor do que em 2009, 
o que mostra a efetividade da vacinação no controle da doença (Figura 35).

1.12.2009

Comemoração do Dia Mundial 
de Combate à Aids. Com 
o slogan Viver com aids é 
possível. Com o preconceito não, 
as peças da campanha usaram 
imagens de beijos, um forte 
símbolo de amor e amizade 
que, no campo da aids, assume 
outras conotações: o beijo 
mostra que não se transmite 
o HIV dessa forma, que as 
pessoas que vivem com o 
HIV/aids podem e devem se 
relacionar com as demais, que 
a solidariedade precisa ser 
praticada. Pesquisas sobre o 
comportamento da população 
brasileira alertam para o fato 
de que, apesar de as pessoas

(continua)
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O sucesso das diversas 

campanhas de alerta e de 

informação refletiu-se na 

redução do número de casos 

graves e óbitos por influenza 

pandêmica (H1N1) 2009.
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possuírem informações 
sobre as formas corretas de 
prevenção do HIV/aids, o 
preconceito e a discriminação 
às pessoas vivendo com o 
HIV/aids ainda é muito forte 
na nossa sociedade. Por esse 
motivo, a campanha do MS 
tratou o preconceito como 
tema. Para a campanha, foram 
utilizadas mídias como TV, 
rádio, mobiliários urbanos e 
internet, além de cartazes e 
fôlderes. A arte dos materiais 
gráficos, como cartaz, folder 
etc, foram enviadas aos estados 
e municípios para reprodução 
local, o que, conforme 
actuação, vem sendo realizado 
desde 2007.

Figura 34. Casos graves hospitalizados por influenza pandêmica (H1N1) 2009. Brasil, 2010.
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Figura 35. Óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 2009. Brasil, 2010.
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Proatividade em territórios sob calamidade
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Haiti

terremoto no Haiti

Ministério da Saúde organiza  
assistência humanitária

Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7,0 na escala 
Richter atingiu o Haiti, país da América Central, destruindo a infraestru-
tura local e, segundo dados divulgados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), causando 222.500 óbitos, além de deixar 310.900 
feridos e mais de um milhão de desabrigados. O terremoto ainda 
provocou danos significativos nos serviços básicos (energia, água 
e saneamento) e nos setores de transporte, comunicação e saúde. 
Com uma área de 27,7 mil quilômetros quadrados e uma população 
de dez milhões de habitantes (2009), o Haiti é o país mais pobre das 
Américas e desde 2004 encontra-se sob intervenção de forças militares da 
Organização das Nações Unidas (ONU), com direção militar do Brasil.

Em virtude dos danos causados pelo terremoto, o governo federal instituiu o Gabinete de Crise, 
coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), destinado a organizar a assistência huma-
nitária do Brasil ao Haiti. Participaram desse Comitê de Crise os Ministérios da Saúde, da Defesa, das 
Relações Exteriores e do Planejamento, a Defesa Civil e a Casa Civil da Presidência da República.

Coube ao Ministério da Saúde a responsabilidade pela organização das ações de assistência huma-
nitária na área de saúde. Logo após essa definição, em 13 de janeiro de 2010, o coordenador de Vigi-
lância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Guilherme Franco Netto, deslocou-se para o Haiti 
com o objetivo de fazer uma avaliação inicial da situação de saúde e da capacidade de atendimento 
para subsidiar a atuação e o apoio do MS.

Nesse sentido, foi instituído por meio de Portaria GM n° 151, de 15 de janeiro de 2010, um Grupo 
de Trabalho (GT), no âmbito de Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde 
(Cievs), da Secretaria de Vigilância em Saúde, coordenado pelo Departamento de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST).

2.12.2009

O ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, durante a 
apresentação dos Resultados e 
Conquistas – Mais Saúde 2009, 
destacou os números positi-
vos obtidos pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) em 
2009, incluindo-se os progra-
mas destinados a combater as 
doenças transmissíveis, como 
a campanha realizada para 
eliminar a rubéola do Brasil, 
quando mais de 67 milhões de 
pessoas foram imunizadas. Ao 
lado do secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Gerson Penna, 
Temporão lembrou da forma 
singular como o setor de vigi-
lância em saúde enfrentou a 
pandemia de influenza (H1N1) 
2009, tornando-se exemplo 
positivo para os demais países. 
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Esse grupo teve como objetivo coordenar as ações da assistência humanitária e dele participaram, 
entre outros, representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); da Secretaria de Atenção à 
Saúde (SAS); da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE); do Gabinete do Minis-
tro (GM); da Secretaria-Executiva (SE); da Fundação Nacional de Saúde (Funasa); e da Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz). As ações do GT seguiram orientações do Gabinete de Crise do Governo Federal.

O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Guilherme Franco, 
explicou, na ocasião, que a resposta do setor saúde se daria em três fases. No curto prazo, o resgate de 
pessoas. A oferta de serviços de saúde temporários viria em seguida, com os hospitais de campanha e as 
atividades de prevenção e controle de doenças transmissíveis, uma etapa de médio prazo. Finalmente, 
seria feita a estruturação do sistema de saúde haitiano, um trabalho de médio a longo prazo.

Cidade de Porto 

Príncipe, em 14 de 

janeiro de 2010, 

após o terremoto.
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Voluntários

Instituições públicas ou privadas que queriam doar medicamentos, insumos de saúde ou enviar profis-
sionais de saúde para compor a ajuda brasileira ao Haiti contaram com um sistema na internet para 
cadastrar sua doação ou serviço. Profissionais de saúde autônomos também puderam se inscrever no 
cadastro-reserva do Ministério da Saúde.

plano para reestruturação

O Ministério da Saúde apresentou, em 21 de janeiro de 2010, o Plano de Auxílio à Reestruturação 
do Sistema de Saúde do Haiti. O plano incluía, entre outras ações, a construção de dez Unidades de 
Pronto-Atendimento (UPAs) e a aquisição de 50 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) para dar assistência na urgência e emergência. O projeto também previa a organiza-
ção da atenção básica, capaz de atender cerca de 80% dos agravos de saúde; a estruturação de Saúde 
da Família; e um reforço para a Pastoral da Criança.

10.12.2009 

Abertura oficial da 1ª Confe-
rência Nacional de Saúde Am-
biental (CNSA) em Brasília, 
com a participação do ministro 
do Meio Ambiente, Carlos 
Minc; da ministra-interina 
da Saúde, Márcia Bassit; e do 
secretário de Saneamento do 
Ministério das Cidades, Leode-
gar Tiscoski. Reunindo cerca 
de 1.500 pessoas de todo País, 
entre delegados, participantes 
e observadores internacionais, 
o evento teve como objetivo 
a formulação de diretrizes 
e ações estratégicas para a 
elaboração da Política Nacional 
de Saúde Ambiental. Durante 
a abertura, foram lançados 
o Compromisso pelo Meio 
Ambiente, Saúde e Saneamen-
to Básico e o Compromisso 
pela Qualidade do Ar e Saúde 
Ambiental. Os documentos 
mostram a consolidação das 
propostas de governo dos três 
ministérios responsáveis pela 
coordenação da CNSA. 

Voluntários, inclusive 

brasileiros, trabalharam 

no socorro às vítimas 

da tragédia.
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crédito extraordinário

O governo federal abriu, em 27 de janeiro de 2010, crédito extraordinário no valor de R$ 135 milhões 
para o Plano de Auxílio e Reestruturação de Saúde do Haiti. O projeto, apresentado pelo Ministério da 
Saúde, incluiu a construção de dez Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o envio de 50 ambulân-
cias para o país atingido por terremotos. 

envio de doações 

Foram enviadas ao Haiti 400 toneladas em doações de medicamentos, insumos, equipamentos e 
produtos para saúde, totalizando aproximadamente 8,4 milhões dólares.

Militares e 

profissionais de 

saúde foram 

enviados para ajudar 

no atendimento aos 

doentes, feridos e 

desabrigados.
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inundações em pernambuco e alagoas

Em junho de 2010, fortes chuvas atingiram Alagoas e Pernambuco, estados da região Nordeste. Em 
Alagoas, 28 municípios (27,4%) foram afetados: quatro decretaram Situação de Emergência (SE) e 15 
deles declararam Estado de Calamidade Pública (ECP). Em Pernambuco, foram 67 municípios: 30 em 
Situação de Emergência e nove em Estado de Calamidade Pública. A Figura 36 ilustra os municípios 
afetados nesses dois estados.

Figura 36. Municípios afetados pelas enchentes nos estados  

de Pernambuco e Alagoas, em junho de 2010.

Municípios afetados

PE

AL

Formatação: CNE/Cievs/SVS/MS.

Fonte: Defesa Civil Estadual, em 20/6/2010. 

22.12.2009

Publicação, no Diário Oficial 
da União, da Portaria n° 3.252 
da Vigilância em Saúde, que  
representa mais um marco 
importante para a consolida-
ção da descentralização das 
ações de Vigilância em Saúde 
no contexto do SUS. 
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O número de indivíduos afetados pelas enchentes chegou a 284.632. Desses, 181.018 eram de 
Alagoas, e 103.612 de Pernambuco. O número de desalojados chegou a 55.643 em Pernambuco, e 
a 47.897 em Alagoas, totalizando 102.420 pessoas. Os óbitos somaram 79 (34 em Alagoas e 17 em 
Pernambuco). A Tabela 15 ilustra a situação dos municípios afetados pelas chuvas até o último boletim, 
recebido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres de Alagoas (Cenad-AL) e pela 
Coordenação Estadual de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe).

Tabela 15. Informações da situação dos estados afetados pela enchente no Nordeste,  

segundo o município comprometido, número de indivíduos afetados, desalojados,  

desabrigados e os óbitos, em junho de 2010.

Estados
Municípios 

afetados

Indivíduos

Afetados Desalojados* Desabrigados** Óbitos

alagoas 28 181.018 47.897 26.618 34

pernambuco 67 103.612 55.643 26.966 17

total 87 284.632 102.420 53.415 79

Formatação: CNE/Cievs/SVS/MS.

*Pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que, não 
necessariamente, precisam de abrigos temporários.

**Pessoas cujas habitações foram destruídas pelo desastre ou estão localizadas 
em área de risco iminente de destruição e que necessitam de abrigos temporários 
para serem alojadas.

Fonte: Informações atualizadas pelo Cenad/AL e Sedec/PE. 

O setor Saúde foi bastante atingido em Pernambuco. Além de hospitais danificados/destruídos 
(cinco hospitais e cerca de 40 unidades de saúde), houve grande perda de medicamentos, vacinas e 
materiais de atendimento básico em saúde. Em Alagoas, só um hospital foi afetado; contudo, grande 
parte dos postos da Estratégia Saúde da Família ficou inativa nas cidades atingidas.
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Situação em Alagoas e Pernambuco  
é considerada Emergência de Saúde Pública 

Em função da magnitude, transcendência, intensidade do evento, da situação de risco para ocorrência 
de casos novos de doença (transmissíveis ou não) ou agravo (incomum ou inesperado) e da necessidade 
de resposta nacional coordenada, o acontecimento assumiu a classificação de Emergência de Saúde 
Pública de Importância Nacional (Espin) em ambos os estados. 

As inundações figuram entre os desastres de origem natural que mais danos ocasionam à saúde 
pública e ao patrimônio, com elevada morbimortalidade, em decorrência do efeito direto das enchen-
tes e das doenças infecciosas secundárias nos transtornos aos serviços públicos de saneamento básico, 
conforme o Plano de Contingência de Vigilância em Saúde Frente a Inundações. 

Comitê Operacional de Emergência

Diante da ocorrência desse evento, o Comitê Intersetorial de Monitoramento das Inundações reuniu-se, 
para discutir a situação e a consolidação das informações, na Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, foi formado o Comitê Operacional de Emergência (COE-Saúde), constituído por 
representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde; da Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS); da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE); da 
Secretaria Executiva (SE); da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa); e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A coordenação ficou sob 
responsabilidade da SVS, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador (DSAST).

5.1.2010

Acordo estabelecido entre 
o Ministério da Saúde e três 
diferentes fornecedores da 
vacina contra o vírus da 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009 garantiu a aquisição total 
de 83 milhões de doses para a 
estratégia de vacinação contra 
a influenza pandêmica, reali-
zada entre março e abril de 
2010. O investimento total do 
Ministério da Saúde, respon-
sável também pela distribui-
ção das vacinas aos estados, 
foi de R$ 1,006 bilhão. 
 

As populações das 

cidades arrasadas 

pelas águas receberam 

medicamentos para 

problemas como raiva, 

febre amarela, hepatite B 

e antitetânicos.
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objetivos do coe-saúde

▶ Monitorar o evento por estado afetado.

▶ Apoiar a organização de fluxos de informações junto à Rede Cievs.

▶ Analisar os dados coletados.

▶ Analisar e interpretar os dados processados.

▶ Tomar decisões baseadas em evidências.

▶ Avaliar a eficácia e a efetividade das medidas adotadas, os fluxos de dados 
e o método de monitoramento de agravos à saúde pós-evento.

▶ Fortalecer a capacidade institucional.

▶ Promover a interação com outras instituições.

▶ Preparar e reproduzir relatórios.

As inundações 

favorecem a 

contaminação de 

água, alimentos e 

reservatórios, além do 

risco de acidentes com 

animais peçonhentos.
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Saúde libera R$ 48,7 milhões para  
estados atingidos pelas enchentes

O governo federal autorizou a liberação de R$ 48,7 milhões para medidas emergenciais de recuperação 
e ampliação do acesso da população a serviços de saúde em Alagoas e Pernambuco, estados afetados 
por fortes enchentes. A Medida Provisória que formalizou a liberação dos recursos foi publicada em 25 
de junho de 2010.

Os recursos para a saúde, nos dois estados, se somam a outros R$ 500 milhões e foram utilizados 
na reconstrução da área física e na reposição de equipamentos de 94 Unidades Básicas de Saúde, sendo 
51 delas em Pernambuco e 43 em Alagoas; e de seis hospitais, dos quais cinco estão localizados em 
Pernambuco e um em Alagoas. Somente para a recuperação dessas unidades, foram previstos investi-
mentos da ordem de R$ 16,9 milhões.

A força das águas

destruiu casas e

prédios nas cidades

atingidas pela

enchente em Alagoas

e Pernambuco.

19.1.2010

Divulgada pelo diretor do 
Departamento de Vigilância 
Ambiental e coordenador do 
grupo de resposta do Minis-
tério da Saúde, Guilherme 
Franco Netto, a estratégia de 
ajuda às vítimas do terremoto 
no Haiti, que inclui: resgate 
de pessoas; oferta de serviços 
de saúde temporários, com os 
hospitais de campanha e ativi-
dades de prevenção e controle 
de doenças transmissíveis; e 
apoio à estruturação do siste-
ma de saúde haitiano.
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Situação de saúde pós-desastres  
em Alagoas e Pernambuco

Os desastres de origem ambiental, como as inundações, potencializam a ocorrência de doenças, sobre-
tudo as transmitidas por água, alimentos, vetores, reservatórios e animais peçonhentos. Este fato gerou 
a necessidade de se monitorar e intensificar as ações de vigilância em saúde de forma oportuna, coor-
denada e articulada com outros setores e com base em dados para a tomada de decisões.

O monitoramento iniciou-se na semana epidemiológica 21 (SE 21/2010). Os agravos monitorados 
precisavam ter, necessariamente, vínculo epidemiológico com o respectivo período das chuvas, identi-
ficados por pessoa, tempo e lugar.

O Comitê de Emergência Operacional monitorou a incidência e a prevalência de leptospirose, téta-
no acidental, acidentes por animais peçonhentos, doenças de transmissão hídrica e alimentar (doenças 
diarréicas agudas e hepatite A) e doenças de transmissão respiratória (varicela, difteria, coqueluche, 
sarampo, rubéola, meningite), além das ações desenvolvidas pela Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Vigiagua) e pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nos municípios afetados.

O monitoramento foi realizado por meio de avaliação semanal do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan); notificação imediata via fax, via telefone (0800 644 66 45) ou por 
e-mail (notifica@saude.gov.br) e do Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas 
Agudas (Sivep-DDA). 
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Ações realizadas

Gerais

▶ Deslocamento de 105 profissionais de saúde do MS (SVS e SAS) e do Grupo Hospitalar 
Conceição para os referidos estados, para realizar atendimento emergencial e avaliar os danos 
e necessidades.

▶ Envio de 16 toneladas de medicamentos para atender à população residente nas áreas atingi-
das, o suficiente para suprir aproximadamente 120 mil pessoas.

▶ Disponibilização de seis mil seringas.

▶ Envio de material educativo e de orientação à população: elaboração e envio de cartilhas 
(população e abrigos) e disponibilização de nove folderes por meio eletrônico, spots para rádio 
e texto com perguntas e respostas elaboradas pela equipe da SVS (Nucom, DSAST e Devep).

▶ Orientação e treinamento da equipe da Ouvidoria do MS (Disque-Saúde e perguntas e respos-
tas para o site), realizados pela equipe do Vigidesastres/CGVAM/DSAST/SVS.

alagoas

▶ Envio, em 25 de junho, de uma Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água (UMCQA) 
para apoiar as ações de controle e monitoramento da qualidade da água. Além da UMCQA 
e do respectivo motorista, também foram deslocados para o estado um laboratorista e um 
farmacêutico-bioquímico.

▶ Envio, em 23 de junho, de 22 kits de medicamentos, totalizando cinco toneladas, com capaci-
dade para atender a 33 mil pessoas.

▶ Envio de dez mil cartilhas Saiba como agir em caso de enchentes – para a população afetada.

▶ Envio de dez mil cartilhas Saiba como agir em caso de enchentes – abrigos.

▶ Disponibilização de nove spots para rádio com orientações à população sobre como evitar 
doenças nas situações de enchentes.

26.1.2010

Divulgada a estratégia nacional 
de enfrentamento contra a 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009. Um dos principais 
pilares dessa estratégia, ao lado 
do reforço na rede de assistên-
cia, foi a vacinação de grupos 
prioritários, realizada em cinco 
etapas, entre 8 de março e 21 
de maio. 
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Foram enviados os seguintes insumos

▶ Vacina contra raiva em cultura celular – uma dose: mil unidades.

▶ Imunoglobulina humana anti-hepatite B: 30 unidades.

▶ Imunoglobulina humana antirrábica: 100 unidades.

▶ Soro antirrábico humano: 500 unidades.

▶ Soro antielapídico: 50 unidades.

▶ Soro antitetânico: mil unidades.

▶ Diluente para vacina contra febre amarela – dez doses: três mil unidades.

▶ Vacina contra febre amarela – dez doses: três mil unidades.

▶ Diluente para vacina tríplice viral – dez doses: dez mil unidades.

▶ Vacina BCG intradérmico – dez doses: 50 mil unidades.

▶ Vacina contra hepatite B – 5ml: 60 mil unidades.

▶ Vacina tríplice viral – dez doses: dez mil unidades.

▶ Vacina dupla adulto – dez doses: 80 mil unidades.

▶ Vacina DPT + haemophilus – dez doses: dez mil unidades.

▶ Vacina oral de rotavírus humano unidose – uma dose: dez mil unidades.

▶ Vacina contra varicela – uma dose: 500 unidades.

▶ Vacina contra pólio inativa – uma dose: 20 unidades.

▶ Vacina DTP + haemophilus – cinco doses: 20 mil unidades.

▶ Vacina contra hepatite A – uma dose: 150 unidades.

▶ Vacina pneumocócica conjugada – sete valente – uma dose: 50 unidades.

▶ Soro antitetânico: 500 unidades.

▶ Imunoglobulina humana antitetânica: 500 unidades.
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pernambuco

▶ Disponibilização de 53 kits de medicamentos e insumos estratégicos, em 22 de junho, totali-
zando cinco toneladas, com capacidade para atender aproximadamente 80 mil pessoas desa-
brigadas e desalojadas.

▶ Envio de dez mil cartilhas Saiba como agir em caso de enchentes – para a população afetada.

▶ Envio de 15 mil cartilhas Saiba como agir em caso de enchentes – abrigos.

▶ Disponibilização de nove spots para rádio com orientações à população sobre como evitar 
doenças nas situações de enchentes.

29.1.2010
 
Lançamento da Revista Pan-
Amazônica de Saúde pelo Ins-
tituto Evandro Chagas (IEC), 
órgão de pesquisa e saúde 
pública da SVS/MS, no Au-
ditório da sede, em Belém. O 
evento contou com a participa-
ção da secretária-executiva do 
Ministério da Saúde, Márcia 
Bassit; do secretário de Vigi-
lância em Saúde do Ministério 
da Saúde, Gerson Penna; e da 
diretora do Instituto Evandro 
Chagas, Elizabeth Santos, além 
de políticos e representantes 
de instituições de ensino e pes-
quisa no âmbito nacional. A 
revista será editada no formato 
eletrônico, mas a sua primeira

(continua)

As inundações 

afetaram quase 285 mil 

pessoas em Alagoas e 

Pernambuco, causando 

destruição, mortes, 

doenças e prejuízos.
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Foram enviados os seguintes insumos

▶ Vacina contra raiva em cultura celular/vero – uma dose: 100 unidades.

▶ Imunoglobulina humana antirrábica: 200 unidades.

▶ Imunoglobulina humana antitetânica: 1.200 unidades.

▶ Soro antirrábico humano: 800 unidades.

▶ Soro antibotrópico: 300 unidades.

▶ Soro antibotrópico/crotálico: 300 unidades.

▶ Diluente para vacina contra febre amarela – cinco doses: cinco mil unidades.

▶ Vacina contra febre amarela – cinco doses: cinco mil unidades.

▶ Diluente para vacina tríplice viral – dez doses: 120 mil unidades.

▶ Vacina BCG intradérmico – dez doses: 120 mil unidades.

▶ Vacina contra hepatite B – 5ml: 100 mil unidades.

▶ Vacina tríplice (DTP) – dez doses: 50 mil unidades.

▶ Vacina tríplice viral – dez doses: 120 mil unidades.

▶ Vacina dupla adulto – dez doses: 12 mil unidades.

▶ Vacina tríplice acelular (DTPA) – uma dose: 150 unidades.

▶ Vacina DTP + haemophilus – cinco doses: 70 mil unidades.

▶ Vacina meningocócica conjugada grupo C – uma dose: 100 unidades.

▶ Vacina pentavalente – uma dose: 400 unidades.

▶ Vacina oral de rotavírus humano unidose – uma dose: 32 mil unidades.

Fonte: Informe Técnico Inundações no Nordeste, edição nº 4, junho de 2010, p. 5.
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edição também teve versão im-
pressa: foram 2.500 exempla-
res, distribuídos a instituições 
de ensino e pesquisa nacionais 
e internacionais. O perió-
dico será publicado em três 
idiomas – português, espanhol 
e inglês – e terá periodicidade 
trimestral.  
A Revista Pan-Amazônica 
de Saúde comportará artigos 
científicos nacionais e interna-
cionais. Voltada essencialmen-
te ao contexto da saúde, ela 
abrangerá temas relacionados 
à epidemiologia, entomologia, 
ecologia, antropologia, socio-
economia, imunobiológicos e 
meio ambiente.  

Folder informativo 

sobre prevenção 

de doenças 

distribuído nas 

cidades afetadas 

pelas enchentes, 

disponível no site 

da SVS.





Tempos 
inovadores



Novos mecanismos de gestão  
e execução orçamentária  
em Vigilância em Saúde
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Ações de grande envergadura na gestão  
da Secretaria de Vigilância em Saúde

▶ Novo marco normativo na gestão das ações de Vigilância em Saúde

 Portaria GM-MS nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009

▶ Incorporação dos agentes de endemias nas equipes de Saúde da Família

 Portaria GM-MS nº 1.007, de 4 de maio de 2010

▶ Despesas com imunobiológicos têm proteção constitucional 

 Item 63 do Anexo IV da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010

Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

Alguns marcos históricos recentes da Vigilância em Saúde

1975 Criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.

1991 Criação do Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi).

1999

Portaria GM/MS no 1.399: Descentralização das ações de epidemiologia e controle 
de doenças.

Pactuação na Tripartite.

Instituição do TFECD – Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças por UF.

2003 Criação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

2004
Portaria GM-MS no 1.172 (15/6/2004) – Regulamenta a NOB-SUS 1/96, no que se refere 
às competências da União, estados, municípios e Distrito Federal, na área de Vigilância 
em Saúde, define a sistemática de financiamento e dá outras providências.

Instituição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS. 

2009
Portaria GM-MS no 3.252 (22/12/2009) – Aprova as diretrizes para execução e 
financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, estados, Distrito Federal  
e municípios e dá outras providências. 

1.2.2010 

Anunciada a inclusão de duas 
novas vacinas no calendário 
básico de vacinação disponível 
na rede pública de saúde: a 
pneumocócica 10-valente e a 
antimeningococo C. A primei-
ra está disponível desde março, 
em todo o território nacio-
nal, e destina-se a proteger 
contra a bactéria pneumococo, 
causadora de meningites e 
pneumonias pneumocócicas, 
sinusite, inflamação no ouvido 
e bacteremia (presença de bac-
térias no sangue), entre outras 
doenças. A segunda foi dispo-
nibilizada a partir de agosto 
e imuniza contra a doença 
meningocócica. Inicialmente, 
as novas vacinas estão sendo 
aplicadas em crianças menores 
de dois anos de idade. A partir 
de 2011, elas farão parte do 
calendário básico de vacinação 
da criança, específico para os 
menores de um ano. 
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Novo marco normativo altera gestão  
da Vigilância em Saúde no âmbito do SUS

O processo de consolidação das ações de Vigilância em Saúde no SUS ganhou um novo marco normati-
vo com a publicação da Portaria GM-MS no 3.252, de 22 de dezembro de 2009. A nova norma atualiza 
as disposições contidas na Portaria GM-MS no 1.172, de 15 de junho de 2004. No âmbito da institu-
cionalização de novos mecanismos de gestão, esse ato constitui uma “virada” estratégica na esfera da 
Vigilância em Saúde. Dentre as inovações instituídas, destacam-se:

Amplitude do conceito de Vigilância em Saúde na perspectiva da integralidade da atenção, 
com ênfase nas dimensões individual e coletiva: 

Art. 1º A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da 
população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinan-
tes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo 
a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos 
problemas de saúde. 

Inclusão de novos componentes da Vigilância em Saúde, além da vigilância das doenças 
transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis e dos seus fatores de risco, vigilância 
ambiental em saúde e a vigilância da situação de saúde, já estabelecidos pela Portaria GM-MS nº 1.172, 
de 15 de junho de 2004:

▶ Promoção da saúde;

▶ Vigilância da saúde do trabalhador;

▶ Vigilância sanitária.

Substituição do paradigma da Certificação pelo Pacto pela Saúde, incluindo-se como diretrizes: 

▶ Regionalização solidária e cooperativa;

▶ Co-gestão no processo compartilhado e de articulação entre as três esferas de governo;

▶ Responsabilidade sanitária;

▶ Participação social.
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Integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, em consonância com 
as seguintes diretrizes:

▶ Compatibilização dos territórios de atuação das equipes, com a gradativa inserção das ações de 
Vigilância em Saúde nas práticas das equipes de Saúde da Família; 

▶ Planejamento e programação integrados das ações individuais e coletivas; 

▶ Monitoramento e avaliação integrada; 

▶ Reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de dispositivos e metodologias que 
favoreçam a integração da vigilância, prevenção, proteção, promoção e atenção à saúde, tais 
como linhas de cuidado, clínica ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos e protocolos, 
entre outros;

▶ Educação permanente dos profissionais de saúde, com abordagem integrada nos eixos da clíni-
ca, vigilância, promoção e gestão. 

Destaque para as emergências em Saúde Pública, cujo enfrentamento ficará sob responsabi-
lidade da Rede de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Rede Cievs), além da 
vinculação ao Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Reuniões técnicas permitiram a consolidação

do texto final da Portaria no 3.252/2009,

novo marco normativo das ações de 

vigilância em saúde, aprovada na reunião  

da CIT de dezembro de 2009.

2.2.2010 

Encerramento, em Vitória 
(ES), da Caravana Nacio-
nal de Combate à Dengue, 
coordenada pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 
O Espírito Santo foi o nono 
estado visitado nesta ação, que 
finalizou com mais de dez mil 
quilômetros percorridos desde 
novembro do ano passado.  
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Financiamento das
ações de vigilância e
promoção da saúde

Composição Alocação Monitoramento

Componente
de Vigilância
e Promoção

da Saúde

Componente
da Vigilância

Sanitária

Gestão estadual:
mínimo de 10%

do PFVPS

Gestão municipal:
mínimo de 60%
do per capita do
PFVPS do estado
correspondente 

Capitais e
municípios

de RM: mínimo
de 80% do per
capita do PFVPS

do estado
correspondente

Manutenção
dos repasses

Bloqueio dos
repasses

Vigilância e
Promoção da

Saúde:
alimentação

regular:
SIM, Sinan

e Sinasc

Vigilância
e Promoção
da Saúde:
dois meses

consecutivos sem
alimentar sistemas

Vigilância
Sanitária:

cadastro dos
serviços no CNES

e tabela de
procedimentos

de Visa no
SIA-SUS

Vigilância
Sanitária:

não cadastramento
e dois meses
consecutivos

sem alimentar
SIA-SUS

Piso Fixo de
Vigilância e

Promoção da
Saúde (PFVPS)

Piso Variável
de Vigilância

e Promoção da
Saúde (PVVPS) 

Piso Fixo
de Vigilância

Sanitária (PFVisa)

Piso Variável
de Vigilância

Sanitária
(PVVisa)

Novas regras

Roteiro de aplicação dos recursos

Fonte: SVS/MS.
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Reordenamento do processo de planejamento, monitoramento e avaliação das ações 
de VS, a saber:

▶ As diretrizes, ações e metas de VS devem estar inseridas no Plano de Saúde e nas Programações 
Anuais de Saúde (PAS) das três esferas de gestão; 

▶ A VS se insere no processo de regionalização da atenção à saúde, devendo constar do Plano 
Diretor de Regionalização (PDR) e da Programação Pactuada Integrada (PPI), com inclusão da 
análise das necessidades da população, da definição de agendas de prioridades regionais, de 
ações intersetoriais e de investimentos;

▶ Os resultados alcançados das ações de VS comporão o Relatório Anual de Gestão (RAG), em 
cada esfera de gestão;

▶ O monitoramento e avaliação das ações de VS devem ser realizados de forma integrada, com 
base nas prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto 
pela Saúde, e nas programações das ações, com metodologia acordada na CIT.

Atualização dos mecanismos de financiamento, contemplando-se os seguintes aspectos:

▶ Manutenção da lógica da composição dos estratos para alocação dos recursos – alocação mais 
equitativa/diferenças regionais;

▶ Mudança da periodicidade dos repasses dos recursos – janeiro, maio e setembro;

▶ Reorganização da composição do Bloco Financeiro de Vigilância e Saúde.

6.2.2010 

Laçamento da Campanha de 
Prevenção à Aids do Car-
naval 2010, com a presença 
do ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, e da mi-
nistra da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulhe-
res, Nilcéa Freire, na Vila 
Olímpica da Mangueira, Rio 
de Janeiro (RJ). A ação foi 
prioritariamente voltada as 
meninas e os jovens gays, pois 
os números mais recentes da 
Aids no Brasil mostram que, 
na faixa etária de 13 a 19 anos, 
a incidência é maior entre as 
meninas. Já entre os homens 
jovens se infectam mais em 
relações homossexuais. 
 

O Café com Idéias é 

realizado periodicamente 

com o intuito de 

desenvolver ações sobre a 

qualificação de processos e 

práticas da gestão do SUS. 
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Integração entre Vigilância  
em Saúde e Atenção Primária

Agente de Combate às Endemias é  
incorporado às equipes de Saúde da Família 

Mais um passo foi dado na integração entre a atenção primária e a vigilância em saúde com a incorpo-
ração do Agente de Combate às Endemias (ACE), ou dos agentes que desempenham essas atividades, 
mas com outras denominações, na Atenção Primária à Saúde para fortalecer as ações de Vigilância em 
Saúde junto às equipes de Saúde da Família. É isso que determina a Portaria GM-MS nº 1.007, de 4 de 
maio de 2010. 

A Portaria reconhece que a integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde 
é condição obrigatória para construção da integralidade na atenção e para o alcance de resultados. Por 
isso, pressupõe o desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que 
preserve as especificidades dos setores e compartilhe suas tecnologias, tendo por diretrizes a compati-
bilização dos territórios de atuação das equipes, o planejamento e programação e o monitoramento e 
avaliação integrados. 

Em Guarantã do Norte 

(MT) a integração entre 

Vigilância em Saúde 

e Atenção Primária 

é prioridade para a 

Secretaria de Saúde.
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A incorporação dos ACE nas equipes de SF pressupõe a reorganização dos processos de trabalho, 
com integração das bases territoriais dos Agentes Comunitários de Saúde e do Agente de Combate às 
Endemias, com definição de papéis e responsabilidades, e a supervisão dos ACE pelos profissionais de 
nível superior da equipe de Saúde da Família. 

Um incentivo financeiro será destinado às equipes de Saúde da Família que incorporarem os ACE 
na sua composição. Mas a adesão a essa Portaria é opcional, ocorrerá por decisão do gestor munici-
pal e representa uma das ações indutoras da integralidade da atenção. No entanto, a não-adesão do 
município à inclusão dos ACE nas equipes de SF não desobriga as equipes de Atenção Básica/SF de 
desenvolverem ações de vigilância em saúde de sua competência.

O número de ACE que comporá cada equipe de SF será definido pelo gestor municipal, de acordo 
com as necessidades do território, observado o perfil epidemiológico e sanitário, densidade demográ-
fica, área territorial, condições socioeconômicas e culturais e, preferencialmente, devem ser alocados 
aqueles ACE que já desenvolvem ações no território. Os ACE de que trata essa Portaria devem cumprir 
carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

Direito à saúde

Despesas com imunobiológicos  
agora têm proteção constitucional

As despesas relacionadas à aquisição de imunobiológicos destinados à prevenção e controle de doenças 
não podem mais sofrer limitação de empenho (bloqueio de despesas ou contingenciamento). Elas cons-
tituem, agora, uma obrigação constitucional da União. É o que diz o texto do item 63 do Anexo IV da 
Lei nº 12.309, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2010. Além de ser um ganho 
para as áreas de planejamento e gestão das ações de saúde pública, trata-se de mais uma conquista 
dos brasileiros visando a garantir seu direito à saúde.

A inclusão da ação de imunobiológicos para prevenção e controle de doenças como despesas que 
constituem obrigação constitucional fazia parte das ações de grande envergadura da atual gestão da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. Significa que, a partir de agora, essas 
despesas estão amparadas pelo artigo 168 da Constituição Federal de 1988 e devem constar, obrigato-
riamente, das propostas orçamentárias do MS.

9.2.2010

Lançamento nacional da cam-
panha global Correios Contra 
Aids, na Agência Central dos 
Correios em Brasília (DF), com 
a presença do ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão. O 
Brasil é o sétimo país a aderir 
à mobilização, que, até 2012, 
deve atingir 660 mil agências 
de correios em 200 países.  
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O Anexo IV da Lei enumera todas as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, que 
fazem parte das obrigações constitucionais ou legais da União e estão dispostas em 64 itens. Além dos 
imunobiológicos para prevenção e controle de doenças, outras despesas vinculadas à área da saúde 
também estão destacadas, como, por exemplo, as que se seguem: 

▶ Atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade;

▶ Piso de Atenção Básica Fixo;

▶ Atendimento à população com medicamentos para tratar os portadores de HIV/Aids e outras 
Doenças Sexualmente Transmissíveis;

▶ Piso de Atenção Básica variável – Saúde da Família;

▶ Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde; 

▶ Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de Vigi-
lância Sanitária; 

▶ Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios certificados para a Vigilância 
em Saúde; 

▶ Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para ações de prevenção e quali-
ficação da atenção em HIV/Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;

▶ Assistência médica e odontológica, inclusive com realização de exames periódicos, quando 
for o caso, a militares e servidores civis, compreendendo ativos, inativos, pensionistas e respec-
tivos dependentes. 
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Ações de fortalecimento da gestão do  
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

94,4% das UF e 100% das capitais, em 2009, com monitoramento  
e avaliação integrados

▶ Integração da VS com a Atenção Básica.

▶ Existência de equipe qualificada na SVS, SAS e Anvisa.

▶ Elaboração do remodelamento da Metodologia de monitoramento.

100% de ações e metas pactuadas em vigilância  
e promoção da saúde monitoradas no Pacto pela Saúde

▶ Existência do aplicativo Sispacto.

▶ Incorporação da política do Pacto pela Saúde na gestão da SVS.

▶ Participação efetiva da SVS no Comitê.

62,6% dos municípios tiveram resultados positivos nos indicadores  
de Vigilância em Saúde no Pacto pela Saúde 2009

▶ Implementação da integração entre as equipes de Vigilância em Saúde e Atenção Básica.

▶ Ampliação do teto financeiro dos estados para aquisição e realização de exames de sorologia 
para hepatite.

Elaboração conjunta dos Cadernos de Atenção Básica e Vigilância em Saúde – 
volumes 22 e 23

Conclusão da pesquisa para levantamento das atribuições mínimas do nível 
médio de VS e indicação pedagógica da formação do curso técnico,sob a 
coordenação da SGTS

▶ Diretrizes e orientações para formação do nível técnico de VS na Atenção Primária em Saúde 
e marco de orientação curricular.

24.2.2010 

Abertura das inscrições para 
o concurso do Instituto Evan-
dro Chagas (IEC), órgão de 
pesquisa vinculado à Secreta-
ria de Vigilância em Saúde e 
sediado na capital paraense. 
Foram destinadas 392 vagas 
ao nível médio (145 para o 
cargo de Técnico em Pesquisa 
e Investigação Biomédica e 115 
para Assistente Técnico em 
Pesquisa e Investigação Biomé-
dica) e ao nível superior, este 
último para diversas profissões 
e para profissionais de diferen-
tes titulações: cinco vagas para 
especialista, 61 para pesquisa-
dor, 21 para tecnologistas e 45 
para analistas de gestão. 
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Reuniões do Grupo de Trabalho de VS (GTVS)

▶ Realização de seis reuniões ordinárias, com encaminhamentos para posterior pactuação 
na Tripartite.

▶  Constituição de dois subgrupos do GTVS para estudo do relatório de impacto financeiro na 
gestão das ações relacionadas a populações expostas a contaminantes químicos (VSA); e polí-
ticas de Vigilância Sanitária (Anvisa).

▶ Realização da reunião de dirigentes de 2009 e 2010.

SVS e DAB/SAS 

elaboram, em conjunto, 

material técnico 

de Vigilância em 

Saúde destinado aos 

profissionais da área.
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Divulgação da Portaria GM/MS nº 3.252, de dezembro de 2009,  
em fóruns colegiados e eventos

▶ Colegiado ampliado da SVS.

▶ Áreas técnicas da SVS.

▶ Congresso do Conasems.

▶ Elaboração e distribuição do Manual de Gestão em 2009.

▶ Revisão do Manual para publicação na Série Pactos.

▶ Ciclo de Debates Redes de Atenção/Opas.

▶ Café com Ideias.

▶ Elaboração e publicação das cartilhas do ACS, das hepatites, e da dengue.

Mudança no organograma da SVS

O Decreto nº 6.860, de 27 de maio de 2009, determinou a criação de mais três departamentos, a 
serem vinculados à estrutura da Secretaria de Vigilância em Saúde: Departamento de Apoio à Gestão 
da Vigilância em Saúde; Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; e Departamento de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador. Anteriormente, do ponto de vista formal, segundo o Decreto nº 
5.974, de 29 de novembro de 2006, só havia o Departamento de Vigilância Epidemiológica e o Depar-
tamento de Análise de Situação de Saúde. O Decreto nº 7.135, de 29 de março de 2010, que revogou 
o Decreto nº 6.860, mantém esses cinco departamentos.

25.2.2010

Abertura, pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, 
da 1ª Reunião Preparató-
ria com os Coordenadores 
Estaduais em Imunizações 
para a Campanha Influenza 
Pandêmica H1N1, realizada 
em Brasília (DF). No evento, 
foram anunciadas medidas 
complementares à vacinação 
da população brasileira contra 
a doença. 
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GAbINeTe SVS

CGPLO – Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento
CGDeP –  Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviço 
Nies – Núcleo de Insumos Estratégicos
Nucom – Núcleo de Comunicação Social 
NeC – Núcleo de Eventos e Cerimonial

Devep – Departamento de Vigilância epidemiológica

CGPNI –  Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização
CGDT – Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis
CGPNCH –  Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Hanseníase
CGPNCT –  Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
CGPNCD –  Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue
CGPNCM –  Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Malária
CGLAb – Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública
Cievs –  Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Dasis – Departamento de Análise de Situação de Saúde

CGIAe –  Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas
CGDANT –  Coordenação-Geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não-Transmissíveis

DST/Aids e Hepatites Virais – Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais

CGAe – Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em DST/Aids
CGPV – Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de DST/Aids

Dsast –  Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde  
do Trabalhador

CGVAM – Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental
CGSAT – Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador

Órgão vinculado

IeC –  Instituto Evandro Chagas, que engloba o Cenp – Centro Nacional de Primatas

DAGVS –  Departamento de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde 
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Execução orçamentária  
em Vigilância em Saúde

execução orçamentária – 2009

A Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 11.897, de 30 de dezembro de 2008, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2009, foi sancionada com um corte de 5,9% no total 
encaminhado ao Congresso Nacional, representando um decréscimo de R$ 204,2 milhões no montante 
proposto para a execução das diversas ações e programas de responsabilidade da Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde (SVS). 

Ao final de abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) notificou aos países-membros 
a ocorrência de casos humanos de influenza detentora do novo subtipo A (H1N1) no México e nos 
Estados Unidos da América (EUA), além de declarar o evento como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII). Imediatamente, foi instituído o Gabinete Permanente de Emergência 
em Saúde Pública (GPESP), instalado no Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância 
em Saúde (Cievs), da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), para monito-
rar a situação mundial e indicar as medidas adequadas ao país. 

Em junho de 2009, segundo a OMS, a pandemia passou à fase 6, ou seja, já havia disseminação 
da infecção entre humanos, no âmbito comunitário, com ocorrência em diferentes regiões do mundo. 
Essa situação satisfazia o critério para definição de pandemia, estabelecida no Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI). 

Nesse contexto, dentre uma série de ações realizadas, de acordo com o momento epidemiológico 
específico, foram editadas medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário no montante 
total de R$ 1,166 milhão para investir na produção e aquisição de vacina; de equipamentos de proteção 
individual (máscaras, luvas, etc.); para ampliação das ações de comunicação (inserções em TV aberta, 
internet, jornais, aeroportos); além da ampliação da rede de diagnóstico por RT-PCR nos laboratórios 
públicos, com aquisição de equipamentos, insumos e reagentes.

3.3.2010 

Lançamento de dois progra-
mas de bolsas para estudantes, 
professores e profissionais da 
área de saúde: o Programa 
de Educação para o Trabalho 
(PET-Saúde) – Vigilância em 
Saúde, e o Apoio ao Internato 
Médico em Universidades 
Federais (Pró-Internato). 
Resultado da parceria entre 
os Ministérios da Saúde e da 
Educação, a iniciativa tem 
o objetivo de estimular a 
qualificação do ensino voltado 
à saúde pública e à produção 
de pesquisas na área. O PET-
Saúde – Vigilância em Saúde 
dará bolsas a estudantes que 
desenvolvam trabalhos sobre 
o perfil da saúde no Brasil, de 
acordo com os princípios e 
as necessidades do SUS. São 
aproximadamente 700 bolsas 
por mês,um investimento anu-
al estimado em R$ 4 milhões.  
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Para enfrentar essa situação e recompor o orçamento do Ministério da Saúde, no seu montante 
global, houve um movimento de ajustes da programação proposta, com definição das atividades prioritá-
rias a serem executadas e anulação de dotação orçamentária de diversas ações programáticas finalísticas. 

Desta forma, ao orçamento autorizado para a SVS foram adicionados os créditos extraordinários, 
totalizando R$ 4,025 milhões, conforme mostra a Figura 37. 

Figura 37. Orçamento SVS, 2009.

Insumos estratégicos
1.192.447.316  

Incentivos financeiros
– VS e Aids

1.159.352.500

Pandemia de influenza
H1N1(2009)

1.165.577.000
Vigisus
29.970.560 

Institutos de pesquisa
33.537.798  

Promoção e Vigilância
Dant e Análises
56.580.978  

Saúde Ambiental
e do Trabalhador
12.101.338  

 

Vigilância de Doenças
Transmissíveis
375.317.714  

Outros
444.000.030   

R$ 4.024.885.204,00 

Fonte: SVS/MS.

As atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas da SVS, com execução direta da esfera federal, 
bem como a descentralização dos recursos para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias 
Municipais de Saúde (SMS), mediante transferência fundo-a-fundo, possibilitaram uma execução orça-
mentária de R$ 3,882 milhões, representando 96,5% do total sob responsabilidade da SVS. Das 30 
ações de responsabilidade da SVS, existentes no Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, 22 apresentaram 
execução acima de 80%. 
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A baixa execução das demais ações decorreu de situações diversas, podendo ser citada, dentre 
outras, a morosidade na tramitação dos processos licitatórios e a fragilidade na capacidade de gerencia-
mento dos procedimentos administrativos. Outro fato relevante diz respeito à devolução de orçamento 
efetuado por instituições federais que celebraram portarias com a Secretaria e não viabilizaram o empe-
nhamento das notas de créditos encaminhadas para a execução dos planos de trabalho aprovados. 

Dentre as ações que tiveram ótima e boa execução (acima de 80%), merecem destaque (Figura 38):

▶ Na ação orçamentária Imunobiológicos para prevenção e controle de doenças, a celebração de 
contratos com laboratórios públicos produtores nacionais de imunobiológicos e de termo de 
cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) possibilitaram a execução orça-
mentária do montante de R$ 379,5 milhões. Esse valor representa 97,7% do total autorizado 
para a SVS visando a garantir a aquisição e distribuição dos imunobiológicos necessários à manu-
tenção das atividades de vacinação de rotina e à realização das campanhas anuais, preconizadas 
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). É necessário enfatizar que, nessa ação orçamen-
tária, devido à celebração do contrato de gestão entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a 
Fundação Oswaldo Cruz/Bio-Manguinhos, a LOA de 2009 incorporou à unidade orçamentária da 
Fiocruz os recursos necessários à produção e distribuição dos imunobiológicos de sua responsa-
bilidade, no montante de R$ 394,7 milhões, que somados ao valor autorizado para a SVS, de R$ 
388,5 milhões, totaliza R$ 783,2 milhões;

▶ As ações de Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios certificados para a Vigi-
lância em Saúde e de Incentivo financeiro a estados, Distrito Federal e municípios para ações de 
prevenção e qualificação da atenção em HIV/Aids e outras DSTs apresentaram execução de 100%, 
possibilitando a continuidade das ações de promoção da saúde, proteção, vigilância, prevenção 
e controle das doenças e agravos à saúde, desenvolvidos pelos estados e municípios;

▶ A ação Atendimento à população com medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/
Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis apresentou execução de 97,4%, possibilitando 
o tratamento de 200 mil pacientes com medicamentos antirretrovirais;

▶ Com relação à ação orçamentária originada pelo crédito extraordinário Prevenção, preparação e 
enfrentamento para a pandemia de influenza, houve execução de 95,8% do total, destacando-
se o montante de R$ 1.051.430.270,00 utilizados para aquisição da vacina contra a influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 por meio da celebração de contratos com a Fundação Butantan e o ID 
Medical Corporation of Quebec, e de termo de cooperação com a Opas. 

4.3.2010 

Abertura do encontro sobre a 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009, organizado pelo Minis-
tério da Saúde e Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas), em Brasília (DF), 
para profissionais e gestores. 
O evento reuniu 600 pessoas 
para discutir e consolidar 
material com informações 
sobre a segunda onda da 
influenza pandêmica (H1N1) 
2009. Aos participantes foi 
entregue a versão preliminar 
de um material – denominado 
vade mecum – formado por 
um CD que contém o Manual 
de Manejo Clínico, vídeos 
instrucionais e artigos cientí-
ficos, que poderão ser usados 
na promoção de cursos para a 
qualificação profissional.
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Figura 38. execução orçamentária de 2009.
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execução orçamentária – 2010

A Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2010, foi sancionada autorizando um orçamento de 
R$ 3,089 milhões para execução das diversas ações e programas de responsabilidade da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS). Em 30 de março de 2010, foi editada a Medida Provisória n° 486 deter-
minando um crédito extraordinário no montante de R$ 300 milhões para aquisição de vacina contra 
a influenza pandêmica (H1N1) 2009, e R$ 150 milhões para antecipar a introdução da vacina contra 
doença meningocócica pelo sorogrupo C, prevista inicialmente para 2011. 

Esse aporte de recursos justifica-se pelo perfil epidemiológico apresentado, em função da necessi-
dade de ampliação da faixa etária de 30 a 39 anos, a ser vacinada contra influenza pandêmica (H1N1) 
2009, e da ocorrência de surtos de doença meningocócica em alguns estados do país, principalmente 
na Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

Dessa forma, ao orçamento autorizado para a SVS foram adicionados créditos extraordinários 
totalizando R$ 3,588 milhões (Figura 39). 

Merece destaque o fortalecimento do processo de descentralização, no qual 85% dos recursos 
são repassados aos estados e municípios, seja na forma direta, com transferência fundo-a-fundo dos 
incentivos financeiros; seja de forma indireta, com aquisição centralizada de insumos estratégicos – 
imunobiológicos, medicamentos, kits e reagentes, inseticidas, praguicidas e larvicidas – e distribuição 

4.3.2010 

Início da segunda fase da cam-
panha publicitária do Ministé-
rio da Saúde sobre a vacinação 
contra influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. Em dois filmes 
diferentes, o ator Marco 
Nanini esclarece a população 
sobre o calendário da estra-
tégia de vacinação e define os 
sete públicos prioritários para 
a vacinação.

Figura 39. Orçamento da SVS – 2010. 

Insumos estratégicos
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Incentivos financeiros
– VS e Aids

1.177.952.500

Pandemia de influenza
H1N1(2009)
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10.000.000

Institutos de pesquisa
28.272.216   

Promoção e Vigilância
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59.210.071   

Saúde Ambiental
e do Trabalhador
14.278.758

 

Vigilância de 
Doenças Transmissíveis
426.784.041 

Outros
500.272.870    

R$ 3.587.593.745 

Fonte: SVS/MS.
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a todos os entes federados para execução das ações de promoção da saúde da população, vigilância, 
proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.

A execução orçamentária, no primeiro semestre de 2010, revela que: 

▶ Na ação orçamentária Imunobiológicos para prevenção e controle de doenças, a celebração de 
contratos com laboratórios públicos produtores nacionais de imunobiológicos e de termo de 
cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) possibilitaram a execução orça-
mentária de R$ 584,5 milhões (84,6% do total autorizado para a SVS), garantindo-se a aquisição 
e distribuição dos imunobiológicos necessários à manutenção das atividades de vacinação de 
rotina e à realização das campanhas anuais preconizadas pelo Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI);

 É necessário enfatizar que, devido à celebração do Contrato de Gestão entre a Secretaria de 
Vigilância em Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz/Bio-Manguinhos, à LOA de 2010 se incorpora-
ram, na unidade orçamentária da Fiocruz, os recursos necessários à produção e distribuição dos 
imunobiológicos de sua responsabilidade, no montante de R$ 421,2 milhões;

▶ Com relação à ação orçamentária originada pelo crédito extraordinário Prevenção, preparação e 
enfrentamento para a pandemia de influenza, a execução ocorrida no primeiro semestre permitiu 
a aquisição de um maior quantitativo da vacina contra influenza pandêmica (H1N1) 2009 visan-
do a ampliar a vacinação para a faixa etária de 30 a 39 anos; aquisição de seringas e agulhas; 
realização de despesas com ações de comunicação de massa; e o repasse financeiro fundo-a-
fundo a estados e municípios para a operacionalização da campanha, que possibilitou a vacina-
ção de mais de 89 milhões de pessoas em todo o país;

▶ Com a publicação da Portaria GM/MS n° 3.252, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as 
diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, esta-
dos, Distrito Federal e municípios, destaca-se a atualização dos mecanismos de financiamento, 
porém, com a preservação da lógica da composição dos estratos para alocação dos recursos, na 
perspectiva de uma distribuição mais eqüitativa, respeitando-se as diferenças regionais; a alte-
ração da periodicidade do repasse dos recursos, definida em três parcelas anuais, nos meses de 
janeiro, abril e setembro; e a reorganização da composição do Bloco Financeiro de Vigilância em 
Saúde. O Componente de Vigilância e Promoção da Saúde passa a ser composto por: 

■ Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (PFVPS); 

■	 Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS), constituídos por incentivos 
específicos, por adesão ou indicação epidemiológica, conforme normatização específica.
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Dessa forma, o Componente de Vigilância e Promoção da Saúde se traduz nas ações orçamen-
tárias de Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios certificados para a Vigilância 
em Saúde e de Incentivo Financeiro a estados, Distrito Federal e municípios para ações de prevenção 
e qualificação da atenção em HIV/Aids e outras DSTs, que, ao longo dos últimos dez anos, dobrou o 
montante de repasse, concretizando-se a descentralização das ações de promoção da saúde, vigilância, 
proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde (Figura 40).

Figura 40. evolução do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde, 2000-2010.
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Fonte: SVS/MS.

8.3.2010 

Abertura da primeira etapa 
da Estratégia Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
Pandêmica H1N1. Durante 
duas semanas, os trabalhadores 
de serviços de saúde que atuam 
diretamente na resposta à nova 
gripe e os indígenas que vivem 
em aldeias foram imunizados. 
O público-alvo foi estimado 
em 1.915.000 trabalhadores de 
serviços de saúde e 566.000 mil 
indígenas. A meta foi vacinar 
pelo menos 80% dessas pessoas. 
Cada estado, em parceria com 
os municípios, foi responsável 
por determinar como a vacina 
chegaria a essa população 
(incluindo-se os trabalhadores 
da rede privada, envolvidos di-
retamente no atendimento aos 
casos suspeitos da nova gripe), 
bem como os locais e horários 
de vacinação.



Pactuação e avaliação de metas



223Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Instrumentos de planejamento e pactuação

breve descrição 

O processo de planejamento, monitoramento e avaliação na SVS objetiva a integração dos instrumen-
tos de planejamento e pactuação, o subsídio à gestão da SVS na tomada de decisão, o aperfeiçoamento 
do monitoramento e avaliação dos compromissos assumidos, e o apoio às unidades da SVS no desen-
volvimento das ações programadas e na execução orçamentária.

A SVS firmou compromissos, por meio de instrumentos de planejamento e de pactuação, que 
são: Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM); Pacto pela Saúde; Programa Mais Saúde; Plano 
Plurianual (PPA); e Plano Nacional de Saúde (PNS). Além disso, outros avanços de relevância para a 
saúde pública, no âmbito nacional e/ou internacional, foram acrescentados. Este capítulo apresenta o 
desempenho da SVS de acordo com os objetivos estratégicos da Vigilância em Saúde, comparando-se 
resultados e metas definidas nesses instrumentos.

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 2000-2015

Em setembro de 2000, líderes de 189 países se reuniram na sede da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova Iorque, para adotar a Declaração do Milênio das Nações Unidas. Nesse documento, 
as nações reiteraram sua crença na organização e em um mundo mais pacífico, próspero e justo. 
Além disso, enumeram os valores considerados fundamentais para o mundo no século XXI: liberdade, 
igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade compartilhada. Dessa 
Declaração, foram extraídos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Os ODM sintetizam os maiores desafios enfrentados pela humanidade e estabelecem metas para 
os países: diminuição da pobreza em todas as suas dimensões e garantia dos direitos humanos funda-
mentais das pessoas, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o acesso 
à educação, saúde e segurança. Dentre os oito ODM, três estão diretamente relacionados à saúde: 
ODM 4 – reduzir a mortalidade na infância; ODM 5 – melhorar a saúde materna; e ODM 6 – comba-
ter o HIV/Aids, a malária e outras doenças. 

9.3.2010 

Convocação, pelo Ministério 
da Saúde, de empresários dos 
setores privado e público para 
ajudarem a divulgar a Estra-
tégia Nacional da Vacinação 
contra a Influenza Pandêmica 
H1N1. O encontro, realiza-
do em Brasília, reuniu 120 
representantes de 87 empresas 
públicas e privadas de áreas 
diversas – alimentos (Sadia, 
MC Donalds, Carrefour, 
Coca-Cola, Danone),  telefo-
nia (Oi, Claro, TIM, Vivo), e 
instituições financeiras (Caixa 
Econômica, Banco do Brasil, 
Bradesco), entre outros.  
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Pacto pela Saúde, 2008-2009

O Pacto pela Saúde, instituído em 2006, inaugura uma nova forma de operacionalização das diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Compõe-se de três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto em Defesa 
do SUS e Pacto de Gestão –, possibilitando a efetivação de acordos entre os gestores da saúde para a 
reforma de aspectos institucionais vigentes. O Pacto inova nos processos e instrumentos de gestão, que 
visam a alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas, além de definir responsa-
bilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população e da 
busca da equidade social. 

A dimensão Pacto pela Vida estabelece compromissos em torno de prioridades, com impacto sobre 
a situação de saúde da população brasileira. A dimensão Pacto em Defesa do SUS expressa o compro-
misso com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, na defesa dos princípios do SUS estabeleci-
dos na Constituição Federal de 1988. A dimensão Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão 
do SUS, nos aspectos da descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação 
pactuada e integrada, regulação, participação e controle social, e gestão e educação na saúde.

Mais Saúde, 2008-2011 

O Programa Mais Saúde: direito de todos, também conhecido como Programa de Aceleração do Cres-
cimento para a Saúde – PAC-Saúde, foi lançado em dezembro de 2007, como agenda estratégica do 
setor saúde, contemplando 86 medidas e 208 ações. O objetivo do Programa é aprofundar e atualizar 
os grandes objetivos da criação do SUS, agregando-se novos desafios e dimensões para que os objeti-
vos de universalidade, equidade e integralidade possam se concretizar. 

Com metas desafiadoras, o Programa inova na maneira de se pensar a gestão em saúde, pois visa 
ao aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos à população e ao atendimento de suas neces-
sidades. Dentre elas, destacam-se a ampliação da rede de assistência, qualificação da atenção básica, 
expansão das estratégias de atenção às urgências e emergências, redução do gasto da população com 
medicamentos, e aumento da lista de vacinas oferecidas pelo SUS, entre outros resultados esperados.
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Plano Plurianual, 2008-2011

O Plano Plurianual (PPA) consiste no instrumento obrigatório do planejamento orçamentário brasilei-
ro, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas dos programas de duração continuada, no período de quatro anos. Abrange 
o intervalo de tempo que vai do segundo ano de um mandato ao primeiro ano do mandato subsequen-
te. O PPA 2008-2011 denomina-se Desenvolvimento com inclusão social e educação com qualidade. 
O Plano Plurianual 2008-2011 organiza as ações do governo em três eixos: crescimento econômico, 
agenda social e educação de qualidade. 

Plano Nacional de Saúde, 2008-2011

O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste no instrumento que, a partir de uma análise situacional, 
apresenta as intenções e os resultados buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, 
diretrizes e metas. Constitui a base das atividades e programações de cada esfera de gestão do SUS e 
seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Deve ser elaborado em função 
das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

O Plano Nacional de Saúde deve orientar a definição do PPA. O PNS 2008/2009-2011 está estru-
turado em três partes: a) análise situacional; b) objetivos, diretrizes e metas para o período; e, c) opera-
cionalização, monitoramento e avaliação do PNS. O referencial teórico adotado pelo MS para sua 
elaboração considera que os objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer, a fim de superar, 
reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados. 

As diretrizes são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas, expressas de forma 
objetiva, e visam a delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano Nacional de Saúde. Já as metas 
são expressões quantitativas de um objetivo, ou seja, concretizam o objetivo no tempo e esclarecem 
e quantificam o quê, para quem e quando. O PNS 2008/2009-2011 contempla quatro objetivos, 12 
diretrizes e envolve 71 metas. 

22.3.2010 

Início da segunda etapa da Es-
tratégia Nacional de Vacinação 
contra Influenza Pandêmica 
H1N1, dirigida  a gestantes, 
crianças de seis meses a meno-
res de dois anos e doentes crô-
nicos. O público-alvo esperado 
foi de aproximadamente 20,3 
milhões de pessoas. A meta 
era imunizar pelo menos 80% 
delas. Os estados, em parceria 
com os municípios, foram 
responsáveis por divulgar os 
locais e os horários da vaci-
nação. Em todo o país, foram 
disponibilizadas mais de 36 
mil salas de imunização. 
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Compromissos assumidos  
e avaliação das metas 2009-2010

Ao todo, foram elencados 12 objetivos estratégicos e selecionadas 50 metas (11 no PNS, 22 no PPA, 
16 no Mais Saúde, quatro nos Objetivos do Milênio, 14 no Pacto pela Saúde e quatro sem vinculação). 
Uma meta pode estar contemplada em mais de um instrumento de pactuação (ver Organograma). 

Consideradas globalmente, do total das 50 metas, 37 (74%) delas receberam status de meta atin-
gida. O período de avaliação referiu-se ao ano de 2009 e, quando possível, ao ano de 2010 (Tabela 16). 
As metas estão detalhadas nos Quadros 7 a 18.

Quantitativo dos objetivos, metas e sua vinculação  
aos instrumentos de pactuação* – SVS, 2009
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do milênio
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Pacto

pela Saúde
(Pacto) 
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*Uma meta pode ter sido pactuada por mais de um instrumento.
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Tabela 16. Avaliação das metas sob responsabilidade da SVS (2009-2010).

Instrumentos  
de pactuação

Meta atingida

Total %Sim % Não %

Objetivos do Milênio 3 75,0 1 25,0 4 100,0

Pacto pela Saúde 9 64,3 5 35,7 14 100,0

Mais Saúde 14 87,5 2 12,5 16 100,0

Plano Plurianual 16 72,7 6 27,3 22 100,0

Plano Nac. de Saúde 8 72,7 3 27,3 11 100,0

Sem vinculação 4 100,0 - - 4 100,0

Total* 38 76,0 12 24,0 50 100,0

*Uma meta pode ter sido pactuada por mais de um instrumento, por isso o total não constitui o somatório da coluna.

Fonte: SVS/MS.

Quadro 7. Avaliação das metas do objetivo estratégico 1.

Objetivo estratégico 1: Reduzir fatores de risco à saúde

Instrumentos  
de pactuação

Meta esperada 
2009

Resultado 
2009 Situação

PNS

PPA

Aumentar para 40% a 
proporção dos municípios 
brasileiros com população 
acima de 100 mil habitan-
tes que realizam vigilância 
da qualidade da água para 
consumo humano.

Linha de base (2007): 20%.

Proporção de municípios  
brasileiros com população 
acima de 100 mil habitantes 
que realizam vigilância  
da qualidade da água  
para consumo humano  
aumentada para 93,3%.

Meta atingida

Reduzir para 14,2% a taxa de 
prevalência de fumantes nas 
capitais brasileiras.

Linha de base (2006): 
16,2%.

Taxa de prevalência de 
fumantes nas capitais brasi-
leiras reduzida  
para 15,8%.

Meta  
não atingida

Fonte: SVS/MS.

5.4.2010

Início da terceira etapa da Es-
tratégia Nacional de Vacinação 
contra a Influenza Pandêmica 
H1N1, dirigida a adultos com 
idade entre 20 e 29 anos.  
A meta do Ministério da Saúde 
foi imunizar pelo menos 80% 
do público-alvo desse grupo, 
formado por 35,1 milhões 
de pessoas. Essa faixa etária 
registrou o maior número 
proporcional de casos da do-
ença respiratória aguda grave, 
causada pelo novo vírus no 
ano passado: 24% do total de 
44.544 casos, em todo o país. 
O grupo também concentrou 
20% das mortes ocorridas em 
2009 (ao todo, foram 2.051).  



228 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Quadro 8. Avaliação das metas do objetivo estratégico 2.

Objetivo estratégico 2: 
Reduzir a morbimortalidade por agravos e doenças transmissíveis e não-transmissíveis

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada 
2009

Resultado  
2009 Situação

Dengue

Mais Saúde

Reduzir em 10%, em relação 
a 2006, o número de casos 
de dengue em Fortaleza, 
Recife, São Luís e Rio  
de Janeiro 

Linha de base (2006): 
Fortaleza (18.080), Recife 
(3.632), São Luís (1.390)  
e Rio de Janeiro (17.049).

Casos de dengue reduzidos 
em: Fortaleza (4.784), Recife 
(1.082), São Luís (114) e Rio 
de Janeiro (5.964).

Meta atingida

Reduzir em 10%, em relação 
a 2006, o número de casos 
de dengue em Salvador 

Linha de base (2006): 259.

Casos de dengue  
aumentados em  
Salvador para 8.143.

Meta  
não atingida

Reduzir para 4,43% a taxa  
de letalidade da dengue  
no Brasil 

Linha de base (2007): 
4,82%.

Taxa de letalidade por 
dengue no Brasil reduzida 
para 3,34%, representando 
uma redução de 30,7% em 
comparação a 2007.

Meta atingida

Malária

Mais Saúde

PPA 

ODM

Reduzir a taxa incidência 
de malária na Amazônia 
Legal para 19,4 por 1.000 
habitantes. 

Linha de base (2006): 
26,6 por 1.000 habitantes.

Taxa de incidência de malária 
na Amazônia Legal reduzida 
para 12,2 por 1.000 habitan-
tes, representando de 54% 
em comparação a 2006.

Meta atingida

continua
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Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada 
2009

Resultado  
2009 Situação

Hanseníase

Mais Saúde

PNS

ODM

Reduzir o coeficiente de 
detecção de casos novos 
de hanseníase em menores 
de 15 anos no Brasil para 
5,92/100 mil habitantes.

Coeficiente de detecção de 
casos novos de hanseníase 
em menores de 15 anos 
no Brasil reduzido para 
5,43 /100 mil habitantes.

Meta atingida

PPA 

Pacto

Aumentar para 87% a taxa de 
cura de hanseníase no Brasil.

Linha de base (2006): 85%.

Taxa de cura de hanseníase 
no Brasil (82,1%) é menor do 
que o mínimo previsto. 

Meta  
não atingida

PPA 

Ampliar para 8.303 o núme-
ro de unidades de saúde 
com pacientes em tratamen-
to de hanseníase no Brasil.

Linha de base (2007): 
7.828.

Número de unidades  
de saúde com pacientes  
em tratamento de hansenía-
se no Brasil aumentado  
para 9.200.

Meta atingida

Tuberculose

Mais Saúde

PNS 

ODM

Reduzir o número de casos 
novos de tuberculose  
para 75.000.

Linha de base (2007): 
80.000.

Casos novos de tuberculose 
no Brasil reduzidos para 
73.371. A incidência passou 
de 42,25/100 mil hab. em 
2007 para 37,41/100 mil 
hab. em 2009, indicando 
redução de 11,5%.

Meta atingida

PPA 

Pacto

Aumentar a taxa de cura  
da tuberculose no Brasil  
para 76%.

Linha de base (2005): 
62,73%.

Taxa de cura da tuberculose 
no Brasil (63%) é menor do 
que o mínimo previsto. Meta  

não atingida

PPA

Ampliar para 3.218 o núme-
ro de unidades de saúde 
com Tratamento Diretamen-
te Observado – TDO para 
tuberculose em municípios 
prioritários no Brasil. 

Número de unidades de 
saúde com Tratamento Dire-
tamente Observado – TDO 
para tuberculose em muni-
cípios prioritários no Brasil 
aumentado para 5.662. 

Meta atingida

7.4.2010

Divulgação dos dados do 
Vigitel 2009, levantamento 
realizado todo ano pelo Minis-
tério da Saúde, em que foram 
entrevistadas 54.367 pessoas, 
entre os dias 12 de janeiro e 22 
de dezembro de 2009. A pes-
quisa foi apresentada durante a 
comemoração do Dia Mundial 
de Saúde, na sede da Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde 
(Opas), em Brasília.  

continua

continuação
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Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada 
2009

Resultado  
2009 Situação

Aids e hepatites virais

PPA

PNS 

ODM

Reduzir a incidência de Aids 
no Brasil para 17,4 por 100 
mil habitantes.

Linha de base (2007): 
18,7 por 100 mil habitantes.

Incidência de Aids no Brasil 
(20,1/100 mil hab.) é maior 
do que patamar previsto. Meta  

não atingida

PPA

Ampliar para 300 o número 
de Centros de Testagem  
e Aconselhamento (CTA) que 
realizam aconselhamento e 
testagem sorológica para as 
hepatites virais B e C  
no Brasil.

Número de Centros  
de Testagem e Aconselha-
mento (CTA) que realizam 
aconselhamento e testagem 
sorológica para as hepatites 
virais B e C no Brasil aumen-
tado para 312.

Meta atingida

Pacto

Ampliar para as 27 unidades 
federadas a confirmação 
sorológica dos casos de 
hepatite B e C, segundo os 
parâmetros definidos pelo 
Programa Nacional de Hepa-
tites Virais. 

Número de unidades fede-
radas que realizam confir-
mação sorológica dos casos 
de hepatite B e C (27 UF), 
segundo os parâmetros defi-
nidos pelo Programa Nacio-
nal de Hepatites Virais, é 
inferior ao mínimo previsto.

Vacinação

Mais Saúde

Introduzir, no calendário 
nacional de imunização, em 
2010, a vacina contra infec-
ções pneumocócicas.

Vacina contra infecções 
pneumocócicas introduzida 
no calendário nacional de 
imunização em 2010.

Meta atingida

Introduzir, no calendário 
nacional de imunização, em 
2011, a vacina contra infec-
ções por Meningococo C.

Vacina contra infecções por 
Meningococo C introduzida 
no calendário nacional de 
imunização em 2010

PNS 

Atingir 80% de cobertura 
vacinal contra a gripe de na 
população com 60 anos ou 
mais de idade no Brasil.

Cobertura vacinal contra a 
gripe na população com 60 
anos ou mais de idade no 
Brasil maior do que o míni-
mo previsto (82,73%).

continua

continuação
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Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada 
2009

Resultado  
2009 Situação

PPA

Atingir 95% de cobertura 
vacinal contra hepatite B em 
menores de um ano de idade 
no Brasil.

Cobertura vacinal contra 
hepatite B em menores de 
um ano de idade no Brasil 
maior do que o mínimo 
previsto (95,4%).

Meta atingida

PNS

Atingir 95% de cobertura 
vacinal contra hepatite B, 
com três doses, na popu-
lação de um a 19 anos de 
idade no Brasil.

Cobertura vacinal contra 
hepatite B, com três doses, 
na população de um a 19 
anos de idade no Brasil 
(80,22%) é menor do que  
o mínimo previsto. 

Meta  
não atingida

Pacto

Aumentar para 70% a 
proporção de municípios 
brasileiros com cobertura 
vacinal de 95% da vacina 
tetravalente em menores de 
um ano de idade.

Proporção de municípios 
brasileiros com cobertura 
vacinal de 95% da vacina 
tetravalente em menores de 
um ano de idade no Brasil 
(66,81%) é menor do que  
o mínimo previsto. 

Doenças não-transmissíveis

PPA

PNS

Reduzir em 8,7% a taxa de 
mortalidade por doenças 
cardiovasculares no Brasil. 

Linha de base (2005): 
9,33%.

Taxa de mortalidade por 
doenças cardiovasculares no 
Brasil reduzida em 8,7%. Meta atingida

Saúde do trabalhador

PPA

Aumentar para 70 milhões 
o número de trabalhadores 
brasileiros beneficiados com 
ações de Saúde do Trabalha-
dor no SUS.

Número de trabalhadores 
brasileiros beneficiados com 
ações de Saúde do Trabalha-
dor no SUS aumentado para 
70 milhões.

Meta atingida

Fonte: SVS/MS.

10.4.2010

Efetivação da estratégia Dia 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza Pandêmica H1N1 
pelo Ministério da Saúde, em 
parceria com as Secretarias Es-
taduais e Municipais de Saúde. 
Em todos os 36 mil postos de 
vacinação do país foram imu-
nizados doentes crônicos com 
menos de 60 anos de idade, 
grávidas em qualquer período 
de gestação, crianças de seis 
meses a menores de dois anos 
e adultos de 20 a 29 anos. O 
objetivo do Dia D foi reforçar 
a importância da vacinação 
para os grupos prioritários e 
dar uma nova oportunidade às 
pessoas que ainda não tinham 
se imunizado.

continuação
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Quadro 9. Avaliação das metas do objetivo estratégico 3.

Objetivo estratégico 3: Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Mais Saúde

PPA

Modernizar oito Laborató-
rios Centrais e de Referência 
em Saúde Pública.

11 Laboratórios Centrais 
e de Referência em Saúde 
Pública modernizados.

Meta atingida

PPA

PNS

Mais Saúde

Estruturar 13 Centros de 
Informações Estratégicas e 
Respostas em Vigilância em 
Saúde – Cievs em estados  
e capitais.

27 Centros de Informações 
Estratégicas e Respostas em 
Vigilância em Saúde – Cievs 
estruturados em estados  
e capitais.

Mais Saúde

Estruturar uma área labo-
ratorial de biossegurança 
(NAB3) na Amazônia Legal 
(Belém/PA). 

Área laboratorial de biossegu-
rança (NBA3) estruturada na 
Amazônia Legal (Belém/PA). 

PPA

Estruturar a Vigilância em 
Saúde Ambiental em 21 UF 
para desenvolver ações  
da VSA.

Vigilância em Saúde 
Ambiental estruturada em 
17 SES e 10 SMS, totalizan-
do 27 UF, para desenvolver 
ações da VSA.

Mais Saúde

PNS

Implantar 180 Centros  
de Referência em Saúde  
do Trabalhador.

Linha de base (2007): 150.

180 Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador 
implantados.

Fonte: SVS/MS.
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Quadro 10. Avaliação das metas do objetivo estratégico 4.

Objetivo estratégico 4: Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Mais Saúde Conceder subsídios para 
melhoria contínua do 
processo de produção e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias de interesse 
da saúde para a fábrica de 
Xapuri/AC para produzir 
cerca de 50 milhões de 
preservativos masculinos. 

30,7 milhões de preser-
vativos masculinos foram 
produzidos.

Meta  
não atingida

PPA Realizar 100 projetos de 
pesquisas básicas e apli-
cadas às áreas de ciências 
biológicas e da saúde huma-
na no IEC. 

156 projetos de pesquisas 
básicas e aplicadas as áreas 
de ciências biológicas e da 
saúde humana realizados 
pelo IEC. 

Meta atingida

Fonte: SVS/MS.

Quadro 11. Avaliação das metas do objetivo estratégico 5.

Objetivo estratégico 5: Qualificar a força de trabalho da Vigilância em Saúde

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Não definido Meta não definida

Bolsa de iniciação científica 
na área de Vigilância em 
Saúde (PET-Saúde/VS) dire-
cionada aos estudantes de 
graduação da área da saúde 
(parceria entre o Ministério 
da Saúde e o Ministério da 
Educação) implantada em 
2010.

Avanço

Fonte: SVS/MS.

10.4.2010

Distribuição de materiais 
informativos, elaborados pelo 
Departamento de Saúde Am-
biental e Saúde do Trabalha-
dor do Ministério da Saúde, 
para orientar a população 
do estado do Rio de Janeiro, 
atingido por violentas chuvas. 
Foram destinadas 100 mil car-
tilhas às pessoas em situação 
de abrigo e 500 mil folderes à 
população em geral do estado. 
O material contém, princi-
palmente, orientações sobre o 
manuseio de água e alimentos, 
cuidados com higiene pessoal, 
e prevenção e sintomas de do-
enças decorrentes das enchen-
tes e acidentes relacionados. 
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Quadro 12. Avaliação das metas do objetivo estratégico 6.

Objetivo estratégico 6: 
Aprimorar a capacidade de avaliação, monitoramento e análise da situação de saúde

Instrumentos  
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Sistemas de informação

Pacto

Aumentar para 92% a 
cobertura do Sinasc. 

Cobertura do Sinasc 
aumentada para 92%. 

Meta atingida

Aumentar para 92% a 
proporção de óbitos não-
fetais informados  
ao SIM com causas bási-
cas definidas.

Proporção de óbitos não-
fetais informados  
ao SIM com causas bási-
cas definidas é aumenta-
da para 92%.

Pacto

PPA

 Aumentar para 77% 
a proporção de casos 
de doenças de noti-
ficação encerrados 
oportunamente.

Linha de base (2006): 
74,6%.

Proporção de casos de 
doenças de notificação 
encerrados oportuna-
mente é aumentada para 
78,7%.

Pacto

Investigar e encerrar 
oportunamente 80% 
dos casos de doenças 
exantemáticas.

Proporção de casos de 
doenças exantemáticas 
com investigação e encer-
ramento oportunos é 
aumentada para 95%. 

Monitoramento de fatores de risco

Pacto

Monitorar a prevalên-
cia de sedentarismo em 
indivíduos com 18 anos 
ou mais de idade nas 26 
capitais e no DF. 

Prevalência de sedenta-
rismo em indivíduos com 
18 anos ou mais de idade 
monitorada em 26 capi-
tais e no DF. Meta atingida

Monitorar a prevalência 
de tabagismo em adultos 
nas 26 capitais e no DF 
pelo Vigitel.

Prevalência de tabagismo 
em adultos monitorada 
nas 26 capitais e no DF 
pelo Vigitel.

Fonte: SVS/MS.
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Quadro 13. Avaliação das metas do objetivo estratégico 7.

Objetivo estratégico 7: Induzir à estratégia das ações de VS e promoção à saúde  
nas redes de atenção, fortalecimento e APS enquanto ordenadora do cuidado

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Não definido Meta não definida

Definidos critérios e incentivo 
financeiro (R$ 25 milhões) para 
regulamentar a incorporação do 
Agente de Combate a Endemias 
na atenção primária à saúde para 
fortalecer as ações de vigilância 
em saúde junto às Equipes de 
Saúde da Família(ESF) em 2010.

Avanço

Fonte: SVS/MS.

Quadro 14. Avaliação das metas do objetivo estratégico 8.

Objetivo estratégico 8: Fortalecer a promoção da saúde

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Pacto

PPA

Implantar em 40% dos 
municípios prioritários o 
Projeto de Promoção de 
Ações de Redução das 
Violências e Acidentes  
e Cultura da Paz. 

Projeto de Promoção de 
Ações de Redução das 
Violências e Acidentes e 
Cultura da Paz implantado 
em 79% dos municípios 
prioritários. 

Meta atingidaMais Saúde

Ampliar para 36 municí-
pios integrados ao Sistema 
Nacional de Trânsito as 
ações de prevenção de 
lesões e mortes causadas  
no trânsito.

Ações de prevenção de 
lesões e mortes causadas 
no trânsito ampliadas para 
48 municípios integrados 
ao Sistema Nacional de 
Trânsito. 

Mais Saúde

PPA

Ampliar a Rede de Promoção 
da Saúde para 850 municí-
pios, incluindo-se as capitais.

Linha de base (2007): 
378 municípios.

Rede de Promoção da 
Saúde ampliada para 1.322 
municípios, incluindo-se  
as capitais.

15.4.2010 

Anúncio dos dados sobre 
a Estratégia Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
Pandêmica H1N1 revelou 
que a meta de imunizar 
80% das crianças de seis 
meses a menores de 2 anos 
foi atingida. Com 82% 
de cobertura (3.589.985 
doses), elas se juntaram aos 
profissionais de saúde, que 
superaram os 98% do grupo 
selecionado (2.455.641). 

continua
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Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

PPA

PNS

Aumentar em 14,2% a 
proporção de municípios 
com programa de interven-
ção da promoção da ativida-
de física e lazer implantado.

Proporção de municípios 
com programa de interven-
ção da promoção da ativida-
de física e lazer implantado 
aumentada em 14,2%.

Meta atingida

Pacto

Implantar Núcleos de 
Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde (NPVPS) 
em 26 unidades federadas.

Núcleos de Prevenção das 
Violências e Promoção da 
Saúde (NPVPS) implantados 
em 21 unidades federadas. Meta  

não atingidaImplantar Núcleos de 
Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde (NPVPS) 
em 26 capitais e no DF.

Núcleos de Prevenção das 
Violências e Promoção da 
Saúde (NPVPS) implantados 
em 25 capitais e no DF.

Fonte: SVS/MS.

Quadro 15. Avaliação das metas do objetivo estratégico 9.

Objetivo estratégico 9: Aprimorar os processos de vigilância e controle

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Pacto

Implantar a ficha de notifica-
ção/investigação de violência 
doméstica, sexual e outras 
violências em 20% dos 
municípios prioritários.

Ficha de notificação/investi-
gação de violência domésti-
ca, sexual e outras violências 
implantada em 45% (47) dos 
municípios prioritários.

Meta atingida

Fonte: SVS/MS.

continuação
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Quadro 16. Avaliação das metas do objetivo estratégico 10.

Objetivo estratégico 10: Garantir o abastecimento continuado dos insumos críticos

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Mais Saúde
Construir, reformar ou equi-
par sete centrais de armaze-
namento da Rede de Frio.

Sete centrais de armazenamen-
to da Rede de Frio construídas, 
reformas ou equipadas.

Meta atingida

PPA

Adquirir 1,4 bilhão de preser-
vativos masculinos.

788 milhões de preservativos 
masculinos adquiridos.

Disponibilizar medicamentos 
antirretrovirais para 100% 
das pessoas que vivem com  
HIV/Aids.

Medicamentos antirretrovirais 
disponibilizados para 100% 
das pessoas que vivem com 
HIV/Aids.

Fonte: SVS/MS.

Quadro 17. Avaliação das metas do objetivo estratégico 11.

Objetivo estratégico 11: Racionalizar o repasse do recurso descentralizado

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Não definido Meta não definida

Aprovação de diretrizes para 
execução e financiamento das 
ações de vigilância em saúde, defi-
nindo o repasse fundo-a-fundo 
em três parcelas anuais (Portaria 
nº 3.252/2009), a partir de 2010. 

Avanço

Fonte: SVS/MS.

Quadro 18. Avaliação detalhada das metas do objetivo estratégico 12.

Objetivo estratégico 12: Ampliar o financiamento para promoção da saúde, vigilância 
ambiental e saúde do trabalhador

Instrumentos 
de pactuação

Meta esperada  
2009

Resultado  
2009 Situação

Não definido Meta não definida

Aumento de 85% no incentivo da 
Promoção da Saúde, passando de  
R$ 29.620.000,00 em 2007, para 
R$ 54.760.000,00 em 2009.

Avanço

Fonte: SVS/MS.

19.4.2010 

Balanço do Ministério da 
Saúde indicou que, em uma 
semana, o número de pessoas 
vacinadas contra a gripe pan-
dêmica mais do que dobrou 
em todo o país. Até esta data, 
28,3 milhões de pessoas ha-
viam sido imunizadas contra 
a doença. Em relação aos pú-
blicos convocados para as três 
primeiras etapas de vacinação, 
a cobertura saltou de 22,1% 
para 47,5%.  
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Desafios para a gestão SVS – 2011-2014

A Gestão da SVS antecipa alguns desafios, a serem enfrentados nos próximos anos. Dentre eles, 
destacam-se:

▶ Eliminar a sífilis congênita;

▶ Realizar a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE), o 
Inquérito dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (Vigitel)  
e a Vigilância de Acidentes e Violências (Viva);

▶ Revisar agenda de prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde;

▶ Viabilizar execução do Plano de Ação Cidade dos Meninos, no Rio de Janeiro;

▶ Implantar Plano Diretor de Fortalecimento para Prontidão e Respostas em Situações 
de Emergência;

▶ Implantar a Política de Gestão de Laboratórios de Saúde Pública;

▶ Ampliar a cobertura vacinal contra hepatite B e expandir a faixa etária até 29 anos;

▶ Intensificar as ações para controle da tuberculose e da hanseníase;

▶ Realizar a Campanha Nacional de Seguimento em menores de cinco anos com a vacina tríplice viral;

▶ Ampliar as ações de prevenção de lesões e mortes causadas por acidentes de trânsito;

▶ Recompor o incentivo financeiro de Vigilância em Saúde;

▶ Transformar o Instituto Evandro Chagas em uma Fundação.
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Resultados do Segundo Projeto de Vigilância  
e Controle de Doenças – Vigisus II, 2005-2009

Objetivos do Vigisus II

O objetivo central do Projeto Vigisus II (Componente A) Modernização do Sistema Nacional de Vigilân-
cia em Saúde foi fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para reduzir a mortalidade e 
a morbidade de doenças transmissíveis e não-transmissíveis, bem como a exposição a fatores de risco 
associados com a saúde. A concepção do projeto desenvolveu-se entre 2003 e 2005, no processo de 
descentralização das ações de Vigilância em Saúde, que passaram a ser compartilhadas entre as três 
esferas de governo, de forma coerente com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Fase II do Projeto Vigisus desempenhou função estratégica na consolidação do processo de 
descentralização das ações de Vigilância em Saúde, tanto no âmbito central quanto para estados e 
municípios. Nesse sentido, o Projeto apoiou e financiou a: 

▶ Estruturação de área física, incluindo-se construções, reformas e aquisição de equipamentos; 

▶ Capacitação de recursos humanos, com a implantação e implementação da Rede de Formação 
de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde, envolvendo cursos de mestrado e especialização;

▶ Realização de treinamentos; 

▶ Contratação de consultorias (pessoas físicas e jurídicas) qualificadas nas várias áreas da Vigi-
lância em Saúde, em especial dirigidas à formulação de protocolos de atuação, sistemáticas e 
mecanismos de gestão, com ênfase no monitoramento e avaliação das ações; 

▶ Implantação de estruturação da Rede de Emergência em Saúde Pública;

▶ Estruturação da saúde ambiental, vigilância das doenças não-transmissíveis e promoção da saúde; 

▶ Implantação de novas metodologias e instrumentos de análise da situação de saúde.

É importante registrar que, desde 2003, início das negociações e da concepção da Fase II, até o 
final do Projeto, em dezembro de 2009, muitas mudanças de caráter político, normativo e organiza-
cional, além de avanços técnicos e científicos, ocorreram no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
incluindo-se a Vigilância em Saúde. Em decorrência disso, a formatação original do Projeto foi impac-
tada, provocando modificações em alguns compromissos firmados.

20.4.2010 

Início das inscrições de traba-
lhos para a mostra competitiva 
da 10ª Mostra Nacional de 
Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças –  
Expoepi, promovida pela SVS/
MS, prevista para os dias 24 a 
26 de novembro, em Brasília. 
A mostra competitiva visa a di-
vulgar e premiar os serviços de 
saúde do SUS, que se destaca-
ram pelos resultados alcança-
dos com as ações integradas e 
que trouxeram avanços con-
cretos para o aperfeiçoamento 
da vigilância em saúde. 
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Como exemplo, cita-se o Programa Mais Saúde: direito de todos, também conhecido como Progra-
ma de Aceleração do Crescimento para a Saúde (PAC-Saúde), lançado em dezembro de 2007 pelo 
governo federal, contemplando 74 medidas e 171 ações. Nesse sentido, o Projeto Vigisus II comparti-
lhou e reforçou as iniciativas empreendidas pelo Mais Saúde.

Implementação

O Componente A possuía quatro subcomponentes: 

Subcomponente A1 – Vigilância Epidemiológica  
e Controle de Doenças Transmissíveis

O Subcomponente A1 apoiou a estruturação de um sistema de vigilância epidemiológica e controle de 
doenças e agravos descentralizado e qualificado para lidar com os problemas de saúde, com base na 
realidade epidemiológica de cada área geográfica. 

As principais áreas estratégicas deste subcomponente foram: 

▶ Sistema de laboratórios de saúde pública; 

▶ Sistema de telecomunicação de manejo de dados; 

▶ Informações sobre a vigilância e controle de doenças transmissíveis; 

▶ Vigilância hospitalar; 

▶ Controle das doenças transmitidas por vetores; 

▶ Capacidade de manejo e habilidade em responder às emergências.

Dentre os resultados alcançados, no âmbito do Projeto Vigisus, é importante ressaltar:

▶ A ampliação da rede laboratorial NB3, com a aquisição de equipamento e construção e refor-
mas de áreas físicas; ampliação da capacidade diagnóstica com a implantação de laboratórios 
de biologia molecular; qualificação da rede de laboratórios de saúde pública, desenvolvendo-se 
normas e padrões laboratoriais; criação de sistemas de credenciamento e certificação dos labo-
ratórios; e implantação de modelo regular de financiamento;
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▶ O aperfeiçoamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) com o desen-
volvimento e implantação do SinanNet; revisão das rotinas de operação e do fluxo de alimenta-
ção de dados, análise e limpeza do banco de dados; ampliação dos registros do sistema como, 
por exemplo, a introdução no Sinan de uma variável para o registro da entrada do paciente na 
estratégia Dots, pelo serviço de saúde, para monitorar os pacientes com tuberculose;

▶ A consolidação do Programa de Treinamento em Epidemiologia de Campo (Episus) e a estrutura-
ção do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs), responsável 
pelo monitoramento e investigação de eventos classificados como emergência em saúde pública;

▶ A ampliação da cobertura vacinal e a redução da desigualdade de cobertura entre os municí-
pios brasileiros.

Subcomponente A2 – Vigilância Ambiental em Saúde
O Projeto Vigisus possibilitou ao Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalha-
dor (Dsast) estruturar e consolidar o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental de forma 
descentralizada. Nos últimos cinco anos, foram inúmeros os avanços relacionados aos programas coor-
denados pelo Dsast. Como exemplo, cita-se a ampliação da atuação dos diversos subsistemas: água 
para consumo humano, qualidade do ar, solo contaminado, substâncias químicas, desastres naturais/
antropogênicos, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. 

Durante a vigência do Projeto, a Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) se desenvolveu de forma 
progressiva, nos três níveis de gestão do SUS, com estágios de estruturação diferenciados, de acordo 
com as diversidades locorregionais. Os estados se encontram em um estágio de estruturação mais 
avançado do que as capitais, desenvolvendo, principalmente, ações do Vigiagua, Vigisolo e Vigiar. 
Recentemente, as ações de vigilância relacionadas a desastres – Vigidesastres – têm apresentado gran-
des avanços. 

As principais atividades desenvolvidas, criando-se condições para o sucesso alcançado, foram: 
realização de capacitações, reuniões técnicas, assessorias técnicas, apoio à pesquisa, estruturação de 
laboratórios de baixa complexidade e de laboratórios de referência para saúde ambiental. 

Outro importante fator de indução para o avanço progressivo da implantação das atividades de VSA 
nas secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios foi a incorporação de indica-
dores relacionados aos subsistemas água, solo e ar nos processos de pactuação da Vigilância em Saúde.

3.5.2010

Alerta do MS sobre a 
necessidade de as crianças 
entre seis meses e dois anos 
tomarem a segunda meia dose 
da vacina contra a influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 para 
garantir a imunização. Mais 
de quatro milhões de crianças 
de seis meses a menor de dois 
anos já haviam sido vacinadas 
contra a influenza pandêmica 
(H1N1) 2009, alcançando 
100% de cobertura, mas a 
imunização desse grupo só  
se efetivou com a segunda 
dose, aplicada 30 dias após  
a primeira. 
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Subcomponente A3 – Análise de Situação de Saúde  
e Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis 

O Subcomponente A3 foi gerenciado pelo Departamento de Análise da Situação de Saúde (Dasis), da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Ele esteve voltado para o desenvolvimento e aprimoramento 
dos sistemas de informação de mortalidade e nascidos vivos, análise de situação de saúde, 
implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde e de ações de vigilância e prevenção de 
doenças e agravos não-transmissíveis. 

Dentre as atividades implementadas no âmbito do Vigisus II, destacam-se:

▶ Desenvolvimento de módulo de investigação de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil, 
independentemente da causa, totalmente integrado aos módulos tradicionais de informação da 
ocorrência dos óbitos do SIM;

▶ Capacitação de cerca de 1.500 profissionais em metodologia e instrumentos de análise de 
dados, epidemiologia e organização de serviço;

▶ Desenvolvimento de uma ferramenta voltada ao geoprocessamento para análises espaciais, com 
módulos de cálculo de dados, inserção de novos indicadores e gerenciamento da base cartográfica; 

▶ Realização de inquéritos e pesquisas e publicação regular de informações em saúde;

▶ Realização de cursos à distância, voltados à vigilância das doenças não-transmissíveis e ao 
impacto da violência na saúde, capacitando-se mais de 1.500 profissionais;

▶ Promoção de atividades voltadas à promoção da saúde, com ênfase nas atividades físicas, 
incluindo-se o estudo sobre o impacto das iniciativas desse campo;

▶ Implementação de ações voltadas à redução da violência no trânsito e ao desenvolvimento 
e implementação do Sistema Viva para melhor conhecer a dimensão dos acidentes em geral 
(trânsito, de trabalho, doméstico, quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicações) e para 
identificar a violência doméstica e sexual;

▶ Monitoramento contínuo da frequência e distribuição de fatores de risco para doenças crônicas 
em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de entrevistas 
telefônicas – Vigitel. 
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Subcomponente A4 – Fortalecimento Institucional  
da Capacidade de Gestão em Vigilância em Saúde  
nos Estados e Municípios Elegíveis

O Subcomponente A4 contribuiu para o fortalecimento da gestão de estados e municípios, na perspec-
tiva do avanço do processo de descentralização do Sistema Nacional em Vigilância em Saúde (SNVS). 
Para isso, disponibilizou apoio técnico e financeiro às ações definidas a partir de prioridades identifica-
das pelos entes federados.

Participaram desse subcomponente 27 Secretarias Estaduais de Saúde, incluindo o Distrito Federal, 
25 capitais e 144 municípios, para os quais foram transferidos R$ 91.754.027,06, entre 2005 e novem-
bro de 2009, sendo 76,46% provenientes do Banco Mundial e 23,54%, da União. Do valor total repassa-
do, o Sistema de Planejamento e Informação do Vigisus (SPIV) registrou 89,84% como recurso financeiro 
executado. Em relação à execução dos recursos do Bird, 94,65% foram informados como gastos.

Por meio desse subcomponente, foi possível apoiar as estruturas de Vigilância em Saúde das secre-
tarias estaduais para:

▶ Aprimorar a capacidade de coordenação do SNVS em cada unidade federada; ampliar a capaci-
dade técnico-operacional de estados e municípios com o propósito de fortalecer o processo de 
decisão-ação e de desenvolvimento das atividades de rotina e especiais, de vigilância epidemio-
lógica e controle de doenças transmissíveis; 

▶ Melhorar a qualidade e ampliar o escopo das atividades de Vigilância Ambiental desenvolvidas 
nas esferas estadual e local; 

▶ Implementar sistemas estaduais e locais de monitoramento de doenças crônicas 
não-transmissíveis; 

▶ Ampliar a capacidade de realização de análise de situação de saúde para aprimorar a programação 
e a escolha das intervenções prioritárias, de acordo com os problemas de saúde regionais e locais;

▶ Implementar o uso de sistemas de informação, no âmbito dos estados e municípios.

5.5.2010

Lançamento, no Salão Interna-
cional da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca 
(ESNP), no Rio de Janeiro, do 
Mapa da Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil. A obra foi 
elaborada a partir de uma 
parceria entre o Departamento 
de Vigilância em Saúde Am-
biental e Saúde do Trabalhador 
da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do MS (Dsast/SVS), a 
ENSP/Fiocruz e a Federação 
de Órgãos para Assistência 
Social e Educacional (Fase). 
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Indicadores

Para o Projeto Vigisus II foram definidos cinco indicadores de gatilho e 17 indicadores de desempenho, 
todos com metas estabelecidas para cada ano do Projeto. Considerando-se o último ano do Projeto 
(2009), o cumprimento das metas ocorreu em 100%, no primeiro caso (Quadro 19), e em 64,70%, no 
segundo (Quadro 20).

Diante da importância e do volume das atividades realizadas, dos percentuais de indicadores de 
gatilho e de desempenho que atingiram as metas estabelecidas e do percentual do valor total do 
empréstimo utilizado, que foi de 85%, a Secretaria de Vigilância em Saúde considera que os objetivos 
do Projeto Vigisus II foram plenamente alcançados, o que reforça a pertinência da implementação da 
Fase III, de forma a consolidar as ações implementadas. 

Quadro 19. Demonstrativo dos indicadores de gatilho.

Indicador Situação Meta alcançada

% de casos notificados e encerrados oportunamente, 
após notificação, exceto dengue. 79,0% Sim

% de municípios prioritários do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose utilizando o tratamento 
supervisionado em, pelo menos, 50% das unidades 
básicas de saúde com o programa implantado.

88,0% Sim

% de SES e SMS das capitais apresentando dois 
relatórios anuais de Vigilância Ambiental em  
Saúde relacionados à qualidade da água para 
consumo humano.

100,0% Sim

% de capitais com vigilância de fatores de riscos 
comportamentais em escolares implantada. 100,0% Sim

% de UF com sistemas de vigilância e capacidade 
institucional avaliadas. 100,0% Sim

Fonte: SVS/MS.
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5.5.2010

Lançamento do folder, elabora-
do pela SVS-MS, para alertar a 
população sobre a Leishmaniose 
Visceral, doença que os cães 
podem transmitir às pessoas e 
que leva à morte em 90% dos 
casos. A peça informa o que é a 
Leishmaniose Visceral, como é 
transmitida, formas de preven-
ção e sintomas (nas pessoas e 
nos cães), além de prestar um 
serviço à sociedade, ao alertar 
sobre a importância da Portaria 
nº 142/2008. Este instrumento 
legal proíbe o tratamento dos 
cães doentes, uma vez que não 
existe eficácia científica compro-
vada e o animal, mesmo tratado 
e não apresentando sintomas, 
continua transmitindo a doença, 
inclusive para humanos.

Quadro 20. Demonstrativo dos indicadores de desempenho.

Indicadores Situação Meta alcançada

% de casos de meningite bacteriana confirmados por  
critério laboratorial. 48,0% Sim

% de municípios com cobertura vacinal adequada (95%)  
para DPT + HiB em menores de um ano. 62,5% Sim

% de casos novos curados de tuberculose. 61,2% Não

% de municípios prioritários para o PNCD com índice  
de pendência inferior a 10%. 40,7% Não

Número de agentes de vigilância capacitados no novo  
modelo de vigilância em saúde. 32.658 Sim

% de municípios considerados de alto risco para malária  
nos estados da Amazônia Legal. 50,0% Sim

% de UF com sistema de informação de vigilância  
(doenças de notificação compulsória) e laboratório interligados. 44,4% Não

Aumento de prevalência de ex-fumantes nas capitais. 22,0% Sim

Subsistemas de VAS para água, ar e solo desenvolvidos. 3 Sim

% de cobertura do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 90,4% Sim

% de óbitos com causas definidas, segundo os grandes grupos  
da CID 10 no Brasil. 92,6% Não

% de UF com coeficiente de mortalidade infantil calculado  
com base no SIM e Sinasc válidos. 37,0% Não

% de capitais com informações de linha de base de prevalência 
de fatores de risco comportamentais e plano para redução da 
prevalência elaborado.

100,0% Sim

% de UF com remessa regular do banco de dados do Sinan,  
para doenças pertinentes 78,6% Não

% de UF e municípios de capitais com sistema de vigilância  
de DANT (Doenças e Agravos Não-Transmissíveis) atuante. 96,4% Sim

% de SES e SMS das capitais com vigilância ambiental em  
saúde estruturada. 80,3% Sim

% de UF com Plano de Carreira, Cargos e Salários para  
profissionais da Vigilância em Saúde elaborado e aprovado  
pelo Conselho Estadual de Saúde.

70,4% Sim

Fonte: SVS/MS.
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Inovações estratégicas e tecnológicas  
em Vigilância em Saúde
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Destaques em inovações  
estratégicas e tecnológicas

Novos laboratórios fortalecem  
pesquisas sobre vírus

O Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Minis-
tério da Saúde (MS), inaugurou no Pará, dia 9 de agosto de 2010, dois laboratórios com nível de 
biossegurança 3 para o estudo de vírus que causam doenças como a dengue e a febre amarela. A nova 
estrutura é determinante para a inserção do Brasil entre os países que possuem e dominam a tecnologia 
necessária à realização de atividades laboratoriais com agentes virais de risco. O ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, e o secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna, participaram do evento. 

Os Laboratórios de Nível de Biossegurança 3 (NB3) e de Nível de Biossegurança 3 Animal (NBA3) 
foram instalados no campus do IEC em Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém, Pará. 
O Ministério da Saúde investiu R$ 25,5 milhões nos laboratórios e nas novas instalações da Seção de 
Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto: R$ 13 milhões em construção e R$ 12,5 milhões em 
equipamentos. A nova estrutura possibilita o estudo de arbovírus, hantavírus, influenza aviária e outros 
vírus zoonóticos.

O complexo de biossegurança 3, o 
maior da América do Sul, com área de 
600m², representa um salto de qualidade 
nas pesquisas do IEC, pois a utilização de 
testes mais rápidos, sensíveis e específicos 
favorece a produção de conhecimentos cien-
tíficos de ponta. Assim, o Instituto poderá 
oferecer, em breve, uma série de benefícios 
à população brasileira e mundial, como o 
desenvolvimento de insumos e a detecção e 
caracterização de novos vírus. 

8.5.2010 

Abertura da 12ª edição da 
Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso contra 
a Gripe Comum, em São 
Bernardo do Campo (SP), 
com a participação do 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e do ministro da Saúde 
José Gomes Temporão. O 
lançamento da ação aconteceu 
nas regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste. Nessas 
regiões, até 21 de maio, todas 
as pessoas maiores de 60 anos 
foram imunizadas contra o 
vírus, tal como ocorre todos 
os anos. Já nas regiões Norte 
e Sul, a vacinação das pessoas 
acima dos 60 anos começou 
em 24 de abril.  

Campus do IEC em 

Ananindeua, Pará.
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As instalações também serão utilizadas para a capacitação de especialistas brasileiros e de outros 
países, principalmente da América do Sul, da América Central e do Caribe. Durante a cerimônia de inau-
guração, José Gomes Temporão ressaltou que, cada vez mais, o Brasil é procurado por outras nações 
para estabelecer parcerias na área da saúde. “Este é um momento de reafirmação da boa tradição e da 
qualidade técnica e científica brasileira”, constatou o ministro. 

Temporão apresentou ainda ações realizadas no IEC em sua gestão à frente do Ministério da Saúde, 
desde março de 2007. Entre as iniciativas, o ministro citou obras de infraestrutura, agregação de 75 novos 
pesquisadores e a realização de concurso público. Além disso, reforçou o apoio político e institucional para 
transformar o Instituto em uma fundação, inclusive com uma unidade descentralizada no estado do Acre.

O secretário da SVS Gerson Penna destacou a importância estratégica dos laboratórios, que forta-
lecem a capacidade nacional de identificar e controlar riscos de surtos e epidemias. “Este laboratório 
de NB3 é um passo fundamental. Significa não só proteção para os profissionais do IEC, mas proteção 
para a humanidade”, afirmou.

A diretora do IEC, Elisabeth Santos, enfatizou a relevância do trabalho realizado pelo Instituto. 
Segundo ela, os novos laboratórios serão fundamentais para auxiliar o país a combater futuras amea-
ças. Sabe-se que as mudanças no clima e a ocupação dos espaços florestais, seja para moradia ou para 
projetos de desenvolvimento, provocam alterações ambientais significativas, que podem fazer emergir 
novos vírus e a ocorrência de surtos e epidemias. 

O evento também contou com a participação do prefeito de Ananindeua, Helder Barbalho, e da 
secretária de Estado de Saúde do Pará, Maria Silvia Cumaru.

Dirigentes da SVS e 

do IEC participaram 

da inauguração do 

Laboratório de Nível 

de Biossegurança 3 

(NB3) e Laboratório de 

Nível de Biossegurança 

3 Animal (NBA3).



249Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

O Instituto Evandro Chagas atua nas áreas de pesquisas biomédicas e de prestação de serviços em 
saúde pública. Trata especialmente de questões relacionadas às ciências biológicas, ao meio ambiente e 
à medicina tropical. O IEC integra uma rede de 147 Centros de Referência Mundial em Vírus, organiza-
da pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que monitoram antigas e novas doenças. Um exemplo 
recente dessa atuação é o monitoramento do vírus que causa a influenza pandêmica (H1N1) 2009.

Durante os 65 anos de existência da chamada Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas, um 
total de 197 tipos diferentes de arbovírus e outros vírus zoonóticos foram isolados pelos pesquisadores 
do IEC, totalizando-se mais de 13 mil cepas virais isoladas. Desses 197 vírus, 160 foram isolados origi-
nalmente no Brasil pelo IEC, e 100 desses eram novos para ciência, sendo que vários deles só foram 
encontrados na Amazônia. Além disso, 34 estão associados a doenças em humanos e pelo menos 
quatro (dengue, febre amarela, Mayaro e Oropouche) causam epidemias.

14.5.2010 

Visita do ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, e do Se-
cretário de Vigilância em Saúde, 
Gerson Penna, à coordenação 
do PNI (Programa Nacional de 
Imunizações), em Brasília. A 
visita representou o reconheci-
mento ao empenho e dedicação 
dos profissionais que coorde-
nam as campanhas nacionais de 
vacinação. O ministro Tempo-
rão destacou o trabalho desen-
volvido pela equipe durante as 
campanhas de vacinação contra 
a rubéola, em 2008, e, este ano, 
contra a influenza pandêmica 
(H1N1) 2009. “Lamento apenas 
que não levar, pessoalmente, o 
meu abraço a cada um dos va-
cinadores, que, na ponta, fazem 
parte desse grande mutirão. 
Quero, por meio dos presentes, 
demonstrar minha gratidão”, 
disse o Ministro.

Representantes  

do Ministério  

da Saúde foram  

à inauguração do 

Laboratório de Nível 

de Biossegurança 3 

(NB3) do IEC.
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Alunos do curso de 

Laboratorista do IEC.
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SUS oferece duas novas vacinas  
para seis milhões de crianças

Duas novas vacinas serão incluídas no calendário básico de vacinação disponível na rede pública de 
saúde: a pneumocócica 10-valente e a antimeningococo C. A primeira está sendo oferecida desde 
março de 2010 em todo o território nacional e protege contra a bactéria pneumococo, causadora de 
meningites e pneumonias pneumocócicas, sinusite, inflamação no ouvido e bacteremia (presença de 
bactérias no sangue), entre outras doenças. A segunda, prevista para ser aplicada a partir de agosto de 
2010, imuniza contra doença meningocócica.

Nos primeiros 12 meses após a inclusão no calendário, as novas vacinas serão aplicadas em crian-
ças menores de dois anos de idade. A partir de 2011, elas farão parte do calendário básico de vacinação 
da criança, direcionadas especificamente aos menores de um ano de idade. Depois de cinco anos do 
início dos novos programas de vacinação, em 2015, a previsão é que sejam evitadas pelo menos 45 mil 
internações por pneumonia ao ano, em todo o Brasil. Com isso, a média dessas internações, por ano, 
cairá de 54.427 para 9.185, uma redução de 83%.

“A inclusão das vacinas é um enorme avanço para a saúde pública brasileira. Os imunizantes 
vão proteger a população contra doenças de grande letalidade, além de contribuir para a redução da 
mortalidade infantil e para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro”, afirma o diretor de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Eduardo Hage.

Doenças

Principal causa de meningite bacteriana no Brasil, a doença meningocócica pode se manifestar como 
inflamação nas membranas que revestem o cérebro (meningite) ou como infecção generalizada (menin-
gococcemia), que pode levar rapidamente à morte. Entre 2000 e 2008, o número de casos da doença 
caiu de 4.276 para 2.648, uma redução de 38%. No mesmo período, o número de mortes por essa 
enfermidade caiu 47%, de 777 para 412. Essa redução pode ser atribuída à menor circulação do menin-
gococo do sorogrupo B, uma vez que, entre 2001 e 2009, os 20 surtos de doença meningocócica no 
país tiveram como responsável o meningococo C.

O pneumococo, por sua vez, é a segunda maior causa de meningites bacterianas (pneumocócicas) 
no Brasil. Entre 2000 e 2008, manteve-se a média anual de 1.250 casos de meningite pneumocócica e 
de 370 óbitos por ano. O pneumococo também é o principal agente causador de pneumonias em todas 
as faixas etárias. Mas o número de internações no SUS provocadas por essa doença caiu de 950.162, 
em 2000, para 695.622, em 2008 – uma redução de 26,8%.

21.5.2010 

Anúncio, pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, 
da ampliação da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza Pandêmica H1N1 
para crianças de 2 anos a 
menores de 5 anos. Depois 
dos grupos prioritários já 
incluídos anteriormente, 
esta é a faixa etária de maior 
vulnerabilidade.
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Investimento 

Para aquisição das duas vacinas em 2010, o Ministério da Saúde investiu R$ 552 milhões. Desse total, 
R$ 400 milhões foram destinados para a compra de 13 milhões de doses da vacina pneumocócica; e R$ 
152 milhões, para oito milhões de doses da meningocócica. As doses são suficientes para imunizar seis 
milhões de crianças menores de dois anos de idade. 

O Ministério também comprou, diretamente, 13 milhões de seringas e agulhas para aplicação 
da vacina pneumocócica, um gasto de R$ 1,4 milhão. Com esse investimento, o Ministério alcançou 
a meta do Programa Mais Saúde de introduzir duas novas imunizações no calendário básico um ano 
antes da data prevista, 2011. 

Transferência de tecnologia 

O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães, 
explica que as vacinas serão adquiridas diretamente de laboratórios nacionais. A pneumocócica será 
comprada do Laboratório Bio-Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), graças a um acordo 
de transferência de tecnologia assinado entre o Ministério e o laboratório inglês Glaxo SmithKline (GSK) 
no ano passado.

Já um acordo de transferência de tecnologia, firmado também em 2009 entre a Fundação Ezequiel 
Dias (Funed), o governo de Minas Gerais, e a companhia farmacêutica suíça Novartis, permitirá a compra 
da vacina antimeningocócica C diretamente da Funed. “Isso demonstra a vontade do SUS de aprimorar 
as ferramentas de prevenção e tratamento a serviço da população. São vacinas modernas e é muito 
importante que os laboratórios nacionais dominem essa tecnologia”, avalia o secretário. 

Além desses contratos de transferência de tecnologia, nos últimos cinco anos o Brasil começou a 
produzir vacina contra a gripe sazonal, contra o rotavírus humano, e a tríplice viral (contra sarampo, 
rubéola e caxumba). Essas três vacinas responderam, em 2008, por 28,6% da produção nacional.
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Calendário básico 

Com a introdução desses imunizantes, o Calendário Básico de Vacinação do Programa Nacional de 
Imunização (PNI/MS) passará a ter 13 tipos de vacinas destinadas a proteger contra 19 doenças (veja 
relação em seguida). Além disso, a oferta total do PNI, considerando-se as imunizações especiais, passa 
a ser de 28 tipos de vacinas (nacionais e importadas), um número 30% maior do que o de 2002, 
quando eram oferecidos 18 tipos. O crescimento deve-se, principalmente, ao investimento do país para 
desenvolver novas vacinas e ao aumento da capacidade de produção nos últimos anos.

Para se ter ideia, o investimento brasileiro em pesquisas para o desenvolvimento e aprimoramento 
de vacinas aumentou em mais de 1.216% em cinco anos. Em 2003, o governo federal investiu R$ 1,6 
bilhão em estudos na área. Esse número saltou para R$ 21 bilhões em 2008. São recursos do Ministério 
da Saúde, com contrapartida de órgãos do governo de fomento à pesquisa – como o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Unesco e fundações estaduais de apoio à pesquisa.  

25.5.2010 

Divulgação do resultado do 
processo seletivo do Programa 
de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde), 
com foco na Vigilância em 
Saúde, pelo ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, duran-
te o XXVI Congresso Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde, em Gramado (RS). 
Devido ao grande interesse das 
instituições de ensino, o inves-
timento no programa, que era 
inicialmente de R$ 4 milhões, 
subiu para R$ 8 milhões. Ao 
todo, foram selecionados 70 
dos 120 projetos apresenta-
dos. E foram beneficiados 
1.342 estudantes, professores 
e profissionais. As propostas 
selecionadas serão executadas 
em 2010 e em 2011. 

Equipe do PNI no 

dia do aniversário do 

Programa recebeu a 

visita de Gerson Penna.
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Novo Calendário Básico de Vacinação  
depois da inclusão das vacinas pneumocócica 10-valente  
e antimeningococo C

▶ BCG (contra tuberculose)

▶ Vacina contra hepatite B

▶ DTP (contra difteria, tétano e coqueluche)

▶ DTP+HiB (contra difteria, tétano e coqueluche e infecções por Haemophilus 
influenzae tipo B)

▶ DT (dupla adulto, contra difteria e tétano)

▶ Vacina HiB (contra infecções por Haemophilus influenzae tipo B) 

▶ Vacina contra poliomielite

▶ Vacina contra rotavírus

▶ Vacina contra febre amarela

▶ Tríplice viral (contra caxumba, rubéola e sarampo)

▶ Vacina contra influenza (gripe)

▶ Vacina pneumocócica (contra meningites bacterianas, pneumonias, sinusite, 
inflamação no ouvido e bacteremia)

▶ Vacina antimeningocócica (contra doença meningocócica)

Administração das novas vacinas 

Pneumocócica 10-valente

Crianças menores de 1 ano

esquema vacinal: serão ministradas 3 doses + 1 reforço no primeiro ano de vida da criança; 
para o ano da implantação, haverá um esquema especial no qual crianças de 12 meses a 24 
meses de idade, não vacinadas anteriormente, receberão a imunização.

Meningocócica C 

Crianças menores de 1 ano

esquema vacinal: serão ministradas 2 doses + 1 reforço no primeiro ano de vida da criança; 
para o ano da implantação, haverá um esquema especial no qual crianças de 12 meses a 24 
meses de idade, não vacinadas anteriormente, receberão a imunização.
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brasil tem novo esquema  
terapêutico para tuberculose 

Desde o segundo semestre de 2009, o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com novo medicamento para 
tratar a tuberculose. A novidade foi anunciada pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, em março 
de 2009, durante a abertura do 3º Fórum Mundial de Parceiros Stop TB, realizado no Rio de Janeiro.

O novo esquema terapêutico, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aumen-
ta o número de drogas de três para quatro e reduz a quantidade de comprimidos diários de seis para 
apenas dois. Trata-se da chamada DFC (dose fixa combinada), ou quatro em um, como é popularmen-
te conhecido. Com essa mudança, espera-se aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento: hoje, 
8% deles o abandonam antes da cura, induzindo à resistência. A taxa de abandono preconizada pela 
OMS é inferior a 5%.

A DFC também vai combater a resistência do bacilo de Koch aos medicamentos atualmente 
ministrados, uma vez que favorece a adesão ao tratamento. Isso porque, alguns pacientes, especial-
mente aqueles que abandonam o tratamento antes da cura, desenvolvem bacilos mais resistentes às 
drogas ministradas. 

“Os sintomas regridem muito rapidamente com o medicamento. Imagine um tratamento de 
seis meses em que, com 15 dias, o paciente se sente bem, e acaba por abandoná-lo”, comenta o 
coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) do Ministério da Saúde, 
Draurio Barreira. Estudo recente do PNCT mostrou que 1,4% dos brasileiros infectados apresentam 
bacilo multirresistente.

26.5.2010 

Abertura do IV Encontro 
Nacional de Tuberculose, 
realizado entre os dias 26 e 29 
de maio, no Rio de Janeiro. O 
Ministério da Saúde participou 
do evento, que acontece a cada 
dois anos desde 2004. Além 
de participantes do governo 
federal, o evento, que discutiu 
os desafios do Brasil na luta 
contra tuberculose, contou 
com a presença de gestores de 
programas estaduais e munici-
pais contra a tuberculose, além 
de representantes da sociedade 
civil organizada.  

Novo medicamento 

é estratégia para 

aumentar a adesão 

dos pacientes  

ao tratamento.
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Custo

O novo esquema terapêutico vai baratear o custo da saúde pública. Hoje, o tratamento de cada pacien-
te, considerando-se o valor total da medicação tomada nos seis meses preconizados, custa 40 dólares, 
ou seja, menos de sete dólares por mês. E o novo esquema quatro em um sai por menos de 30 dólares 
por paciente durante todo o tratamento – ou pouco menos de cinco dólares ao mês. O tempo de dura-
ção e os efeitos colaterais continuam similares.

Até o primeiro semestre de 2010, apenas quatro países do mundo ainda não utilizavam o esque-
ma quatro em um para tratar tuberculose. São eles Uruguai, Irlanda, Nova Zelândia e Andorra. E o 
Brasil, ao aderir ao esquema terapêutico proposto pela OMS, demonstra, mais uma vez, seu empenho 
em controlar a doença, uma das prioridades do atual governo.

Ministério da Saúde 

investe em informação 

sobre a doença, 

com elaboração de 

campanha publicitária 

veiculada em rádio e TV,  

e distribuição de 

material impresso.
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Saúde amplia lista de doenças  
de notificação obrigatória 

Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010

Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme 
disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a 
relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 
compulsória em todo o território nacional, e estabelece fluxo, critérios, 
responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde.

O Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças de notificação compulsória, com a inclusão de cinco 
novas doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública. A nova lista, contendo 44 itens, 
passa a incluir os acidentes com animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas; o atendi-
mento antirrábico após ataque de cães, gatos e morcegos; as intoxicações por substâncias químicas, 
incluindo-se agrotóxicos e metais pesados, como chumbo; a sífilis adquirida; e a Síndrome do Corri-
mento Uretral Masculino.

Esses casos devem ser notificados pelas autoridades de saúde sempre que houver suspeita ou 
confirmação, na rede pública ou privada. O registro é feito diretamente no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A última atualização 
da lista de doenças de notificação compulsória ocorreu em 2006.

Além de incluir as cinco novas enfermidades na lista de notificação compulsória, o Ministério da 
Saúde também listou 19 doenças de notificação imediata, ou seja, que devem ser informadas em 24 
horas a partir da ocorrência. Entre elas estão cólera, dengue pelo sorotipo DEN-4, doença de Chagas 
aguda, febre amarela, poliomielite, raiva humana, influenza por novo subtipo viral, sarampo e rubéola.

Essas doenças, todas de notificação imediata, exigem maior agilidade dos gestores de saúde, 
mesmo que se trate apenas de uma suspeita, pois isso garante a antecipação da investigação. Outra 
novidade é a notificação compulsória da esquistossomose e da sífilis adquirida. Antes, no primeiro caso, 
a doença só era registrada de forma obrigatória quando ocorriam casos fora dos municípios endêmicos. 
E, no segundo, só eram notificadas a forma congênita da sífilis e a registrada em gestantes.

A nova lista de doenças de notificação compulsória e imediata segue as recomendações do Regu-
lamento Sanitário Internacional (RSI) e foi publicada no Diário Oficial da União de 1º de setembro de 
2010. A Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010, consolida todas as listas de notificação anteriores, 
antes publicadas em documentos separados.

A Portaria também padroniza, na legislação brasileira, os termos estabelecidos pelo RSI, definindo, 
por exemplo, o que é: 1) doença – enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou 
fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos; 2) agravo 

26.5.2010

Divulgação da lista de 
cuidados para as pessoas 
que pretendem viajar para 
acompanhar os jogos da Copa 
do Mundo de Futebol na 
África do Sul. O MS elaborou 
uma lista dos cuidados que 
incluem, entre outros, tomar 
algumas vacinas com antece-
dência mínima de dez dias an-
tes do embarque, providenciar 
um receituário completo com 
a relação dos medicamentos 
de uso contínuo e contratar 
um seguro de saúde interna-
cional. Tem que estar em dia 
com a vacina contra sarampo, 
rubéola e febre amarela. Além 
disso, conforme a faixa etária, 
os calendários de vacinação 
(criança, adolescente, adulto/
idoso, povos indígenas), 
também devem ser atualiza-
dos para caxumba, difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite B 
e poliomielite. 
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– qualquer dano à integralidade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias 
nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões; 3) evento – manifestação de doen-
ça ou ocorrência que apresente potencial para causar doença; e, 4) Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPN) e Internacional (ESPI).

O terceiro anexo da Portaria lista, ainda, 14 agravos e eventos de importância para a saúde pública, 
cuja notificação é compulsória em unidades-sentinela. Entre eles estão os acidentes e eventos relaciona-
dos ao trabalho, incluindo-se mortes, mutilações, exposição a material biológico, transtornos mentais, 
câncer, dermatoses ocupacionais, perda auditiva, rotavírus e violência doméstica.
 

Ministério da Saúde lança ferramenta  
para avaliar risco de epidemias de dengue 

O Ministério da Saúde elaborou uma nova ferramenta para avaliar o risco de epidemias de dengue nos 
estados e municípios brasileiros e orientar ações imediatas para evitar que elas se tornem realidade. 
Batizada de Risco-Dengue, a ferramenta utiliza cinco critérios básicos: três do setor Saúde – incidência 
de casos nos anos anteriores, índices de infestação pelo mosquito Aedes aegypti e tipos de vírus da 
dengue em circulação; um ambiental – cobertura de abastecimento de água e coleta de lixo; e um 
demográfico – densidade populacional. A nova metodologia reforça o caráter intersetorial do controle 
da dengue e permite aos gestores locais de saúde intensificar as diversas ações de prevenção nas áreas 
de maior risco.

O Risco-Dengue parte de dados já disponíveis nos municípios e estados e define ações a serem 
realizadas por todas as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para os 26 estados e o 
Distrito Federal, o risco de epidemia aumenta em municípios de maior porte e nas regiões metropolita-
nas que não tenham enfrentado epidemia recentemente, nem tenham alta circulação do sorotipo viral 
predominante no país. Ausência ou deficiência dos serviços de coleta de lixo e abastecimento de água, 
além do índice de infestação pelo mosquito transmissor da doença, também são indicadores importan-
tes de risco para dengue.

Com base no cruzamento desses dados, o Ministério da Saúde alertou que, para o verão de 
2010/2011, dez estados brasileiros têm risco muito alto de enfrentar epidemia de dengue; nove estados 
têm risco alto; e cinco estados mais o Distrito Federal têm risco moderado (Figura 41). O Ministério 
ressaltou que este mapa não considera uma eventual dispersão do vírus DEN-4 no país. O sorotipo foi 
identificado em Roraima no mês de agosto, após 28 anos sem circulação no Brasil. O Ministério alertou 
todas as unidades da Federação para intensificar o monitoramento viral e, até o momento, não há 
evidência deste vírus fora do estado de Roraima.
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8.6.2010

Abertura do II Seminário 
sobre a Política Nacional 
de Promoção da Saúde, 
em Brasília (DF), com a 
participação do MS e de cerca 
de 650 profissionais, entre 
gestores e coordenadores 
dos projetos que integram a 
Rede Nacional de Promoção 
da Saúde. Criada em 2008, a 
Rede é formada por 1,5 mil 
municípios, que recebem 
incentivos do governo federal 
para desenvolver ações de 
estímulo às práticas saudáveis 
e à melhoria da qualidade de 
vida da população. 

Além do Risco Dengue, os estados e municípios devem manter a realização do Levantamento de 
Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), como vem sendo feito desde 2003, no mês de 
novembro. Em 2010, no entanto, a recomendação é de que o LIRAa seja ampliado de 169 para 354 
municípios do país. Após a realização do LIRAa, os estados e municípios devem incorporar seus resulta-
dos para nova análise das áreas de risco de transmissão.

No início de setembro de 2010, representantes de todas as Secretarias Estaduais de Saúde se 
reuniram com técnicos do Ministério da Saúde, em Brasília, para receber treinamento sobre a ferra-
menta do Risco Dengue – a ser aplicada nos estados e municípios. Toda a metodologia segue as reco-
mendações do Comitê Técnico Assessor Nacional do Programa Nacional de Controle da Dengue e da 
Sociedade Brasileira de Infectologia.

Figura 41. Classificação das unidades federadas segundo  

a possibilidade de risco de epidemias de dengue. brasil, 2010.
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OBS. 1: O mapa não considera a dispersão do DEN-4 para outros estados. 

OBS. 2: Santa Catarina nunca teve transmissão autóctone de dengue.

Fonte: SVS/MS.
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Centro de Informações Estratégicas e  
Respostas em Vigilância em Saúde – Rede Cievs

Entre 2009 e 2010, deu-se continuidade ao processo de fortalecimento do Centro de Informações 
Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Rede Cievs) e de estruturação/fortalecimento da Rede 
Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, destacando-se:

▶ Realização do III Encontro da Rede Cievs, durante a 9ª Expoepi, quando foram definidos os 
protocolos de atuação do Centro Nacional de Enlace, área técnica do Cievs responsável pelo 
monitoramento das emergências em saúde pública;

▶ Assessorias técnicas e capacitações destinadas à Rede Cievs, nas áreas de tecnologia da infor-
mação, RSI e rotina do Monitoramento de Eventos de Relevância Nacional, proporcionando o 
enlace entre todos os integrantes da Rede para o enfrentamento das emergências, objetivando-
se o pleno funcionamento, por meio de assessoria às equipes;

▶ Estruturação/implantação de 22 URR estaduais e de 20 URR municipais até junho de 2010 
(Figura 42). 

Sede do Cievs na Secretaria 

de Vigilância em Saúde.
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12.6.2010 

Abertura da primeira etapa 
da Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Poliomielite. Em clima de 
Copa do Mundo, o slogan foi 
Vacinou, é gol. E o Zé Gotinha, 
principal personagem da 
campanha, entrou em campo 
com o uniforme verde-
amarelo da seleção brasileira. 
Nesta primeira fase, a meta 
era imunizar 14,6 milhões de 
crianças, o que representa 95% 
dos menores de cinco anos.  
O balanço parcial do 
Ministério da Saúde apontou 
que mais de dez milhões de 
crianças foram vacinadas na 
primeira etapa. 

Figura 42. Implantação e estruturação de unidades do Cievs em 22 estados 

e 20 municípios.

AC

AM

RR

RO

PA MA
PI

CE

RN
PB

PE
AL

SEBA

ES

RJ

MG

TO

SP

PR

GO

MT

MS

SC
RS

DF

AP

SES

SMS/Capital

SES e SMS/Capital

20 SMS/Capitais: Aracajú/SE, Belo Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, 
Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macapá/AP, Maceió/AL, Manaus/AM, Natal/RN, Palmas/TO, 
Recife/PE, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP, Teresina/PI e Vitória/ES. 

22 SES: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Fonte: SVS/MS.
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Participação nas atividades  
de resposta às emergências 

▶ Participação, no Gabinete de Crise, para o enfrentamento da pandemia de influenza (H1N1) 
2009, entre abril e novembro de 2009, por meio de:

■ Apoio à elaboração de informes técnicos semanais;

■ Alocação de 21 treinandos do Episus (100%) para a elaboração de análises epidemioló-
gicas periódicas;

■ Envio de equipes de campo (Episus) para apoiar as SES na investigação de casos graves 
e de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave nos estados de Rio Grande do Sul, 
Pará e Rio Grande do Norte;

■ Apoio técnico para elaboração de protocolos clínicos e de vigilância epidemiológica;

■ Suporte tecnológico para realização de videoconferências semanais e apoio técnico 
para a discussão com representantes das SES nessas videoconferências.

▶ Envio de representantes para compor a equipe técnica destacada pela Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde à Argentina, como apoio ao enfrentamento da pandemia de influenza (H1N1) 
2009 naquele país. 

▶ Apoio do Comitê Operacional de Emergência (COE), em parceria com a Coordenação-Geral 
de Saúde Ambiental e do Trabalhador, ao enfretamento de inundações nas regiões Norte e 
Nordeste, em maio de 2009.

▶ Apoio à elaboração de protocolos e instrumentos para resposta coordenada às epidemias 
de dengue nos estados, em parceria com a coordenação do Programa Nacional de Controle  
da Dengue.



263Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Missões internacionais e de fronteira

▶ Apoio ao Grupo de Trabalho para ajudar as vitimas do terremoto no Haiti – assistência 
humanitária internacional.

▶ Cooperação técnica internacional – missão de vacinação contra influenza pandêmica (H1N1) 
2009 do contingente militar brasileiro no Haiti.

▶ Apoio ao Grupo de Trabalho da SVS para desenvolvimento das atividades de Vigilância em 
Saúde em municípios de fronteira.

▶ Cooperação técnica internacional com o Paraguai, por meio do repasse de equipamentos para 
implementação de um Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde 
naquele país.

▶ Cooperação técnica com a Opas/WDC para implantação do monitor Cievs na região 
das Américas.

17.6.2010

Anúncio, pelo MS, na sede da 
Organização Pan Americana 
de Saúde (Opas), em Brasília, 
revelou que o Brasil ultrapassou 
a meta de vacinar pelo menos 
80% do público-alvo para a 
estratégia de imunização contra 
a gripe H1N1. Até o dia 16 
de junho, dos 92 milhões de 
pessoas nos grupos definidos 
como prioritários, 81 milhões 
já haviam recebido a dose da 
vacina, de acordo com os dados 
informados pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de 
Saúde, o que representa uma 
cobertura de 88%.  

Representantes do Cievs 

conhecem estratégia de 

segurança da Copa do Mundo 

de Futebol na África do Sul. 
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▶ Participação no GT Itaipu-Saúde com as seguintes atividades no ano de 2010:

■ Curso do RSI para profissionais na tríplice fronteira (junho-2010);

■ Oficina Saúde do Viajante e Migrante na tríplice fronteira (julho-2010);

■ Curso de Investigação de Surtos para profissionais na tríplice fronteira (setembro-2010).

▶ Participação na capacitação da OMS – Ferramentas do RSI para Eventos de Massa – durante 
os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver (Canadá) e na Copa do Mundo da 
África do Sul.

episus

O Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada ao SUS (Episus) é o setor do Cievs responsá-
vel pelo treinamento em serviço voltado às práticas de epidemiologia, estatística e informática, entre 
outras. Ele está vinculado à investigação de surtos em campo, avaliação de sistemas de vigilância e 
outras atividades semelhantes. Entre 2009 e 2010, as ações destacadas desse Programa foram:

▶ Investigação de 27 surtos ou eventos inusitados em parceria com SES e SMS;

▶ Realização do III Encontro Científico do Episus, com participação de 250 pessoas; 

▶ Prêmios Adolfo Lutz e Vital Brazil, concedidos pela 9ª Expoepi para a investigação de casos de 
doença meningocócica no município de Rio Verde/GO; 

▶ Participação de 11 técnicos na 6ª Conferência Científica Regional das Américas (Programa de 
Treinamento em Epidemiologia de Campo), com apresentação de nove trabalhos; 

▶ Parceria entre SVS e CNPq para provimento de bolsas auxílio-estudante, por intermédio do 
Fundo Nacional de Saúde, pagas aos técnicos em treinamento;  

▶ Avaliação de 21 Sistemas de Vigilância Epidemiológica;

▶ Condução e apresentação de 13 projetos de pesquisas em reposta às demandas das áreas 
técnicas de alocação dos treinandos; 

▶ Condução e apresentação de sete projetos de pesquisas em reposta às demandas das áreas 
técnicas de alocação dos treinandos; 

▶ Realização do IV Encontro Científico do Episus, com a participação de 280 pessoas; 

▶ Prêmio de Honra, concedido durante o Congresso de Medicina Tropical à equipe de investiga-
ção, pela apresentação do trabalho sobre os casos e óbitos por influenza pandêmica (H1N1) 
2009, no estado do Rio Grande do Sul, em 2009. 

Treinandos do Episus em 

investigação de campo.
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Outras atividades de ensino e treinamento

▶ Elaboração de um manual operacional para o Curso Básico em Resposta a Surtos (CBRS) com o 
objetivo de capacitar os profissionais para detecção, investigação e controle de surtos ou even-
tos inusitados, estimulando-se a formação das redes de informação e capacidades de respostas 
aos riscos e situações de emergência em saúde pública.

▶ Execução, em parceria com a Anvisa e Secretaria Estaduais de Saúde, de CBRS em mais de dez 
unidades federadas – o objetivo é atingir as 27 unidades federadas.

▶ Execução de pós-graduação latu sensu: primeira turma do Curso de Especialização em Epide-
miologia para Monitoramento e Resposta às Emergências em Saúde Pública – 2010. Preparação 
da turma de 2011.

Vigilância em Saúde

Consolidação da avaliação das capacidades do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, com 
vistas ao cumprimento das diretrizes de desenvolvimento das capacidades dos serviços nacionais de 
vigilância e resposta, estabelecidas no Regulamento Sanitário Internacional (RSI-2005) em setembro de 
2009. Esse processo foi desenvolvido de uma articulação entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e o 
Instituto de Saúde Coletiva da Bahia (ISC).

24.6.2010 

Convocação, pelo Ministério 
da Saúde, do Gabinete 
Permanente de Emergências 
para monitorar a situação das 
áreas afetadas pelas enchentes 
em Pernambuco e Alagoas.  
O monitoramento foi realizado 
periodicamente por técnicos 
de 15 departamentos do 
Ministério da Saúde, além de 
representantes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). 

Aluna do Episus 

realizando entrevista 

em campo.
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Sinan: novo aplicativo permite acesso rápido  
aos dados da influenza pandêmica (H1N1) 2009 

Em 2009, no contexto da epidemia da influenza A (H1N1), foi desenvolvido o aplicativo web Sinan 
influenza A (H1N1). Este aplicativo, acessado por meio do endereço www.saude.gov.br/influenza, 
possui banco de dados único e pode ser consultado por usuários cadastrados. As notificações inseridas 
no sistema são incorporadas à base nacional em tempo real, permitindo que o Ministério da Saúde e 
as vigilâncias tenham conhecimento dos casos de forma mais rápida. O aplicativo também disponibiliza 
relatórios, gráficos e mapas que permitem a análise de dados diretamente da base nacional.

Em consequência do sucesso do Sinan influenza A (H1N1), em julho de 2009 iniciou-se o desen-
volvimento de outro sistema web, o Sinan online. Esse aplicativo foi baseado no Sinan_Net e contempla 
as mesmas funcionalidades ali existentes, mas com as devidas adaptações para a web. Apesar de desti-
nada, inicialmente, para a dengue, a versão online foi desenvolvida de modo a possibilitar a incorpora-
ção gradativa dos demais agravos de notificação compulsória. 

Em janeiro de 2010, iniciaram-se os testes-piloto no estado de São Paulo. De acordo com o desem-
penho do sistema no teste-piloto, será apresentado um cronograma de implantação do sistema para 
notificação da dengue.

Além disso, foi desenvolvido pelo GT-Sinan o aplicativo Sinan_Relatórios, que permite calcular 
indicadores do Pacto pela Saúde, utilizando-se a base de dados do Sinan_NET. Os relatórios emitidos 
podem ser salvos no formato Excel ou PDF. 

Para ter acesso ao referido 

aplicativo, o usuário deve 

fazer o download em link 

disponível no endereço 

www.saude.gov.br/sinanweb.
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▶ Articulação com o Dasis/SVS para inclusão do monitoramento da vigilância da mortalidade 
materna, infantil e fetal por meio do Portal Cievs.

 
 O site do Cievs está em construção e, portanto, sem acesso externo.

▶ Aprimoramento da gestão da rede de referência nacional para a vigilância epidemiológica em 
âmbito hospitalar: publicação da nova Portaria de nº 2.254, de 5 de agosto de 2010 e elabora-
ção e discussão com as SES da proposta de monitoramento e avaliação. 

▶ Elaboração da proposta inicial do Portal Cievs em parceria com o Nucom.

 

 
O portal do Cievs está em construção.

24.6.2010 

Anunciada a liberação de 
R$ 26,8 milhões para ações 
emergenciais em Pernambuco, 
estado afetado pelas enchentes. 
Além disso, foram enviadas 
cerca de 500 mil doses de 
vacinas para as doenças 
mais comuns em situação de 
calamidade e 15 ambulâncias.  
 



268 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

▶ Eventos em massa: 

■ Coordenação do Grupo de Planejamento de Ações do Grupo Saúde para os Jogos 
Mundiais Militares de 2011, com perspectivas para servir de modelo para Copa das Confe-
derações de 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;

■ Elaboração de uma Matriz de Orientação em Vigilância em Saúde do Viajante, destina-
da àqueles que foram à África do Sul durante o Mundial de Futebol de 2010;

Essas logomarcas simbolizam os 

eventos internacionais previstos 

para ocorrerem até 2016.
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Estratégias para melhorar  
a qualidade do SIM e Sinasc

brasil aumenta cobertura dos sistemas

Há alguns anos o SIM e o Sinasc têm se constituído em fonte de dados, que captam o maior volume 
de óbitos e nascimentos ocorridos no país. Entretanto, a cobertura e a completude são desiguais entre 
as diversas regiões brasileiras. O método utilizado para aferir a cobertura dos sistemas se dá a partir do 
cálculo da razão entre óbitos e nascimentos captados pelo SIM e Sinasc, respectivamente, e de óbitos 
e nascimentos estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para as unidades 
federadas, regiões e Brasil.

Pelo parâmetro adotado, a cobertura do SIM tem aumentado paulatinamente e vem oscilando em 
torno de 90%, nos últimos anos, e apresenta grande desigualdade regional, variando, entre as unidades 
da Federação, de 60% a 100% em 2008 (Figura 43). Naquele ano, 11 unidades da Federação apresenta-
ram cobertura do SIM de pelo menos 90%. Norte e Nordeste são as duas únicas regiões que apresentam 
cobertura do SIM abaixo de 90%. Atingem 79% e 76 % de cobertura do SIM, respectivamente (Figura 44).

Figura 43. Razão entre óbitos informados ao SIM e óbitos estimados pelo IbGe.  

brasil e regiões, 1996-2008*.
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Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – MS / IBGE, *Dados preliminares de março de 2009 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

*Dados preliminares de março de 2009.

Fonte: SVS/MS e IBGE. 

28.6.2010 

Envio, pelo Ministério da 
Saúde, de mais 200 mil doses 
de vacinas, 13 mil diluentes 
e mil unidades de soros 
antitetânicos para o estado de 
Alagoas, também atingido pelas 
enchentes. Os insumos servem 
para prevenir e tratar doenças 
comuns em situações de 
inundações, como hepatite A, 
rotarívus e tétano, entre outras. 
As necessidades locais foram 
identificadas pela Secretaria 
Estadual de Saúde, juntamente 
com técnicos do Ministério.  
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Figura 44. Razão entre óbitos informados ao SIM e óbitos estimados pelo IbGe.  

brasil e UF, 2008*. 
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Fonte:  Secretaria de Vigilância em Saúde – MS / IBGE - *Dados preliminares de março de 2009 
*Dados preliminares de março de 2009.

Fonte: SVS/MS e IBGE. 

Pelo parâmetro adotado, a cobertura do Sinasc também tem aumentado paulatinamente e vem 
oscilando em torno de 90% nos últimos anos, e apresenta grande desigualdade regional, variando, 
entre as unidades da Federação, de 72% a 100% em 2008. Este foi o ano em que 16 unidades da 
Federação apresentaram cobertura do Sinasc de pelo menos 90%. A região Nordeste é a única que tem 
cobertura do Sinasc abaixo de 90%, ficando em 85% (Figuras 45 e 46).
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Figura 45. Razão entre nascimentos informados ao Sinasc e nascimentos  

estimados pelo IbGe. brasil e regiões, 1996-2008*. 
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*Dados preliminares de março de 2009.

Fonte: SVS/MS/IBGE.

Figura 46. Razão entre nascimentos informados ao Sinasc e nascimentos  

estimados pelo IbGe. brasil e UF, 2008*.
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Fonte: SVS/MS e IBGE. *Dados preliminares de março de 2009 

*Dados preliminares de março de 2009.

Fonte: SVS/MS e IBGE.

29.6.2010

Realização da Segunda Reunião 
do Gabinete Permanente de 
Emergências para monitorar a 
situação das áreas afetadas pelas 
enchentes em Pernambuco e 
Alagoas. Participaram técnicos 
do Ministério da Saúde, da 
Anvisa, da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) e da Opas. 
Representantes das Secretarias 
de Saúde dos dois estados tam-
bém participaram, por meio de 
videoconferência.  
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Cemitérios clandestinos são cadastrados

Dentre as práticas que afetam a cobertura dos sistemas de informação em saúde encontra-se a reali-
zação, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, de sepultamentos sem a Declaração de Óbito em 
locais próximos a loteamentos, na periferia urbana. Eles se apresentam como alternativa possível para 
sepultamento de crianças, adultos e idosos procedentes da população de baixa renda. Neste caso, o 
processo é efetuado sem qualquer documentação e sem o cumprimento das exigências legais. 

Entre os problemas causados pela prática irregular dos sepultamentos estão o comprometimento 
do lençol freático, advindo da falta de critérios para a escolha do local; os riscos do uso indiscriminado 
de cisternas localizadas nos cemitérios; a ocorrência de possíveis doenças profissionais vinculadas; e a 
ausência de muro que delimite a área do cemitério, capaz de coibir algum tipo de violação. 

Para alterar esta realidade, é necessário envolver outros atores sociais que contribuam para a redu-
ção das desigualdades nas regiões Norte e Nordeste, promovendo-se a dignidade no sepultamento de 
familiares e no atendimento à saúde. Nesse sentido, foram identificados, cadastrados, fotografados 
e georreferenciados os locais não legalizados de sepultamento (Quadro 21). Para esse procedimento, 
foram adquiridas 12 câmaras fotográficas e 12 aparelhos GPS. 

Cemitério não 

legalizado que 

foi cadastrado e 

georreferenciado. 
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Quadro 21. Número de cemitérios não legalizados e que foram cadastrados, fotografados  

e georreferenciados na região Nordeste. brasil, situação em 2010.

Unidade federada Cadastrados Fotografados Georreferenciados

Alagoas 503 503 503

Bahia 825 - -

Ceará 1118 - -

Paraíba 425 425 425

Pernambuco 862 - -

Rio Grande do Norte 425 380 380

Fonte: Dasis/SVS/MS.

Com o cadastramento, procedeu-se à elaboração do perfil dos locais, incluindo-se critérios e 
condições para sepultamento, além de questões administrativas. Esse material foi utilizado no Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC) formalizado entre a gestão municipal e o Ministério Público, com o objetivo 
de legalizar os locais de sepultamento, de registrar os sepultamentos e de conceder auxilio funeral às 
famílias carentes.

Novos instrumentos regularizam  
informações sobre nascimentos e óbitos

Outra estratégia adotada para aumentar a cobertura do SIM foi a busca ativa dos óbitos ocorridos na 
região Nordeste e na Amazônia Legal. Em 2009, além dessa atividade, foi realizada uma pesquisa em 
136 municípios, visando à elaboração de modelos de correção das informações vitais e estimativas da 
cobertura dos sistemas de informações vitais do MS, por município e por UF. 

Para institucionalizar a busca ativa dos óbitos, em 2010 foi elaborada a Declaração de Óbito Epide-
miológica, impressa em formulário de folha única e pré-numerado pelo MS. Embora a DO Epidemioló-
gica não tenha valor legal para registro do óbito no cartório, ela será usada para inserção da informação 
na base de dados do SIM e, para isso, já foram impressos 20 mil formulários.

Nos casos de sepultamento sem a emissão da DO, a família deve ser orientada a procurar o serviço 
social do município onde ocorreu o evento para proceder aos encaminhamentos legais de registro de 
óbito fora do prazo.

7.7.2010

Reunião do Conselho Nacio-
nal de Saúde (CNS) discute a 
Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador no Sistema Único 
de Saúde (PNST). Participa-
ram do evento o diretor do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador do Ministério 
da Saúde (Dsast/SVS/MS), 
Guilherme Franco Netto; o co-
ordenador-geral da Saúde do 
Trabalhador, Carlos Augusto 
Vaz de Souza; e Ana Cristhina 
Brasil, coordenadora-adjunta 
da Comissão Intersetorial da 
Saúde do Trabalhador do CNS.
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Foi elaborada, também, a Declaração de Nascido Vivo Epidemiológica, impressa em formulário de folha 
única e pré-numerado pelo MS. Assim como a DO Epidemiológica, a DNV Epidemiológica também não 
tem valor legal para o registro do nascimento em cartório. Entretanto, ela será usada exclusivamente para 
a inserção da informação na base de dados do Sinasc. Para tanto, já foram impressos 20 mil formulários. 

Para preenchimento da DNV Epidemiológica devem-se observar duas condições: a criança faleceu 
e se comprovou que ela não possuía a DNV; se a criança estiver viva e se o nascimento ocorreu no 
domicílio ou noutro local onde não foi possível emitir a DNV, os pais devem procurar o serviço social do 
município onde ocorreu o nascimento para providenciar a emissão da DNV.

Tanto a DO Epidemiológica quanto a DNV Epidemiológica sãos instrumentos de coleta utilizados 
em eventos não notificados no momento de sua ocorrência. Portanto, eles só podem ser emitidos após 
a confirmação, na base de dados federal, da não-notificação do evento.

Até que o fluxo de registro desses eventos esteja, de fato, implantado nas regiões Norte e Nordes-
te, é necessária a institucionalização da busca ativa dos nascimentos e óbitos nessas regiões. 

Para normalização dessas novas estratégias ainda foram elaborados:

▶ Instrutivo de Busca Ativa de Nascimentos e Óbitos contendo o passo-a-passo para: 

■ Comparar a base do SIM nacional, estadual e regional com a base municipal e as ações 
que devem ser desencadeadas para a uniformização das bases;

■ Comparar a base do Sinasc nacional, estadual e regional com a base municipal e as 
ações que devem ser desencadeadas para uniformização das bases;

■ Comparar as bases do SIM e do Sinasc para identificar óbitos de menores de um ano 
no SIM cujos nascimentos não constam no Sinasc;

■ Comparar as bases do Sinasc e AIH (partos) para identificar os partos na AIH cujos 
nascimentos não constam no Sinasc;

■ Comparar as bases de dados do SIM e do SIH para identificar óbitos no SIH que não 
constam do SIM;

▶ Relação dos locais de busca para cadastramento; 

▶ Formulário para monitoramento da busca ativa de nascimentos e óbitos. 
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Projeto esclarece 86% das  
causas mal-definidas de óbitos

Para melhorar a qualidade do SIM e com isso promover o uso das informações, no direcionamento das 
ações, e fortalecer as ações integradas entre a vigilância e a atenção da saúde, o Ministério da Saúde 
inseriu no Plano Plurianual (PPA) 2004-2008 o Programa Redução do percentual de óbitos com causa 
mal definida e aumento da cobertura do SIM. No programa, foram priorizadas as regiões Norte e 
Nordeste por apresentarem, desde 1996, os percentuais mais altos de óbitos por causas mal-definidas 
e as mais baixas de cobertura do SIM e do Sinasc.

Nesse sentido, foi constituído um grupo de trabalho, denominado GT-SIM, formado pelos consul-
tores selecionados e contratados pelo Ministério da Saúde para atuarem nos estados, promovendo a 
busca ativa de nascimentos e óbitos e a investigação dos óbitos notificados sem a causa da morte. As 
investigações dos óbitos e a busca ativa, coordenadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e realizadas 
pelos técnicos das Secretarias Municipais de Saúde, foram realizadas em parceria com os profissionais 
da Estratégia Saúde da Família.

Na busca ativa e nas investigações da causa dos óbitos, foram padronizados os instrumentos de 
coleta, os manuais e os procedimentos utilizados. Nas entrevistas domiciliares, em 256 municípios prio-
ritários para redução da mortalidade, foram utilizados os formulários de Autópsia Verbal. 

O formulário de Autopsia Verbal, utilizado no Brasil pelo Ministério da Saúde tanto para a fase 
piloto (junho de 2007) quanto para a implantação (agosto a setembro de 2008), é produto de adap-
tações realizadas no modelo utilizado em Moçambique. A implantação do formulário, em sua versão 
definitiva, nos municípios prioritários iniciou-se em janeiro de 2009. Até o momento, 86% (1.482) do 
total dos óbitos investigados (1.732) tiveram a causa definida.

Os resultados obtidos pelo cruzamento dos bancos de dados do SIM, Sinasc, Sinan, SIH e Apac 
foram utilizados para direcionar a busca ativa e as investigações realizadas. Atualmente, o GT está 
implantado em todas as unidades da Federação da região Nordeste e em três da Amazônia Legal 
(Amazonas, Pará e Mato Grosso).

Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, foi elaborado o documento A Declaração de 
Óbito: documento necessário e importante, enviado para o endereço residencial de todos os médi-
cos inscritos no CFM, para instituições responsáveis por cursos de medicina e distribuído aos médicos 
atuantes na Estratégia Saúde da Família. O documento foi elaborado visando a dirimir dúvidas quanto à 
responsabilidade da emissão da DO, em que circunstâncias deve ser emitida e de que forma. Além disso, 
aborda, também, a questão ética da emissão da DO e o esclarecimento da causa do óbito pelos médicos. 

15.7.2010  

Abertura do 1º Seminário 
Nacional Controle da 
Tuberculose no Sistema 
Penitenciário, promovido 
pelos Ministérios da Saúde 
e da Justiça em parceria 
com o Projeto Fundo Global 
– TB Brasil, em Brasília. 
Durante o seminário, foram 
estabelecidos compromissos e 
recomendações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento da 
tuberculose e co-infecções  
nas esferas federal, estadual  
e municipal.  
 



276 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Resultados do projeto Redução do  
percentual de óbitos por causa mal-definida

Ano Metas e resultados alcançados

2005 A proposta inicial era investigar 58.446 óbitos ocorridos em 2005 e notificados sem 
a definição da causa, nas regiões Norte e Nordeste. Foram investigados mais de 
50% dos óbitos e, em 70% desses, foi definida a causa. O Brasil reduziu de 12,4%, 
em 2004, para 10,4% em 2005, o percentual de óbitos por causa mal-definida. A 
região Norte reduziu de 20,8%, em 2004, para 17,7% em 2005. E na região Nordes-
te, a proporção caiu de 23,7%, em 2004, para 17,2% em 2005.

2006 Inicialmente, o objetivo era investigar 38.218 óbitos ocorridos em 2006 e notificados 
sem a definição da causa, nas regiões Norte e Nordeste. Nesse sentido, foram inves-
tigados mais de 60% dos óbitos e, em 80% desses, a causa foi definida. O numero 
de óbitos a serem investigados diminuiu 34% entre 2005 e 2006. O Brasil reduziu 
essa proporção de 10,4%, em 2005, para 8,3% em 2006. A região Norte reduziu 
de 17,7%, em 2005, para 15,0% em 2006. E na região Nordeste, a proporção caiu 
17,2%, em 2005, para 9,5% em 2006.

2007 Entre 2006 e 2007, o Brasil reduziu de 8,3% para 7,7% o percentual de óbitos por 
causa mal-definida. Na região Norte, a redução no mesmo período foi 15% para 
12,8% e, na região Nordeste, o índice saiu de 9,5% para 8,1%.

2008 O Brasil, entre 2007 e 2008, reduziu de 7,7% para 7,4% o percentual de óbitos por 
causa mal-definida. Na região Norte, a redução foi 12,8% para 12,6% e, na região 
Nordeste, houve aumento de 8,1% para 8,3%.

2009 Expandir o programa Redução do percentual de óbitos por causa mal definida nas 
regiões Norte e Nordeste do Brasil para os estados do Maranhão, Piauí e Sergipe, na 
região Nordeste; e para os estados do Tocantins, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia 
e Mato Grosso, na Amazônia Legal.

Os resultados estão retratados na Figura 47, Tabela 17 e Figura 48.
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Figura 47. Proporção de óbitos por causa mal-definida. brasil e regiões, 1996-2008.
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Fonte: Dasis/SVS/MS, *3/3/2010.

A redução dos óbitos por causa mal-definida continua sendo um desafio para o Ministério da 
Saúde, embora o processo de investigação da causa dos óbitos ocorridos entre 2005 e 2008 apresente 
resultados positivos. A permanência do percentual dos óbitos por causa mal-definida abaixo de 10% 
nas unidades da Federação priorizadas, exceto na Bahia, na região Nordeste, e no Pará e Amazonas 
(região Norte), atesta que as mudanças na qualidade do registro da informação ocorreram. 

22.7.2010

Realização da Videoconfe-
rência para debater a imple-
mentação da Política Nacional 
de Promoção da Saúde, que 
propõe a inserção da Promo-
ção da Saúde como priori-
dade do Pacto Pela Vida, e a 
Portaria nº 184/2010. Entre 
as propostas da PNPS estão 
a criação de um programa 
de trabalho de Promoção da 
Saúde, no Plano Plurianual 
2008/2011 do Ministério da 
Saúde, com orçamento especí-
fico para o ano de 2008, além 
da prioridade da Promoção 
da Saúde no Mais Saúde, cujo 
eixo principal é o Desenvol-
vimento e Fortalecimento da 
Promoção da Saúde. 
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Tabela 17. Proporção de óbitos por causa mal-definida em unidades federadas das regiões Norte 

e Nordeste. brasil, 2004-2008.

UF/Região 2004 2005 2006 2007 2008

Brasil 12 10 8 8 7

Norte 21 18 15 13 13

Rondônia 11 9 8 8 8

Acre 29 8 8 7 12

Amazonas 23 21 21 18 16

Roraima 8 6 6 5 3

Pará 26 22 18 14 14

Amapá 15 14 15 16 14

Tocantins 5 5 3 4 5

Nordeste 24 17 9 8 8

Maranhão 37 17 10 8 7

Piauí 24 22 6 4 3

Ceará 25 19 6 5 5

Rio Grande do Norte 20 9 5 4 4

Paraíba 30 16 11 8 8

Pernambuco 16 10 6 5 5

Alagoas 25 13 10 7 7

Sergipe 11 9 8 7 7

Bahia 25 25 15 14 16

Fonte: Dasis/SVS/MS, em 3/3/2010.
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Figura 48. Percentual de óbitos por causa mal-definida, segundo os municípios.  

brasil, 2004 e 2008. 
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Fonte: Dasis/SVS/MS.

22.7.2010

Realização de acordo de 
cooperação técnica entre os 
ministérios da Saúde do Brasil 
e da Bolívia que engloba as 
áreas de saúde ambiental e 
do trabalhador. O objetivo 
foi apoiar o fortalecimento 
institucional do Ministério da 
Saúde boliviano, responsável 
também pela política dos 
Esportes no país. A coope-
ração visa planejar e desen-
volver ações de vigilância de 
saúde ambiental nas áreas de 
interesse e o fortalecimento 
das capacidades bolivianas em 
diagnóstico de situações de 
risco ambiental com impacto 
na saúde. 
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Rede Nacional de Serviço de Verificação de Óbito

A Rede Nacional de Serviço de Verificação de Óbito (SVO) foi proposta com o objetivo de aprimorar 
as informações de mortalidade, as estratégias de vigilância epidemiológica e para instituir as bases da 
integração com o Serviço de Vigilância em Saúde. 

Em 2008 foram aprovadas as propostas de adesão à Rede Nacional de SVO e iniciados os repasses 
mensais de recursos de custeio de que trata a Portaria GM/MS nº 1.405/2006. Esta constitui a primeira 
norma federal a regulamentar a ação do SVO, no âmbito do SUS, e institui as bases da integração com 
o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, fundo-a-fundo, em 11 serviços localizados nos seguintes 
municípios: Maceió (AL), Vitória (ES), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Recife (PE), Natal (RN), Florianópo-
lis (SC), Palmas (TO), Fortaleza (CE), Barbalha (CE) e Goiânia (GO). 

Em 2009 foram aprovadas mais oito propostas de adesão à rede dos serviços localizados nos 
seguintes municípios: Belém (PA), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Teresina (PI), Taubaté (SP), São José 
do Rio Preto (SP), Santos (SP) e Ribeirão Preto (SP). Outros quatro estados – Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Bahia e São Paulo – enviaram propostas, a serem aprovadas após os ajustes necessários, para 
atender ao escopo do que rege a citada Portaria. Em 2010 iniciou-se o monitoramento das atividades 
desenvolvidas nos SVO que aderiram à Rede.

Com relação ao apoio para reformas e aquisição de equipamentos, foi realizada a especificação 
para a compra de equipamentos e reforma/ampliação para os estados que enviaram propostas à SVS/
MS (RS, TO, AL, PB, GO, ES, CE e BA). 

Cresce investigação de óbitos  
infantis e de mulheres em idade fértil

Entre 2007 e 2008, a proporção de óbitos investigados em relação a menores de um ano de idade 
cresceu na maioria dos municípios prioritários. No que se refira à Amazônia Legal, os maiores incre-
mentos foram verificados no Amazonas, Acre e Tocantins. Já no Nordeste, os maiores aumentos foram 
observados no Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. 

A meta mínima de 50% só foi atingida em Tocantins e Mato Grosso. Registrou-se queda desse indi-
cador, no mesmo período, no Amapá, Maranhão, Pernambuco e Alagoas. Considerando-se somente o 
ano de 2008, o estado que mais pratica essa investigação, na Amazônia Legal, é Mato Grosso, com 59%, 
seguido de Tocantins. Já no Nordeste, a primeira posição é ocupada pelo Ceará, com 72% (Tabela 18).
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28.7.2010 

Anúncio, pelo MS, de uma 
análise preliminar dos 
números parciais da gripe 
H1N1 no Brasil mostrou que 
os casos graves hospitalizados 
e as mortes vêm caindo 
continuamente desde o 
início de março, em todas as 
regiões. O período entre 28 
de fevereiro e 6 de março, 
correspondente à semana 
epidemiológica (SE) 10, foi 
o que teve o maior número 
de casos hospitalizados este 
ano – 79, ao todo. Entre 11 e 
17 de julho (SE 28), não houve 
registro de casos internados 
pela influenza pandêmica 
(H1N1) 2009.  
 

Tabela 18. Proporção (%) de óbitos investigados de < de 1 ano nos municípios  

prioritários. brasil, 2007-2008.

UF/Região 2007 2008

Amazônia Legal

 Rondônia 7 12

 Acre 6 21

 Amazonas 1 8

 Roraima 30 32

 Pará 7 8

 Amapá 1 -

 Tocantins 22 57

 Mato Grosso 41 59

 Maranhão 28 25

Nordeste

 Piauí 11 16

 Ceará 37 72

 Rio Grande do Norte 4 13

 Paraíba 9 15

 Pernambuco 43 33

 Alagoas 37 34

 Sergipe 24 29

 Bahia 3 7

Fonte: Dasis/SVS/MS.

Em relação à investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, observou-se incremento, entre 
2007 e 2008, na maioria dos municípios prioritários. Os maiores percentuais ocorreram no Amazonas, 
Roraima e Acre na Amazônia Legal; e no Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, no Nordeste. Em 2008, a 
meta mínima de 50% foi atingida no Acre (55%), Roraima (82%), Tocantins (71%), Mato Grosso (78%), 
Piauí (60%), Ceará (83%), Rio Grande do Norte (55%), Paraíba (54%) e Pernambuco (51%) (Tabela 19). 
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Tabela 19. Proporção (%) de óbitos de mulheres em idade fértil investigados  

nos municípios prioritários. brasil, 2007-2008.

UF/Região 2007 2008

Amazônia Legal

 Rondônia 17 38

 Acre 43 55

 Amazonas 2 23

 Roraima 75 82

 Pará 9 10

 Amapá 2 0

 Tocantins 74 71

 Mato Grosso 63 78

 Maranhão 37 32

Nordeste

 Piauí 59 60

 Ceará 50 83

 Rio Grande do Norte 28 55

 Paraíba 47 54

 Pernambuco 64 51

 Alagoas 23 31

 Sergipe 34 32

 Bahia 10 13

Fonte: Dasis/SVS/MS.

Com o objetivo de aumentar a efetividade do processo de investigação dos óbitos infantil, fetal e 
materno, a SVS, em parceria com a Saúde da Criança e com o Comitê de Prevenção do Óbito Infantil 
e Fetal, reelaborou o Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal; e, em parceria com a Saúde da 
Mulher, o Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno. Além disso, revisou-se o Manual para 
Investigação do Óbito com Causa Mal-Definida. Todos os manuais, formulários, fluxogramas e porta-
rias, instrumentos necessários à execução das ações de vigilância do óbito, estão disponíveis na página 
eletrônica da SVS/MS sobre Vigilância de Óbito, no endereço http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
profissional/area.cfm?id_area=1585. 
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28.7.2010

Divulgação, no Dia Mundial 
do Combate a Hepatites 
Virais, em Brasília, de uma 
série de medidas para reduzir 
as hepatites virais no país 
Em 2011, o Ministério da 
Saúde vai ampliar em 163% 
o quantitativo de vacinas 
compradas para a hepatite B.  
Se hoje a faixa etária que 
recebe a vacina vai de zero a 19 
anos, com a mudança, jovens 
e adultos de 20 a 24 anos 
também poderão se imunizar  
a partir do próximo ano. 

SVS publica material 

técnico para capacitar  

os profissionais de saúde.

As informações sobre 

vigilância de óbitos estão 

no endereço http://portal.

saude.gov.br/portal/

saude/profissional/area.

cfm?id_area=1585. 
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Ferramentas para vigilância e monitoramento

Painel de Vigilância e Monitoramento

O Painel de Vigilância e Monitoramento, desenvolvido pelo Dasis-SVS, é composto por um conjunto 
de indicadores que permite o acompanhamento temporal e espacial de eventos e problemas de saúde 
considerados relevantes. Esses indicadores estão disponíveis ao público em geral na página eletrônica 
do Ministério da Saúde. A consulta ao Painel permite conhecer a realidade de diferentes níveis de gestão 
do SUS (municipal, estadual e federal) e serve para estabelecer pontos de partida para o planejamento 
e a tomada de decisão. Os indicadores elegíveis para o monitoramento são os que compõem os pactos 
entre os gestores e os programas prioritários (mortalidade infantil e materna). O Painel de Indicadores 
da Situação de Saúde está no endereço http://svs.aids.gov.br/dashboard/situacao/saude.monitoramen-
to.mtw para o acesso dos analistas responsáveis pela Vigilância Epidemiológica de todo o país.

Seleções disponíveis

Link para gráficos e mapas

Unidade geográfica

Disponível no site:

http://svs.aids.gov.br/dashboard/

situacao/saude.monitoramento.mtw
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6.8.2010 

Alerta, enviado pelo Ministério 
da Saúde, a todas as Secretarias 
Estaduais de Saúde sobre a 
possibilidade de entrada do 
vírus DEN-4 no Brasil, após 28 
anos sem circulação.  
O sistema de monitoramento 
viral detectou quatro pacientes 
de Boa Vista, capital de 
Roraima, que podem ter 
sido contaminados com este 
sorotipo viral. Uma remessa 
extra de medicamentos e 
inseticidas foi enviada ao estado 
para a realização de fumacê e 
tratamento de pacientes com 
suspeita de dengue.

 

Painel de mapas

Painel de gráficos

Informações disponíveis 

em http://svs.aids.gov.br/

dashboard/situacao/saude.

monitoramento.mtw.
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Saúde brasil 2008:  
20 anos de Sistema Único de Saúde no brasil

O Saúde Brasil é uma publicação disponibilizada desde 2004, que utiliza os dados dos grandes bancos 
nacionais de informações e também os sistemas mais novos, como os inquéritos de base populacional. 
Essa publicação possui uma especificidade, pois tem como tema os 20 anos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e foi organizada com a participação de colaboradores, como a Organização Pan-Americana da 
Saúde, a Área de Medicina Social (MDS) da Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto de Saúde Coleti-
va (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O objetivo geral foi descrever e analisar a evolução de 
indicadores selecionados sobre oferta, cobertura e utilização de programas, ações e serviços de saúde 
selecionados, e, também, de resultados que expressem as tendências e mudanças nas condições de 
saúde da população brasileira, nas duas décadas de existência do SUS no Brasil.

Publicação disponível no site

www.saude.gov.br/svs
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Relatório de Situação: 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, 2009

A publicação Relatório de Situação foi elaborada a partir da atualização do projeto Cadernos de Situação 
de Saúde, cuja finalidade era apresentar, de maneira rápida, os dados mais atuais de áreas selecionadas 
da SVS nos 26 estados e no Distrito Federal. O Relatório de Situação, disponível no endereço http://
portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1499, constitui uma versão mais completa 
que analisa os indicadores de Vigilância em Saúde e de estrutura da rede de atenção à saúde produzi-
dos pelas áreas técnicas da SVS e da SAS. 

As análises utilizaram dados secundários de morbidade, internação, mortalidade e recursos finan-
ceiros da Vigilância em Saúde. O público-alvo são os gestores e os técnicos de saúde das unidades 
federadas, dos municípios e do Ministério da Saúde, particularmente da área de Vigilância em Saúde. 
A finalidade do projeto é aprimorar os processos de análise e monitoramento da situação de saúde, 
fomentar o uso de bancos de dados secundários para análise de situação de saúde e subsidiar a tomada 
de decisão em relação à Vigilância em Saúde de eventos selecionados.

O Relatório de Situação foi dividido nos seguintes capítulos:

▶ Caracterização do Estado: descrição, estrutura da rede de atenção à saúde (atenção básica, de 
média e de alta complexidades) e vigilância em saúde (quantidade de estruturas); 

▶ Análise das prioridades da SVS: consolidação da descentralização/gestão das ações de vigilân-
cia em saúde (financiamento, plano de investimento, Vigisus II, monitoramento das ações de 
vigilância em saúde) e coberturas vacinais;

▶ Fortalecimento da promoção da Saúde: fatores de risco; doenças crônicas não-transmissíveis; 
acidentes e violências; Rede Nacional de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde; Rede 
de Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços-Sentinela (Rede Viva);

10 e 11.8.2010

Realização da Oficina Ma-
crorregional de Integração da 
Atenção Primária e Vigilância 
em Saúde, em Manaus (AM), 
para discutir a construção 
de propostas à incorporação 
dos Agentes de Combate às 
Endemias às Equipes de Saúde 
da Família, reestruturando-se 
os processos de trabalho em 
um território único de atuação. 
O evento foi promovido 
pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS), em parceria 
com o Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde 
(Conass) e Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems).
  

A SVS selecionou e publicou, em 

2009, os principais dados sobre 

indicadores de vigilância e estrutura da 

rede de atenção dos 26 estados e DF.
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▶ Aprimoramento dos processos de análise e monitoramento da situação de saúde: 
indicadores de qualidade dos dados (SIM, Sinan, Sinasc, Sisagua e Sisolo);

▶ Aprimoramento da capacidade de resposta às emergências em saúde pública: 
monitoramento e investigação de emergências em saúde pública (surtos investigados);

▶ Redução da morbimortalidade:

• Análise da morbidade: doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses (dengue, 
febre amarela, hantavirose, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana e 
doença de Chagas); doenças de transmissão respiratória e imunopreveníveis: (influenza, 
rubéola, meningite, PFA, sarampo); doenças de transmissão sanguínea e sexual (hepati-
tes virais, Aids, gestante com HIV+ e sífilis congênita), além de tuberculose, hanseníase 
e agravos externos (intoxicações por agrotóxico e acidentes por animais peçonhentos);

• Análise da mortalidade: mortalidade infantil (taxa de mortalidade infantil, neonatal e 
pós-neonatal) e mortalidade infantil indígena. 

▶ Apoio técnico e científico aos estados: rede de formação de recursos humanos em Vigilância 
em Saúde.

Publicação sobre Vigilância de 

violências e acidentes – Viva, 

disponível no site da Secretaria 

de Vigilância em Saúde.
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Ampliação das ações e serviços  
em Saúde do Trabalhador

Número de Centros de Referência  
cresce quase 1.000% em oito anos

Segundo dados do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Minis-
tério da Saúde (Dsast/SVS), de 2002 a 2010 houve um aumento de 958,8% no número de Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) no país. Para se ter uma idéia, em 2002 eram 17 unidades; 
em 2010 já somam 180 Cerest.

O Cerest é um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo é atender às questões relati-
vas à saúde dos trabalhadores. Foi criado pela Portaria nº 1.679, de 20 de setembro de 2002, que insti-
tuiu a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), e inaugurado oficialmente 
em 16 de dezembro de 2004.

Guilherme Franco Netto, diretor do Departamento, afirma que existem 26 unidades estaduais e 
154 regionais que promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do 
trabalhador. “A criação desses centros faz parte das ações do Ministério da Saúde, que visam à saúde 
do trabalhador e à prevenção de acidentes”, explica.

Segundo o diretor do Dsast, cabe aos centros subsidiar a formulação de políticas públicas, capaci-
tar a rede de serviços de saúde, apoiar as investigações de maior complexidade, assessorar a realização 
de convênios de cooperação técnica, além de apoiar a estruturação da assistência de média e alta 
complexidades para atender aos acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Em relação à distribuição dos Centros por região, o coordenador-geral da Saúde do Trabalhador 
(CGSAT) do Ministério da Saúde, Carlos Vaz, revela que a região Sudeste possui 72 unidades. “Só no 
estado de São Paulo existem 42 Cerest. A região Nordeste conta com 55 Centros; a região Sul, com 23; 
o Centro-Oeste, com 17; e o Norte possui 13 unidades”, enumera.

A equipe do Cerest regional é composta por pelo menos quatro profissionais de nível médio (sendo 
dois auxiliares de enfermagem) e seis de nível universitário (dois médicos e um enfermeiro). No caso 
do Cerest estadual, a equipe é integrada por cinco profissionais de nível médio e dez de nível superior.

Os Centros recebem recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde. Anualmente, cerca de 
R$ 68 milhões são destinados aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Para as unidades 
regionais são disponibilizados, mensalmente, R$ 30 mil, e, para as estaduais, R$ 40 mil. Os recursos 

11.8.2010 

Confirmação, pelo Instituto 
Evandro Chagas (IEC), de três 
casos de dengue do tipo 4 em 
Boa Vista (RR). Nesse sentido, 
o Ministério da Saúde e as 
Secretarias de Saúde do estado 
de Roraima e do município 
de Boa Vista intensificaram 
as buscas de casos suspeitos 
de dengue, cujas medidas de 
contenção também incluem 
reforço de aplicação de fumacê 
e visitas domiciliares. Os três 
pacientes que tiveram dengue 
do tipo 4 foram infectados em 
Boa Vista e as idades deles va-
riam entre 15 e 44 anos. Todos 
tiveram sintomas de dengue 
clássica e ficaram curados sem 
necessidade de internação.
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oferecidos destinam-se a realizar ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício 
e do tipo de inserção no mercado de trabalho.

Na opinião de Vaz, a implantação dos Centros trouxe benefício aos trabalhadores. “A consolidação 
de um espaço destinado à saúde do trabalhador contribui para o processo de expansão dessa área no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e representa a conquista de direitos da saúde do usuário e, em especial, 
dos trabalhadores”. 

Podem usufruir dos serviços dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador todos os traba-
lhadores formais, informais e estatutários, portadores ou suspeitos de doenças ocupacionais, vítimas de 
acidentes do trabalho, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família.

Ministério da Saúde investe em ações  
de prevenção a acidentes no trabalho

O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, lembrado em 27 de julho de 2010, trouxe à 
tona a discussão sobre a importância da saúde e segurança no trabalho, e de ações que garantam a 
saúde do trabalhador do país. Para Carlos Vaz, coordenador-geral de Saúde do Trabalhador do Ministé-
rio da Saúde, essa é uma questão que deve ser trabalhada diariamente. Segundo dados da Previdência 
Social, de um total superior a 653 mil acidentes de trabalho registrados em 2007, 78 mil são de trajeto 
(acontecem na ida ou no retorno do trabalho) e 20 mil derivam de doenças relacionadas ao ofício. 

Diante das estatísticas, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ações que integram a Política Nacio-
nal de Saúde do Trabalhador. Carlos Vaz explica que essas ações visam à redução dos acidentes e das doen-
ças relacionadas ao trabalho, por meio de promoção, vigilância, assistência e reabilitação na área de saúde.

Uma dessas ações refere-se a criação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). 
Outra iniciativa importante foi a realização do Curso virtual de gestão das condições de trabalho e saúde 
dos trabalhadores da saúde, coordenado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
e Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, em parceria com a Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O treinamento foi voltado para fortalecer as capacidades dos sistemas de saúde para a gestão do 
trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores em saúde. Cerca de 40 gestores do SUS participaram 
da primeira turma. Na avaliação de Carlos Vaz, as ações voltadas à saúde do trabalhador são também 
o resultado de um esforço conjunto envolvendo outros ministérios. “Além disso, trabalhadores empre-
gados e empregadores devem estar engajados na promoção da saúde do trabalhador. Essa é uma 
questão diária,” enfatiza.
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Avanços em saúde do trabalhador, 2009-2010

▶ Estruturação e institucionalização da Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador no âmbito 
da SVS e na estrutura do MS. 

▶ Aumento da Rede de Serviços-Sentinela voltada ao diagnóstico e à notificação dos agravos 
à saúde relacionados ao trabalho – 3.229 unidades em 2009.

▶ Habilitação de 181 Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) componentes 
da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast).

▶ Desenvolvimento e consolidação do Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecolo-
gia Humana, na modalidade à distância, uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz 
e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

▶ Desenvolvimento do tema Saúde do Trabalhador da Saúde, em articulação com a Secretaria 
de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e com a Política Nacional de Humanização. 

▶ Discussão da Política Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS. 

▶ Aperfeiçoamento da gestão federal, estadual e municipal da Renast, com base em processos 
participativos de aprimoramento dos seus instrumentos normativos.

▶ Discussão do Panorama Nacional da Saúde dos Trabalhadores da Saúde. 

19.8.2010 

Confirmação de dois casos 
importados de sarampo 
em irmãos de uma família 
residente em Porto Alegre 
(RS). Os exames iniciais foram 
realizados pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública 
do estado (Lacen/RS). Para 
concluir o diagnóstico, o 
material para identificação 
viral foi encaminhado para 
o Laboratório de Referência 
Nacional para sarampo, na 
Fundação Oswaldo Cruz, no 
Rio de Janeiro. Este é o centro 
de referência para sarampo e 
rubéola para as Américas, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde. 
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Ampliação das ações e  
serviços em Saúde Ambiental

Programa de Vigilância da Qualidade  
da Água para Consumo Humano – Vigiagua 

▶ Revisão da Portaria nº 518/2004
Estruturação do espaço virtual para recebimento de contribuições para a revisão em  
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_518_204.pdf; instituição do GT respon-
sável pela revisão; e conclusão do estudo-base para subsidiar a revisão (setembro de 2010).

▶ Plano de Segurança da Água
Finalização do projeto-piloto, com metodologia em fase de aprovação.

▶ Divulgação dos dados do Sisagua
Análise dos dados de qualidade da água para divulgação no Pisast, site da SVS; Atlas Água 
Brasil; folder 2009 de indicadores de VSA; Cadernos de Saúde; Painel de Indicadores do SUS, 
e folder Dsast (Figura 49).

▶ Aumento da implementação do Vigiagua para 85% dos municípios brasileiros.

Programa de Vigilância em Saúde de Populações 
expostas a Contaminantes Químicos – Vigipeq 

▶ Reorganização das áreas técnicas Vigisolo, Vigiar e Vigiquim; e criação do Programa de Vigilân-
cia em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos.

▶ Plano nacional integrado de ações de Vigilância em Saúde relacionadas a riscos e agravos 
provocados por agrotóxicos.

▶ III Informe Unificado das Informações sobre Agrotóxicos existentes no SUS.

▶ Elaboração e discussão do GTVS da minuta de portaria de atenção integral à saúde de popula-
ções expostas a áreas contaminadas por químicos.
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Figura 49. Percentual de municípios com cadastro no Sisagua, segundo a região.  

brasil, 2007-2009.
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Fonte: Dsast/SVS/MS.

▶ Relatoria do GT da Resolução nº 420 para estabelecimento de padrões de qualidade para solos, 
e gerenciamento de áreas contaminadas.

▶ Participação na elaboração do Plano Nacional de Qualidade do Ar em conjunto com Ministério 
do Meio Ambiente.

▶ Curso de especialização em Vigilância da Qualidade do Ar em parceria com a Faculdade de 
Medicina/USP, em plataforma EAD (educação à distância) para todo Brasil.

Análise de Situação Ambiental  
e Saúde do Trabalhador – Asisast

Os objetivos da Asisast é oferecer suporte aos subsistemas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
Ambiental para análise de informações e para aumentar a visibilidade das informações produzidas pelo 
Dsast, governo e sociedade. Além disso, deve contribuir para a integração e articulação interna entre as 
áreas finalísticas e para o processo de gestão da informação no âmbito do Dsast.

19.8.2010 

O Ministério da Saúde, 
juntamente com as Secretarias 
de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Município 
de Porto Alegre, intensificaram 
a busca por casos suspeitos 
de sarampo depois que dois 
irmãos, residentes na capital 
gaúcha, tiveram exames 
preliminares com resultado 
positivo para a doença.  
As crianças têm 11 e 12 anos 
e receberam atendimento 
médico em serviço privado 
de saúde, após apresentarem 
alguns sintomas de sarampo, 
como febre, obstrução nasal, 
manchas vermelhas pelo corpo, 
sinais de gripe e conjuntivite. 
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Ferramentas desenvolvidas pela Asisast

▶ Painel de Informações em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador – Pisast

 Objetivo: reunir, integrar e disponibilizar aos usuários dados e informações produzidas pela 
CGVAM e por órgãos públicos municipais, estaduais e federais, que sejam de interesse para 
análise da situação em saúde ambiental e saúde do trabalhador.

 Ações realizadas: capacitações para representantes da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador de todas as UF e das respectivas capitais; a versão 2.0 do Pisast está prevista para 
ser implementada ainda em 2010.

▶ Mapas interativos

 Objetivo: fornecer, aos usuários, o acesso a um conjunto de indicadores de saúde ambiental e 
do trabalhador e a ferramentas de geoprocessamento para visualização e análise espacial desses 
indicadores. Além disso, deve proceder a integração com outros sistemas de dados espaciais, 
como o Atlas de Saúde.

 Ações realizadas: interface do sistema desenvolvida e funcionando para validação no ende-
reço eletrônico http://www.geoprocessamento.icict.fiocruz.br/svs/dsast/mapas; banco de dados 
montado, com indicadores do Vigiagua e do Vigidesastres carregados.

 Acesso às informações: gráficos, tabelas, download dos dados, filtros, classificação dos dados, 
controle de zoom.

Acesso à página do 

Pisast no endereço  

www.saude.gov.br/

svs/pisast.



295Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

25.8.2010

Anúncio, pelo Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, 
e Tadataka Yamada – presi-
dente do programa de Saúde 
Global financiado pela Funda-
ção Bill & Melinda Gates, 
da parceria com Programa 
Nacional de Controle da 
Tuberculose do Ministério da 
Saúde do Brasil (PNCT), em 
colaboração com a Fundação 
Ataulpho de Paiva (FAP).  
A iniciativa será liderada pelo 
governo brasileiro e pela FAP, 
uma organização sem fins 
lucrativos, reconhecida inter-
nacionalmente pelo

(continua)

▶ Cálculo de população exposta

 Objetivo: fornecer ao usuário a visualização das áreas afetadas por contaminantes químicos e 
estimar a população potencialmente exposta a contaminantes, com base nos dados do censo do 
IBGE. Além disso, deve fornecer um panorama do abastecimento de água, sistema de esgoto e 
coletas de lixo.

 Ações realizadas: interface para técnicos da CGVAM desenvolvida, banco de dados com infor-
mações do censo de 2000 carregado, rotinas de cálculo da população concluídas.

▶ Atlas brasileiro de vulnerabilidades socioambientais

 Objetivo: elaboração e aplicação de uma metodologia de resumo de dados, viabilizando-se a 
utilização dos bancos de dados hoje existentes no Ministério da Saúde e no IBGE. Nesse sentido, 
possibilitará a identificação de áreas prioritárias para as ações de vigilância em saúde ambiental.

 Ação realizada: metodologia de resumo de dados finalizada.

Pisast possibilita 

confeccionar mapas 

e gráficos, reunindo 

informações de diversos 

órgãos públicos.
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▶ Sistemas de Informações Ambientais 

 A Secretaria de Vigilância em Saúde, por intermédio da área de Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador, promove, desde 2007, o desenvolvimento do Sistema de Informações Ambientais 
Integrado à Saúde Ambiental (Sisam), destinado a monitorar, em tempo real, as informações 
climáticas e ambientais de interesse para a Vigilância em Saúde Ambiental, em parceria com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dados são 
implementados desde 2004, por município, no endereço http://sisam.cptec.inpe.br.

 Acesso às informações: download e visualização dos dados, geração de mapas, fichas técnicas 
dos dados.

Visualização dos dados
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Acesso às informações

 seu trabalho de luta contra 
a TB no Brasil. As atividades 
serão desenvolvidas com 
financiamento de 3 milhões de 
dólares por parte da Fundação 
Gates, ao longo de três anos. A 
parceria envolve uma coalizão 
de organizações nacionais que 
trabalham com Tuberculose 
no Brasil, sobre a liderança do 
Programa Nacional de Contro-
le da TB e da FAP. Outros 
grupos na coalizão incluem o 
Centro Nacional de Referência 
em TB Professor Hélio Fraga, 
Fiocruz, Rede TB, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defe-
sa Civil do Rio de Janeiro, a 
Fundação de Medicina Tropi-
cal do Amazonas e a organiza-
ção internacional Management 
Sciences for Health. Sisam monitora, em 

tempo real, as informações 

climáticas e ambientais de 

interesse da Vigilância em 

Saúde Ambiental.





Tempos 
renovadores
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expansão e consolidação 
da Promoção da Saúde
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Eixos da Política Nacional

Destaques

▶ Alimentação saudável

▶ Práticas corporais e atividade física

▶ Tabagismo

▶		Álcool e outras drogas

▶		Acidentes de trânsito

▶		Cultura de paz

▶		Desenvolvimento sustentável

O incentivo à 

alimentação saudável 

é um dos eixos da 

Política Nacional de 

Promoção da Saúde.

26.8.2010 

Abertura das inscrições para 
a seleção de candidatos ao 
Programa de Treinamento em 
Epidemiologia Aplicada aos 
Serviços do Sistema Único 
de Saúde (Episus) – Turma 
2011/2013. Foram ofereci-
das dez vagas divididas entre 
profissionais da área de saúde 
com graduação completa em 
biologia, biomedicina, enfer-
magem, farmácia, medicina, 
medicina veterinária, nutrição e 
odontologia. O Programa tem o 
objetivo de capacitar profis-
sionais de áreas específicas da 
saúde e conta

(continua)
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Aumenta o consumo de frutas  
e hortaliças no Brasil e cai número de  
pessoas que praticam exercícios físicos

As frutas e hortaliças estão mais presentes no prato do brasileiro. Estudo inédito do Ministé-
rio da Saúde revela que 30,4% da população com mais de 18 anos de idade optam por esses 
alimentos cinco ou mais vezes por semana. E 18,9% consumiram cerca de cinco porções 
diariamente em 2009, 2,6 vezes mais do que o registrado em 2006, que ficou em 7,1%.

Isso equivale à porção de 400 gramas diárias recomendada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Contudo, o Ministério da Saúde detectou o aumento no consumo de 
alimentos com alto teor de açúcar e de gordura, e um maior número de sedentários no país.

Os dados sobre o perfil da alimentação do brasileiro e o hábito de fazer atividade física 
integram levantamento realizado todo ano pelo Ministério da Saúde, o Vigitel. Foram entre-
vistadas 54.367 pessoas, entre os dias 12 de janeiro e 22 de dezembro de 2009.

O levantamento foi apresentado durante a comemoração do Dia Mundial da Saúde, em 
7 de abril de 2010, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em Brasília. 
O ministro José Gomes Temporão, da Saúde, participou da cerimônia e fez um alerta sobre 
os riscos da mudança no estilo de vida da população. “A alimentação adequada e a prática 
regular de exercícios ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e 
câncer. O Ministério tem estimulado hábitos saudáveis, a criação de espaços de convivência e 
a prática de esportes nas cidades brasileiras, com repasse de verbas e ações de promoção da 
saúde nas equipes de saúde da família, e por meio do Programa Saúde na Escola”, destacou.

Hábito alimentar

De acordo com uma das responsáveis pela pesquisa, Deborah Malta, os dados demonstram 
o impacto das mudanças no padrão alimentar do brasileiro – que acompanha a tendência 
mundial de maior consumo de alimentos gordurosos – e, ao mesmo tempo, a preocupação 
de uma parcela da população em reverter esse quadro.

“Tem-se reduzido o percentual de pessoas que almoçam em casa ou preparam sua 
refeição. Assim, as pessoas acabam optando por alimentos mais práticos e, geralmen-
te, mais gordurosos, como os pré-cozidos, enlatados ou mesmo os fast-foods”, afirmou 
Deborah Malta, que também é coordenadora-geral de Doenças e Agravos Não-Transmis-
síveis do Ministério da Saúde.

Material publicitário de 2009.
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Segundo ela, a maior busca por frutas e hortaliças resulta de um processo de conscientização 
e das políticas de incentivo à prática de hábitos saudáveis. “O desafio é ampliar o acesso a essas 
iniciativas”, destaca.

Outro ponto positivo no hábito alimentar do brasileiro é a queda de 15,8% no consumo de carnes 
vermelhas gordurosas ou de pele de frango. Em 2009, 33% dos adultos comiam carnes com excesso de 
gordura, contra 39,2% em 2006. A conscientização, tanto em relação ao consumo de vegetais quanto 
na escolha de carnes mais leves, segundo Deborah Malta, pode ser atribuída às políticas de incentivo à 
alimentação saudável.

Refrigerantes

Contudo, os dados demonstram também que refrigerantes e sucos artificiais (aqueles em pó, dissolvi-
dos em água) estão inseridos ativamente na dieta do brasileiro. Ao todo, 76% dos adultos bebem esses 
produtos pelo menos uma vez na semana e 27,9%, cinco vezes ou mais na semana. O consumo regular, 
quase todo dia, aumentou 13,4% em um ano. Em 2008, 24,6% da população bebia refrigerantes cinco 
ou mais vezes na semana.

Entre os mais jovens, de 18 a 24 anos de idade, a proporção é ainda maior: 42,1% bebem refrige-
rantes quase todos os dias. Além disso, as versões light ou diet do produto não são tão requisitadas. Só 
15% da população adulta optam por eles.

O leite com teor integral de gordura também é o preferido: 58,4% da população consomem esse 
produto cinco ou mais vezes na semana. Isso representa um aumento de quase 2% em três anos. Em 
2006, 57,4% da população preferiam os integrais ao invés de desnatados ou semidesnatados.

Já o consumo de feijão, tão comum na culinária brasileira, está caindo. Esse alimento, rico em fibra 
e ferro, em 2009 fez parte do cardápio de 65,8% dos adultos, durante cinco ou mais vezes na semana. 
Em 2006, a proporção era 71,9%, o que representa uma queda de 8,4% em três anos.

“O feijão requer tempo de preparo e pressupõe uma comida caseira. Com a mudança no estilo de 
vida da população, ele está saindo da rotina do brasileiro”, afirma Deborah Malta. Segundo ela, para 
reverter o quadro é preciso ampliar as políticas de promoção da saúde, além dos esforços de outros 
setores do governo, como educação, agricultura e comércio.

com a supervisão dos técnicos 
especializados da SVS. Entre 
as atribuições dos selecionados 
estão as investigações de surtos/
epidemias e eventos inusitados; 
avaliações de sistemas de vigi-
lância em saúde pública; análise 
de dados de sistemas de infor-
mação em saúde; divulgação de 
informações; gerenciar e liderar 
equipes para as atividades de 
epidemiologia aplicada no cam-
po e nos serviços; servir como 
referência científica nacional 
para a epidemiologia de campo, 
entre outras questões.

  



304 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Sedentarismo

As ações também devem estar integradas ao incentivo e orientação para a prática regular de exercícios 
físicos. “Hoje, observamos um predomínio de alimentos com alto teor de gordura e de açúcar na dieta 
do brasileiro e isso não é compensado com o aumento de atividades físicas. Pelo contrário, as pessoas 
estão mais sedentárias”, alerta Deborah Malta.

Os dados da pesquisa confirmam essa realidade. Apenas 14,7% dos adultos fazem atividades 
físicas no tempo livre com a regularidade necessária, 30 minutos diários, cinco vezes por semana. Consi-
derando aqueles que se deslocam para o trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta, a proporção 
sobe para 30,8%.

O estudo confirma o aumento do número de sedentários no país, que hoje representa 16,4% da 
população, ou seja, pessoas que não fazem nenhuma atividade física no tempo livre, no deslocamento, 
na limpeza da casa ou em outros trabalhos pesados. Essa proporção é 24% maior que a registrada em 
2006, quando havia 13,2% de adultos inativos fisicamente.

Nos períodos de descanso é a televisão que distrai o brasileiro. A pesquisa mostrou que 25,8% dos 
adultos passam três ou mais horas em frente à TV e isso acontece cinco vezes ou mais na semana. “Isso 
demonstra que as pessoas optam cada vez mais por um lazer passivo, ao invés de praticar esportes ou 
outras atividades físicas”, afirma Deborah Malta.

Para a melhoria da qualidade de vida da população, o governo federal instituiu, em 2006, a Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Desde então, estados e municípios recebem incentivos financeiros 
para o desenvolvimento de ações que estimulem a prática de exercícios físicos, alimentação saudável e 
construção de espaços de convivência e lazer.

SVS em Rede, edição 73, abril de 2010.

76 cidades do país promovem  
ações de qualidade de vida 

O Ministério da Saúde promoveu, em 11 de abril de 2010, uma série de atividades voltadas à qualida-
de de vida em várias partes do país. A população de 76 cidades brasileiras contou com programação 
esportiva, cultural e orientação sobre a importância de se adotar hábitos saudáveis. Representantes do 
Ministério da Saúde estiveram em Recife acompanhando as atividades na capital pernambucana. A 
mobilização, organizada pelo governo federal em parceria com estados, municípios e com os Ministérios 
do Esporte e das Cidades, fez parte das comemorações pelo Dia da Promoção da Qualidade de Vida.
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Foi a primeira vez que a data contou com uma programação específica no Brasil. O Ministério da 
Saúde quer, a partir dessa iniciativa, estimular a realização de ações nas cidades brasileiras que incen-
tivem a adoção de hábitos saudáveis por parte da população. Já existe comemoração, no calendário 
internacional, para o Dia Mundial da Saúde.

Espaços de lazer

O Ministério da Saúde escolheu para esta primeira comemoração o lema Faça mais por você e por sua 
cidade como forma de incentivar a população a ocupar os espaços de lazer e, ao mesmo tempo, arti-
cular com governos locais a construção e adequação de espaços de convivência, além de melhorias na 
mobilidade das cidades.

No Recife, onde esteve a equipe do Ministério da Saúde, a programação começou com o Arrastão 
da atividade física, na Avenida Boa Viagem, uma das principais da capital. Uma multidão acompanhou 
a caminhada, a partir das 8h. Na praia do Pina, os participantes foram recebidos com um aulão de 
aquecimento no tablado principal, montado em plena avenida.

Nove tendas e um palco, erguidos pela prefeitura do Recife e pelo Ministério da Saúde (MS), abri-
garam, durante todo o dia, diversas atividades de lazer, cultura e educação, para estimular os recifenses 
a adquirir hábitos de vida mais saudáveis. Foram realizados shows de dança e de teatro, oficinas de 
brinquedos, mágicas, apresentações circenses, aulas de práticas esportivas e orientação sobre alimen-
tação saudável, entre outras atrações.

Moradores de 76 

cidades participaram 

do Dia Mundial da 

Saúde, comemorado 

em 11 de abril.

31.8.2010 

Lançamento, pelo Ministério 
da Saúde, em Brasília, de um 
site exclusivo para a elaboração 
da 1ª Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), novo inquérito 
de base populacional a ser 
realizado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) a partir de 2012. Com 
o lançamento do site, o Minis-
tério da Saúde busca facilitar 
a participação de técnicos 
e pessoas interessadas na 
construção da pesquisa, além 
de estimular o debate sobre 
esse estudo inédito. Em fase 
de construção, a PNS avaliará 
a saúde e alguns hábitos do 
brasileiro, e será coordenada

(continua)
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As atividades promovidas em Recife e em outras 75 cidades do país estão em sintonia com a 
Política Nacional da Promoção da Saúde, uma das ações do governo federal para buscar a melhoria da 
qualidade de vida da população. A estratégia é trabalhada desde 2007 e o Dia da Promoção da Quali-
dade de Vida só reforça essas ações.

Investimento e capacitação

Atualmente, 1,5 mil municípios brasileiros integram a Rede Nacional de Promoção de Saúde e recebem 
incentivo financeiro para desenvolver ações que estimulem práticas saudáveis e a melhoria da qualidade 
de vida. Entre 2006 e 2009, o Ministério da Saúde repassou R$ 122,4 milhões para os municípios que 
fazem parte da rede.

Além disso, o Ministério da Saúde repassa anualmente para estados e municípios mais R$ 37 
milhões para ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis, prevenção e controle de distúrbios 
nutricionais e de doenças associadas à alimentação. O governo federal aumentou, também, o número 
de profissionais que atuam na promoção de um estilo de vida saudável. Desde 2008, foram contratados 
746 nutricionistas e 515 profissionais de educação física para acompanhar o trabalho das equipes de 
Saúde da Família em todo o país.

Esses profissionais atuam nos Núcleos de Apoio da Saúde da Família em ações de promoção da 
saúde, incentivo e orientação para uma alimentação saudável e prática de exercícios, e verificação de 
peso e altura do paciente. Os núcleos foram criados em 2008 com o objetivo de reforçar o trabalho das 
equipes e, atualmente, 1.011 deles estão em funcionamento.

Arrastão da atividade 

física na Avenida Boa 

Viagem, em Recife.
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A promoção e orientação sobre alimentação saudável é também uma das diretrizes do Programa 
Saúde na Escola, e as equipes de Saúde da Família atuam nas instituições com o apoio dos profes-
sores. A iniciativa, criada em 2008, atende a 2,6 milhões de alunos em 608 municípios de todos os 
estados brasileiros e no Distrito Federal. O programa funciona em 16.470 escolas onde atuam 2.700 
equipes de Saúde da Família.

SVS em Rede, edição 73, abril de 2010.

brasil integra projeto para  
reduzir lesões e mortes no trânsito 

O Brasil foi selecionado pela Fundação Bloomberg para um projeto mundial visando à prevenção de 
lesões e mortes no trânsito até 2015. Também é esperado o aumento da capacidade de avaliação de 
ações preventivas adotadas no país. O projeto, ainda em fase de estruturação, funcionará como piloto 
e beneficiará duas ou três cidades brasileiras, a serem selecionadas pelo governo brasileiro.

Até o final de maio de 2010, foram escolhidos os municípios que irão participar do projeto, com 
base em alguns critérios, como a alta incidência de lesões e morte no tráfego urbano; fatores de risco 
como consumo de álcool antes de dirigir; precariedade da infraestrutura urbana como a falta de faixas 
de pedestre; e a existência de programas de prevenção de acidentes de trânsito, dentre outros. Além 
disso, os municípios devem dar prioridade política às ações de prevenção e ter capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento das ações. O projeto terá duas etapas, sendo que a primeira come-
ça ainda este ano e se estenderá até 2012.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 300 mil brasileiros perderam a vida em 
acidentes de trânsito entre 2000 e 2008. No Brasil, entre as causas externas, os óbitos decorrentes de 
acidentes de trânsito representam a primeira delas, afetando pessoas nas faixas etárias de cinco a 14 anos, 
e de 40 a 60 anos de idade ou mais. Ainda considerando as mortes por causas externas, o trânsito foi 
o segundo maior motivo de morte para quem tem idade entre um e quatro anos, e entre 15 e 39 anos.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 1,3 milhão de pessoas morrem 
anualmente no trânsito e que, até 2030, esse número deve subir para 2,4 milhões. Sabe-se que mais de 
90% dos acidentes com vítimas fatais ocorrem em países de baixa e média renda, que concentram 48% 
da frota mundial de veículos. E os usuários mais vulneráveis são pedestres, motociclistas e ciclistas. Os 
dados da OMS mostram, também, que 44% dos países no mundo não têm políticas que estimulem o 
uso de transportes públicos como alternativa aos automóveis. 

O recurso total para a execução do projeto é de 125 milhões de dólares, a serem investido nos 
próximos cinco anos. Para o Brasil, a Bloomberg, agência de apoio a ações internacionais na área social, 

pelo Departamento de Análise 
de Situação de Saúde (Dasis) 
da Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS/MS), pelo Depar-
tamento de Ciência e Tecno-
logia (Decit) da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE/MS) e 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). O inquérito incluirá 
uma entrevista domiciliar. De 
acordo com o planejamento 
inicial do inquérito, a entrevis-
ta será individual, com enfoque 
na condição de saúde e no 
estilo de vida do entrevistado. 
Em cada residência, um sorteio 
apontará um único morador de 
18 anos ou mais, que respon-
derá ao questionário. A este 
indivíduo serão feitas aferições 
de peso, altura, circunferência 
da cintura e pressão arterial, 
bem como coleta de sangue 
para exames laboratoriais.  
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destinará três milhões de dólares, dos quais 380 mil dólares já estão disponíveis na Opas-Brasil, que 
gerenciará o recurso.

Além do Brasil, o Projeto Bloomberg para Segurança no Trânsito está em andamento em outros nove 
países: Rússia, Turquia, China, Egito, Índia, Camboja, Quênia, México e Vietnã.

As linhas gerais do projeto brasileiro, apresentado à Bloomberg em maio, em Brasília, foram discu-
tidos por representantes da Casa Civil, dos Ministérios da Saúde, da Justiça (Polícia Rodoviária Federal/
DPRF), dos Transportes e das Cidades (Departamento Nacional de Trânsito/Denatran e Secretaria Nacio-
nal de Mobilidade Urbana e Transporte), bem como por órgãos como a Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad) e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Também compõem o grupo 
os Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e Municipais de Saúde (Conasems) 
e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Ao lado do projeto da Bloomberg, o grupo interministerial brasileiro também está discutindo a 
proposta do país para o Plano de Ação de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, Segurança Viária e 
Cultura de Paz no Trânsito para o decênio 2011/2020, em conformidade com a Resolução nº A64/2010, 
da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse plano de ação será liderado no 
mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

SVS em Rede, edição 72, abril de 2010.

Opas e MS lançam campanha  
pelo Dia Mundial da Saúde 

O Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril de 2010, contou com atividades em todo o país. 
Em Brasília, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e o Ministério da Saúde promoveram, na 
sede da Opas, o lançamento da campanha, que este ano baseou-se no tema Urbanização e saúde e 
como lema Mil cidades, mil vidas.

A campanha está sendo difundida em todos os países e inclui a realização de eventos e concursos 
mundiais e regionais, com o objetivo de incentivar as autoridades federais, estaduais e municipais a 
desenvolverem ações efetivas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de seus cidadãos.

Durante o evento foi inaugurado o Mural Histórico da Opas e lançado o Vigitel 2009, a pesquisa 
por inquérito telefônico, realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, tendo por objetivo monitorar 
a frequência e a distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não-transmissíveis nas 
27 capitais brasileiras, realizando um total de 54 mil entrevistas a cada ano.

SVS em Rede, edição 72, abril de 2010.
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Promoção da Saúde é tema de seminário 
 

Em junho de 2010, realizou-se em Brasília o II Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde. O evento teve como objetivo discutir ações que melhorem a qualidade de vida da população. 
Participaram do seminário cerca de 650 profissionais, entre gestores e coordenadores dos projetos 
que integram a Rede Nacional de Promoção da Saúde. A Rede é formada por 1,5 mil municípios, que 
recebem incentivos do governo federal para desenvolver ações de estímulo às práticas saudáveis e à 
melhoria da qualidade de vida da população.

O ministro da saúde, José Gomes Temporão, participou da cerimônia de abertura do seminário.  
“A Política Nacional de Promoção da Saúde é uma das prioridades da minha gestão. Inserimos a promo-
ção da saúde no Pacto pela Vida e ela passou a ter status dentro da estrutura orçamentária, com recur-
sos específicos por meio do Programa de Trabalho de Promoção da Saúde”, disse o ministro.

Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que traz diretrizes para 
articulação entre os governos das três esferas (federal, estadual e municipal) na área. Ao todo, já foram 
repassados R$ 125 milhões do governo federal para municípios integrantes da Rede Nacional de Promo-
ção da Saúde, entre 2005 e 2009. O repasse anual a estados e municípios para a área é de R$ 37 milhões.

O incentivo à promoção da saúde já está gerando resultados. Um exemplo é o Programa Saúde na 
Escola, que atende 2,6 milhões de alunos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Também 
foram contratados 746 nutricionistas e 515 profissionais de educação física para atuar em conjunto 
com as equipes de saúde da família em todo o país. O objetivo é orientar a população sobre a prática 
de exercícios e a alimentação saudável.

Outro exemplo é o Programa Academia da Cidade, em Recife. De segunda a sexta-feira, profissio-
nais coordenam a práticas de exercício para a população, em lugares públicos da capital pernambuca-
na. Pesquisa realizada pela prefeitura mostrou que os participantes do programa têm mais propensão 
a ser fisicamente ativos.

1º e 2.9.2010

Apresentação, para represen-
tantes de todas as Secretarias 
Estaduais de Saúde, da nova 
ferramenta que avalia o Risco 
Dengue, a ser aplicada nos 
estados e municípios. Batizada 
de Risco Dengue, ela utiliza 
cinco critérios básicos: três do 
setor saúde – incidência de ca-
sos nos anos anteriores, índices 
de infestação pelo mosquito 
Aedes aegypti e tipos de vírus 
da dengue em circulação; um 
ambiental – cobertura de abas-
tecimento de água e coleta de 
lixo; e um demográfico – den-
sidade populacional. A nova 
metodologia reforça o caráter 
intersetorial do controle da 
dengue e permite aos gestores 
locais de saúde intensificar as 
diversas ações de prevenção 
nas áreas de maior risco.
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Ações efetivas de promoção da saúde

Projeto de Redução da Morbimortalidade  
por Acidentes de Trânsito

No âmbito do setor saúde, o Ministério da Saúde (MS) implantou em 2003 o Projeto de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito. Visando a dar continuidade e sustentabilidade às ações 
de prevenção de lesões e mortes provocadas pelo trânsito, o MS repassou, em dezembro de 2008,  
R$ 4 milhões para as 16 capitais que implantaram esse projeto. 

Em 2009, realizaram-se duas oficinas, sendo uma de planejamento (abril) e outra de monitora-
mento (outubro), com a participação de entes federados, incluindo-se representantes das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, Detrans e órgãos executivos municipais de trânsito. A primeira oficina 
teve como objetivo implementar as ações já em desenvolvimento nessas cidades, em articulação com 
o MS, e construir planos locais para redução das lesões e mortes provocadas pelo trânsito, em parceria 
com diversas instituições públicas e outras. Esses planos visam a: 

▶ Sensibilizar e capacitar gestores estaduais e municipais para a realização de ações de promoção 
da saúde e de prevenção de acidentes de trânsito;

▶ Promover ações que reduzam e previnam lesões e mortes provocadas pelo trânsito;

▶ Apoiar ações intersetoriais, articulando-se os órgãos de trânsito, educação, saúde, segurança públi-
ca e outros setores da sociedade civil que visem à redução de acidentes de transporte terrestre;

▶ Buscar a integração dos bancos de dados locais (saúde, segurança, trânsito e outros), no 
sentido de aprimorá-los e melhor qualificá-los;

▶ Utilizar o geoprocessamento como ferramenta de integração de base de dados de 
naturezas diversas;

▶ Construir bases de dados epidemiológicos georreferenciadas com o objetivo de identificar áreas 
críticas para acidentes de trânsito, utilizando-se essas informações para se discutir com setores do 
planejamento urbano ações que possam interferir na mobilidade humana e na acessibilidade;

▶ Promover capacitações em análise de dados para melhorar sua qualidade;

▶ Disponibilizar aos órgãos do governo e de setores da sociedade informações, indicadores, parâ-
metros de intervenção, relatório de experiências e os resultados alcançados;
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▶ Produzir e apoiar a produção de materiais educativos e de suporte para o desenvolvimento das 
ações do projeto, tais como folderes, cartazes e cartilhas, dentre outros;

▶ Realizar seminários e outros eventos específicos, relacionados à prevenção de lesões e mortes 
provocadas pelo trânsito, envolvendo os meios de comunicação e outros setores  
da sociedade.

Outras ações de destaque, em relação à prevenção de lesões e mortes provocadas pelo trânsito foram:

▶ Em 2007, o MS coordenou e realizou a 1ª Semana Mundial das Nações Unidas de Segurança no 
Trânsito. Naquela semana, foram desenvolvidas várias atividades de prevenção, em várias cidades 
do país, a partir da indução do MS, como palestras nas escolas, blitzen educativas e produção e 
distribuição de materiais educativos (cartazes, folders, camisetas, bonés, etc.). Dentre as várias 
parcerias estabelecidas, destaca-se a ação com o Comando da Saúde da Polícia Rodoviária Fede-
ral do Ministério da Justiça, além de articulações e atividades desenvolvidas com outros órgãos 
governamentais, como as Secretarias Nacionais de Direitos Humanos e da Juventude, ambas liga-
das à Presidência da República e Ministérios das Cidades e da Educação. Destacam-se também 
ações integradas, realizadas com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Associação Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTP), Volvo e Perkons, dentre outras parcerias;

▶ O MS também protagonizou, em 2007, na esfera federal, em parceria com diversas instituições, 
a criação de um Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. Esse 
Comitê está sob a coordenação do Ministério das Cidades, sendo composto por instituições 
governamentais e não-governamentais;

▶ Em 2008, o MS coordenou e realizou no Brasil a Pesquisa Mundial de Segurança Viária, da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Essa pesquisa 
teve a participação de outros setores do governo e de instituições não-governamentais, e visava 
a levantar informações para subsidiar políticas públicas de prevenção de lesões e mortes no trân-
sito. A pesquisa levantou, também, dados sobre legislação, fiscalização, atenção às vítimas de 
acidentes de trânsito, fatores de risco e de proteção, e vigilância e monitoramento dos acidentes 
de trânsito, dentre outros aspectos; 

▶ O MS recebeu, em novembro de 2009, o Diploma de Mérito, em reconhecimento às ações de 
prevenção dos acidentes de trânsito que a CGDANT/SVS vem desenvolvendo no SUS, em articu-
lação com as secretarias de saúde. Esse reconhecimento partiu do Núcleo de Estudos de Segu-
rança no Trânsito (Nest) da USP e do Núcleo de Estudos de Transportes (Nestran) da Universidade 
Federal São Carlos (UFSCAR); 

1.9.2010

Ampliação da Lista de Doen-
ças de Notificação Compulsó-
ria (LNC) com a inclusão de 
mais cinco doenças, agravos e 
eventos de importância para 
a saúde pública. De acordo 
com a Portaria GM-MS 2.472, 
publicada em 1º de setembro 
de 2010, no Diário Oficial da 
União (DOU), a nova lista pas-
sou a incluir também acidentes 
com animais peçonhentos, 
como cobras, escorpiões e ara-
nhas; atendimento antirrábico 
decorrente de ataques de cães, 
gatos e morcegos; intoxicações 
exógenas por substâncias quí-
micas, incluindo agrotóxicos e 
metais pesados; sífilis adquiri-
da; e Síndrome do Corrimento 
Uretral Masculino. 
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▶ O MS, em articulação com os Ministérios das Cidades e da Justiça, Legislativo, Comitê Nacional 
de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito e com outros setores da sociedade, teve 
grande participação na aprovação da Lei nº 11.705, de 19/6/2008 (Lei Seca), que estabeleceu 
alcoolemia zero, impôs penalidades mais severas ao condutor que dirigir sob a influência do 
álcool e proibiu a venda de bebida alcoólica nas rodovias federais (ou contíguas) para consumo 
local. Destaque-se que o governo brasileiro recebeu o reconhecimento público da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas (ONU) pela implementação 
dessa lei, reconhecida como experiência exitosa na prevenção de lesões e mortes ocorridas em 
decorrência do trânsito, sendo apresentada na Primeira Conferência Mundial de Ministros sobre 
Segurança Viária, ocorrida em novembro de 2009 em Moscou/Rússia;

▶ As ações de prevenção de mortes e lesões provocadas pelo trânsito estão inseridas no PAC da 
Saúde (Mais Saúde), com metas definidas até 2011. Pretende-se expandir esse projeto para 
outros municípios, priorizando-se aqueles com mais de cem mil de habitantes, mas também 
incluindo os de pequeno porte;

▶ Outra prioridade em relação a esse tema é a construção de um Plano de Ação de Prevenção de 
Lesões e Mortes Provocadas pelo Trânsito, Segurança Viária e Paz no Trânsito, referente ao decê-
nio 2010-2020, e seguindo as recomendações da OMS/Opas e das Nações Unidas. 

Monitoramento do consumo de álcool e Lei Seca

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas constitui-se em relevante problema de saúde pública, pois 
apresenta como consequências diretas ou relacionadas o surgimento de doenças cardiovasculares, 
neoplasias, transtornos mentais, acidentes de trabalho e de transporte, agressões, homicídios, suicídios 
e elevada frequência de ocupação de leitos hospitalares.

Estimativas da OMS apontam a participação dessa substância como causa específica de morte, na 
proporção de 40% a 60% das vítimas de acidentes de transporte terrestre (ATT). No monitoramento e 
avaliação de um ano de implantação da Lei Seca, o MS avaliou os dados do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e do Inqué-
rito Nacional de Fatores de Risco e Proteção para Doenças e Agravos Não-Transmissíveis por Entrevistas 
Telefônicas (Vigitel) das 26 capitais e do Distrito Federal de 2007 e 2008. 
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Rede Nacional de Núcleos de Prevenção  
de Violências e Promoção da Saúde 

A Rede Nacional de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde e a Rede de Núcleos de Prevenção 
de Violências foram implantadas pelo MS a partir da edição da Portaria MS/GM nº 936/2004. Em 2004, 
havia 40 núcleos. Esse número cresceu em 2009 para 300 núcleos, financiados pelo MS e coordena-
dos pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, além de 16 núcleos em instituições de ensino e 
pesquisa (centros colaboradores) e dois núcleos não-governamentais.

Essa rede tem entre suas estratégias o desenvolvimento de ações de vigilância e prevenção de 
violências e acidentes, e de promoção da saúde e cultura de paz. A rede tem como objetivos:

▶ Promover a gestão do conhecimento no desenvolvimento de pesquisas, formulação de indica-
dores, disseminação de conhecimentos e práticas bem-sucedidas e criativas;

▶ Implementar a troca de experiências de gestão e formulações de políticas públicas intersetorias 
e intrassetoriais;

▶ Fomentar o intercâmbio das práticas de atenção integral às pessoas vivendo em situação de 
violência e aos segmentos populacionais sob risco;

▶ Intercambiar as formas de participação da sociedade civil, ONG e comunidades no desenvolvi-
mento do Plano Prevenção de Violência e Promoção da Saúde;

▶ Acompanhar o desenvolvimento das ações do Plano Nacional de Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde nas três esferas de governo.

2.9.2010

Notificação à SVS do primeiro 
caso suspeito de raiva humana 
após ataque de cão em 2010. O 
caso foi confirmado por exame 
laboratorial dois dias depois 
da ocorrência. O paciente 
foi agredido há cerca de três 
meses, no município de Chaval 
(CE). Imediatamente, a Se-
cretaria Estadual de Saúde foi 
orientada a iniciar o Protocolo 
de Tratamento de Raiva Huma-
na, o mesmo aplicado em 2008 
em um paciente de Floresta 
(PE), que se tornou o terceiro

(continua)
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Ações de Promoção da Saúde  
são consideradas efetivas

O Ministério da Saúde participa da coordenação e implementação de três iniciativas de avaliação da 
efetividade de experiências, no âmbito das práticas corporais e atividade física, desenvolvidas no Brasil. 

A primeira iniciativa trata-se do Projeto-guia Applying Evidence-Based Physical Activity Recom-
mendations in Brazil. 

▶ Instituições envolvidas: Center for Disease Control (CDC/USA), Saint Louis University School of 
Public Health Prevention Research Center, Organização Pan-Americana de Saúde, Universidade 
de São Paulo (Unifesp) e Ministério da Saúde.

▶ Objetivo: Avaliar a efetividade de programas de promoção das práticas corporais/atividade 
física nas cidades de Recife, Aracaju e Curitiba, nos anos de 2007 e 2008. 

▶ Estratégia: Aplicação de inquérito telefônico sobre fatores de risco e de proteção, sobre o 
conhecimento e a participação da população no programa avaliado; e de método de avaliação 
da frequência e de intensidade de usuários nos locais de prática de atividade física.

▶ Resultados: Há fortes evidências de que o Programa Academia da Cidade, de Recife (PAC), 
impactou na atividade física, no lazer e no deslocamento ativo:

■	 A penetração da imagem do Programa e seu potencial de aceitação pela comunidade 
são muito elevados; 

■	 As pessoas que participam do PAC são 3,3 vezes mais ativas no tempo livre em compa-
ração com as demais, e têm pelo menos o dobro de chance de fazerem atividade física 
no tempo livre;

■	 As pessoas que já viram atividades do PAC ou ouviram falar dele têm quase duas vezes 
mais chance de fazerem atividade física também no tempo livre, ambas dentro das 
recomendações da OMS; 

■	 Os parques que possuem polos do Programa Academia da Cidade atraem mais usuários 
do que os demais parques; 

■	 As pessoas que frequentam os parques que possuem polos do Programa Academia da 
Cidade realizam mais atividade física do que aquelas que frequentam parques que não 
os possuem. 
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A segunda iniciativa estrutura-se a partir de uma rede de universidades brasileiras (Universidade 
Federal de Pelotas, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade 
Federal de Sergipe) e de gestores do SUS (Secretarias Municipais de Saúde de Recife/PE, de Vitória/ 
ES, de Aracaju/SE, de Belo Horizonte/MG e de Curitiba/PR), integrados pelo Ministério da Saúde, que 
desenvolvem pesquisas qualiquantitativas sobre os programas de atividade física nas cidades-parceiras 
do projeto, inquirindo sobre a satisfação dos usuários, profissionais e gestores. 

Os resultados desse processo de articulação e de pesquisa destacam as avaliações do Programa 
Academia da Cidade do Recife em 2007, com 400 pessoas entrevistadas; e da política municipal de 
promoção da saúde de Curitiba, com avaliação dos usuários dos espaços públicos e do programa  
CuritibAtiva. Em ambos os municípios, mais de seis mil pessoas foram entrevistadas por telefone. Aguar-
dam-se os resultados das avaliações dos projetos Academia da Cidade de Belo Horizonte e de Aracaju. 
Além disso, estão programadas as avaliações das experiências de Vitória (ES) e de Guarulhos (SP).

A terceira iniciativa, desenvolvida e coordenada exclusivamente pelo Ministério da Saúde, cons-
tituiu-se no acompanhamento e avaliação de 279 projetos da Rede Nacional de Projetos de Práticas 
Corporais/Atividade Física, por meio de questionários nos modelos online. 

Como resultado, destaca-se a construção da linha de base dos projetos financiados em 2006, com 
a caracterização do perfil dos municípios, eixo do projeto, profissionais envolvidos, espaços e atividades 
realizadas, utilização do recurso, este último também acompanhado por planilha orçamentária.

A Rede de Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde é monitorada por meio de 
um indicador incluído no Pacto pela Vida. Os projetos financiados estão sendo acompanhados por 
planilha disponibilizada para os municípios via internet (online).

Para melhorar a informação para a gestão em Promoção da Saúde, há, ainda, o Sistema de Vigi-
lância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). O sistema 
objetiva o monitoramento contínuo da frequência e distribuição de fatores de risco e de proteção para 
doenças crônicas em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de 
entrevistas telefônicas. 

caso no mundo a sobreviver à 
doença. Até junho de 2010, um 
caso de raiva humana havia 
sido registrado no Rio Grande 
do Norte, após ataque de 
morcego. O paciente morreu. 
Entre 1990 e 2009, o número 
de casos de raiva humana, 
considerando-se todas as espé-
cies agressoras, caiu drastica-
mente – de 73 para apenas um. 
A partir de 2005, a intensifi-
cação das ações de vigilância 
permitiu uma redução ainda 
mais acentuada.
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Investimentos em talentos humanos: 
o saber como tecnologia
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Apoio ao desenvolvimento de pesquisas 

Investigações mudam práticas  
na Vigilância em Saúde

Entre 2009 e 2010, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) viabilizou a realização de 27 pesquisas 
com o objetivo de contribuir com a política de desenvolvimento científico e tecnológico do SUS. Esses 
estudos e pesquisas são realizados não só em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos (SCTIE), mas também por meio de encomendas. O volume de recursos investidos é da 
ordem de R$ 9.305.405,26. A maior parte dessas pesquisas tem como objeto as doenças de transmis-
são vetorial e HIV/Aids (Quadros 22, 23, 24, 25 e 26).

Quadro 22. Demonstrativo de pesquisas realizadas e aporte financeiro da Secretaria de Vigilância 

em Saúde. brasil, 2009-2010.

Objeto Quantidade Recursos financeiros  
(R$)

Pesquisas sobre doenças de transmissão hídrica 3 5.170.722,80

Pesquisas sobre doenças imunopreveníveis 2 948.000,00

Pesquisas sobre doenças de transmissão vetorial 10 718.302,94

Pesquisas sobre HIV/Aids 12  2.468.024,08 

Total 27 9.305.049,82

Nota: Não estão incluídos os valores dos inquéritos Vigilância de Violência e Acidentes (Viva) e Pesquisa Nacional  
de Saúde Escolar (PeNSE) de 2009.

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

8.9.2010

Notificação à SVS/MS de 
casos suspeitos de sarampo 
na Paraíba. Até 5/10/2010, 
foram notificados 86 casos 
suspeitos de sarampo. Desses, 
38 (44%) foram confirmados, 
dos quais 30 são residentes em 
João Pessoa, cinco em Santa 
Rita, um em Bayuex, um em 
Conde (municípios da região 
metropolitana da capital) e um 
em Lagoa de Dentro. O vírus, 
identificado pelo Laborató-
rio de Referência Nacional 
(Fiocruz/RJ) em todos os casos 
examinados até o momento, 
foi o do genótipo B3, cujo 
sequenciamento genético é 
similar ao que está circulando 
na África do Sul. Foram des-
cartados 38 (44%) casos e dez 
ainda estão sob investigação. 

(continua)
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Detalhamento das pesquisas

Quadro 23. Pesquisas sobre doenças de transmissão hídrica.

Nº Título Instituição executora

1 Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose  
e das Geohelmintoses

Centro de Pesquisas René 
Rachou/Fiocruz

2 Complementação da Carta Planorbídica Brasileira  
dos Estados (BA, MG, RN, PE e RS)

Centro de Pesquisas René 
Rachou/Fiocruz

3 A integração do Rio São Francisco: Aspectos  
epidemiológicos relacionados à esquistossomose

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

Quadro 24. Pesquisas sobre doenças imunopreveníveis.

Nº Título Instituição executora

1 Estudo da efetividade da vacina pneumocócica conjuga-
da 10-valente contra a doença pneumocócica invasiva

Centro de Estudos Augus-
to Leopoldo Ayrosa Galvão 
– Cealag 

2 Pesquisa de custo-efetividade da vacina oral contra a 
poliomielite & vacinal inativada contra a poliomielite 
parenteral

Faculdade de Medicina da USP

Fonte: CGDEP/SVS/MS.



319Vigilância em Saúde: panoramas, conjunturas, cartografias – Gestão 2009-2010

Quadro 25. Pesquisas de doenças de transmissão vetorial.

Nº Título Instituição executora

1 Serino protease de flavivírus: expressão funcional e 
caracterização de complexo quimérico usado no ensaio  
de potenciais inibidores

Fiocruz/RJ

2 Monitoramento da durabilidade e eficácia dos mosquiteiros 
impregnados com inseticida, Vale do Juruá, Acre

IEC/SVS

3 Avaliação da eficácia terapêutica dos derivados de artemisinina 
no tratamento da malária causada por P. vivax

FMT/AM

4 Monitoramento da eficácia terapêutica do artemeter-lumefantri-
na no tratamento da malária não-complicada por P. falciparum

FMT/AM

5 Eficácia da combinação artesunato + mefloquina no tratamento 
da malária não-complicada causada pelo por Plasmodium 
falciparum, no Vale do Juruá (AC), 2009

Fiocruz/RJ

6 Documentação e avaliação da introdução de terapias combi-
nadas com artemisinina (TCA) para tratamento da malária em 
países da região Amazônica

Management Sciences 
for Health (MSH)

7 Avaliação da introdução de instrução gráfica e roteiro de 
dispensação para melhoria da orientação do tratamento de 
malária por P. vivax

Management Sciences 
for Health (MSH)

8 Genotipagem de isolados de P. falciparum das falhas 
terapêuticas dos estudos de eficácia

SVS/MS

9 Avaliação da introdução de instrução gráfica e roteiro  
de dispensação para melhoria da orientação do tratamento  
de malária por P. vivax

Management Sciences 
for Health (MSH)

10 CDC bottle tests in 5 States 
(Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas)

IEC/SVS

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

Frente à análise da situação 
epidemiológica atual no estado 
da Paraíba, a SVS ratifica que 
não há evidências de circu-
lação sustentada do vírus do 
sarampo no estado, pois para 
haver transmissão sustentada é 
necessário que o vírus identifi-
cado esteja circulando no país 
por mais de 12 meses. No caso 
em questão, o vírus foi detecta-
do há 39 dias, considerando-se 
a data do primeiro e do último 
caso confirmados. Os casos 
da Paraíba, portanto, seguem 
classificados como casos de 
sarampo por vírus importa-
do. Reforça esta evidência a 
identificação do genótipo que 
circula em outros países, como 
o referido acima.
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Quadro 26. Pesquisas sobre HIV/Aids.

Nº Título Instituição executora

1 Observatório de saúde mental – Projeto Pessoas II:  
Estratégias e Perspectivas

Fundep/UFMG

2 Estudo-Sentinela Parturiente 2009 Fundação Universidade 
Caxias do Sul

3 Adesão ao tratamento antirretroviral do HIV/Aids em pessoas 
com acompanhamento nos serviços públicos de saúde do Brasil

Fundação da Faculdade  
de Medicina de São Paulo

4 Efetividade de novos antirretrovirais (darunavir, realtegravir, 
T20) para pacientes multiexperimentados na supressão viral, 
reconstituição imunológica, morbidade, mortalidade

Fundep/UFMG

5 Impacto da utilização de novos antirretrovirais (darunavir, real-
tegravir, T20) para pacientes multiexperimentados na supres-
são viral, reconstituição imunológica, morbidade, mortalidade

UFBA

6 Incentivos e barreiras para a realização do teste HIV entre 
profissionais de saúde, organizações não-governamentais e 
comunidade em diferentes áreas do Brasil: Uma abordagem 
qualiquantitativa

Fundação Cearense  
de Pesquisa e Cultura

7 Acesso tardio aos serviços de saúde para o cuidado em  
HIV/Aids em unidades de saúde, Salvador (BA)

Associação Pathfinder  
do Brasil

8 Estudo dos agravos à saúde decorrentes do uso de medica-
mentos antirretrovirais em pessoas vivendo com HIV/Aids, 
atendidas em serviços de referência brasileiros: 2003 a 2009

Fundação da Faculdade  
de Medicina de São Paulo 

9 Adesão ao tratamento antirretroviral na família vivendo  
com HIV/Aids

Associação dos Amigos 
do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento do HSF 
(AACFA)

10 Propriedade intelectual para produtos farmacêuticos: um 
estudo sobre a adequação legislativa sob a ótica de saúde 
pública e do direito humano à saúde

Associação Direitos 
Humanos (Conectas 
Direitos Humanos)

11 Panorama do status de patentes e registro sanitário dos 
medicamentos antirretrovirais no Brasil

Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids 
(Abia)

12 Estudo de coorte de homossexuais masculinos em Belo Hori-
zonte, MG (Projeto Horizonte) – História natural, avaliação da 
intervenção comportamental, análise da incidência da infecção 
pelo HIV, caracterização virológica e imunológica e aceitabilida-
de de participação em ensaios com vacinas anti-HIV

Fundep/UFMG

Fonte: CGDEP/SVS/MS.
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Com o objetivo de identificar a contribuição que as pesquisas têm trazido ao desenvolvimento das 
ações na área de vigilância em saúde, a CGDEP/SVS conduziu, em 2008, um levantamento para verificar 
se as áreas técnicas da SVS vêm se apropriando desses resultados. 

Os resultados do levantamento mostraram que, do total (42) das pesquisas concluídas entre 2003 
e 2008 e que estiveram sob o monitoramento da CGDEP, 60% (25/42) promoveram algum tipo de 
repercussão prática para as áreas técnicas da SVS. Dessas, 80% (20/25) foram úteis ao reforço e à 
manutenção das práticas de vigilância e 64% (16/25) contribuíram para mudanças de práticas dos 
serviços de vigilância e para o diagnóstico de linha de base para a vigilância (Tabela 20).

Tabela 20. Tipos de repercussões práticas obtidas pela área técnica da SVS com a realização  

da pesquisa, de acordo com o grau de importância atribuído pelos entrevistados.

Tipos de repercussões  
práticas obtidas*

Grau de relevância atribuída pelo 
entrevistado às repercussões práticas 

Total de pesquisas

Excelente Ótimo Bom n=25 %

Reforço e manutenção  
das práticas da vigilância

6 11 3 20 80,0

Mudanças de práticas  
dos serviços de vigilância

4 9 3 16 64,0

Diagnóstico de linha de  
base para a vigilância

6 9 1 16 64,0

Incorporação de tecnologia  
ou metodologia de trabalho

2 7 4 13 52,0

Outros tipos de repercussão 1 3 0 4 16,0

*Uma única pesquisa pode apresentar mais de um tipo de repercussão prática.

Fonte: MS/SVS/CGDEP.

8.9.2010

Divulgação de informe da 
OMS, no qual são elogiados os 
progressos da saúde pública do 
Brasil. Segundo avaliação da 
Organização, o Brasil avança 
a caminho da cobertura univer-
sal em saúde, com destaque 
para o aumento no alcance da 
Estratégia Saúde da Família, 
que, hoje, já conta com mais de 
30 mil equipes, que atendem 
mais de 97 milhões de pessoas 
em todo o Brasil. “A Estratégia 
é peça chave do Sistema Único 
de Saúde”, diz o documento.
A OMS menciona ainda os 
esforços que resultaram na 
redução da mortalidade infantil 
no Brasil, de 46 óbitos por cada

(continua)
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Divulgação científica

epidemiologia e Serviços de Saúde: 
Revista do Sistema Único de Saúde do brasil

A revista Epidemiologia e Serviços de Saúde constitui-se no principal meio de divulgação da produção 
científica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O periódico, desde sua criação, 
passou a ser um dos principais instrumentos utilizados para o desenvolvimento do saber epidemiológi-
co, particularmente aquele aplicado aos sistemas e serviços de saúde. 

Com tiragem de 30 mil exemplares, a revista é publicada trimestralmente, tendo como foco a divul-
gação de artigos originais, nas linhas temáticas: avaliação de situação de Saúde; estudos etiológicos; 
avaliação epidemiológica de serviços, programas e tecnologias; e avaliação da vigilância epidemiológi-
ca. Reserva também espaço para publicações, em artigos de revisão, de temas específicos; republicação 
de artigos relevantes, originalmente editado por outras fontes, cuja divulgação seja de interesse para o 
Sistema Único de Saúde, além de contar com seções de entrevista e debates, fomentando a discussão 
e a reflexão sobre questões atuais entre os profissionais.

Entre 2009 e 2010, as publicações, segundo modalidades e áreas de pesquisa veiculadas nas quatro 
edições de 2009 e em duas de 2010 (até o mês de junho), estão apresentadas nas Tabelas 21 e 22.

Tabela 21. Artigos publicados segundo a modalidade. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 2009-2010.

Modalidades 2009 v.18 2010 v. 19 Total

Artigo original 26 14 40

Artigo de revisão 1 1 2

Artigo de republicação 1 - 1

Ensaio 1 - 1

Relatório 2 - 2

Nota técnica 1 2 3

Artigo de opinião - -

Total 32 17 49

Fonte: CGDEP/SVS/MS.
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Tabela 22. Distribuição dos artigos segundo as áreas de pesquisas. Epidemiologia e Serviços 
de Saúde, 2009-2010.

Área de Pesquisa 2009 2010 Total

Análise de situação de saúde e análise epidemiológica  
de dados secundários 16 9 25

Avaliação em saúde - -

Investigação de surto e inquéritos 1 - 1

Estudos etiológicos 1 2 3

Gestão e organização de serviços, ações e estratégias 6 4 10

Vigilância ambiental 1 - 1

Estudos experimentais 3 - 3

Educação em saúde 1 1

Outros – Artigos conceituais, revisão e ensaios 3 2 3

Total 32 17 49

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

Publicação disponível 

no site da SVS, em 

www.saude.gov.br/svs

grupo de 1.000 nascidos vivos, 
em 1990, para 18 mortes por 
1.000 nascidos vivos, em 2008. 
Essa redução levará o Brasil 
a alcançar, em 2012, a quarta 
Meta dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, três 
anos antes da data-limite fixada 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). O	documento 
destaca também as campanhas 
de prevenção, e programas 
como o Farmácia Popular e o 
Brasil Sorridente, além do Pro-
grama Nacional de Imunizações, 
que contabiliza a aplicação de 
130 milhões de doses/ano, sem 
contar com medidas recentes 
como a campanha de vacinação 
contra a influenza pandêmica 
(H1N1) 2009, quando foram 
imunizados 89,4 milhões de 
brasileiros; e a vacinação de 
mais de 67 milhões de adultos 
contra a rubéola.
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Cooperação técnico-científica

Centros colaboradores em Vigilância em Saúde

Os centros colaboradores em Vigilância em Saúde, instituídos pela Portaria SVS nº 158, de 22 de 
dezembro de 2009, são instituições de ensino e/ou pesquisa que integram uma rede interinstitucional 
de cooperação técnico-científica e solidária para apoiar o desenvolvimento do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. 

Como atribuições dos centros colaboradores, destacam-se: assessoria no estabelecimento de dire-
trizes e políticas que aperfeiçoem as ações de vigilância em saúde; apoio ao desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas na área de vigilância em saúde; e proposição e/ou desenvolvimento de estratégias de 
capacitação de profissionais dos serviços de saúde, entre outras.

Vale ressaltar que, para definição das instituições que fariam parte dessa rede interinstitucional, foi 
observada como um dos critérios de habilitação a localização em região ou área geográfica, de maneira 
que fosse representativa das diferentes regiões do país (Figura 50). Com base nesse critério e em outros 
também definidos na Portaria SVS nº 158/2009, a rede ficou constituída por dez instituições (Quadro 27).

Quadro 27. Centros colaboradores em Vigilância em Saúde, segundo a região, 2010.

Região Instituição

Norte Fundação de Medicina Tropical do Amazonas – FMTAM

Nordeste Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira – IMIP

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA

Centro-Oeste Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 
– IPSP/UFG

Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília – NMT/UnB 

Sudeste Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo – DMS/FCMSCSP

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – FSP/USP

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IMS/Uerj

Sul Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pelotas – DMS/FM/UFPEL

Fonte: Portaria SVS nº 158/2009. 
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Figura 50. Localização territorial dos centros colaboradores da Secretaria  

de Vigilância em Saúde. brasil, 2010.

Núcleo de Medicina Tropical/UnB

Instituto de Medicina Social/Uerj

Departamento de Medicina Social
da Faculdade de Medicina/UFPEL

Departamento de Medicina Social
da Faculdade de Ciências Médicas/SCSP

Fundação Oswaldo Cruz

Faculdade de Saúde Pública/USP

Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública/UFG

Instituto de Medicina Integral
Prof. Fernando Figueira

Fundação de Medicina Tropical do Amazonas

Instituto de Saúde Coletiva/UFBA

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

10.9.2010

Realização do seminário 
Registros da história: da lepra 
à hanseníase no Brasil, no 
Rio de Janeiro no dia 10 de 
setembro. O evento teve como 
objetivo principal o lança-
mento do Catálogo de história 
oral: memória e história da 
hanseníase no Brasil através de 
seus depoentes (1960-2000). O 
material inclui depoimentos de 
gestores de diferentes épocas 
que contribuíram com a 
formulação e execução de polí-
ticas públicas até o início do 
milênio, além de declarações 
de pacientes e ex-pacientes que 
foram alvo dessas políticas. 
O seminário foi promovido 
pela SVS/MS, pela Fundação 
Oswaldo Cruz e pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro. 

(continua)
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Programa de Educação Permanente

O Programa de Educação Permanente da SVS desenvolve-se por meio dos seguintes instrumentos: 
Programa de Pós-graduação Lato Sensu, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, Programa de Aper-
feiçoamento e Programa de Atualização em Epidemiologia para Técnicos da SVS. Além disso, outros 
cursos são oferecidos para os profissionais da área de Vigilância em Saúde das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde.

Os programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu constituem-se nos cursos oferecidos 
pela Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde – RFRH-VS. O Programa de Atua-
lização em Epidemiologia para Técnicos da SVS compõe-se de ciclo de estudos, cursos de curta duração 
e de participação em eventos científicos.

Rede de Formação de Recursos  
Humanos em Vigilância em Saúde

A Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde (RFRH-VS) é uma das estratégias 
adotadas pela SVS/MS para estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, no que concerne 
ao desenvolvimento de recursos humanos. Seu objetivo é a formação de profissionais que atuam nos 
serviços de Vigilância em Saúde nas três esferas de governo. 

A RFRH-VS é resultado de parcerias firmadas com instituições nacionais de ensino superior de 
todas as regiões do país para o oferecimento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu – espe-
cializações e mestrados profissionais.

Fizeram adesão à RFRH-VS 66 instituições de ensino superior de todas as regiões do Brasil, sendo que 
36 delas foram envolvidas na execução de 28 cursos, sendo 17 especializações e 11 mestrados profissio-
nais, todos em áreas da Vigilância em Saúde. Encontram-se ainda em execução seis mestrados, um deles 
na área de Vigilância em Saúde nas Fronteiras, e com início previsto para este semestre de 2010.

Até o momento, já foram capacitados 498 profissionais, sendo 390 deles em cursos de especia-
lização e 108 em cursos de mestrado profissional, sendo que há previsão de se formarem mais 118 
profissionais nesta última modalidade, totalizando um investimento superior a R$ 9 milhões de reais 
(Figuras 51, 52 e 53).
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Figura 51. Distribuição quantitativa dos egressos dos cursos da Rede  

de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde, segundo  

a localização territorial. brasil, 2006-2010.
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Fonte: CGDEP/SVS/MS. 

O seminário também marcou 
o lançamento da coleção 
“História da Lepra no Brasil”, 
que apresenta a evolução 
histórica da enfermidade no 
país, detalhando os períodos 
colonial e republicano. O 
material reúne, em um único 
DVD, os três volumes da 
publicação homônima escrita 
por Heráclides César de Souza 
Araújo, até então considerada 
uma obra rara. O pesquisador, 
fundador e chefe do Laborató-
rio de Leprologia do Instituto 
Oswaldo Cruz entre 1927 e 
1956, foi um dos pioneiros no 
estudo da hanseníase no Brasil 
e publicou mais de duzentos 
trabalhos sobre o assunto.

20
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Figura 52. Distribuição dos cursos da Rede de Formação de Recursos Humanos  

em Vigilância em Saúde, segundo a localização territorial. brasil, 2006-2010.

Especialização em Vigilância
Epidemiológica em Doenças Transmissíveis
– 7 cursos

Especialização em Vigilância em Saúde
Ambiental – 3 cursos

Especialização em Avaliação em Saúde
– 2 cursos

Especialização em Epidemiologia com
Ênfase em Análise de Dados Secundários
– 3 cursos

Especialização em Vigilância de Doenças
e Agravos Não Transmissíveis – 1 curso

Especialização em Informação para
Ação em Vigilância em Saúde – 1 curso

Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde 
– 11 cursos

Fonte: CGDEP/SVS/MS. 
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Figura 53. Distribuição dos cursos da Rede de Formação de Recursos 

Humanos em Vigilância em Saúde concluídos ou em execução, segundo  

a localização territorial. brasil, 2009-2010.

Especialização em Vigilância Epidemiológica 
em Doenças Transmissíveis – 2 cursos

Especialização em Avaliação em Saúde
– 1 curso

Especialização em Epidemiologia com
Ênfase em Análise de Dados Secundários
– 1 curso

Mestrado Profissional em Vigilância
em Saúde – 9 cursos

Fonte: CGDEP/SVS/MS. 

Noventa e três por cento dos cursos estão sediados em unidades federadas das regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste, consideradas prioritárias, e 93,5% da clientela tem origem nelas (Figura 54).

13 a 24.9.2010

Realização de quatro oficinas 
regionais para dar continui-
dade ao processo de revisão 
da Portaria MS 518/2004 que 
estabelece os procedimentos 
e responsabilidades relativos 
ao controle e vigilância da 
qualidade da água para con-
sumo humano e seu padrão 
de potabilidade e dá outras 
providências. As oficinas, 
promovidas pelo Ministério 
da Saúde (MS), por meio do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador (Dsast/SVS), 
aconteceram, entre 13 e 24 de 
setembro, em Brasília, Rio de 
Janeiro, Recife e Manaus. 
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Programa de Aperfeiçoamento 

O Programa de Aperfeiçoamento compreende o Curso de Epidemiologia baseado na internet para 
Gestores de Epidemiologia e cursos de Atualização em Epidemiologia Aplicada à Gestão. O primeiro é 
oferecido pela Bloomberg School of Public Health, Universidade Johns Hopkins (Baltimore, Maryland) e 
destina-se aos profissionais da SVS e das Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal. 

O curso caracteriza-se pela formação de gestores de saúde à distância e online, com a utilização de 
informações e situações reais dos problemas de saúde relevantes para o desenvolvimento da epidemiolo-
gia nos serviços de saúde. Em 2009, foram abertas dez vagas apenas para os técnicos da SVS. Para 2010, 
foram selecionados nove profissionais da SVS, com período de execução de março a dezembro de 2010.

Figura 54. Distribuição da clientela da Rede de Formação de Recursos Humanos,  

segundo a região de origem. brasil, 2006-2010.

41,50%

23,00%

29,50%

2,50%
3,50%

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Fonte: CGDEP/SVS/MS. 
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Programa de Atualização em epidemiologia

O Programa de Atualização em Epidemiologia tem o objetivo de instrumentalizar e de fornecer ao corpo 
técnico as habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento das atividades inerentes à promo-
ção, prevenção e controle de doenças e agravos na população. Destina-se aos profissionais da SVS que 
atuam na área de Vigilância em Saúde com graduação e inserção funcional em cargo de nível superior. 

Entre as atividades desse programa, destacam-se os Ciclos de Estudos, compostos por palestras 
e ministrados por profissionais com inserção nos serviços de saúde ou na academia. Em 2009, foram 
realizados oito eventos dessa natureza, abordando temas relevantes na área de Vigilância em Saúde, 
sendo que os Ciclos de Estudos contam com a presença de técnicos de outras secretarias do Ministério 
da Saúde. Quanto aos eventos científicos, veja detalhes nos Quadros 28 e 29.

Quadro 28. Temas apresentados nos Ciclos de Estudos, 2009-2010.

Temas Palestrantes

Gestão nos serviços de saúde Gonzalo Vecina

Integralidade de cuidado em saúde como  
ferramenta de gestão

Laura Camargo Macruz Feuerwerker

O campo da vigilância: os grandes horizontes da área Paulo Sabroza

Estudos ecológicos: desenho, aplicação e importância  
para a Vigilância em Saúde 

Nelson Gouveia 

Gerenciamento e comunicação de risco:  
instrumento da vigilância

Carlos Machado de Freitas

Avaliação econômica em saúde: desafios para sua  
realização e utilização na tomada de decisões pelo SUS 

Hillegonda Maria Dutilh Novaes

Emergência de saúde pública de importância  
internacional: influenza A (H1N1)

Eduardo Hage Carmo

Turismo ecológico: medidas de prevenção e controle  
de febre amarela e malária 

Pedro Luiz Tauil

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD):  
um panorama da saúde no Brasil

Deborah Carvalho Malta 

Situação epidemiológica: progressos e limites  
no controle da dengue no Brasil 

Giovanini Evelim Coelho

Fonte: CGDEP/SVS/MS. 

27.9.2010

Entrega, pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, 
do documento para a 
declaração de país livre de 
sarampo, em solenidade 
ocorrida durante a 50ª 
Reunião do Conselho-Diretor 
da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), 
em Washington, Estados 
Unidos. O Brasil é o primeiro 
país das Américas a entregar 
seu relatório.



332 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Quadro 29. Quantitativo de participantes nos Ciclos de Estudos, segundo a secretaria 

de origem, 2009.

Datas SVS % SAS SCTIe Se Outros Total

27/3 27 53 15 2 1 6 51

24/4 57 78 6 1 2 7 73

15/5 53 73 1 - 6 13 73

29/5 49 80 4 - 1 7 61

26/6 8 30 5 - 8 6 27

24/7 22 47 4 8 2 11 47

28/8 30 62 3 7 2 6 48

25/9 20 69 3 - - 6 29

Siglas: SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde; SAS – Secretaria de Atenção à Saúde; SCTIE – Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos; SE – Secretaria Executiva; Outros – Anvisa; Assessoria Parlamentar; SGTES; sem vínculo institucional; 
Funasa; Opas; Aisa.

Fonte: CGDEP/SVS/MS. 

Programa de educação pelo Trabalho  
para Saúde da Vigilância em Saúde

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde (PET-Saúde/VS) foi instituído 
pela Portaria Conjunta Segest-MS/SVS-MS/Sesu-MEC nº 3, de março de 2010, como parte integrante 
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde-PET/Saúde. Destina-se a fomentar a formação 
de grupo de aprendizagem tutorial na área de Vigilância em Saúde, tendo como pressuposto básico a 
educação pelo trabalho. Caracteriza-se como um instrumento para qualificação em serviço dos profis-
sionais da saúde, bem como para iniciação ao trabalho e vivências direcionadas aos estudantes dos 
cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as necessidades do SUS.

Para seu desenvolvimento, são oferecidas várias modalidades de bolsas: 

▶ Iniciação científica – para estudantes de graduação, regularmente matriculados em instituição 
de ensino superior (IES), com o objetivo de produzir conhecimento relevante na área de vigilân-
cia em saúde; 
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▶ Tutoria acadêmica – destinada aos professores das IES que produzam ou orientem a produção 
de conhecimento relevante na área da vigilância em saúde; 

▶ Preceptoria – para profissionais de serviços vinculados à Vigilância em Saúde que realizem 
orientação a alunos integrantes do programa.

Em sua primeira edição, foi lançado o Edital nº 7, de 3 de março de 2010, no qual a Segest/MS, 
SVS/MS e Sesu/MEC convidam as instituições de ensino superior para que, em parceria com as Secre-
tarias Municipais e Estaduais em Saúde, apresentassem projetos objetivando a formação de grupos de 
aprendizagem tutorial para o desenvolvimento de pesquisas na área de vigilância em saúde. 

O processo de seleção foi coordenado pela Segest/MS e SVS/MS, que receberam 120 projetos  
de todas as regiões do país. Desses, 70 foram selecionados, para os quais foram destinados recursos de  
R$ 8 milhões para o pagamento das bolsas. O resultado do processo de seleção dos projetos foi homo-
logado pela Portaria Segest/MS nº 7, de 25 de maio de 2010. 

Capacitações para profissionais da área de 
Vigilância em Saúde dos estados e municípios

A SVS oferece capacitações aos profissionais das secretarias de saúde dos estados e municípios que 
atuam na área de Vigilância em Saúde. Entre 2009 e 2010, foram realizados 258 cursos, oficinas e 
seminários, envolvendo quase dez mil profissionais (Tabela 23).

Tabela 23. Capacitações realizadas no período 2009-2010*.

Área Cursos Pessoas capacitadas

Vigilância epidemiológica em doenças transmissíveis 89 4.184

Vigilância de agravos e doenças não-transmissíveis 21 347

Promoção da saúde 06 260

Sistemas de informações e análise de situação de saúde 17 734

Vigilância em saúde ambiental 66 1.212

Saúde do trabalhador 07 416

Programa Nacional de DST/Aids 52 2.764

Total 258 9.917

*Dados de 2010 são parciais.
Fonte: CGDEP/SVS/MS. 

30.9.2010

Divulgação de Nota Técnica da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) da auditoria sobre 
compra do Tamiflu afirma 
que não houve irregularidades 
no processo de aquisição 
desse medicamento usado 
no tratamento da Influenza 
pandêmica (H1N1) 2009.  
As notas estão publicadas no 
site da CGU (www.cgu.gov.br). 
A matéria divulgada diz: 

(continua)
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Premiação de talentos

9ª expoepi premia sete experiências  
em Vigilância em Saúde do país

Para 9ª Expoepi, realizada em Brasília (DF), entre 18 e 20 de novembro de 2009, foram inscritos 300 
trabalhos e selecionados 21 para apresentação oral, dentre as quais sete saíram vencedores (Quadro 30). 
As outras foram descritas em pôsteres.

A Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças – Expoepi – foi criada para permitir o intercâmbio e dar visibilidade às experiências relevantes 
dos estados, Distrito Federal e municípios e que promoveram impacto nos serviços de epidemiologia e 
controle de doenças, fortalecendo a descentralização das ações nessa área. Desde 2001, esse evento 
acontece anualmente e, durante a mostra competitiva, são realizadas outras atividades como oficinas, 
conferências, mesas-redondas e paineis em que são debatidos temas técnico-científicos relevantes para 
a Vigilância em Saúde.

A 9ª Expoepi 

reuniu quase 

duas mil pessoas 

em Brasília.
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Quadro 30. Relação dos trabalhos selecionados e vencedores, segundo a área temática,  

da 9ª Mostra Competitiva de experiências bem-Sucedidas em epidemiologia. brasília, 2009.

Temas Trabalho Instituição

Inovações 
na gestão da 
vigilância em 
saúde ambiental 
e saúde do 
trabalhador, 
com ênfase na 
articulação intra 
e intersetorial

Catadores encantadores (vencedor). SMS de  
Campinas/SP

Aplicação do Instrumento de Identificação dos Muni-
cípios de Risco (IIMR/MS) para caracterização do risco 
dos municípios do estado de Mato Grosso.

SES de  
Mato Grosso

Articulação da rede de enfrentamento do trabalho 
infantil de Contagem/MG.

SMS de  
Contagem/MG

Inovações na 
gestão da  
vigilância de 
agravos e  
doenças não-
transmissíveis  
e da promoção  
da saúde

Humanização no atendimento às vítimas de  
violência sexual: o Instituto Médico Legal vai  
ao hospital (vencedor).

SMS de Curitiba/PR

Avaliação participativa da influência das práticas 
complementares na promoção de saúde e qualidade 
de vida de usuários de unidades de saúde dos distritos 
de Casa Verde e Vila Maria, município de São Paulo.

SMS de  
São Paulo/SP

A promoção à saúde: mecanismo de fortalecimento  
e implantação de uma política transversal, integral  
e intersetorial.

SMS de 
Cassilândia/MS

Inovações 
na gestão 
da vigilância 
epidemiológica, 
com ênfase 
na articulação 
intrassetorial

Resultados da implantação do programa de vigilân-
cia, prevenção e controle da raiva na fronteira de 
Mato Grosso do Sul/Brasil e Província German Busch/
Bolívia (vencedor).

SES de Mato  
Grosso do Sul

A importância da educação em saúde e mobilização 
social (ESMS) como ferramenta para qualificar o uso 
de mosquiteiros impregnados de longa duração (Mild) 
como uma intervenção para controle e prevenção da 
malária em municípios do Vale do Juruá/AC.

SES do Acre

Reorganização do processo de trabalho e construção 
da integralidade na Diretoria de Vigilância à Saúde  
do município de João Pessoa/PB.

SMS de João 
Pessoa/PB

continua

“Com relação à compra, pelo 
Ministério da Saúde, do Ta-
miflu, medicamento utilizado 
para o enfrentamento da 
pandemia da gripe H1N1, a 
CGU analisou oito processos 
de aquisição de cápsulas para 
uso final e de insumos para sua 
fabricação, concluindo que tudo 
ocorreu dentro da normalidade, 
sem quaisquer irregularidades, 
seja quanto às quantidades 
adquiridas, seja quanto ao 
preço, seja, ainda, quanto ao 
fornecedor, que, aliás, é o único 
fabricante mundial”.



336 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

Temas Trabalho Instituição

Inovações 
na gestão 
da vigilância 
epidemiológica, 
com ênfase 
na articulação 
intrassetorial – 
Programas  
de Controle

As parcerias inovadoras fortalecendo as ações de 
controle da hanseníase no Tocantins no ano de 2008 
(vencedor).

SES do Tocantins

Quimioprofilaxia da tuberculose no estado de Santa 
Catarina: uma proposta de monitoramento.

SES de Santa 
Catarina

Vacinação de recém-nascidos contra a hepatite B nas 
primeiras 12 horas de vida: uma estratégia de sucesso 
na prevenção da transmissão perinatal das doenças.

SMS de São José 
do Rio Preto/SP

Organização 
da vigilância 
epidemiológica 
hospitalar

A importância da ampliação da rede de Núcleos de 
Vigilância Epidemiológica no âmbito hospitalar para 
o Rio Grande do Norte (vencedor).

SES do Rio  
Grande do Norte

Medidas de biossegurança para tuberculose em 
unidade de urgência de Belo Horizonte.

Hospital Municipal 
Odilon Behrens – 
Belo Horizonte/MG

A contribuição do Núcleo de Vigilância Epidemiológi-
ca do Hospital de Urgência de Sergipe para o Sistema 
Estadual de Vigilância em Saúde.

Hospital de Urgên-
cia de Sergipe 
Governador João 
Alves Filho/SE

Aperfeiçoamento 
dos sistemas 
de informação 
e análise de 
situação de saúde

Vitais, uma nova ferramenta para análise dos Siste-
mas de Informação de Mortalidade e de Nascidos 
Vivos (vencedor).

SMS de  
Porto Alegre/RS

Avaliação da sensibilidade do sistema de informação 
de acidentes de trabalho na detecção de acidentes 
fatais no município de São Paulo.

SMS de  
São Paulo/SP

Identificação de subregistro de óbito no estado do 
Rio de Janeiro – uma busca pela excelência.

SES do Rio  
de Janeiro

Integração  
entre a vigilância 
em saúde e 
atenção básica

O desafio da integração da vigilância em saúde com a 
atenção básica na realidade do Amazonas (vencedor). SES do Amazonas 

A integração entre a vigilância em saúde e atenção 
básica no município de Santa Teresa-ES, através de 
um Sistema de Informação Unificado (SIU).

SMS de Santa 
Teresa/ES

A vigilância em saúde como eixo estruturante do 
trabalho em atenção básica: a experiência da Unidade 
Divina Providência.

Unidade Divina 
Providência – 
Serviço de Saúde 
Comunitária/
Grupo Hospitalar 
Conceição –  
Porto Alegre/RS

Fonte: CGDEP/SVS/MS.

continuação
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10ª expoepi inclui nova temática:  
comunicação e mobilização social

A 10ª Expoepi, que acontece nos dias 24 a 26 de novembro de 2010, inclui, pela primeira vez, na 
mostra competitiva, a temática Inovação na comunicação e mobilização social em vigilância em saúde. 
De um total de 470 trabalhos inscritos, que, após triagem inicial, passou a 426, serão selecionados 24 
teses para apresentação oral durante o evento. Nesta edição, a seleção das melhores experiências, a 
exemplo do que ocorreu na 9ª Expoepi, será realizada por júri popular e por um comitê de avaliadores 
externos, a ser constituído por representantes de cada área temática.

Relação dos temas da 10ª Expoepi

▶ Inovações na gestão da vigilância em saúde ambiental e saúde do trabalhador com ênfase na 
articulação intra e intersetorial.

▶ Inovações na gestão da vigilância de agravos e doenças não-transmissíveis e da promoção 
da saúde.

▶ Inovações na gestão da vigilância epidemiológica com ênfase na articulação setorial.

▶ Inovação na comunicação e mobilização social em vigilância em saúde.

▶ Organização da gestão de respostas rápidas em emergências epidemiológicas com ênfase intra 
e intersetorial.

▶ Aperfeiçoamento dos sistemas de informação e análise de situação de saúde.

▶ Inovações na gestão dos processos de trabalho em vigilância em saúde com ênfase na integra-
ção com a atenção básica.

▶ Investigação de surtos produzidos pelas esferas estadual e municipal do SUS – Prêmio 
Carlos Chagas.

A Expoepi é uma conquista do conjunto dos profissionais da Vigilância em Saúde do país, que 
possibilita a troca de experiências na rede de serviços do SUS. O evento constitui-se num indicador do 
uso crescente e efetivo da epidemiologia nos serviços de saúde, refletindo-se o aprimoramento da vigi-
lância, promoção, prevenção e controle das doenças no país.

20 e 21.9.2010

Participação da coordenadora 
da área de Vigilância de Agra-
vos e Doenças Não-Transmis-
síveis (CGDANT), Deborah 
Malta, da SVS/MS, no Terceiro 
Encontro Global do Ministério 
da Saúde – Pontos Focais de 
Prevenção de Violência, evento 
internacional realizado pela 
OMS, entre os dias 20 e 21 de 
setembro, no Queen Elizabe-
th II Conference Centre, em 
Londres. Cerca de 90 países 
participaram do encontro.  
O objetivo dos organizadores 
foi proporcionar aos parti-
cipantes a oportunidade de 
mostrar exemplos concretos do 
papel desempenhado em seus 
respectivos países, bem como

(continua)
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Rede-Prêmio tem segunda edição em 2010

O Prêmio Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde (Rede-Prêmio), instituído 
em 2008, tem por finalidade promover a produção técnico-científica em vigilância em saúde com apli-
cação nos serviços de saúde, reconhecendo, premiando e divulgando o mérito de profissionais egressos 
dos cursos de pós-graduação da Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde 
– RFRH-VS. Neste ano de 2010, acontecerá a segunda edição do prêmio, destinada aos profissionais 
da rede de serviços de saúde pública egressos dos cursos de especialização e mestrado profissional, 
concluídos entre 1º julho de 2009 e 30 de junho de 2010 (Quadro 31). 

Quadro 31. Cursos e instituições que participarão da segunda edição do Rede-Prêmio.

Cursos Instituições

Es
pe

ci
al

iz
aç

ão

Vigilância epidemiológica  
em doenças transmissíveis 

Escola de Saúde Pública do Ceará

Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul

Vigilância de doenças  
e agravos não-transmissíveis

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Análise de dados secundários Universidade do Estado do Rio de Janeiro

M
es

tr
ad

o

Saúde coletiva – Epidemiologia  
em serviços de saúde 

Instituto de Saúde Coletiva da Bahia – ISC/UFBA

Saúde pública – Vigilância em Saúde Escola Nacional de Saúde Pública – Ensp/Fiocruz

Vigilância sobre saúde Universidade de Pernambuco

Saúde coletiva Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP

Saúde pública baseada em evidências Universidade Federal de Pelotas

Fonte: CGDEP/SVS/MS.
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A seleção dos trabalhos desenvolve-se em duas etapas: a primeira, sob responsabilidade das insti-
tuições de ensino superior, coordenadoras dos cursos; e a segunda, coordenada pela SVS, que constitui, 
por meio de portaria, uma comissão de avaliadores externos e de representantes das áreas técnicas, que 
analisam as monografias e dissertações, e selecionam duas de cada categoria. 

Aos autores premiados será concedida, durante 10ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Suce-
didas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (10ª Expoepi), a realizar-se entre 24 e 26 
de novembro de 2010, uma placa e certificado alusivo à premiação. Ainda serão concedidas passagem 
aérea (de ida e volta) e até quinze diárias para que o ganhador possa participar de curso, na área de 
vigilância em saúde, de sua escolha. Aos orientadores e instituições coordenadoras, será concedido 
certificado alusivo à premiação. 

trocar experiências na preven-
ção de violências e acidentes. 
Deborah Malta apresentou aos 
participantes o papel do ponto 
focal do Ministério da Saúde 
em relação às lesões e preven-
ção da violência, bem como as 
políticas nacionais, como a de 
Redução de Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências e 
de Promoção da Saúde, base 
para as ações desenvolvidas por 
estados e municípios. 
Outra ação apresentada pelo go-
verno brasileiro foi o monitora-
mento da Lei Seca, que consiste 
na vigilância do uso abusivo de 
álcool associado à direção de 
veículos. Esse acompanhamen-
to é feito por meio da Vigilância 
de Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças Crônicas e 
Agravos Não-Transmissíveis 
(Vigitel), realizado anualmente 
por inquérito telefônico.  
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Comunicação em Saúde
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Comunicação e Vigilância em Saúde

Ações de comunicação e mobilização  
normalizadas na Portaria no 3.252/2009

 
Compete à União, estados e municípios a proposição de políticas, normas e ações de educação, comu-
nicação e mobilização social referentes à Vigilância em Saúde. A Portaria também ressalta a responsabi-
lidade dos entes federados na realização de campanhas publicitárias em âmbito nacional e/ou regional, 
que venham a atender às necessidades da Política de Promoção e da Vigilância em Saúde.

expoepi abre fórum para discussão  
da Comunicação na Vigilância em Saúde 

Na 9ª Expoepi o tema Comunicação em Vigilância em Saúde foi discutido em reunião técnica com 
assessores de comunicação social das Secretarias Estaduais de Saúde e representantes do Conselho 
Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems). Foi apresentado o resultado da pesquisa encomendada pela SVS à Universidade de 
Brasília sobre a gestão da comunicação em Vigilância. 

Assessores de comunicacão 

das SES e representantes 

do Conass e Conasems 

discutem a importância da 

Comunicação na Vigilância 

em Saúde.

7.10.2010 

Anúncio, pelo MS, da suspen-
são preventiva das campanhas 
de vacinação de cães e gatos 
contra raiva animal em todo 
o país. A decisão foi tomada 
após resultados preliminares 
de investigação laboratorial 
informados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). A investiga-
ção laboratorial, realizada com 
cobaias, indicou a ocorrência 
de efeitos graves e mortes 
depois da vacinação que, até 
então, não eram previstos na 
literatura científica disponível. 
Com base nesses resultados, 
como medida cautelar, o Mapa

(continua)
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A necessidade de se promover a integração das áreas técnicas da vigilância com o setor de 
comunicação, não apenas no âmbito do Ministério da Saúde, mas também na esfera estadual e, 
sobretudo, nos municípios, também foi outro tema do encontro. Estes são os pontos mais carentes 
de políticas de comunicação para a vigilância em saúde, como reafirmou o secretário-executivo do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Ênio Nogueira. “Estamos distan-
tes de tratar o tema da forma como deve ser, pois precisamos pensar numa comunicação constante, 
interpessoal, que incorpore essa discussão no dia-a-dia dos gestores municipais.”

Jurandi Frutuoso, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde 
(Conass), defendeu a necessidade de haver maior integração dos gestores estaduais com o gestor 
da área de comunicação. No entanto, lembrou que, para existir maior efetividade dessas ações, é 
necessário ter informação unificada, de forma que todos falem a mesma linguagem, “para não haver 
desencontros e gerar desconfiança na população”. 

A coordenadora do Núcleo de Comunicação da SVS, Vanessa Borges, organizadora da ativida-
de, explicou que, ao sugerir essa atividade em 2009, a proposta central foi “construir uma proposta 
de uma política de comunicação dialógica para a SVS, agregando, além das ações instrumentais da 
área, abordagens participativas que visem à promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e 
agravos para a melhoria da qualidade de vida da população”.

A gestão da Comunicação na Vigilância em Saúde

Fruto de um convênio com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), o relatório, produzido pela 
Universidade de Brasília, considera o caráter estratégico da comunicação para a gestão da saúde, a 
partir de pesquisa realizada de julho de 2006 a setembro de 2007, com aplicação de 37 entrevistas 
que seguiram um roteiro orientador de questões. Os gestores participantes foram selecionados com 
base na estratificação do Ministério da Saúde, sendo dez deles pertencentes à esfera federal, 14 do 
âmbito estadual e 13 do campo municipal.

O objetivo geral da investigação foi produzir informação qualificada sobre o problema em estu-
do, visando a desenvolver a capacidade dos gestores do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
para planejar, executar, monitorar, avaliar e gerenciar ações contínuas e emergenciais de comunica-
ção e mobilização social, aplicadas à prevenção e ao controle de doenças, e à promoção da saúde. O 
primeiro passo foi conhecer os gestores de saúde nos estados e municípios e descobrir a real percep-
ção de cada um acerca do papel estratégico da comunicação social. Para ler o relatório da pesquisa, 
acesse o site www.saude.gov.br/svs. 
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10ª expoepi – Painel e Premiação  
abordam o tema da Comunicação

A 10ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças (Expoepi) premia, pela primeira vez, as ações de comunicação e mobilização voltadas para 
a Vigilância em Saúde e realizadas com êxito por estados e municípios. Ao todo, foram 38 trabalhos 
inscritos na categoria “Inovações na Comunicação e Mobilização Social em Vigilância em Saúde” e, 
destes, foram selecionadas três para concorrer na Mostra Competitiva, quando as melhores experiên-
cias são apresentadas oralmente, além de quatro pôsteres expostos durante todo o evento. 

Para a apresentação oral, que concorre à premiação, foram selecionadas as seguintes experiências: 
Fora dengue: eu faço a minha parte – um projeto de valorização do cidadão consciente, da Prefeitura 
Municipal de Diamantina/MG; Santana de mãos dadas contra a dengue, da Prefeitura Municipal de 
Santana do Ipanema/AL; e Saúde Encena, da Prefeitura Municipal de Juquiá/SP.

Além de premiar trabalhos da área da Comunicação, a 10ª Expoepi terá uma mesa de discussão 
sobre a cobertura da mídia durante a pandemia de gripe, provocada pelo vírus H1N1. Na mesa estarão 
o Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica (Devep) da SVS/MS, Eduardo Hage; a Coor-
denadora do Núcleo de Comunicação (Nucom) da SVS/MS, Vanessa Borges; o Chefe da Assessoria de 
Comunicação (Ascom) do Ministério da Saúde, Marcier Trombiere; e as representantes do Instituto 
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/
Fiocruz), Inesita Soares de Araújo e Kátia Lerner. 

Durante o debate, serão conhecidas as análises feitas sobre o discurso da mídia a respeito da 
pandemia de Influenza (H1N1) 2009 e as ações de comunicação realizadas pelo Ministério da Saúde, 
bem como a construção de sentidos em relação ao assunto. Um dos temas que perpassará o debate 
será o potencial da comunicação no campo da saúde pública.

A inserção da Comunicação como tema de atividades da Expoepi teve início na 9ª edição, em 
2009, quando foi realizada a oficina Comunicação e Vigilância em Saúde, promovida pelo Nucom. A 
proposta era abordar temas estratégicos para a divulgação dos assuntos de interesse da área.

O professor Armando Bulcão, da Universidade de Brasília (UnB), convidado para a oficina, falou 
sobre o uso da comunicação como instrumento estratégico e fundamental para planejar, formular e 
executar as políticas de gestão governamental da Vigilância em Saúde.

Além disso, as discussões se estenderam às ações de comunicação para o enfrentamento da 
influenza pandêmica (H1N1) 2009, com a participação da gerente da área de Comunicação de Risco da 
Opas em Washington, Bryna Brennan.

A oficina contou com a participação de assessores de comunicação das Secretarias Estaduais de 
Saúde, representantes do Conass, Conasems, além de integrantes do Nucom/SVS, Ascom/GM e do 
Grupo Técnico de Comunicação da SVS.

recomenda a interrupção 
temporária do uso da vacina, 
até que a investigação labora-
torial seja concluída. Entre os 
efeitos que não eram previstos 
e que foram observados estão 
hemorragia, dificuldade de 
locomoção, hipersensibilidade 
de contato e intensa prostração. 
Vale ressaltar que os resulta-
dos laboratoriais preliminares 
indicam alterações ocorridas 
apenas nas amostras colhidas 
nos estados. Essas alterações 
não haviam ocorrido nos testes 
iniciais feitos pelo Mapa para 
a liberação da vacina, nem na 
contraprova de amostras man-
tidas em estoque. 
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Comunicação de Risco – Convênio CDC-Influenza 

Em 2010, dentro das ações de fortalecimento da vigilância da influenza, por meio do Nucom e da 
Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis, foi implantado o Laboratório de Produção e Edição 
Audiovisual da SVS. Esta ação faz parte do Termo de Cooperação de Fortalecimento da Influenza, esta-
belecido entre a SVS e o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC/Atlanta).

Este laboratório foi estruturado com áreas de edição e produção de projetos audiovisuais que favo-
recera a todas as áreas da Secretaria. Para isso, foram adquiridos programas e equipamentos de ponta, 
com capacidade para a produção de materiais em alta definição. No próximo ano, serão produzidos os 
primeiros materiais que auxiliarão as atividades de informação, educação e comunicação em saúde. O 
principal foco será a vigilância da influenza e pneumonias, que enfrentará uma nova etapa de trabalho 
com a reestruturação da vigilância-sentinela e a disseminação da capacitação dos fluxos e processos 
de trabalho, preparando-se para as próximas emergências em saúde pública. Os materiais produzidos 
terão como público-alvo os profissionais de saúde e a população em geral.

SVS e Fiocruz produzem vídeos educativos 

A SVS e o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio da VideoSaúde, distribuidora e produtora de vídeos sobre saúde 
pública, firmaram, em 2010, convênio para promover ações de comunicação em saúde que visem à 
promoção, prevenção e controle de doenças transmissíveis e não-transmissíveis no âmbito de atuação 
da Secretaria.

Foram priorizadas as produções de seis vídeos, entre eles o institucional da SVS, produzidos em 
parceria com a área técnica da SVS e da Videosaúde. São eles:

▶ Vigilância em Saúde nos Desastres – A experiência de Rio Branco/AC;

▶ Esquistossomose – quebrando o ciclo;

▶ Leishmaniose Visceral Canina (LVC);

▶ Doença de Chagas – Ontem e hoje;

▶ Doenças Diarréicas Agudas (DDA).
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8.10.2010

Participação do Ministério 
da Saúde na mobilização de 
igrejas cristãs sobre hanseníase 
promovida pela Confederação 
Nacional de Bispos do Brasil 
(CNBB), em Brasília. A inicia-
tiva inédita é para que, no dia 
10 de outubro, os sacerdotes 
levem aos fiéis informações 
sobre a importância da preven-
ção, diagnóstico e tratamento 
da hanseníase, doença curável, 
cujos medicamentos estão 
disponíveis gratuitamente

(continua)

Bastidores das gravações  

dos vídeos sobre saúde.
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SVS publica mais de 140 obras nesses dois anos 

Publicações lançadas em 2009

21 fichas para investigação de óbito – 1.000 a 100.000 exemplares.

boletins
Boletim epidemiológico eletrônico – Especial Zoonoses – versão eletrônica para Internet.
Boletim de Vigilância em saúde ambiental: dados e indicadores selecionados 2007. Edição especial –  
II Informe unificado das informações sobre agrotóxicos existentes no SUS – 10.000 exemplares.

Cadernos
Caderno de prevenção e reabilitação em hanseníase, nº 1 – 50.000 exemplares.
Caderno de prevenção e reabilitação em hanseníase, nº 2 – 50.000 exemplares.
Caderno de prevenção e reabilitação em hanseníase, nº 3 – 50.000 exemplares.
Caderno de prevenção e reabilitação em hanseníase, nº 4 – 50.000 exemplares.
Caderno de prevenção e reabilitação em hanseníase, nº 5 – 50.000 exemplares.
Caderno de atenção básica nº 21: Vigilância em Saúde – reimpressão, 60.000 exemplares.
Cartaz sobre hepatites B e C – 300.000 exemplares.
CD-ROM e kit: Decifra-me ou devoro-te – 600.000 exemplares.
CD-ROM: Sistema Nacional de Vigilância em Saúde: Relatório de Situação 2009 – 1.500 exemplares.
CD-ROM: Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde – 
5.000 exemplares.

Folder
Cuidados básicos em situação de enchentes – 20.000 exemplares.

Guias e manuais
Guia de vigilância epidemiológica. Com CD-ROM – 1.000 exemplares.
Guia de vigilância epidemiológca e eliminação da filariose linfática – 14.000 exemplares.
Manual de controle e manejo de escorpiões – 20.000 exemplares.
Manual de diagnóstico laboratorial da malária – 10.000 exemplares.
Manual de gestão da vigilância em saúde – 10.000 exemplares.
Manual de prevenção do óbito infantil e fetal – 5.000 exemplares.
Manual de prevenção do óbito materno – 5.000 exemplares.
Manual para investigação do óbito com causa mal-definida – 20.000 exemplares.
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Livros
Ações transversais da vigilância em saúde: promocão, integracão e análise. Gestão 2007-2008 – 
2.000 exemplares.

Anais da 9ª Expoepi – 1.500 exemplares.
Como ajudar no controle da hanseníase – 100.000 exemplares.
Declaração de óbitos: documento necessário e importante – 20.000 exemplares.
Diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue – 15.000 exemplares.
Hanseníase e direitos humanos – 20.000 exemplares.
Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil – 2.500 exemplares.
Vigilância de doenças crônicas por inquérito telefônico. Vigitel 2008. Versão preliminar – 100 exemplares.
Vigilância de doenças crônicas por inquérito telefônico. Vigitel 2007 – 6.000 exemplares.
Viva – Vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007 – 10.000 exemplares.

Revistas
Epidemiologia e serviços de saúde, vol.18, nº 1 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, vol.18, nº 2 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, vol.18, nº 3 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, vol.18, nº 4 – 30.000 exemplares.

Publicações lançadas em 2010

Cartão de acompanhamento do paciente com dengue – reimpressão, 300.000 exemplares.

Cartaz
Esquema de tratamento profilático antirrábico humano – 100.000 exemplares.
Orientações para armazenagem de imunobiológicos em refrigeradores domésticos – 60.000 exemplares.

Cartilha
O agente comunitário de saúde no controle da dengue – 300.000 exemplares.
O agente comunitário de saúde no controle da dengue – reimpressão, 50.000 exemplares.
Revistinha da Turma da Mônica sobre alimentos saudáveis – 40.000 exemplares.

Guias e manuais
Doenças infeciosas e parasitárias: guia de bolso – 90.000 exemplares.
Doenças infeciosas e parasitárias: guia de bolso – reimpressão, 921.000 exemplares.
Guia de procedimentos técnicos para baciloscopia em hanseníase – 50.000 exemplares.

no SUS. A ação conta com o 
apoio do Ministério da Saúde, 
do Movimento de Reinte-
gração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase (Morhan), 
das pastorais da Criança e 
da Saúde, dos Franciscanos, 
Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic), do 
Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), entre outros. 
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Guia de apoio para grupos de autocuidado em hanseníase – 2.000 exemplares.
Hanseníase: monitoramento e avaliação – Manual de capacitação em M&A, caderno do monitor – 
3.000 exemplares.

Hanseníase: monitoramento e avaliação – Manual de capacitação em M&A, caderno do aluno – 
6.000 exemplares.

Manual A, B, C, D, E do diagnóstico para as hepatites virais – 500.000 exemplares.
Manual A, B, C, D, E das hepatites virais para ACS – 250.000 exemplares.
Manual de controle e vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana, 2ª edição atualizada –  
reimpressão, 5.000 exemplares.

Contra escorpiões, prevenir e controlar é solucionar – 100.000 exemplares.

Folder
Um olhar sobre o tracoma – reimpressão, 300.000 exemplares.
Leishmanioses – 1.000 exemplares.
Saúde é bom saber! Hepatites Virais – reimpressão, 3.000.000 exemplares.
Saúde é bom saber – reimpressão, 5.000.000 exemplares.

Livros
Adesão ao Tratamento Antirretroviral no Brasil: Coletânea de estudos do Projeto Atar – 2.700 exemplares.
Anais da 10ª Expoepi – 3.000 exemplares.
Autocuidado em hanseníase, face, mãos e pés – 20.000 exemplares.
Como ajudar no controle da hanseníase – 150.000 exemplares.
Diretrizes nacionais da Vigilância em Saúde – 20.000 exemplares.
Diretrizes para uso de corticosteróides em hanseníase – 100.000 exemplares.
Eu me cuido e vivo melhor – 20.000 exemplares.
Informe técnico: perfil epidemiológico da peste – 1.000 exemplares.
Política Nacional de Promoção da Saúde – reimpressão, 15.000 exemplares.
Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o tratamento da hepatite viral crônica B e coinfecções – 
20.000 exemplares.

Relatório da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental.
Saúde Brasil 2009: uma análise da situação da saúde e da agenda nacional e internacional de 
prioridades em saúde – 2.500 exemplares.

Varais sobre hepatites virais – 1.000.000 exemplares.
Vigilância em saúde: conjunturas, panoramas, cartografias: gestão 2009-2010 – 3.000 exemplares.
Viva – Vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009 – 5.000 exemplares.
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17.10.2010

Início, em Belo Horizonte, 
da sétima edição do Curso 
Internacional de Gestão Inte-
grada, Prevenção e Controle 
da Dengue. Durante 12 dias, 
40 técnicos de saúde pública 
do Brasil e de outros nove 
países – das Américas do Sul 
e Central – discutiram temas 
como vigilância epidemio-
lógica, controle de vetores, 
diagnóstico laboratorial, legis-
lação, regulamento sanitário 
internacional e assistência aos 
pacientes, entre outros.

(continua)

Adesivos
Adesivo de parede sobre hepatites virais – 500.000 exemplares.
Adesivo para lojas sobre hepatites virais – 50.000 exemplares.

boletins 
Vigilância em saúde ambiental: dados e indicadores selecionados 2008 – 10.000 exemplares.
Vigilância em saúde ambiental: dados e indicadores selecionados 2009. Edição especial – III Informe 
unificado das informações sobre agrotóxicos existentes no SUS – 10.000 exemplares.

Revista
Epidemiologia e serviços de saúde, Vol.19, nº 1 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, Vol.19, nº 2 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, Vol.19, nº 3 – 30.000 exemplares.
Epidemiologia e serviços de saúde, Vol.19, nº 4 – 30.000 exemplares.

Publicações no prelo

21 fichas para investigação de óbito – reimpressão, 1.000 a 100.000 exemplares.

boletins
Vigilância em saúde ambiental: dados e indicadores selecionadas – 10.000 exemplares.
Vigilância em saúde ambiental: dados e indicadores selecionadas. Edição especial. IV Informe unificado 
das informações sobre agrotóxicos existentes no SUS – 10.000 exemplares.

Cartazes
O Crie para população em geral – 30.300 exemplares.
Vacina também é coisa de gente grande! Trabalhador, diga não ao tétano acidental – 2.500 exemplares.

Folder 
O Crie para profissionais, para instituições de saúde e universidades – 150.000 exemplares.

Livros, guias e manuais
Atlas brasileiro de vulnerabilidade socioambiental – 10.000 exemplares.
Boas práticas em promoção da atividade física na rede de promoção da saúde financiada pelo  
Ministério da Saúde – 5.000 exemplares.
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Capacitação em monitoração das doenças diarreicas aguda – MDDA. Manual do monitor –  
15.000 exemplares.

Capacitação em monitoração das doenças diarreicas agudas – MDDA. Manual do treinando –  
25.000 exemplares.

Comentários sobre o Decreto Presidencial nº 5.440/2005 – Subsídios para implementação –  
Informe ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano – 10.000 exemplares.

Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não-transmissíveis –  
15.000 exemplares.

Dor relacionada ao trabalho: lesões por esforços repetitivos (LER) – distúrbios osteormusculares 
relacionado ao trabalho (Dort) nº 10 – 10.000 exemplares.

Esquistossomose – Guia de vigilância epidemiológica e controle da mieloradiculopatia esquistossomótica 
– reimpressão, 5.000 exemplares.

Guia de vigilância e manejo do Culex quinquefasciatus – 5.000 exemplares.
Guia para gestão local do PNCM 1: diagnóstico e tratamento – 5.000 exemplares.
Guia para gestão local do PNCM 2: controle de vetores – 5.000 exemplares.
Guia para gestão local do PNCM 3: manejo de informações – 5.000 exemplares.
Guia PNCM – 5.000 exemplares.
Guia de tratamento da malária – 5.000 exemplares.
Guia de implementação de mosquiteiros impregnados – 3.000 exemplares.
Guia para microscopia de malária – 5.000 exemplares.
Glossário temático de saúde do trabalhador do Mercosul – 10.000 exemplares.
Instrutivo: busca direcionada de registro de nascimentos e óbitos em municípios da região Nordeste  
e Amazônia Legal – 3.000 exemplares.

Leishmaniose visceral: recomendações clínicas para a redução da letalidade – 20.000 exemplares.
Leptospirose: diagnóstico e manejo – 20.000 exemplares.
Manual A, B, C, D, E das hepatites virais para cirurgiões-dentistas – 2.500 exemplares.
Manual de diagnóstico dos agentes oportunistas (parte I): parasitos intestinais e Pneumocystis jirovecii – 
500 exemplares.

Manual de vigilância, prevenção e controle das hantaviroses – 20.000 exemplares.
Manual de instruções para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo – 5.000 exemplares.
Manual de instruções para o preenchimento da Declaração de Óbito – 5.000 exemplares.
Manual de investigação do óbito com causa mal-definida – reimpressão, 3.000 exemplares.
Manual de preenchimento das fichas de investigação do óbito materno – 3.000 exemplares.
Manual de preenchimento das fichas de investigação do óbito infantil e fetal – 3.000 exemplares.
Manual de procedimentos técnicos para o diagnóstico parasitológico e imunológico da hidatidose – 
5.000 exemplares.
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Manual de rede de frio – 20.000 exemplares.
Manual de recomendações para o controle da tuberculose – 90.000 exemplares.
Manual de vigilância epidemiológica e controle da esquistossomose. Diretrizes técnicas –  
25.000 exemplares.

Manual integrado de vigilância e controle da febre tifóide – 25.000 exemplares.
Manual integrado de vigilância epidemiológica da cólera – 25.000 exemplares.
Manual integrado de prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos –  
25.000 exemplares.

Manual técnico de diagnóstico laboratorial das salmonella spp – 1.000 exemplares.
Manual técnico de diagnóstico laboratorial das campylobacter – 1.000 exemplares.
Normas técnicas de tratamento profilático antirrábico humano – 40.000 exemplares.
Notificação de acidentes do trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes – 5.000 exemplares.
Política Nacional de Promoção da Saúde. Tradução para espanhol e inglês – 250 exemplares.
Política Nacional de Promoção da Saúde – 6.000 exemplares.
Promoção de atividade física no Sistema Único de Saúde no contexto da promoção da saúde  
na escola: ações de promoção da saúde e prevenção – 2.500 exemplares.

Protocolo de tratamento da raiva humana – 10.000 exemplares.
Recomendações para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com a coinfecção 
leishmaniose-HIV – 20.000 exemplares.

Relatório de pesquisa: mapeamento das iniciativas de vigilância, prevenção e controle das doenças crôni-
cas não-transmissíveis no Brasil, 1999-2005 – Subsídios para a formatação de uma política nacional de 
vigilância integrada – 500 exemplares em português, 100 em inglês, 50 em francês e 200 em espanhol.

Saúde ambiental: guia básico para a construção de indicadores – 3.000 exemplares.
Vigilância de doenças crônicas por inquérito telefônico. Vigitel 2009 – 3.000 exemplares.
Viva – Vigilância de violências e acidentes, 2008-2009 – 5.000 exemplares.
Relatório final da 3ª CNST – 10.000 exemplares.
Portaria MS nº 518/2004 – 10.000 exemplares.

Resultado da parceria entre 
o Ministério da Saúde, a Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) e as Secretarias 
de Saúde de Minas Gerais e  
de Belo Horizonte, o evento  
é realizado todos os anos,  
desde 2004, e destina-se a 
fortalecer o combate à dengue 
nas Américas do Sul e Central. 
Em 2010, a novidade foi a in-
clusão do tema febre amarela. 
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Destaque 

O livro Ações Transversais da Vigilância em Saúde: promoção, análise e integração – Gestão 2007-2008 
recebeu, em abril de 2010, o Prêmio de Excelência Gráfica Jorge Salim, o principal da região Centro-
Oeste na categoria Textos Técnicos. A premiação estimula a evolução da qualidade técnica dos produ-
tos gráficos produzidos pela SVS e a busca pela excelência. Realizado pela primeira vez em 1999, tendo 
como referência o Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, criado em 1991, o Jorge Salim 
possui comissão julgadora formada por especialistas deste segmento gráfico. Além disso, uma audito-
ria independente confere as notas emitidas pelos jurados e a identificação dos finalistas e vencedores 
em cada uma das 35 categorias.

Publicação da SVS ganha 

prêmio de excelência 

gráfica: Ações Transversais 

da Vigilância em Saúde: 

Promoção, Análise  

e Integração –  

Gestão 2007-2008.
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Dengue e hepatites virais são abordadas  
em cartilhas para agentes de saúde 

Agentes comunitários têm atuado de forma significativa para a melhoria da saúde da população brasi-
leira. Cuidar do outro vai além de verificar e acompanhar o estado do paciente. Para oferecer informa-
ções e orientações aos agentes de saúde de forma clara, objetiva e pedagógica, a SVS elaborou, em 
2009, duas cartilhas direcionadas aos agentes de saúde: O Agente Comunitário de Saúde no Controle 
da Dengue e o Manual A B C D E das Hepatites Virais para Agentes Comunitários de Saúde.

Cada conteúdo oferece um conjunto de ações de saúde de caráter individual e coletivo, abrangendo 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do paciente. Essas ações abordadas podem 
ser incorporadas ao dia-a-dia dos agentes comunitários e repassadas à comunidade onde atuam.

Foram impressas 300 mil cópias da cartilha O Agente Comunitário de Saúde no Controle da Dengue 
e 250 mil da publicação A B C D E das Hepatites Virais para Agentes Comunitários de Saúde. 

A publicação sobre hepatites foi distribuída para as secretarias e programas estaduais de saúde; a 
da dengue foi para as coordenações estaduais de Atenção Básica.

Tanto a dengue como as hepatites virais representam um grave problema de saúde pública. E 
quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil é o tratamento oportuno. 

SVS participa da elaboração  
de revistas em quadrinhos

A SVS participou, em 2010, da elaboração de uma edição da 
revista em quadrinhos Sesinho sobre os cuidados necessários 
para uma alimentação saudável. O gibi, produzido pelo Servi-
ço Social da Indústria (Sesi), é direcionado ao público de 4 a 
14 anos e representa um recurso pedagógico que extrapola 
as fronteiras das escolas. Além de incentivar o hábito da leitu-
ra e estimular a imaginação das crianças, a publicação é um 
instrumento lúdico para construção do conhecimento, pois 
apresenta as disciplinas curriculares de forma dinâmica e diver-
tida. As histórias abordam diferentes temas da educação, como 
geografia, atualidades, saúde e ética.

26.10.2010

Início, em Brasília/DF, do 
Curso de Análise de Dados de 
Violência Doméstica, Sexual e 
Outras Violências no Sinan-
NET, promovido pela SVS e 
destinado a 60 gestores das 
áreas de vigilância epidemio-
lógica e análise de informa-
ções de secretarias de saúde 
dos estados e das capitais. 
O objetivo foi aprimorar a 
coleta e análise de dados sobre 
atendimentos a vítimas de 
violências no SUS de forma a 
melhorar a coleta, análise e a 
tomada de decisão nos estados

(continua)
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A parceria entre a SVS e o Sesi não é recente. Em anos anteriores, foram lançadas edições do Sesinho 
sobre hepatites virais, dengue e influenza. Nos próximos meses, será publicada uma edição sobre raiva.  
A revista Sesinho foi criada em 1947 e relançada em 2001. Mensalmente, são distribuídos um milhão 
de exemplares para todas as unidades de ensino do Sesi e outros 12 mil endereços, entre empresas, 
ONG e universidades brasileiras.

Outras publicações

A SVS também colaborou com a impressão de 40 mil exemplares de um gibi da Turma da Mônica, 
intitulado Alimentos Saudáveis. A publicação evidencia que atitudes simples podem prevenir a conta-
minação de alimentos e evitar doenças perigosas.

A informação contida no gibi, 

editado pela Organização 

Pan-Americana da Saúde com 

a colaboração da Secretaria de 

Vigilância em Saúde, lembra às 

crianças que prevenção também 

é uma questão de hábito.
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Em 2009, a SVS/MS e a OMS lançaram 

a versão em português da obra 

Comunicação eficaz com a mídia durante 

emergências de saúde pública. O manual 

é importante ferramenta para orientar o 

relacionamento das autoridades sanitárias 

com representantes da mídia, como os 

jornalistas. Se muitos eventos de saúde 

pública são imprevistos, um planejamento 

prévio e eficiente de comunicação pode 

traçar as estratégias que contribuam para 

minimizar danos à sociedade e criar uma 

relação de confiança entre os órgãos  

de saúde e a mídia.

e municípios. Promovido pelo 
Departamento de Análise de 
Situação de Saúde (Dasis) em 
parceria com o Departamento 
de Vigilância Epidemiológica 
(Devep), por intermédio da 
Coordenação do Sinan, o 
curso começou no dia 26 de 
outubro e se estendeu até o dia 
28, na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comér-
cio (CNTC), em Brasília.  
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Relatório da V Reunião da 
Comissão de Monitoramento  
e Avaliação do Sistema Nacional 
de Vigilância em Saúde
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Informações gerais

A V Reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
(SNVS) ocorreu nos dias 4 e 5 de novembro de 2010, em Brasília. 

Instituída, em 2006, por meio da Portaria Ministerial nº 1.853 e atualizada pela Portaria Ministerial 
nº 1.935, de 19 de julho de 2010, A Comissão tem como objetivo contribuir – com olhar externo – 
para o permanente aperfeiçoamento do sistema, sua sustentabilidade e institucionalização dos avanços 
obtidos no âmbito da vigilância em saúde. 

Componentes da Comissão: 
Carlyle Guerra de Macedo, Celina Martelli, Eliseu Alves Waldman, Euclides 
Castilho, José Cássio de Moraes, Maria do Carmo Leal, Márcia Furquim de 
Almeida, Maria Fernanda Furtado, Maria Glória Teixeira, Maria Inês Schmi-
dt, Maria Lucia Fernandes Penna, Marilisa Berti de Azevedo Barros, Maurí-
cio de Lima Barreto, Paulo Chagas Telles Sabroza, Pedro Luiz Tauil, Rita 
Barata Barradas, Roberto Andrade Medronho e Tânia Celeste.

A Comissão aprovou a designação dos professores Roberto Medronho e Tânia Celeste como rela-
tores desta reunião, acatando a agenda proposta. E esse documento sistematiza as considerações e 
recomendações dos integrantes da Comissão em relação aos temas que seguem:

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

Com base na apresentação do secretário Gerson Penna, após discutir diversos aspectos do tema,  
A Comissão: 

Manifesta sua satisfação, sobretudo pelos avanços alcançados e pela clareza da missão, visão e dire-
trizes definidas e apresentadas, e, particularmente, destaca a política de integração da Vigilância em 
Saúde às redes de atenção, prioritariamente à atenção Primária à Saúde; 

Reconhece como de extrema revelância o processo de pactuação que culminou na publicação da 
Portaria Ministerial nº 3.252, de dezembro de 2009, destacando-se como portaria mestra na garantia 
da legitimidade das diretrizes estratégicas definidas para a vigilância em Saúde no país;
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entende que o processo realizado foi fruto de um trabalho de continuidade e torce para que ele perma-
neça, além de manifestar sua disposição de manter-se vigilante para impedir desarticulações e retrocessos;

Reconhece a importância do controle externo legal, mas expressa preocupação pelos excessos que possam 
ocorrer nesse processo, com repercussão na execução das políticas de saúde e no desempenho dos serviços 
de saúde e particularmente os de vigilância, que per se requerem sempre respostas oportunas e imediatas;

espera que o progresso observado não leve à complacência, mas, pelo contrário, promova a continui-
dade dos esforços em relação às agendas inconclusas e de uma ação permanente para melhorar o que 
já está bom e até o ótimo;

espera que seja possível, em curto e em médio prazo, sob a liderança da Vigilância em Saúde que:

▶ a atenção primária amplie e que incorpore progressivamente uma visão de saúde pública ampla 
e; nesse sentido, é fortemente recomendado que a formação de pessoal incorpore os aspectos 
pertinentes a esse processo;

▶ uma das possibilidades de fortalecimento da integração entre a Vigilância e a APS seja a análise 
de viabilidade de incorporação do sanitarista nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

Reconhece que, na atenção primária, os temas e conceitos relacionados à promoção da saúde e a seus 
determinantes sociais são referências fundamentais e recomenda que a SVS lidere o processo com o obje-
tivo de ampliar mais e mais esses temas nos objetos de trabalho diário das Equipes de Saúde da Família;

expressa alegria pela melhoria das relações e parcerias estabelecidas com a Anvisa, inclusive, em esta-
dos e municípios; 

Reconhece e destaca a importância da informação para a Vigilância, ressaltando os aspectos relacio-
nados à sua gestão e o grande esforço que vem se desenvolvendo para obter e utilizar, quando neces-
sário, a informação sobre a situação global da saúde; 

Considera que o planejamento de longo prazo é um instrumento indispensável ao adequado desenvolvi-
mento do sistema de saúde e de seus componentes e, nesse sentido, a SVS deve estimular esse processo;

Recomenda que se dê continuidade ao PET-Vigilância em Saúde;

Manifesta boas vindas à transformação do IEC em fundação e recomenda que na redefinição de sua 
missão se dê continuidade a produção de conhecimento em apoio à vigilância em saúde.
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Promoção da Saúde e Doenças  
e Agravos Não-Transmissíveis – Dant

 
Em relação à avaliação das questões pertinentes a este tema, A Comissão:

Reconhece o progresso efetuado desde a IV Reunião, sobretudo, no desenvolvimento dos sistemas de 
informação sobre riscos em saúde;

Demonstra preocupação com a possibilidade de qualquer interrupção dos inquéritos sobre saúde, 
particularmente daqueles, como o Vigitel, e recomenda que se realizem os esforços necessários para 
assegurar a sustentabilidade dessa ferramenta, um dos pilares da análise da situação de saúde;

Destaca a enorme contribuição que trará ao país a realização – inédita – da Pesquisa Nacional de 
Saúde, cujo projeto executivo já foi lançado pelo Ministro da Saúde; 

Destaca a enorme importância de pesquisas periódicas em saúde, como, por exemplo, o Suplemento 
Saúde da PNAD, e recomenda que não haja interrupção das mesmas até que se tenha certeza que, 
eventualmente, a Pesquisa Nacional de Saúde, possa substituí-lo; 

Reconhece que as mudanças nos padrões de saúde da população brasileira seguem tendências de 
países desenvolvidos e recomenda uma atuação efetiva sobre agravos evitáveis com a promoção da 
saúde, como, por exemplo, a obesidade, o uso de drogas e as violências; 

Recomenda incorporar outras mídias no setor saúde para ampliar o alcance do esforço de divulgação 
das mensagens de promoção da saúde;

Congratula-se com os avanços apresentados em relação à Promoção da Saúde, inclusive com a 
adoção de um orçamento próprio, mas ressalva que o êxito da política apresentada passa pelo seu 
reconhecimento pelos setores e instituições a ela relacionadas;

Recomenda a expansão da realização de estudos de avaliação de impacto das ações realizadas;

Recomenda à SVS uma participação ativa na revisão da agenda nacional de prioridades de pesquisa 
em saúde para melhorar o preenchimento das lacunas de conhecimentos atuais;
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Recomenda, mesmo reconhecendo a importância da grande mídia na comunicação social, que se 
busquem alternativas de comunicação, inclusive com uma atuação dentro do setor saúde, englobando 
trabalhadores e movimentos sociais, numa interação participativa e mobilizadora de novos meios que 
atinjam o grande público alvo da ação de promoção da saúde. Um dos motivos para que se invista 
nisso são os custos elevados e a governabilidade limitada que o setor saúde dispõe em relação à grande 
mídia.Nesse sentido, é igualmente importante o esforço de ampliar as ações de difusão e de educação 
junto à sociedade como um todo, usando diferentes formas de comunicação e recomenda a incorpo-
ração de outras mídias e a publicação periódica de temas de interesse público, assim como, preparar e 
distribuir publicações para o pessoal dos serviços de saúde;

Reconhece a extraordinária importância da educação na escola para a formação da cidadania e 
aquisição de conceitos e atitudes que redundem no respeito à vida e na preservação e promoção da 
saúde. Recomenda, portanto, que se continuem os esforços de articulação com o setor da educação 
com esse propósito.

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

Em relação à avaliação deste tema, A Comissão:

Reconhece a importância dessas duas áreas para o desenvolvimento econômico e social sustentá-
vel e para a saúde da nossa população, e, nesse sentido, parabeniza o Ministério da Saúde por manter 
a condução política dessa área dentro da administração direta do governo federal;

Agradece o excelente relatório apresentado no qual são destacados os avanços desde a última 
reunião, inclusive, com a constituição do Departamento respectivo;

Destaca a riqueza da pauta apresentada, com destaque para o esforço desenvolvido pelo Depar-
tamento, na articulação com órgãos e grupos relacionados às políticas de trabalho e ambiente. Além 
disso, enfatizou ainda a importância do apoio a um conjunto de fóruns e eventos que resultaram nos 
avanços apresentados. As diretrizes formuladas pelos fóruns podem favorecer desdobramentos com 
parceiros privilegiados dentro e fora do setor saúde como é o caso das Universidades (áreas de Quími-
ca, Engenharias, Física, entre outros), de Ministérios, Secretarias e Órgãos relacionados com os temas, 
dentre outras parcerias que enriquecem a ação inter e intra-setorial nessas áreas; 
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Considera particularmente importante as relações de complementaridade com a Anvisa para 
aumentar o poder regulatório em benefício da saúde em relação a essas duas áreas;

Recomenda a continuidade das agendas apresentadas.

DST e Aids e Hepatites Virais

Ao avaliar este tema, A Comissão:
 
expressa sua satisfação e parabeniza a SVS pelo alto nível do relato apresentado, refletindo a permanen-
te vigilância e atenção à qualidade do programa de DST e Aids, incluindo aspectos tecnológicos, como 
a produção de insumos, e a adoção de uma visão de conjunto de elementos sinérgicos à sua concepção 
político programática, cujos resultados se refletem no seu reconhecimento nacional e internacional; 

Sugere a ampliação do processo de avaliação do Programa, em especial dos aspectos relativos às desi-
gualdades geográficas; 

Recomenda também a ampliação das ações de divulgação, reconhecendo o enorme esforço que tem 
sido feito no registro de dados e no desenvolvimento e apoio a estudos e pesquisas avaliativas e de 
acompanhamento. A Comissão considera que a intensificação de ações de divulgação permitirá a difu-
são de informações entre os membros da comunidade científica, os profissionais de saúde e a sociedade 
em geral. A Comissão também ressaltou a oportunidade de articular essas ações de divulgação, com 
Programas de Educação Permanente e de Educação Continuada de profissionais do setor; 

Reconhece os esforços realizados e as propostas de ação em relação às hepatites virais, especialmente 
a ampliação da cobertura vacinal contra a hepatite B; 

Considera os avanços realizados em relação ao combate à sífilis ainda muito insuficientes e recomenda 
que o problema seja tratado como prioridade política absoluta com a adoção de metas para eliminação 
da sífilis congênita no curto prazo;

Parabeniza o Departamento pela organização de suas atividades com características matriciais, em 
uma forma congruente com o exercício de suas funções e responsabilidades específicas.
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Controle de Enfermidades Transmissíveis

Em relação às questões pertinentes a este tema, A Comissão:

Agradece o excelente relatório apresentado, e, em particular, parabeniza por sua organização, com 
base na classificação das doenças refletindo as tendências à redução, à elevação e as ocorrências em 
surtos e emergências;

expressa sua satisfação com a manutenção do alto padrão de desempenho do PNI e com sua amplia-
ção e acolhe com alegria especificamente o aumento dos recursos alocados ao Programa, mas observa 
alguns aspectos que devem ser considerados: 

▶ Concorda que apesar da redução observada, não é admissível a ocorrência de tétano neonatal, 
sobretudo em áreas cobertas pela estratégia de saúde da família; 

▶ Reconhece a redução significativa da incidência de raiva e congratula-se com as medidas adota-
das em relação à mudança no tipo de vacina e à suspensão recente da vacinação, face aos efeitos 
adversos detectados, no entanto manifesta sua preocupação para que todas as medidas sejam 
adotadas para restabelecer a vacinação sob rotina em campanha; 

▶ Manifesta sua preocupação com a dispersão da Febre Amarela no território nacional e reitera sua 
indicação de uma cuidadosa e progressiva universalização da vacinação e a manutenção de um 
estoque estratégico de vacinas e apoia a decisão da Secretaria em assegurar, de modo permanente, 
os estudos sobre efeitos adversos da vacinação. A Comissão espera que se garantam os recursos 
para o desenvolvimento de tecnologia que vise aprimorar a vacina contra a febre amarela com 
vistas a aumentar a sua segurança;

▶ Parabeniza a SVS pelo êxito nas campanhas de vacinação contra a Rubéola/Sarampo e a 
Influenza H1N1, com os resultados da “eliminação” das duas primeiras e o controle da segunda 
e apoia as prioridades apresentadas para 2011, na luta contra a Influenza; 

▶ Recomenda a continuidade da boa vigilância e da imunização contra o sarampo/rubéola, frente 
à probabilidade da importação dessas enfermidades;

▶ Anota a incorporação das novas vacinas antipneumocócica e antimeningo C, alertando para a 
necessidade de cuidados especiais na avaliação de sua efetividade, face à sua natureza de vacinas 
anti-síndromes. 

expressa sua satisfação pela conclusão da fase 1 do processo de contenção laboratorial do vírus selva-
gem da poliomielite; solicita que se proceda – com urgência – à visita aos laboratórios que mantém 
vírus ou materiais infectados e recomenda ainda a formalização para a determinação dos poucos labo-
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ratórios que deverão receber os exemplares que se considerem indispensáveis em condições cabais de 
segurança, para que se possa efetuar o destino final desses materiais,

Anota a proposta de produção nacional de uma vacina com vírus inativado da Pólio em 2012; chama 
a atenção para o cuidadoso dimensionamento desse projeto, considerando as circunstâncias e requeri-
mentos do processo de erradicação global da poliomielite e de fase pós-erradicação.

Reconhece os esforços de combate à hanseníase e da enorme redução em suas taxas de prevalência 
e moderada redução em sua taxa de detecção anual de casos novos, recomendando, portanto que se:

▶ dê à luta contra a hanseníase grande prioridade e que o País se comprometa com as metas esta-
belecidas pela OMS evitando, porém, um compromisso com metas radicais, e particularmente 
acolhe em sua totalidade o último documento da OMS sobre o tema “Enhanced Global Strategy 
for Further Reducing the Disease Burden due to Leprosy for the period of 2011 to 2015”, como 
foi proposto pela OMS, após ter sido debatido e aprovado pela representação dos 44 países em 
New Delhi, em abril de 2009.

▶ intensifiquem os estudos para melhorar o conhecimento da hanseníase como doença urbana e da 
heterogeneidade geográfica na sua ocorrência. Face aos lamentáveis incidentes com a Fundação 
Sassakawa em relação à doação de medicamentos, A Comissão apoia a decisão do MS em promo-
ver a autossuficiência nacional na produção desses fármacos.

expressa satisfação com a redução da incidência da tuberculose e da mortalidade correspondente, 
mas continua, entretanto, considerando o progresso ainda lento e reitera sua expectativa de maior 
progresso no futuro. Recomenda que se analise mais amplamente o impacto do fator migração;

Afirma que “Em 2010 parece que ‘perdemos’ a batalha contra a dengue”, no entanto enfatiza que 
é preciso continuar com a estratégia de luta e a busca permanente de inovações e, particularmente, 
envidar todos os esforços possíveis para evitar a dispersão do DENV4 e insistir na estratégia de redução 
da mortalidade;

Considera que, em que pese a redução de quase 50% dos casos de malária nos últimos quatro anos, 
a elevação da incidência da doença em 2010 é um retrocesso lamentável. Considerando a complexida-
de da determinação dessa enfermidade e sua maior ocorrência longe dos centros do poder de nossa 
sociedade, é necessário um esforço constante e denodado para mantê-la na mais alta Agenda Política 
Nacional. A Comissão acolhe com satisfação o apoio do Fundo Global na contratação de profissionais 
capacitados para a atuação nos municípios de maior incidência dada à importância da ação local e 
recomenda que o Brasil persista em estimular a busca de novos medicamentos especialmente em rela-
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ção ao Plasmodium falsiparum resistente às drogas disponíveis. A Comissão recomenda a manutenção 
da estratégia do aumento do percentual de tratamento dos casos com menos de 48h do início dos 
sintomas. A Comissão chama a atenção para os riscos da adoção de metas impossíveis como as da 
erradicação da enfermidade;

Afirma que as leishmanioses são talvez as mais negligenciadas das enfermidades, e o Brasil sofre os 
efeitos desta situação. Essa enfermidade está se alastrando no Território Nacional, especialmente a do 
tipo visceral. A disponibilidade de uma droga eficaz de uso oral (miltefosina) é uma notícia alvissareira. 
A Comissão recomenda que essa droga, observada as questões operacionais, seja colocada na rede do 
SUS com urgência. Recomenda também que se mobilizem todos os instrumentos de investigação para 
avançar na luta contra a doença;

Destaca que o aumento da enfermidade de Chagas aguda com transmissão oral é uma dimensão espe-
cial da luta contra a enfermidade dada sua relação com padrões culturais (consumo de alimentos sem 
adequada manipulação, como, por exemplo, o açaí). O esforço para melhorar a atenção dos casos deve 
continuar sem menosprezar a luta antivetorial para evitar que a transmissão conseqüente volte a aumentar;

enfatiza que a integração com a rede de atenção, especialmente, a APS e sua melhoria, é crucial na 
luta contra as enfermidades transmissíveis. Para algumas é central, por ex. Chagas, Dengue, Tuberculo-
se, Hanseníase, Tétano neonatal, Malária etc. A Comissão insiste em que o trabalho da SVS nessa área 
continue e seja cada vez mais intensificado;

expressa satisfação pelas ações realizadas em relação ao desenvolvimento C&T e se congratula com os 
avanços realizados (vacinas, hanseníase, tuberculose, dengue, influenza etc); considera porem que há 
muito espaço para mais progresso enquanto a problemas e a possibilidades (mobilização/articulação, 
ações próprias etc);

Acolhe com satisfação o progresso realizado em relação à preparação para respostas às emergências. 
Reconhece especialmente o avanço na formação da força de trabalho específica, na reestruturação dos 
CCZs em rede de vigilância de zoonoses e de vetores, e no Sinan on line. Recomenda – enfaticamente 
– que essas ações continuem e sejam ampliadas e que especialmente o Ministério do Planejamento e 
Orçamento e Gestão aprove a solicitação formal para a abertura de concurso específico para esta área;

Reconhece também o avanço no fortalecimento da rede de Laboratórios de Saúde Pública, ainda 
que considere que há muito por fazer nessa área, como solucionar as deficiências nos vínculos entre 
os laboratórios e as respostas às ações de saúde pública; recomenda, portanto, que sejam revistas as 
Diretrizes da Política Nacional para Laboratório de Saúde Pública;
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Registra com satisfação a definição e o progresso alcançados em relação aos instrumentos de trabalho 
e às estratégias de ação na luta contra as enfermidades transmissíveis;

Recomenda a SVS que acompanhe os ensaios de vacina contra dengue para subsidiar a tomada 
de decisões;

Recomenda que a SVS amplie a divulgação do Regulamento Sanitário Internacional para alcançar a 
todos os agentes envolvidos no processo de controle de enfermidades;

Finalmente, registra as ações em execução contra muitas outras enfermidades e sua importância para a 
saúde dos brasileiros (leptospirose, hantaviroses, rotaviroses, esquistossomose etc). 

 

Recursos Humanos e Desenvolvimento  
Científico e Tecnológico

Nesta temática, A Comissão:

expressa sua convicção de que é a vigilância em saúde é uma área específica de responsabilidade do 
Estado e considera que os recursos humanos nesta área devem refletir esse entendimento, no que se 
referem às carreiras, processos seletivos, capacitação e desenvolvimento, estabilidade e perspectivas de 
futuro profissional;

Considera que já foram dados passos importantes na dinamização de ações educativas e na formação 
de profissionais na área da vigilância em saúde, mas considera fundamental explorar o potencial de 
articulação da produção científica da área com a política de Educação Permanente em processo de 
implementação no SUS; recomenda a intensificação do ensino à distância em vigilância em saúde 
para dar escala ao processo de formação e capacitação de pessoas, especialmente, em um País de 
dimensões continentais;

Recomenda o aprofundamento da organização da atual Rede de parceiros dedicados às ações de 
formação de pessoal em todos os níveis, considerando desejável a instituição de um Programa Nacional 
de Formação que incorpore, amplie e aperfeiçoe os esforços atuais desenvolvidos nesse campo, dando 
visibilidade a uma política que já vem sendo construída por diferentes iniciativas consideradas pertinen-
tes nessa área;
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Considera fundamental que os esforços na formação e no desenvolvimento de pessoal, aí incluídas 
as ações de divulgação e educação permanente, alcancem o nível local, sem descuidar da perspectiva 
nacional. Para tanto considera necessário pensar formatos pertinentes a essa abrangência, com parcei-
ros privilegiados das Universidades, do Conass, Conasems, CNS e outros parceiros que aportem possi-
bilidades metodológicas e políticas a essa capilarização; 

Recomenda que se envidem esforços para a indexação da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde 
e na discussão da implantação da revista on line com formato dinâmico que incorpore temas atuais sob 
forma de reportagens ou outras formas de comunicação.

Finalmente, sugere a criação de um grupo de trabalho que se debruce sobre os desdobramentos das 
recomendações apresentadas, com a formulação de um documento de sugestões à SVS. 

Orçamento da SVS – 2010 e 2011 

Neste tópico, A Comissão:

expressa sua satisfação pela inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de dispositivo que proíbe a 
redução dos recursos destinados a produção e aquisição de imunobiológicos, transformando-as em 
despesas fixas;

Considera louvável o aumento dos recursos financeiros para a área da vigilância em saúde na proposta 
de orçamento para 2011, mas ressalva que ainda são – absolutamente – insuficientes especialmente 
quando se excluem os recursos destinados aos insumos críticos (por exemplo, os medicamentos e kits 
diagnósticos para o combate ás doenças transmissíveis, entre elas DST/Aids) e aos imunobiológicos e 
recomenda que um equilíbrio no orçamento global deva ser buscado rápida e progressivamente; 

Ressalta ainda que no desenvolvimento das atividades da SVS é imperativo a visão de qualidade, de 
senso de oportunidade e de urgência, que vão além dos casos considerados de emergência, exigindo 
assim uma ação imediata. A Comissão considera, portanto, necessário avaliar e ajustar os processos 
relativos ao uso e repasse dos recursos financeiros, especialmente aos relacionados ao Fundo Nacional 
de Saúde para o atendimento – oportuno – das necessidades da SVS. 
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Comentários de Caráter Geral

Por fim, A Comissão:

Considera admirável o relatório apresentado e as considerações agregadas durante a reunião que 
expressam a qualidade do trabalho que vem sendo realizado nessa área, e manifesta sua expectativa na 
continuidade das ações; 

Considera que apesar das limitações inerentes a qualquer atividade profissional, política e humana 
dessa natureza os trabalhos e as equipes da SVS revelam um alto sentimento de serviço público, espírito 
de corpo e alta fidelidade à Missão, expressando a existência de estímulos permanentes importantes 
na manutenção da qualidade das ações e da profissionalização do setor, em especial a qualidade da 
liderança na Secretaria;

Recomenda que se mantenha o progresso conseguido no campo da Vigilância em Saúde em benefício 
do desempenho do Sistema Único de Saúde e da própria saúde da população brasileira, e agradece a 
oportunidade de realização dessa reunião;

E, finalmente, agradece o trabalho da Secretaria na realização dessa reunião que significou uma inte-
ração exemplar entre todos os participantes. 
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Ministro da Saúde
José Gomes Temporão

Secretário de Vigilância em Saúde – SVS 
Gerson Oliveira Penna

Chefe de gabinete 
Heloiza Machado de Souza (2009) 
Norma Consuêlo de Sousa Côrtes (2009/2010) 
Danusa Fernandes Benjamim (2010)

Núcleo de Comunicação – Nucom 
Vanessa Pinheiro Borges

Núcleo de Eventos e Cerimonial – NEC 
Eunice de Lima

Núcleo de Insumos Estratégicos – Nies 
Claudia Rezende Medeiros Passeto

Coordenação Geral de Planejamento  
e Orçamento – CGPLO 
Sonia Maria Feitosa Brito

Departamento de Apoio à Gestão da Vigilância  
em Saúde – DAGVS 
Fabiano Geraldo Pimenta Junior (2009) 
Heloiza Machado de Souza (2009) 
Gilvânia Westin Cosenza (2010)

Unidade de Gerência de Projetos – UGP 
Regina Coeli Pimenta Mello

Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 
Epidemiologia em Serviços – CGDEP 
Maria Regina Fernandes de Oliveira (2009/2010) 
Susan Martins Pereira (2010)

Departamento de Vigilância Epidemiológica – Devep 
Eduardo Hage Carmo 
Carla Magda Allan Santos Domingues (vice-diretora)

Centro de Informações Estratégicas e Resposta  
em Vigilância em Saúde – Cievs 
George Santiago Dimech

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública 
– CGLAB 
Eduardo Pinheiro Guerra (2009) 
Sandra Helena Maia Gurgel (2009) 
Andre Luis Gemal (2009)  
Mauro da Rosa Elkhoury (2010)

Coordenação-Geral do Programa Nacional  
de Imunizações – CGPNI
Marília Mattos Bulhões (2009)  
Maria Arindelita Neves de Arruda (2009) 
Carmen Lúcia Osterno (2010)

Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis – CGDT 
Wanderson Kleber de Oliveira

Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Controle da Hanseníase – CGPNCH
Maria Leide Wan-Delrey de Oliveira (2009)  
Maria Aparecida Faria Grossi (2009/2010)

Créditos institucionais
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Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose – CGPNCT
Draurio Barreira Cravo Neto

Coordenação-Geral do Programa Nacional  
de Controle da Dengue – CGPNCD
Giovanini Evelim Coelho

Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Controle da Malária – CGPNCM 
José Lázaro de Brito Ladislau

Departamento de Análise de Situação de Saúde – Dasis
Otaliba Libânio de Morais Neto

Coordenação-Geral de Informação e Análise 
Epidemiológica – CGIAE
Vera Regina Barea (in memoriam)

Coordenação-Geral de Agravos e Doenças Não-
Transmissíveis – CGDANT
Deborah Carvalho Malta

Departamento de Vigilância de Saúde Ambiental  
e Saúde do Trabalhador – Dsast
Guilherme Franco Netto

Coordenação-Geral de Vigilância Ambiental – CGVAM
Daniela Buosi Rohlfs

Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador – CGSAT
Carlos Augusto Vaz de Souza

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle  
das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Síndrome  
da Imunodeficiência Adquirida e Hepatites Virais –  
DST/Aids/Hepatites Virais 
Mariângela Batista Galvão Simão (2009/2010) 
Dirceu Bartolomeu Greco (2010)

Programa Nacional para a Prevenção e o Controle  
das Hepatites Virais – PNHV 
Ricardo Gadelha de Abreu

Instituto Evandro Chagas – IEC 
Elisabeth Conceição de Oliveira Santos

Centro Nacional de Primatas – CENP 
Carlos Jorge Costa Faro
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Cartografias das  
conquistas e desafios

Poliomielite

BRASIL. Poliomielite: Plano de erradicação da transmissão no 
Brasil. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de 
Ações Básicas de Saúde, 1986.

BRASIL. Bases técnicas para a erradicação da transmissão 
autóctone da poliomielite. Brasília, Ministério da Saúde, 
Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde, 1986.

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Sarampo

BRASIL. Nota Técnica no 17, de 13 de agosto de 2010. Atuali-
zação da investigação de caso suspeito de sarampo em Belém/
PA. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Cover/CGDT/Devep/SVS/MS, 2010.

BRASIL. Nota Técnica no 18, de 26 de agosto de 2010. Atuali-
zação da investigação dos casos de sarampo em Porto Alegre/
RS. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Cover/CGDT/Devep/SVS/MS, 2010.

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Rubéola

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Raiva humana

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Difteria, tétano e coqueluche

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Dengue

BRASIL. Nota Técnica. Isolamento do sorotipo DENV 4 em 
Roraima-Brasil. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, CGPNCD/Devep/SVS/MS/CGVS/SES-RR, 
23 de agosto de 2010.

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Tuberculose

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Hanseníase

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Malária

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Aids

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Hepatites

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Mortes por doenças cardiovasculares  
caem 20,5% no Brasil 

Sala de Imprensa – site MS
Área técnica – SVS

Fontes de referência
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Brasil consolida vigilância das  
Doenças e Agravos Não-Transmissíveis

Área técnica – SVS

Sistemas de Informação  
e Monitoramento de Dant

Área técnica – SVS

Registros de Câncer de Base  
Populacional – RCBP

Área técnica – SVS

Inquéritos populacionais de Dant no Brasil

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Acidentes e violência

Sala de Imprensa – site MS

Doenças transmissíveis

Sala de Imprensa – site MS

Saúde ambiental

Sala de Imprensa – site MS

Tempos inusitados

Breve histórico da influenza  
pandêmica H1N1

Área técnica – SVS

BRASIL. Influenza pandêmica (H1N1) 2009. In: Doenças infec-
ciosas e parasitárias: guia de bolso. Brasília, Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Série B – Textos de 
Saúde, 2010.

Primeiros casos no Brasil

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Comportamento da pandemia

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Comentários sobre os casos  
e os óbitos no Brasil

Gravidade dos casos da influenza pandêmica (H1N1) 
2009 e da gripe comum é semelhante 

Sala de Imprensa – site MS

Brasil tem a segunda menor taxa de mortalidade 
entre os 15 países com mais óbitos no mundo

Sala de Imprensa – site MS

Resumo das ações para enfrentamento  
da pandemia 

Área técnica – SVS

Ministério da Saúde expõe as medidas  
de enfrentamento ao vírus em audiência na Câmara 
dos Deputados

Sala de Imprensa – site MS

Ministro pede apoio aos médicos contra o vírus H1N1

Sala de Imprensa – site MS

Saúde e Polícia Rodoviária firmam  
parceria para divulgar informações sobre nova gripe 

Sala de Imprensa – site MS

MS fecha parcerias para aumentar o fluxo de 
informações sobre influenza no Brasil 

Sala de Imprensa – site MS

Especialistas aprovam medidas brasileiras contra 
nova gripe

Sala de Imprensa – site MS

Especialistas apoiam decisões do Ministério da Saúde

Sala de Imprensa – site MS
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OMS não recomenda antivirais para pessoas  
com sintomas leves ou sem fatores de risco

Sala de Imprensa – site MS

Abrasco afirma que protocolo contra influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 é acertado 

Sala de Imprensa – site MS

MS solicita crédito suplementar de R$ 141 milhões 
para intensificar ações contra influenza pandêmica 
(H1N1) 2009

Sala de Imprensa – site MS

Governo destina R$ 129,5 milhões  
para combater a doença

Sala de Imprensa – site MS

Medida provisória destina recursos  
para combate à nova gripe

Sala de Imprensa – site MS

Brasil defende que inovações contra influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 sejam públicas 

Sala de Imprensa – site MS

Brasil tem vitória em Assembleia da OMS

Sala de Imprensa – site MS

Influenza pandêmica H1N1 aumenta  
em 61% ligações para o Disque-Saúde 

Sala de Imprensa – site MS

Campanha tira principais dúvidas sobre influenza 
pandêmica (H1N1) 2009 

Sala de Imprensa – site MS

MS orienta trabalho das equipes de Saúde da Família

Sala de Imprensa – site MS

Profissionais participam de capacitação para enfrentar 
a influenza pandêmica (H1N1) 2009 no inverno

Sala de Imprensa – site MS

Saúde promove atualização de profissionais e 
gestores sobre a influenza pandêmica (H1N1) 2009

Sala de Imprensa – site MS

Ministério recebe 50 mil tratamentos para a nova gripe 

Sala de Imprensa – site MS

Ministério envia 15 mil tratamentos da nova gripe 
para Rio Grande do Sul 

Sala de Imprensa – site MS

Antiviral produzido por Farmanguinhos começa  
a ser distribuído 

Sala de Imprensa – site MS

Brasil compra 83 milhões de doses de vacina  
contra influenza pandêmica (H1N1) 2009

Sala de Imprensa – site MS

Ministério da Saúde divulga estratégia nacional para 
enfrentar a segunda onda da pandemia

Sala de Imprensa – site MS

Brasil supera meta ao vacinar mais de 89 milhões de 
pessoas contra influenza pandêmica (H1N1) 2009

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Casos graves e mortes por influenza pandêmica 
(H1N1) 2009 caem no Brasil após vacinação

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

Ministério da Saúde organiza assistência  
humanitária ao Haiti

Área técnica – SVS 
Sala de Imprensa – site MS

BRASIL. Relatório final: Assistência humanitária ao Haiti, Parte 1. 
Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Grupo de Trabalho de Apoio às Ações do Ministério da 
Saúde à Assistência Humanitária Internacional ao Haiti, 2010.
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Inundações em Pernambuco e Alagoas

BRASIL. Informe Técnico Inundações no Nordeste nº 4. Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, junho  
de 2010.

Situação em Alagoas e Pernambuco é considerada 
emergência de saúde pública 

BRASIL. Informe Técnico Inundações no Nordeste nº 4. Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, junho  
de 2010.

Comitê Operacional de Emergência – COE-Saúde

BRASIL. Informe Técnico Inundações no Nordeste nº 4. Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, junho  
de 2010.

Saúde libera R$ 48,7 milhões para estados afetados 
pelas enchentes

Sala de Imprensa – site MS

Situação de saúde pós-desastres  
em Alagoas e Pernambuco

BRASIL. Informe Técnico Inundações no Nordeste nº 4. Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, junho  
de 2010.

Ações realizadas

BRASIL. Informe Técnico Inundações no Nordeste nº 4. Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, junho  
de 2010.

Tempos inovadores

Novo marco normativo altera gestão  
da Vigilância em Saúde no âmbito do SUS

Área técnica – SVS

BRASIL. Portaria nº 1.172, de 15/6/2004. Regulamenta a 
NOB/SUS 1/96, no que se refere às competências da União, 
estados, municípios e Distrito Federal na área de Vigilância 
em Saúde, define a sistemática de financiamento e dá outras 

providências. Diário Oficial da União. Poder Executivo. Brasília/
DF, Ministério da Saúde, Seção I, p. 58, 17/6/2004. Disponí-
vel em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/
prt1172_15_06_2004.html. Acesso em 10/8/2010.

BRASIL. Portaria nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009. 
Aprova as diretrizes para execução e financiamento das 
ações de Vigilância em Saúde pela União, estados, Distri-
to Federal e municípios e dá outras providências. Diário 
Oficial da União. Poder Executivo. Brasília-DF, Ministério da 
Saúde, Seção I, p. 65, 23 de dezembro de 2009. Disponí-
vel em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/
prt3252_22_12_2009.html. Acesso em 10/8/2010.

Agente de combate às endemias é incorporado  
às equipes de Saúde da Família 

Sala de Imprensa – site MS

BRASIL. Portaria nº 1.007, de 4 de maio de 2010. Define crité-
rios para regulamentar a incorporação do Agente de Combate 
às Endemias (ACE) ou dos agentes que desempenham essas 
atividades, mas com outras denominações, na Atenção Primá-
ria à Saúde para fortalecer as ações de Vigilância em Saúde 
junto às equipes de Saúde da Família. Diário Oficial da União. 
Poder Executivo. Brasília-DF, Ministério da Saúde, Seção I, p. 
36, 5 de maio de 2010. Disponível em: <http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt1007_04_05_2010.html. 
Acesso em 10/8/2010.

Despesas com imunobiológicos agora têm  
proteção constitucional

Sala de Imprensa – site MS

Ações de fortalecimento da gestão do  
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

Área técnica – SVS

Execução orçamentária em Vigilância em Saúde

Área técnica – SVS

Instrumentos de planejamento e pactuação

Área técnica – SVS
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Resultados do segundo Projeto de Vigilância  
e Controle de Doenças – Vigisus II (2005-2009)

Área técnica – SVS

Novos laboratórios fortalecem pesquisas sobre vírus

Sala de Imprensa – site MS

SUS oferece duas novas vacinas  
para seis milhões de crianças

Sala de Imprensa – site MS

Brasil tem novo esquema terapêutico  
para a tuberculose 

Sala de Imprensa – site MS

Saúde amplia lista de doenças  
de notificação obrigatória 

Sala de Imprensa – site MS

BRASIL. Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010. Define 
as terminologias adotadas em legislação nacional, confor-
me disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 
(RSI 2005); a relação de doenças, agravos e eventos em 
saúde pública de notificação compulsória em todo o terri-
tório nacional; e estabelece fluxo, critérios, responsabilida-
des e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Diário 
Oficial da União. Poder Executivo. Brasília-DF, Ministério da 
Saúde, Seção I, p. 50, 1º de setembro de 2010. Disponí-
vel em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/
prt2472_31_08_2010.html. Acesso em 10/10/2010.

Ministério da Saúde lança ferramenta  
para avaliar risco de epidemias de dengue 

Sala de Imprensa – site MS

Centro de Informações Estratégicas e  
Resposta em Vigilância em Saúde – Rede Cievs

Área técnica – SVS

Sinan – novo aplicativo permite acesso rápido  
aos dados da influenza pandêmica (H1N1) 2009

Sala de Imprensa – site MS

Brasil aumenta cobertura do SIM e Sinasc 

Área técnica – SVS

Cemitérios clandestinos são cadastrados

Área técnica – SVS

Novos instrumentos regularizam  
informações sobre nascimentos e óbitos

Área técnica – SVS

Projeto esclarece 86% das causas mal-definidas  
de óbitos

Área técnica – SVS

Rede Nacional de Serviço de Verificação de Óbito 
– SVO

Área técnica – SVS

Cresce investigação de óbitos  
infantis e de mulheres em idade fértil

Área técnica – SVS

Painel de vigilância e monitoramento

Área técnica – SVS

Saúde Brasil 2008:
20 anos do Sistema Único de Saúde no Brasil

Área técnica – SVS

Relatório de Situação: 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 2009

Área técnica – SVS

Número de Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador cresce quase 1.000% em oito anos

Sala de Imprensa – site MS

Ministério da Saúde investe em ações  
de prevenção de acidentes no trabalho

Sala de Imprensa – site MS

Avanços em Saúde do Trabalhador 2009-2010

Área técnica – SVS
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Programa de Vigilância da Qualidade  
da Água para Consumo Humano – Vigiágua

Área técnica – SVS

Programa de Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Contaminantes Químicos – Vigipeq

Área técnica – SVS

Análise de Situação Ambiental  
e Saúde do Trabalhador – Asisast

Área técnica – SVS

Tempos renovadores

Aumenta consumo de frutas e hortaliças no Brasil  
e cai número de pessoas que praticam exercícios 

BRASIL. SVS em Rede, ed. 73. Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, abril de 2010.

76 cidades do país promovem  
ações de qualidade de vida 

BRASIL. SVS em Rede, ed. 73. Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, abril de 2010.

Brasil integra projeto para  
reduzir lesões e mortes no trânsito 

BRASIL. SVS em Rede, ed. 72. Ministério da Saúde, Secreta-
ria de Vigilância em Saúde, abril de 2010.

Opas e MS lançam campanha  
pelo Dia Mundial da Saúde 

BRASIL. SVS em Rede, ed. 72. Ministério da Saúde, Secreta-
ria de Vigilância em Saúde, abril de 2010.

Promoção da saúde é tema de seminário 

Sala de Imprensa – site MS

Projeto de redução da morbimortalidade  
por acidentes de trânsito

Área técnica – SVS

Monitoramento do consumo de álcool e Lei Seca

Área técnica – SVS

Rede Nacional de Núcleos de Prevenção  
de Violências e Promoção da Saúde 

Área técnica – SVS

Ações de promoção da saúde são consideradas efetivas

Área técnica – SVS

Pesquisas mudam práticas na Vigilância em Saúde

Área técnica – SVS

Epidemiologia e serviços de saúde – 
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil

Área técnica – SVS

Centros colaboradores em Vigilância em Saúde

Área técnica – SVS

Programa de Educação Permanente

Área técnica – SVS

Rede de Formação de Recursos Humanos  
em Vigilância em Saúde – RFRH-VS

Área técnica – SVS

Programa de Aperfeiçoamento 

Área técnica – SVS

Programa de Atualização em Epidemiologia

Área técnica – SVS

Capacitações para profissionais da área  
de Vigilância em Saúde dos estados e municípios

Área técnica – SVS

Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde  
da Vigilância em Saúde – PET-Saúde/VS

Área técnica – SVS
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9ª Expoepi premia sete experiências em Vigilância  
em Saúde do país

Área técnica – SVS

10ª Expoepi inclui nova temática – comunicação  
e mobilização social

Área técnica – SVS

Rede-Prêmio tem segunda edição em 2010

Área técnica – SVS

Comunicação em Saúde

BRASIL. Gestão em comunicação aplicada à Vigilância em 
Saúde: a percepção dos gestores – Relatório de pesquisa. 
Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, 2008.

Área técnica – Nucom/SVS

Relatório da V Reunião da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional  
de Vigilância em Saúde

Comissão de Monitoramento e Avaliação do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS)

Créditos das fotos

Carolina Venturelli – Nucom/SVS  

Magda Fernanda – Ascom/DST-Aids

Rondon Vellozo/MS

Daniel Sifuentes/MS

Edmundo Caetano

Arquivo Fiocruz/Multimagens

Betine Iser/Episus

SES/MG

Luis Oliveira/MS

Ruben Silva/MS

SMS de Guarantã do Norte/MT

Dulce Fatima Cerutti – SVS/MS

Paulo Motta – SES/RS

Cievs

CDC

Samu

Ricardo Stuckert/PR



vig
ilân

cia em
 saú

d
e panoram

as conjunturas cartografias      G
estão 2009-2010  Brasília-DF 2010

MINISTÉRIO DA SAÚDE

vigilância em saúde
conjunturaspanoramas cartografias

Gestão 2009-2010

Disque-saúde 
0800 61 1997

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Secretaria de Vigilância em Saúde
www.saude.gov.br/svs

9 7 8 8 5 3 3 4 1 7 3 8 0

I S B N  8 5 3 3 4 1 7 3 8 - 0


