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Fortalecendo a revista do Sistema Único de Saúde

Editorial

Em 2012, a Epidemiologia e Serviços de Saúde – revista do Sistema Único de Saúde do Brasil 
completará 20 anos de existência. Às vésperas desta importante celebração, apresentamos a seus 
leitores, autores e colaboradores algumas prioridades de seu Plano de Fortalecimento para os 

próximos anos. 
Entre as ações previstas – algumas já implementadas – encontra-se a incorporação ao Corpo Editorial 

da revista da Editora Científica, função até então acumulada pela Editora Executiva. A iniciativa atende à 
preocupação e cuidado com a qualidade dos artigos publicados. Artigos enviados a revistas científicas 
apresentam diferenças marcantes quanto ao estilo e forma adotados em sua redação por cada autor e 
compete à Editora Científica coordenar a equipe de Editores Assistentes buscando, na editoração dos 
manuscritos para publicação, preservar e uniformizar a qualidade dos artigos, contribuindo para seu 
aprimoramento. Nesse processo, é observada não apenas a redação científica mas, especialmente, a 
correção e a adequação do conteúdo aos propósitos da publicação. 

Como parte integrante desse Plano de Fortalecimento, destaca-se a possibilidade de estabelecer par-
cerias institucionais, a exemplo da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Abrasco. 
Pretende-se, com esse apoio, maior divulgação da revista e incentivo a seus associados para enviarem 
manuscritos, bem como colaborarem com o processo editorial na condição de revisores convidados. 

O aumento para o número mínimo de 15 artigos por número publicado constitui uma meta de nosso 
Plano, alcançada pela primeira vez nesta edição, a qual apresenta 14 artigos originais e uma Nota Técnica. 
Os artigos referem-se a temas diversos, de interesse da epidemiologia, vigilância, prevenção e controle 
de doenças e agravos de importância para os serviços de saúde. A Nota Técnica trata da atualização da 
lista de causas de mortes evitáveis (5 a 74 anos de idade) por intervenções do Sistema Único de Saúde, 
SUS. O Plano de Fortalecimento contempla, ainda, a publicação de números temáticos sobre assuntos 
atuais e relevantes para nossa Saúde Pública. 

 A Epidemiologia e Serviços de Saúde reitera sua missão de difusão do conhecimento epidemiológico 
para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelo SUS. É com essa responsabilidade que asseguramos 
a nossos leitores a dedicação e trabalho permanente de nossos editores pela qualidade e reconhecimento 
público da revista técnica e científica do Ministério da Saúde, um importante instrumento de divulgação 
de estudos epidemiológicos e avaliativos, análises de ações, programas e políticas do SUS.

Leila Posenato
Editora Científica                                    

Elisete Duarte 
Editora Executiva 

doi: 10.5123/S1679-49742011000300001
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Use of Active Mortality Research of Death in the Evaluation of the Mortality Information 
System in the State of Minas Gerais, Brazil

Artigo 
originAl Uso da busca ativa de óbitos na avaliação do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade em Minas Gerais, Brasil

Endereço para correspondência:  
Av. Alfredo Balena, 190, 10° andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG, Brasil. CEP: 30130-100
E-mail: efranca@medicina.ufmg.br
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Belo Horizonte-MG, Brasil
Grupo de Pesquisas em Epidemiologia e Avaliação em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte-MG, Brasil

Resumo
Objetivo: avaliar os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) na macrorregião Nordeste do Estado de 

Minas Gerais investigando a subnotificação de óbitos e possíveis fatores associados e a contribuição de diferentes fontes para 
a notificação. Metodologia: realizou-se busca ativa em 17 possíveis fontes para a identificação de óbitos não notificados ao 
SIM em 2007, em dez municípios selecionados da região. Resultados: verificou-se em 2007 uma subnotificação de 26,5% 
em relação ao banco do SIM disponível na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais em abril de 2008, e de 18,9% com 
relação ao banco final do Ministério da Saúde; cartórios, estabelecimentos de saúde e equipes da Estratégia Saúde da Família 
foram as fontes mais importantes para identificação de óbitos não notificados. Conclusão: a busca ativa de óbitos em fontes 
alternativas deve ser utilizada para melhorar a notificação, aumentar a cobertura de óbitos e permitir o uso dos dados do 
SIM para o cálculo dos diversos indicadores de saúde. 

Palavras-chave: mortalidade; sistemas de informações; sub-registro; estatísticas vitais; atestado de óbito. 

Summary
Objective: this study aims to evaluate the Mortality Information System (MIS) data in the Northeastern region of 

the State of Minas Gerais, Brazil, investigating underreported deaths and associated factors, as well as the contribu-
tion of different sources of death information. Methodology: active mortality research was performed in 17 possible 
reporting sources to identify non-notified deaths occurred in 2007, in ten selected Municipalities in the Northeastern 
region of the State. Results: it was identified an underreporting of 26.5% in 2007 in relation to the nominal list of 
MIS, available in the State of Minas Gerais in April 2008, and of 18.9% considering the final list of the Ministry of Health 
of Brazil; registry offices, healthcare facilities, and Family Health Strategy Teams were the mainly sources to identify 
non-notified deaths. Conclusion: active research for deaths in alternative sources should be used to improve reporting, 
increase coverage of reported deaths, and allow the use of MIS data for direct calculation of several health indicators. 

Key words: mortality; information systems; under-registration; vital statistics; death certificates.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):275-286, jul-set 2011
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Introdução

O diagnóstico da situação de saúde de uma po-
pulação deve se basear em informações oportunas e 
de qualidade para que sejam definidos programas e 
políticas adequadas ao combate das doenças e agravos 
prioritários. Para se avaliar o impacto das doenças e 
agravos na população, os dados de mortalidade e, 
principalmente, as informações sobre as causas das 
mortes são as mais utilizadas.1,2

No Brasil, a importância do registro dos eventos 
vitais levou o Ministério da Saúde a criar, em 1975, o 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), res-
ponsável por realizar coleta contínua de dados sobre 
óbitos e suas causas, definindo um modelo-padrão de 
Declaração de Óbito (DO), único para todo o território 
nacional. A DO é o documento obrigatório para que 
se faça o registro do óbito nos cartórios de Registro 
Civil, e assim, seja lavrada a Certidão de Óbito, para 
fins do sepultamento.3,4 O correto preenchimento da 
DO permite a obtenção de dados importantes para a 
Saúde Pública, como por exemplo, as causas do óbito, 
informações sobre as características de pessoa, tempo 
e lugar, e da assistência prestada ao indivíduo. Os dados 
constantes na DO permitem a elaboração de indica-
dores e com eles a identificação de grupos de risco. 
Eles também possibilitam o planejamento adequado 
e a implantação de programas de saúde efetivos. Um 
de seus objetivos é possibilitar a análise da situação 
de saúde de uma localidade, mediante a produção de 
informações sobre o óbito, para subsidiar a tomada 
de decisões considerando-se as condições de vida de 
sua população.3,5

A cobertura satisfatória do sistema, a agilidade na 
coleta de informações confiáveis em todos os níveis 
e o controle do fluxo dessas informações são os fun-
damentos necessários para assegurar a validade dos 
indicadores gerados pelo SIM. A subnotificação de 
eventos e a proporção de causas mal definidas de óbito 
superior a 10,0%, além do preenchimento incorreto ou 
incompleto da DO, resultam em variações na qualidade 
das informações sobre mortalidade disponíveis.1,6,7

Existe associação entre a qualidade deficiente dos 
registros de óbitos, as condições socioeconômicas e 
de saúde das populações e o grau de desenvolvimento 
regional.8 O nível socioeconômico condiciona a qua-
lidade dos serviços de saúde oferecidos à população, 
inclusive a qualidade das informações sobre óbitos 

coletadas pelos serviços.9  Os problemas relacionados 
à subnotificação dos óbitos em geral – infantis em 
particular – refletem o grau de desigualdade no acesso 
a determinados bens e serviços, não só econômicos 
como também sociais. Entre eles, os da Saúde.10 A 
cobertura dos óbitos em crianças costuma ser inferior 
à dos óbitos em adultos, o que implica mais restrições 
para o uso dos dados sobre óbitos infantis.11

Não obstante os crescentes investimentos e me-
lhorias verificados no SIM, a subnotificação de óbitos 
ainda é um problema significativo, principalmente no 
Norte e Nordeste do Brasil,9,11-12 onde o cálculo das 
taxas de mortalidade infantil todavia é feito mediante 
estimativas indiretas realizadas pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de 
dados de censos demográficos ou de pesquisas amos-
trais. Além das limitações metodológicas inerentes ao 
uso dessas estimativas, é reconhecível o desestímulo de 
profissionais e gestores de saúde pela impossibilidade 
de monitorar adequadamente a diminuição dos óbitos 
na infância.8,13,14 

Nesse contexto, a busca ativa de óbitos tem sido 
utilizada para identificar eventos não notificados 
ao sistema de saúde, com o objetivo de melhorar a 
cobertura dos dados do SIM. Frias e colaboradores,5 
tendo por objeto municípios com precariedade de 
dados, analisaram a contribuição das principais 
fontes de notificação e destacaram a importância 
dos estabelecimentos de saúde na recuperação de 
óbitos hospitalares, das equipes da Estratégia Saúde 
da Família no resgate de óbitos domiciliares, além de 
cemitérios e cartórios de registro civil como fontes 
de potencial importância para a realização de busca 
ativa de óbitos. 

No Estado de Minas Gerais, ainda existem proble-
mas quanto à notificação de óbitos e à proporção de 
mortes por causas mal definidas. França e colabo-
radores15 avaliaram as microrregiões e municípios 
do Estado no período de 2000 a 2002 e observaram 
que, de maneira geral, localidades de menor por-

A busca ativa de óbitos tem sido 
utilizada para identificar eventos 
não notificados de saúde, com o 
objetivo de melhorar a cobertura 
dos dados do SIM.
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te populacional apresentavam pior qualidade na 
informação. A maior parte das microrregiões com 
maiores deficiências de informações sobre óbitos 
e nascimentos pertencia às macrorregiões Norte, 
Noroeste e Nordeste do Estado. A macrorregião Nor-
deste de Minas Gerais teve 40 de seus 63 municípios 
classificados como ‘precários’ do ponto de vista de 
qualidade da informação oferecida pelo SIM. Estudo 
de campo realizado a posteriori, na mesma macror-
região, mediante autópsia verbal para investigação de 
causas de óbitos não notificados e óbitos com causas 
mal definidas registrados no SIM em 2007, identificou 
subnotificação importante segundo listagem de óbitos 
disponibilizada em abril de 2008.16

O presente trabalho tem por objetivo avaliar mais 
detalhadamente os dados do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade na macrorregião Nordeste de Minas 
Gerais, no ano de 2007, com o propósito de identificar 
as mortes não notificadas segundo listagem definitiva 
dos óbitos registrados no SIM, os possíveis fatores 
associados a essa subnotificação e a contribuição de 
diferentes fontes de informação sobre óbitos na busca 
ativa dessas informações.  

Metodologia

O presente trabalho é parte integrante da pesquisa 
‘Avaliação do Sistema de Informações sobre Morta-
lidade na macrorregião Nordeste de Minas Gerais’ 
(Projeto QualiSIS-3), do Grupo de Pesquisas em 
Epidemiologia e Avaliação em Saúde (GPEAS), da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (FM/UFMG).

A população estimada para Minas Gerais em 2007 
era de 19.479.262 habitantes residentes, distribuídos 
entre os 853 municípios do Estado. A macrorregião 
Nordeste de Minas Gerais apresentava, nesse mesmo 
ano, uma população de 881.529 habitantes (Ministério 
da Saúde/Informações de saúde. Disponível em http://
www.datasus.gov.br, acessado em maio/2010). 

A unidade amostral do estudo foi o óbito, para o 
qual pode ter ocorrido emissão de DO ou não, e estar 
registrado no SIM ou não. A DO é impressa como 
um conjunto de três vias coloridas autocopiativas em 
uma sequência numérica única. A primeira via da DO 
deverá ser recolhida pelas Secretarias Municipais de 
Saúde (SMS) nas unidades notificantes, como hospi-
tais, cartórios, estabelecimentos de saúde e médicos 

cadastrados que tenham prestado o atendimento fora 
dos estabelecimentos de saúde, Instituto Médico Legal 
(IML) e serviços de verificação de óbitos (SVO). Essa 
primeira via fica em posse do setor responsável pelo 
processamento dos dados na instância municipal ou 
estadual. A segunda via da DO deverá ser entregue à 
família para que seja realizado o registro do óbito 
no cartório de Registro Civil, onde ficará retida. A 
terceira via da DO deve permanecer arquivada nas 
unidades notificantes. No caso de óbitos com assis-
tência médica fora do estabelecimento de saúde, o 
médico responsável deverá levar a terceira via à SMS 
para que seja arquivada. No caso de óbitos por causas 
naturais em localidades sem assistência médica ou 
SVO, o responsável pelo falecido, acompanhado de 
duas testemunhas, deve comparecer ao cartório de 
Registro Civil onde a DO será preenchida. A primeira 
e a terceira vias serão recolhidas e arquivadas na SMS. 
Nesse caso, a causa básica do óbito será considerada 
desconhecida.3,17-18 As DO recolhidas pelas SMS devem 
ser digitadas e enviadas para as regionais de saúde 
dos Estados, que fazem os consolidados de suas áreas 
e os encaminham para as Secretarias de Estado da 
Saúde (SES). Estas consolidam os dados estaduais e 
os repassam ao Ministério da Saúde.3 

A impressão, distribuição e controle das DO é 
de responsabilidade da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), que 
poderá delegá-la às SES mediante pactuação. Para 
os municípios, a distribuição fica a cargo das SES. 
As SMS deverão fornecer e controlar a utilização de 
formulários de DO para as unidades notificantes, as 
quais passarão a ser responsáveis solidárias pelas 
DO recebidas.3,17 

O modelo de operacionalização do SIM é formado 
por seis componentes: a) notificação do óbito, me-
diante emissão da DO com preenchimento oportuno 
e completo – inclusive a declaração das causas da 
morte –, responsabilidade exclusiva do médico; b) 
coleta/captação das DO nas fontes notificantes, com 
avaliação preliminar e coleta de dados adicionais se 
necessário, de responsabilidade das SMS; c) busca 
ativa em fontes alternativas, como cemitérios, junto 
às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
informantes-chave, também de responsabilidade das 
SMS; d) processamento dos dados e análise de indi-
cadores de cobertura e qualidade da informação, de 
responsabilidade das três esferas de governo; e) fluxo 
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entre as esferas de gestão do SIM (municipal, estadual 
e federal); e f) divulgação das informações através 
de boletins e outros meios, de responsabilidade dos 
três níveis de gestão do SUS, e disponibilização dos 
dados na internet pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (Datasus), de responsa-
bilidade do Ministério da Saúde.5,17  Cada uma dessas 
etapas deve ser padronizada, para que sejam obtidos 
os melhores resultados.

Os óbitos ocorridos encontram-se naturalmente 
agrupados em conglomerados, os municípios. No caso 
deste estudo, a população residente na macrorregião 
Nordeste do Estado distribui-se geograficamente, em 
63 municípios: 49,2% com menos de 10.000 habitan-
tes (estrato 1); 31,8% entre 10.000 e 19.999 (estrato 
2); e 19,0% com 20.000 ou mais habitantes (estrato 
3). Cada município foi considerado um subconjunto 
com razoável homogeneidade, sob a ótica da popula-
ção de interesse do estudo; ou seja, um conglomerado. 
O plano amostral consistiu em selecionar uma amostra 
probabilística de dez municípios entre os 63 da região, 
número considerado suficiente para selecionar ao 
menos 197 óbitos por causas mal definidas, segundo 
proposta de estudo anterior.16 

Para avaliar a subnotificação de óbitos na ma-
crorregião, seriam necessários 454 óbitos totais na 
amostra, de acordo com os seguintes parâmetros: 
a) p=0,29 (proporção de subnotificação esperada, 
considerando-se uma estimativa de 71,0% de co-
bertura (baseada em métodos indiretos) em 2007-
2009, na região; b) precisão de 5,0%; c) efeito do 
desenho de 1,5; e d) erro alfa de 5,0% (intervalo de 
confiança de 95%: IC

95%
). Para a busca ativa, os dez 

municípios foram sorteados seguindo uma amostra-
gem aleatória simples dentro de cada um dos três 
grupamentos de municípios classificados segundo o 
porte populacional, garantindo a mesma proporção 
de municípios de cada grupamento na população e 
na amostra. Os municípios sorteados para o estudo 
foram: Campanário, Frei Gaspar, Felisburgo, Serra dos 
Aimorés e Machacalis no estrato 1; Comercinho, Águas 
Vermelhas e Virgem da Lapa no estrato 2; e  Itaobim 
e Jequitinhonha no estrato 3. 

Para a coleta de dados, inicialmente foi realizado 
estudo piloto em um dos municípios sorteados da 
amostra, para verificar adequação do formulário de 
coleta de dados e da logística de campo. Como não 
houve necessidade de alteração no formulário, os 

dados coletados foram posteriormente incorporados 
na análise. 

A coleta de dados foi realizada no período de maio 
a agosto de 2008. Utilizou-se formulário padronizado 
com o objetivo de identificar todos os óbitos de re-
sidentes nos municípios selecionados, ocorridos no 
período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2007, 
inclusive de DO emitidas e não informadas ao SIM 
e óbitos ocorridos que não geraram as respectivas 
DO. Foram coletados os seguintes dados: variáveis de 
identificação do caso, da fonte notificante e do muni-
cípio, do local de ocorrência do óbito e se foi ou não 
emitida uma DO. 

As fontes de busca ativa foram: cartórios (arquivo de 
DO e livro de registro de óbitos); prefeituras (arquivo 
de DO do município e órgãos ligados à prefeitura); 
cemitérios (livros de registro, guias de sepultamento); 
estabelecimentos de saúde [prontuário hospitalar, livro 
de registro de DO do hospital e do Posto Médico Legal 
(PML), arquivo de DO do hospital e do PML]; e ESF 
[fichas, livros de registro e prontuários da Estratégia 
Saúde da Família e comunicação verbal do agente 
comunitário de saúde (ACS)]. Essas múltiplas fontes 
foram consultadas com o bjetivo de encontrar o maior 
número de óbitos. 

A subnotificação de óbitos detectada no estudo foi 
analisada levando-se em consideração dois critérios. 
Segundo o critério 1, foi utilizado o banco de dados 
do SIM obtido junto à SES/MG em abril de 2008, pro-
cedimento necessário para a realização do trabalho 
de campo (SIM/SES/MG). Além disso, no ano em que 
o trabalho de campo foi realizado, estava em vigor 
a Portaria n° 20 do Ministério da Saúde, de 03 de 
outubro de 2003,19 estabelecendo que o prazo para 
remessa ao Ministério da Saúde dos dados estaduais do 
ano anterior encerrar-se-ia em 10 de janeiro de 2008. 
Segundo o critério 2, utilizou-se o banco de dados 
do SIM finalizado em março de 2009 e obtido junto 
à SVS/MS em maio de 2010, ou seja, o banco com os 
dados definitivos sobre óbitos (SIM/MS).  Esse segundo 
critério levou em consideração a Portaria n° 116, de 
11 de fevereiro de 2009,17 que revogou a Portaria n° 
20 e estabeleceu novos prazos para a remessa dos 
dados. De acordo com a nova Portaria em vigor, os 
dados devem ser divulgados em caráter definitivo até 
30 de dezembro do ano subsequente ao da ocorrência 
do óbito; portanto, no caso deste estudo, até 30 de 
dezembro de 2008. 
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As notificações de óbitos levantadas por busca ativa 
foram emparelhadas com a listagem de óbitos do SIM/
SES/MG e com a listagem do SIM/MS por variáveis-
chave, como nome, data de nascimento, data do óbito, 
idade ao óbito, nome da mãe e endereço. Por meio 
desse procedimento, foram identificados os óbitos não 
notificados ao SIM/SES/MG e ao SIM/MS. O cálculo 
da proporção de subnotificação foi feito dividindo-se 
o número de óbitos não notificados ao SIM (SES/MG 
ou MS), encontrados na busca ativa, pela soma dos 
óbitos notificados (SES/MG ou MS) e não notificados 
localizados na busca ativa.

Realizou-se análise descritiva dos dados, cálculo da 
cobertura do SIM e identificação das principais fontes 
de informação de óbitos na busca ativa. A avaliação de 
associação entre a subnotificação de óbitos ao SIM/
SES/MG e ao SIM/MS e possíveis variáveis preditoras 
foi realizada pelo teste do qui-quadrado. O nível de 
significância utilizado foi de 0,05. Para processamento 
e análise dos dados, utilizou-se o programa Epi Info 
3.5.3.

Considerações éticas
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais 
(COEP), conforme o Parecer ETIC nº 341/06.

Resultados

O total de óbitos encontrados, por meio do SIM/SES/
MG e após busca ativa nos dez municípios sorteados 
para o estudo, foi de 778. Destes, 206 (26,5%) não 
haviam sido notificados ao SIM/SES/MG até abril de 
2008. A ausência de notificação de óbitos ao SIM/SES/
MG variou de 52,8%, em município pertencente ao es-
trato 2, a 15,7% em município do estrato 3 (Tabela 1). 

De acordo com o banco de dados definitivo do 
SIM/MS e considerando os óbitos detectados na busca 
ativa, foram encontrados 788 óbitos nos municípios 
estudados, ou seja, dez óbitos a mais do que aqueles 
encontrados no SIM/SES/MG e por busca ativa. Os 
dez óbitos não notificados ao SIM/SES/MG ocorreram 
em hospitais ou estabelecimentos de saúde de outros 

Tabela 1  -  Número de óbitos notificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – na Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – e no Ministério da Saúde – MS –, frequência absoluta e 
percentual dos óbitos não notificados ao SIM (SES/MG e MS), de acordo com o estrato populacional, 
em dez municípios da macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007

Município

Óbitos 
notificados ao SIM

Óbitos 
subnotificados ao SIM

Diminuição 
percentual da 
subnotificaçãoSIM/SES/MG SIM/MSa SIM/SES/MG SIM/MS

N N N %b N %b %

Estrato 1 (até 9.999 habitantes) 201 218 53 20,9 38 14,8 29,2

Município A 20 23 7 25,9 4 14,8 42,8

Município B 40 40 15 27,3 15 27,3 0,0

Município C 33 36 8 19,5 6 14,3 26,6

Município D 54 61 11 16,9 4 6,2 63,3

Município E 54 58 12 18,2 9 13,4 26,4

Estrato 2 (10.000 a 19.999 hab.) 113 134 58 33,9 42 23,8 29,8

Município F 37 40 15 28,8 13 24,5 14,9

Município G 25 40 28 52,8 15 27,3 48,3

Município H 51 54 15 22,7 14 20,6 9,3

Estrato 3 (20.000 hab. ou mais) 258 287 95 26,9 69 19,4 27,9

Município I 103 123 66 39,0 49 28,4 27,2

Município J 155 164 29 15,7 20 10,9 30,6

TOTAL 572 639 b 206 26,5 149 18,9 28,7

a) Incluídos dez óbitos notificados ao SIM/MS que ocorreram em outros Estados. 
b) O cálculo do percentual é relativo à soma dos valores dos óbitos subnotificados e dos óbitos notificados.
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Estados. Nesse banco de dados definitivo, permanece-
ram não notificados 149 óbitos (18,9%). De acordo 
com esse segundo critério, a subnotificação variou 
de 28,4%, em município do estrato 3, a 6,2% em mu-
nicípio do estrato 1. No total, houve uma diminuição 
percentual da subnotificação de 28,7%, quando foram 
comparados os dois bancos de dados. Em apenas 
um município, pertencente ao estrato 1, não houve 
redução da subnotificação (Tabela 1).

Sobre os 206 óbitos não notificados ao SIM/SES/
MG, em 41,3% deles (n=85) a DO não foi localizada 
em qualquer das fontes de busca ativa. Dois municípios 
pertencentes ao estrato 2 foram os que apresentaram a 
maior proporção de DO não localizadas na busca ativa 
aos óbitos subnotificados. Em relação ao banco do 
SIM/MS, houve um aumento do percentual de DO não 
localizadas (51,0%) relativas aos óbitos subnotificados. 
Nesse caso, os municípios com maior proporção de 
DO não localizadas pertenciam ao estrato 1 (Tabela 2).

A Tabela 3 apresenta a análise descritiva de variáveis 
referentes aos óbitos não notificados ao SIM (SES/
MG e MS). Em ambos os bancos de dados, a maior 
proporção de óbitos não notificados ocorreu em indi-

víduos do sexo masculino que residiam em municípios 
pertencentes ao estrato 3 e que possuíam 65 anos de 
idade ou mais. A proporção de óbitos subnotificados 
de indivíduos entre 20 e 49 anos também chama a 
atenção: 26,0%, aproximadamente. Em relação ao 
local de ocorrência, a maior proporção foi de óbitos 
para os quais não havia informação sobre essa variável: 
65,0% no SIM/SES/MG e 81,9% no SIM/MS.

Analisando-se o número de fontes de busca ativa 
em que os óbitos foram encontrados, ao se comparar 
SIM/SES/MG e SIM/MS, é mister destacar um aumento 
percentual dos óbitos encontrados em apenas uma 
fonte, demonstrando que esses óbitos são mais difíceis 
de serem recuperados. Porém, cerca de 55,0% dos 
óbitos subnotificados poderiam ter sido localizados 
em duas a quatro fontes de notificação, tanto no ban-
co SIM/SES/MG como no banco SIM/MS. Em relação 
aos óbitos sem emissão da DO, em 47,0% dos casos, 
aproximadamente, havia o registro desses óbitos em 
duas a quatro fontes de informação (Tabela 4).

É importante destacar a grande proporção de 
óbitos não notificados ao SIM (SES/MG e MS) e que 
foram encontrados nos cartórios (arquivos de DO e 

Tabela 2  -  Distribuição proporcional dos óbitos subnotificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade – 
SIM – na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – e no Ministério da Saúde – MS – 
e dos óbitos cujas declarações – DO – não foram localizadas, de acordo com o município de residência 
do indivíduo, para a macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007

Município
(Estrato populacional)

Óbitos subnotificados ao SIM/SES/MG Óbitos subnotificados ao SIM/ MS

Total DO não localizada Total DO não localizada

N %a N % N %a N %

Estrato 1 (até 9.999 habitantes) 53 20,9 12 22,6 38 14,8 12 31,6

Município A 7 25,9 0 0,0 4 14,8 0 0,0

Município B 15 27,3 2 13,3 15 27,3 2 13,3

Município C 8 19,5 0 0,0 6 14,3 0 0,0

Município D 11 16,9 3 27,3 4 6,2 3 75,0

Município E 12 18,2 7 58,3 9 13,4 7 77,8

Estrato 2 (10.000 a 19.999 hab.) 58 33,9 33 56,9 42 23,8 30 71,4

Município F 15 28,8 11 86,7 13 24,5 9 69,2

Município G 28 52,8 11 39,3 15 27,3 11 73,3

Município H 15 22,7 11 73,4 14 20,6 10 71,4

Estrato 3 (20.000 hab. ou mais) 95 26,8 40 42,1 69 19,3 34 49,3

Município I 66 38,8 24 36,4 49 28,3 21 42,9

Município J 29 15,7 16 55,2 20 10,9 13 65,0

TOTAL 206 26,5 85 41,3 149 18,9 76 51,0

a) O cálculo do percentual é relativo à soma dos valores dos óbitos subnotificados e dos óbitos notificados.
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livros de registro). Outras importantes fontes foram as 
prefeituras (arquivo de DO da SMS e setores ligados 
à prefeitura), com contribuição de aproximadamente 
40,0% em ambos os bancos; e as equipes da ESF, 
com 40,8% no banco SIM/SES/MG e 24,8% no SIM/
MS (Tabela 5). 

Em relação aos óbitos cujas DO não foram localiza-
das, em mais de 20,0% dos casos havia a informação 

nos cartórios, e em 20,0%, aproximadamente, havia o 
registro do óbito nas prefeituras do município. Porém, 
a principal fonte de informação sobre os óbitos cujas 
DO não foram encontradas foram as equipes da ESF, 
que possibilitaram conhecer 35,5% dos óbitos não 
notificados em ambos os bancos de dados (Tabela 5).

A maior proporção de subnotificação ao SIM/SES/
MG ocorreu nos dois últimos meses do ano, com 

Tabela 3  -  Análise descritiva das variáveis selecionadas referentes aos óbitos subnotificados ao Sistema de 
Informações sobre Mortalidade – SIM – na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – 
e no Ministério da Saúde – MS – para a macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. 

 Brasil, 2007

Variáveis

Óbitos subnotificados ao SIM

SIM/SES/MG SIM/MS

n % n %

Sexo

Masculino 124 60,2 86 57,7

Feminino 77 37,4 59 39,6

Ignorado 5 2,4 4 2,7

Local de ocorrência do óbito

Hospital 35 17,0 17 11,4

Outro estabelecimento de saúde 3 1,4 1 0,7

Domicílio 27 13,1 6 4,0

Via pública 5 2,5 1 0,7

Outros 2 1,0 2 1,3

Sem informação 134 65,0 122 81,9

Faixa etária (anos)

<01 8 3,9 6 4,0

01 a 19 7 3,4 6 4,0

20 a 49 53 25,7 39 26,2

50 a 64 40 19,4 27 18,2

65e mais 91 44,2 64 42,9

Ignorada 7 3,4 7 4,7

Tamanho populacional

Estrato 1 (até 9.999 habitantes) 53 25,7 38 25,5

Estrato 2 (10.000 a 19.999 hab.) 58 28,2 42 28,2

Estrato 3 (20.000 hab.) 95 46,1 69 46,3

Causa mal definida

Sim 90 43,7 91 61,1

Não 116 56,3 58 38,9

Total 206 100,0 149 100,0
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Tabela 4  -  Distribuição dos óbitos subnotificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – na 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – e no Ministério da Saúde – MS – e dos 
óbitos cuja declaração – DO – não foi localizada, segundo o número de fontes de busca ativa em que 
foram encontrados, para a macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007

Variáveis

Óbitos subnotificados ao SIM Óbitos subnotificados e
cuja DO não foi localizada

SIM/SES/MG SIM/MS SIM/SES/MG SIM/MS

n % n % n % n %

Número de fontes da busca ativa a

Uma fonte 47 22,8 42 28,2 41 48,3 36 47,5

Duas a quatro fontes 115 55,8 81 54,4 40 47,1 36 47,5

Cinco ou mais fontes 42 20,4 24 16,1 2 2,3 2 2,5

Ignorado 2 1,0 2 1,3 2 2,3 2 2,5

Total 206 100,0 149 100,0 85 100,0 76 100,0

Localização dos óbitos encontrados em apenas uma fonte de busca

Cartórios 19 40,4 16 38,1 15 36,6 12 33,3

Prefeitura 13 27,7 12 28,6 12 29,3 11 30,6

Cemitérios 1 2,1 1 2,4 1 2,4 1 2,8

Estabelecimentos de saúde 1 2,1 1 2,4 0 0,0 0 0,0

Equipes da Estratégia Saúde da Família 9 19,2 8 19,0 9 22,0 8 22,2

Outra fonte notificadora 4 8,5 4 9,5 4 9,7 4 11,1

Total 47 100,0 42 100,0 41 100,0 36 100,0
 
a) Equipes da Estratégia Saúde da Família

Tabela 5  -  Distribuição dos óbitos não notificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – na 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – e no Ministério de Saúde – MS – e dos 
óbitos cuja declaração – DO – não foi localizada, segundo a fonte de informação na busca ativa, para 
a macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007

Fonte de informação do óbito

Óbitos encontrados na busca ativa

Não notificados ao SIM e
localizados por busca ativa

Não notificados ao SIM e
cuja DO não foi localizada

SIM/SES/MG SIM/MS SIM/SES/MG SIM/ MS

n %a n %a n %a n %a

Cartórios 129 62,6 84 56,4 21 24,7 18 23,7

Prefeitura 87 42,2 57 38,3 17 20,0 15 19,7

Cemitérios 21 10,2 13 8,7 4 4,7 3 3,9

Estabelecimentos de saúde 55 26,7 16 10,7 2 2,4 2 2,6

ESF 84 40,8 36 24,2 30 35,3 27 35,5

Outra fonte notificadora 73 35,4 52 34,9 39 45,9 36 47,4

TOTAL 206 − 149 − 85 − 76 −

a) O percentual é diferente de 100%, pois um mesmo óbito pode ser encontrado em mais de uma fonte de busca ativa.
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36,3% de casos subnotificados, seguido do bimestre 
julho-agosto com um total de 18,9%. No caso da 
subnotificação de óbitos ao SIM/MS, os bimestres 
novembro-dezembro (27,7%) e julho-agosto (24,3%) 
permaneceram como os que apresentaram maior 
percentual de subnotificação, embora com valores 
inferiores aos do SIM/SES/MG (Tabela 6).

Foram observadas associações significativas, no 
teste do qui-quadrado (p<0,05), entre a ocorrência 
de subnotificação e as seguintes variáveis: faixa etária, 
causa mal definida e mês do óbito, para ambos os 
bancos de dados. O porte populacional do município 
também se associou significativamente, no caso do 

banco SIM/SES/MG, e com nível no limiar de signi-
ficância no banco de dados do SIM/MS (Tabela 6).

Discussão

Sistemas de informações sobre mortalidade de boa 
qualidade, confiáveis e com boa cobertura de óbitos, 
são fundamentais para a construção de importantes 
indicadores epidemiológicos que possibilitem o 
planejamento e programação de ações efetivas para a 
melhoria da situação de saúde.

A esfera municipal tem papel decisivo na elaboração 
de diagnósticos para que sejam feitos o planejamen-

Tabela 6  -  Associação entre variáveis selecionadas e a subnotificação de óbitos ao Sistema de Informações 
sobre Mortalidade – SIM – na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG – e no 
Ministério da Saúde – MS – para a macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais. Brasil, 2007

Indicadores

Subnotificação SIM/SES/MG

Valor de 
p a

Subnotificação SIM/MS

Valor de 
p aSIM NÃO SIM NÃO

n % n % n % n %

Sexo 0,29 0,77

Masculino 124 60,2 329 57,5 86 57,7 370 57,9

Feminino 77 37,4 243 42,5 59 39,6 268 41,9

Faixa etária (anos) 0,02 0,04

<01 08 3,9 29 5,1 6 4,0 33 5,2

01 a 19 7 3,4 09 1,6 6 4,0 11 1,7

20 a 49 53 25,7 112 19,5 39 26,2 127 19,9

50 a 64 40 19,4 90 15,7 27 18,2 104 16,3

65 ou mais 91 44,2 332 58,1 64 42,9 364 56,9

Causa mal definida 0,00 0,00

Sim 116 43,7 202 35,3 91 61,1 220 34,4

Não 90 56,3 370 64,7 58 38,9 419 65,6

Tamanho populacional 0,01 0,06

Estrato 1 (até 9.999 habitantes) 53 25,7 201 35,1 38 25,5 218 34,1

Estrato 3 (10.000 a 19.999 hab.) 58 28,2 113 19,7 42 28,2 134 21,0

Estrato 3 (20.000 ou mais) 95 46,1 258 45,2 69 46,3 287 44,9

Mês do óbitob 0,00 0,00

Janeiro-Fevereiro 23 11,4 113 19,8 19 13,2 119 18,6

Março-Abril 19 9,5 95 16,6 14 9,7 100 15,6

Maio-Junho 15 7,5 122 21,3 12 8,4 128 20,0

Julho-Agosto 38 18,9 97 17,0 35 24,3 100 15,6

Setembro-Outubro 33 16,4 91 15,9 24 16,7 102 15,9

Novembro-Dezembro 73 36,3 54 9,4 40 27,7 90 14,3

a) Valor de p: valor referente ao teste do qui-quadrado
b) Foram excluídos os casos subnotificados no banco SIM/SES/MG e SIM/MS cujo mês do óbito foi ignorado (n=5).
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to adequado e programadas ações de saúde locais 
efetivas. Isso só será possível se o município possuir 
sistemas de informações acessíveis e confiáveis, e se 
essas informações estiverem disponíveis no momento 
oportuno. A subnotificação dos eventos vitais – nesse 
caso, dos óbitos – compromete o uso adequado dos 
dados provenientes dos sistemas de informações. 

Os resultados encontrados no presente estudo 
apontam para um percentual de subnotificação preo-
cupante segundo os dois critérios analisados. Mesmo 
levando-se em consideração o critério 2, no qual o 
prazo para envio dos dados, a consolidação e divul-
gação da informação são maiores, a subnotificação de 
óbitos foi de 18,9% nos municípios estudados. Esses 
achados reforçam as influências das desigualdades 
socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde 
na macrorregião Nordeste de Minas Gerais, onde em 
alguns dos municípios estudados verificou-se ausên-
cia de notificação dos óbitos da ordem de 30,0%. 
Desconhecem-se as características da pessoa que 
faleceu, como sexo, idade, estado civil e outras, se 
houve assistência médica e a causa básica da morte, 
dificultando a construção de indicadores confiáveis 
para esses municípios. 

O maior percentual de subnotificação de óbitos 
encontrado em novembro e dezembro sugere atrasos 
na coleta e processamento dos dados e/ou atraso na 
busca ativa em fontes alternativas, referentemente aos 
óbitos ocorridos nesses meses. Esse fato pode ser com-
provado pela diminuição percentual da subnotificação 
nesse período do ano, quando considerado o critério 2 
em relação ao 1. Os problemas relacionados à coleta 
das DO parecem estar relacionados à fragilidade das 
atividades de busca ativa nas diversas fontes de notifica-
ção. Limitações no processamento de dados devem-se, 
possivelmente, a dificuldades na transferência de dados 
do município para o Estado ou sobrecarga de trabalho, 
em que o processamento dos óbitos passa a um segundo 
plano, conforme já foi observado.20

O local de ocorrência do óbito nos casos subnotifi-
cados chama a atenção por dois motivos. O primeiro 
deles é a elevada proporção de óbitos sem informação 
sobre o local de ocorrência, percentual que aumenta 
do critério 1 para o critério 2. Esse fato dificulta a 
análise sobre a assistência prestada ao indivíduo no 
momento do óbito. O segundo motivo é que 18,4% dos 
óbitos não notificados ao SIM/SES/MG e 12,1% dos 
não notificados ao SIM/MS ocorreram em hospitais 

ou estabelecimentos de saúde. Mais grave ainda é que, 
no caso de alguns óbitos ocorridos em hospitais, a 
DO não foi emitida. Segundo Frias e colaboradores,20 
isso demonstra a precariedade da integração entre o 
SIM e o hospital. A unidade hospitalar, fonte oficial 
para coleta de informações sobre óbitos, conta com 
elevado potencial para melhoria do SIM. A subnoti-
ficação desses eventos é demonstrativa do nível de 
organização e da qualidade dos serviços de saúde, e, 
nesses casos, uma evidência da precariedade dessa 
assistência prestada.21

Este estudo constatou que os óbitos de homens são 
mais subnotificados que os das mulheres, fato também 
observado por Façanha e colaboradores.14 Quanto 
ao tamanho dos municípios, o maior percentual de 
subnotificações ocorreu naqueles pertencentes ao 
estrato 2, de tamanho populacional médio. A relação 
esperada entre maior subnotificação de óbitos e muni-
cípios de menor porte populacional não foi observada 
aqui, diferindo da bibliografia encontrada. Em estudo 
realizado por Andrade e colaboradores12 sobre dados 
de nascimentos e óbitos registrados nos bancos do 
Ministério da Saúde, os autores argumentam que a 
análise dos dados deve levar em consideração, além 
do tamanho populacional, a relação urbano-rural. Nos 
municípios estudados, chama a atenção a existência 
de fazendas isoladas e estradas não pavimentadas, 
muitas vezes um fator determinante para o acesso da 
população aos serviços de saúde.

A busca ativa de óbitos tem sido realizada por 
alguns pesquisadores com o objetivo de identificar 
eventos não notificados ao SIM, avaliar a qualidade 
das informações sobre óbitos, estimar a cobertura 
desses eventos e identificar as principais fontes de 
busca ativa para os óbitos.5,20 No presente estudo, a 
busca ativa em fontes alternativas mostrou grande 
potencial para o aprimoramento do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade: mais de 50,0% dos 
óbitos subnotificados poderiam ser encontrados 
caso a busca fosse realizada em pelo menos duas 
fontes de informação. Ademais, a busca ativa foi 
fundamental na localização de óbitos para os quais 
a DO não foi emitida. É preocupante constatar que 
os óbitos localizados em apenas uma fonte tornam-se 
mais difíceis de serem recuperados. Surpreende que, 
nesses casos, aproximadamente 40,0% dos óbitos 
possuam seu único registro no cartório (arquivos 
de DO ou livros de registro). 
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O cartório mostrou-se uma importante fonte noti-
ficante de óbitos ao SIM. O fato de aproximadamente 
50% dos óbitos subnotificados terem suas DO encon-
tradas nos arquivos de DO e livros de registro dos 
cartórios aponta para uma falha na busca ativa pelas 
SMS. Mostrou-se fundamental a procura de óbitos no 
livro de registro: aproximadamente 24,0% dos óbitos 
subnotificados cuja DO não foi localizada puderam ser 
recuperados por esse meio. Esses óbitos foram regis-
trados em cartório sem que a DO fosse emitida, seja 
pelo estabelecimento de saúde que prestou assistência 
ao indivíduo, seja pelo cartório que não exigiu o docu-
mento ou não preencheu a declaração dos óbitos sem 
assistência médica. A incerteza quanto ao preenchimento 
da DO por parte do cartório, por ocasião da emissão da 
Certidão de Óbito, torna necessária a procura pelo óbito 
nos livros de registro, como já foi verificado.20

A Estratégia Saúde da Família, com os agentes 
comunitários de saúde, os ACS, mostrou-se fonte rele-
vante para busca de óbitos nos municípios estudados. 
Diariamente em contato com a população, os ACS são 
o elo entre as equipes de saúde e a comunidade. Por 
acompanharem de perto a saúde da população, são 
importante fonte de recuperação no caso de óbitos do-
miciliares sem assistência médica. A maior valorização 
do trabalho desses profissionais, seu acesso e conheci-
mento da saúde da população permitem ao município 
identificar um número significativo de óbitos. 

Os óbitos subnotificados e recuperados por meio 
de busca ativa nos estabelecimentos de saúde também 
representaram proporção significativa. Observa-se, 
entretanto, grande diminuição percentual dos óbitos 
nessa fonte ao se comparar os dados do SIM/SES/MG e 
do SIM/MS. Esse fato reforça a concepção de fragilida-
de e demora da busca ativa nas fontes de informação, 
já citada: somando-se os óbitos subnotificados locali-
zados nos cartórios e em estabelecimentos de saúde, 
percebe-se um alto percentual de subnotificação de 
óbitos nas fontes oficiais de informação para o SIM, o 
que aponta para uma importante falha de operaciona-
lização do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
nos municípios estudados.

Vale ressaltar que é essencial que se realize a busca 
ativa de óbitos em diversas fontes de informação, dei-
xando de lado o hábito de realizar busca ativa apenas 
nos cartórios e hospitais, como às vezes é feito em 
muitos municípios brasileiros. Este estudo demonstrou 
que a busca nas demais fontes alternativas contribui, 

fortemente, para a notificação de óbitos ao SIM, con-
forme verificado também em outras investigações.5,20 

É necessário um trabalho junto aos profissionais 
médicos, desde sua formação, pela valorização da DO 
como importante instrumento na gestão da Saúde e 
na geração de conhecimento sobre as condições de 
saúde da comunidade, e não apenas como uma exi-
gência burocrática para que se faça o sepultamento. 
O cumprimento do fluxo institucional cartório-SES e 
hospital-SES deve ser reforçado como foi definido pelo 
Ministério da Saúde.18 Problemas na geração dos dados 
mostram a necessidade de sensibilização e capacitação 
dos profissionais dos serviços de saúde para que as DO 
não deixem de ser recolhidas e digitadas corretamente, 
em tempo oportuno, e garantam a notificação dos 
óbitos. Frias e colaboradores20 propõem o estabeleci-
mento de rotinas próprias do município para a coleta 
e distribuição das DO, alimentação e retroalimentação 
dos dados entre SMS e SES e monitoramento da con-
sistência desses dados. Principalmente, a população 
deve ter mais e melhor acesso aos bens e serviços do 
Estado, entre os quais se incluem serviços de saúde de 
qualidade, no momento de sua necessidade. 

A impossibilidade de realizar busca ativa em locais 
onde não havia cobertura da Estratégia Saúde da Fa-
mília ou dos ACS, além da dificuldade de transporte 
e acesso – especialmente na zona rural –, constituiu 
importante limitação deste estudo, haja vista esperar-
se uma maior subnotificação de óbitos nesses locais.

A busca ativa de óbitos em fontes alternativas, ao 
melhorar a notificação, aumentar a cobertura e permi-
tir o uso dos dados do SIM para o cálculo direto dos 
diversos indicadores, possibilita a tomada de decisões 
adequadas porque baseadas em mais correta avaliação 
da real situação de saúde da população do município.
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Resumo
Objetivo: apresentar o desenvolvimento de um sistema de informação eletrônico que auxilia no monitoramento e análise 

da mortalidade infantil (MI) na Baixada Santista, que, apesar de indicadores socioeconômicos favoráveis, vem apresentando 
os piores indicadores de MI no Estado de São Paulo. Metodologia: sistema desenvolvido a partir de tecnologias para inter-
net, adotando software livre, que permite aos desenvolvedores, pesquisadores e usuários (gestores em serviços de saúde) 
acompanhar a evolução do sistema e capacitar-se para alterá-lo de acordo com interesses específicos. Resultados: um 
protótipo desse sistema possibilita atualizar os dados de óbitos e de nascidos vivos e apresentá-los em relatórios gerenciais 
(tabelas, gráficos e mapas) que podem ser utilizados para apresentar a informação e contribuir para o estudo da MI em um 
município ou microrregião; esse protótipo foi avaliado por técnicos da Direção Regional de Saúde na região. Conclusão: o 
uso do sistema colabora no aperfeiçoamento das atividades e recursos da gestão da Saúde, contribuindo para a modernização 
do sistema de vigilância em saúde municipal, com ênfase na melhoria da qualidade da informação. 

Palavras-chave: sistemas de informações; mortalidade infantil; informática em Saúde Pública. 

Summary
Objective: this article aims to present the development of an electronic information system that assists in mo-

nitoring and analysing of infant mortality (IM) in the metropolitan area of Santos, a region that despite favorable 
socioeconomic indicators has shown the worst indicators of child mortality in the state of São Paulo. Methodology: 
the system was developed using internet technologies with free software model, which allows developers, researchers 
and users (managers in health services), to monitor trends in the system, and to empower change according to specific 
interests. Results: a prototype of this system allows to update death and birth data and submit them to management 
reports (tables, graphs and maps), which can be used to present information and contribute to the study of IM in a 
municipality or microregion; this prototype was evaluated by technicians of the Regional Health Board, in the region. 
Conclusion: using the proposed system helps in improving the activities and resources of mu-nicipal health surveillance, 
with emphasis on improving the quality of information.

Key words: information systems; infant mortality; public health information technology.
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Introdução

A mortalidade infantil, especialmente seu com-
ponente pós-neonatal, é um dos indicadores mais 
sensíveis às condições de vida de determinada 
população, enquanto seu componente neonatal se 
associa fortemente ao acesso aos serviços de saúde e 
à qualidade destes. Os dados de mortalidade infantil 
podem ser usados para vários tipos de análises, tais 
como: variações geográficas e temporais da distribui-
ção dos óbitos infantis; avaliação do nível de saúde da 
população; estudos sobre as causas da mortalidade 
infantil por subgrupos de faixa etária de menores de 
um ano; definição de problemas relacionados ao parto 
e pós-parto imediato, identificando precariedade nos 
serviços de saúde de pré-natal e parto; e, por fim, au-
xilio ao planejamento, gestão e avaliação das políticas 
de saúde de um município.1

Estudos sobre a mortalidade infantil estão presentes 
na história da Saúde Pública brasileira desde o início 
do século XX. A implantação do Sistema de Informa-
ções sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Ministério da 
Saúde2,3 em 1990, com a inclusão da Declaração de 
Nascidos Vivos (DN) como documento obrigatório a 
ser preenchido pelos serviços de saúde,4 e a melhoria 
do registro de óbitos de recém-nascidos pelo Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM)5,6 abriram 
novas fronteiras para esse campo de investigação.

Particularmente, desde 1980, a Região Metropolita-
na da Baixada Santista vem apresentando coeficientes 
de mortalidade neonatal superiores aos do conjunto 
do Estado de São Paulo. Em contrapartida, os nove 
municípios que compõem a região estão bem situados 
no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M). Este quadro sugere a existência de 
uma grande diferenciação intraurbana que merece ser 
analisada, tanto por pesquisadores quanto por formula-
dores de políticas públicas, notadamente as da Saúde.

No Departamento Regional de Saúde da Região 
Metropolitana da Baixada Santista (DRS-IV), como em 
muitas outras regionais de saúde, o gerenciamento das 
informações da mortalidade infantil, de uma maneira 
geral, era feito manualmente: consultas, cálculos do 
coeficiente de mortalidade, relatórios administrativos 
etc. Além disso, o processamento da informação de 
indicadores de morbimortalidade infantil não dispu-
nha de ferramentas e aplicativos computacionais que 
auxiliassem na gestão das informações produzidas 
pelos municípios que compõem a região.

Diante desse cenário, estes autores desenvolveram 
um sistema de informações que tem por objetivo ofe-
recer um ambiente computacional gratuito, amigável, 
capaz de permitir o reconhecimento, a monitoração 
e a visualização de padrões de óbitos infantis e nasci-
mentos na região, além de calcular automaticamente 
as taxas de mortalidade infantil e seus componentes. 
Tal sistema ainda oferece ferramentas que podem re-
presentar os dados desagregados em várias escalas de 
tempo e espaço, com uma interface de visualização de 
relatórios gerenciais bastante flexível, proporcionando 
um melhor gerenciamento das informações e uma 
sensível melhora na qualidade da informação.

O presente artigo tem por objetivo detalhar o desen-
volvimento desse sistema e apresentar possibilidades 
de sua incorporação no cotidiano dos serviços de 
saúde.7

Considerações éticas
O protocolo da investigação ‘Caracterização da Mor-

talidade Neonatal e Perinatal na Região Metropolitana 
da Baixa Santista’, da qual o desenvolvimento desse 
sistema é parte (Processo CNPq no 403228/2004-8), 
foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 
Universidade Católica de Santos em janeiro de 2005.

Apesar de o estudo envolver os bancos do SIM e 
do Sinasc, os dados são utilizados apenas de maneira 
quantitativa, não envolvendo qualquer identificação 
do cidadão.

Metodologia

Para elaboração do protótipo do sistema em ques-
tão, trabalhou-se com uma série histórica de dados 
do SIM e do Sinasc para o período de 2000 a 2005, 
coletados em cada município da região e fornecidos 
pela DRS-IV. Realizou-se um trabalho de auditoria 

O sistema de informação desenvolvido 
tem por objetivo oferecer um ambiente 
computacional gratuito, amigável, 
capaz de permitir o reconhecimento, 
a monitoração e a visualização 
de padrões de óbitos infantis e 
nascimentos.  
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nessas bases com o objetivo de verificar a qualidade 
das informações e constatou-se a veracidade dos dados 
disponíveis para consultas e análises. Além da audito-
ria, foi feito um levantamento sobre o preenchimento 
de cada variável contida na ficha de óbito e na declara-
ção de nascimento das bases de dados, possibilitando 
uma análise da porcentagem de preenchimento dessas 
variáveis. As análises dos dados foram feitas por meio 
de consultas SQL (Structured Query Language, ou 
Linguagem de Consulta Estruturada, uma linguagem de 
pesquisa declarativa para banco de dados relacional) 
em um gerenciador de banco de dados cujos dados 
foram importados para este estudo.

O sistema foi desenvolvido a partir de tecnologias 
para internet, utilizando-se de programas livres como 
o editor Notepad++ e o gerenciador de banco de 
dados MySQL 5.0, além da linguagem de programa-
ção PHP. Estas tecnologias foram escolhidas porque 
são gratuitas. O servidor utilizado é o Windows 2003 
Server (disponibilizado pela Universidade Federal 
de São Paulo). Foi utilizado como base-padrão o 
layout e modelo do Sistema de Avaliação de Hospitais 
Universitários (SAHU),8 um modelo já utilizado pela 
Coordenadoria de Planejamento em Saúde (CPS) da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). 
Usar um sistema web proporciona facilidade não ape-
nas de acesso ao usuário desde qualquer máquina que 
esteja conectada à internet; não há a necessidade de 
instalar um aplicativo na própria máquina, como de 
manutenção do sistema à distância. O procedimento é 
fundamental para que o sistema possa ser incorporado 
em diferentes níveis do sistema de saúde.

No processo de desenvolvimento da engenharia do 
sistema, foi escolhido como modelo a “prototipação”, 
que aborda uma visão evolutiva do processo de desen-
volvimento.9 Essa abordagem cria um protótipo que é 
usado para testes e aperfeiçoamentos do sistema a ser 
criado, o que permite uma avaliação de qualidade antes 
do sistema final ser entregue. Por fim, para modelar o 
sistema, optou-se pela utilização da Unified Modeling 
Language (UML), uma linguagem não proprietária. A 
modelagem UML permite ao desenvolvedor visualizar 
o sistema e reconhecer a comunicação entre as partes 
e suas funcionalidades.7

Para possibilitar a aplicação dos mapas e geor-
referenciamento dos endereços, foi utilizada a Ap-
plication Programming Interface (API) do Google® 
Maps (http://code.google.com/apis/maps); e para a 

geração e armazenagem das coordenadas geográficas 
criadas, um banco de dados espacial conhecido como 
PostGIS,10 um módulo de extensão do banco de dados 
PostgreSQL.11 O PostGIS adiciona capacidades espa-
ciais ao PostgreSQL, permitindo que este se torne um 
repositório de dados para os Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG).

Um dos motivos para se utilizar a API do Google 
é que ela pode ser acessada livremente (tem código 
aberto), além de ser permanentemente atualizada 
pelo próprio Google e, portanto, bastante confiável 
com relação a endereços. A possibilidade de ser usada 
livremente vai ao encontro dos preceitos quanto ao 
uso de softwares gratuitos e livres, haja vista ela ser 
adotada em conjunto com o PostgreSQL e o PostGIS, 
ambos gratuitos.

O sistema pode ser dividido em dois módulos bási-
cos. O primeiro deles é o módulo de visualização, 
a parte gerencial do sistema na qual o usuário visualiza 
e gerencia os dados em tabelas (modo-padrão), com 
exibição das taxas de mortalidade infantil desagre-
gadas por ano e mês, em gráficos (opcional) e em 
mapas georreferenciados (quando há mapas vetoriais 
da localidade, possíveis de serem apresentados em sua 
totalidade, por município, bairro ou áreas de abran-
gência de hospitais). O outro módulo do sistema é o 
módulo de análise, que realiza a auditoria dos dados 
e dispõe ao gestor uma avaliação por município, sobre o 
preenchimento dos dados e a qualidade da informação.

A inserção e atualização dos dados no sistema é 
feita mediante uma opção no menu chamada ‘Importar 
SIM’ e ‘Importar Sinasc’. Em seguida, os dados estão 
prontos para serem usados nas análises e auditorias 
a serem feitas.

O sistema inicial foi discutido com os gestores em 
saúde. Na ocasião, foram elencadas as funcionalidades 
que eles gostariam que o sistema apresentasse. Após 
o desenvolvimento e incorporação dos pedidos, foi 
aplicado um teste de “usabilidade”, para validação 
da interface e identificação de possíveis problemas. 
Esse teste consistia de um total de 14 questões sobre 
a interface do sistema, o aprendizado, a capacidade 
do website e a expectativa do usuário.

Resultados

Na auditoria dos dados contidos nas tabelas do SIM, 
foram encontrados alguns erros de preenchimento, 
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como por exemplo, ‘idade’. A idade é codificada da 
seguinte maneira: minutos de vida (código 0); horas 
(código 1); dias (código 2); meses (código 3); e 
anos (código 4). Como o estudo focou apenas a mor-
talidade infantil (que consiste nas mortes de crianças 
durante o seu primeiro ano de vida), os casos com 
idade acima de um ano não foram contabilizados. As 
variáveis ‘peso’, ‘tipo de gravidez e de parto’ e ‘tempo 
de gestação’ também apresentaram alto percentual de 
não preenchimento: 35,0%, 33,0%, 34,0% e 34,0%, 
respectivamente, em 2.900 registros de mortalidade 
infantil; e 18,0%, 7,0%, 7,0% e 6,0%, respectivamente, 
em 1.987 registros de natimortos.

Já no banco do Sinasc, foi verificada a qualidade 
de preenchimento de algumas variáveis consideradas 
importantes, como ‘peso ao nascer’ e o Apgar do 1º e 5º 
minutos de vida: observou-se uma perda de informação 
de 0,2%, 8,0% e 11,0%, respectivamente, sobre um 
total de 151 mil registros.

O processamento das informações no sistema con-
siste, basicamente, na agregação dos dados entre os 
diversos níveis operacionais (microárea, área, segmen-
to, município, regionais de saúde) e na construção de 
indicadores cujas saídas são relatórios de dados; e de 
indicadores agregados voltados ao acompanhamento 
e avaliação do desempenho de hospitais e da situação 
de saúde da população em cada microárea de cada 
município. Esse processo redefine as “fronteiras” de 
mortalidade infantil dentro de cada município, dis-
criminadas por períodos de tempo, instrumentaliza o 
planejamento em nível local, identifica e reclassifica 
cada microrregião quanto ao risco coletivo de ocor-
rência – por exemplo, de um óbito –, além de permitir 
ações direcionadas aos locais que concentram o maior 
número de óbitos.

É importante frisar que, de uma maneira geral, o 
conteúdo do sistema está vinculado a dois fatores. O 
primeiro deles – e mais importante – é a adequação 
dessas ferramentas ao dia-a-dia dos trabalhadores e 
gestores da Saúde no serviço local e sua pertinência 
às análises feitas por eles, sempre com o propósito de 
priorizar o aspecto visual frente ao aprofundamento 
teórico de cada ferramenta. O segundo fator a ser 
destacado na escolha das ferramentas apresentadas 
pelo sistema é sua adequação à auditoria dos dados 
que foi realizada e a qualidade esperada de preen-
chimento dos dados consolidados a cada dia, nos 
serviços locais.7

Com relação ao sistema em si, o módulo de visua-
lização dos dados possibilita a exibição de relatórios 
pré-determinados, na forma de tabelas. Pode-se 
escolher a exibição da taxa de mortalidade infantil 
separada por cidade ou hospital. São exibidos dados 
como quantidade de óbitos e de nascidos vivos, taxa 
de mortalidade infantil, entre outros.

Além da apresentação das taxas de mortalidade in-
fantil por cidade e hospital, o sistema possibilita a apre-
sentação de outros tipos de relatórios informativos: 
dados de óbitos separados por faixa etária (minutos, 
horas, dias, meses e anos de vida, além dos registros 
com idade ignorada); dados de óbitos separados pelo 
momento de ocorrência do óbito (neonatal, pós-
neonatal ou mesmo antes do parto); dados referentes 
a óbitos infantis ocorridos na região, que podem ou 
não ter residência na própria Região Metropolitana 
da Baixada Santista, entre outros. É mister destacar 
outra característica do sistema: a multiplicidade de 
desagregação dos dados, seja temporal (por ano, 
mês) como espacialmente (cidade, bairro, hospital).

A Figura 1 dá noção de algumas das características 
do sistema apresentado. Nela podemos observar a ta-
bela fornecida a partir de uma consulta para a cidade 
de Santos, assim discriminada: na primeira coluna, 
a quantidade de nascidos vivos naquele ano; na se-
gunda, a quantidade de óbitos; na terceira, os óbitos 
menores de um ano; na quarta, a taxa de mortalidade 
infantil (número de óbitos infantis no ano, dividido 
pelo número de nascidos vivos no mesmo ano); e na 
última coluna, a taxa de mortalidade infantil multipli-
cada por 1000, que é a maneira mais adequada de 
apresentar a taxa de mortalidade infantil de uma cidade 
com mais de 80 mil habitantes, segundo recomenda-
ção do Programa de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde, via Pacto pela Saúde – Redução da mortalidade 
infantil e materna.12

Além da apresentação de tabelas, também se pode 
visualizar as informações automaticamente, em gráfi-
cos. Esta opção dispõe das mesmas possibilidades de 
desagregação dos dados, apresentados por bairro de 
ocorrência, de residência, por hospital, entre outras 
possibilidades. Em qualquer instância do sistema, é 
possível escolher para pesquisa tanto o banco do SIM 
como o do Sinasc.

Na Figura 2, mostra-se, graficamente, o total de 
óbitos infantis registrados para as nove cidades da Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista. Em caso dessa 
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opção, escolhe-se o item ‘Óbitos-Nascimentos’, do item 
‘Gráficos’ do menu principal. O menu apresentado 
mostra as opções disponíveis para exibição gráfica. 

Como se pode observar nessa figura, a exibição de 
dados é feita para o bairro de residência ou ocorrência, 
por exemplo. Para esta opção, é escolhido o item ‘Por 

Figura 1  -  Taxa de mortalidade infantil no Município de Santos, Estado de São Paulo. Brasil, 2005
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sair
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Janeiro 984 458 37 0.038 38
Fevereiro 974 399 39 0.04 40
Março 1145 424 34 0.03 30
Abril 1068 419 37 0.035 35
Maio 1253 480 32 0.026 26
Junho 1141 430 27 0.024 24
Julho 1103 458 33 0.03 30
Agosto 1058 447 29 0.027 27
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Outubro 821 279 23 0.028 28
Novembro 953 15 8 0.008 8
Dezembro 124 - - 0 0
TOTAL 11518 4223 323 0.028 28
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Acesso 200.144.0.5
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Figura 2  -  Óbitos infantis ocorridos nos nove municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista,a Estado 
de São Paulo. Brasil, 2005
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a) O menu dessa opção de exibição mostra as possibilidades de desagregar dados em várias escalas de interesse.
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Bairro de Residência’ ou ‘Por Bairro de Ocorrência’, 
entre outros listados no menu. A figura mostra, ainda, 
outras possibilidades de exibição gráfica, como ‘Por 
Hospital’ ou ‘Por Local de Ocorrência’ (domicílio, 
hospital, via pública, local ignorado etc.).

A distribuição da mortalidade infantil, estudada 
no espaço geográfico de áreas com elevado grau de 
urbanização, também é importante no sentido de prio-
rizar políticas de Saúde Pública voltadas à população 
materno-infantil, sempre com o objetivo de contribuir 
para a diminuição do coeficiente de mortalidade in-
fantil. Uma das possibilidades do sistema é a utilização 
de mapas para apresentação de dados.

Temos, outrossim, a possibilidade de escolha 
de quais filtros queremos visualizar no mapa: por 

exemplo, escolhemos o ano de apresentação dos 
dados se queremos visualizar as informações por 
cidade e hospital de ocorrência de um evento (aqui, 
escolhendo as duas opções, serão apresentados os 
óbitos ocorridos, por exemplo, no hospital escolhido 
e que são residentes da cidade escolhida), por cidade 
(óbitos ocorridos e que são residentes da cidade 
escolhida) ou por hospital (óbitos ocorridos no 
hospital escolhido, provenientes de qualquer cidade 
da Baixada Santista).

A Figura 3 exemplifica o uso de mapas ao se esco-
lher um ano e uma cidade específica (no exemplo da 
figura, o Município de São Vicente). Os casos de óbitos 
estão representados pelos pontos em formato circular 
apresentados no mapa.

Figura 3  -  Óbitos infantis georreferenciados por endereço para o Município de São Vicente, Estado de São Paulo. 
Brasil, 2005
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Outra alternativa de apresentação é a visualização 
em mapas dos dados desagregados para os óbitos 
ocorridos em um determinado serviço de saúde da 
região.

É importante frisar que o georreferenciamento, ao 
utilizar a opção de exibição em mapas, é automático: 
conecta-se ao IntegraEPI-GIS,13 um sistema desenvol-
vido com o intuito de disponibilizar uma biblioteca 
de mapas, grafos sintéticos e derivados dos dados da 
representação de um sistema de informação geográfica 
(SIG), que transforma os endereços do banco de dados 
em coordenadas.

Uma das limitações do sistema é que, ao se utilizar 
a API do Google para a geração dos mapas, não existe 
uma padronização de endereços. Antes de enviar esses 
dados aos servidores do Google ou para os algoritmos 
de geocodificação, essas informações têm de ser 
tratadas, pois no banco de dados do SIM/Sinasc, o 
campo destinado ao endereço, muitas vezes, também 
possui outras informações – como telefone, referência 
de casa, ou algum outro texto inserido livremente no 
campo ‘endereço’. Mesmo que se adeque o endereço, 
se o Google não encontrar o “ponto”, serão duas as 
opções possíveis: georreferenciar por bairro, caso haja 
um CEP cadastrado; ou o descarte do processamento 
desse caso específico. O “efeito colateral” de se utilizar 

esse sistema é que, no modo de exibição em mapas, 
somente são apresentados os dados onde o endereço 
pode ser georreferenciado automaticamente. Há, de 
fato, uma perda de informação quando o endereço 
não é encontrado na API do Google e, a despeito de 
o sistema apresentar um relatório dos endereços não 
georreferenciados, seria interessante, a partir do uso 
do sistema, que a DRS distribuísse um informativo 
aos municípios para que eles digitassem os endereços 
dentro da padronização dessa API. A limitação poderá 
ser minimizada – em grande parte – com a implanta-
ção total do Cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS.

Outra possibilidade do sistema aqui apresentado é 
a de realizar, automaticamente, uma auditoria dos da-
dos importados, verificando a quantidade de variáveis 
com falta de preenchimento, por exemplo, em nível 
municipal. Pode-se escolher para verificação tanto o 
banco do SIM como o banco do Sinasc, selecionando-
se o ano e, em seguida, cinco opções – por vez – de 
variáveis a serem verificadas.

Um exemplo de consulta nesse módulo do sistema 
pode ser visto na Figura 4, onde se apresenta uma con-
sulta a cinco variáveis escolhidas dentro do banco do 
SIM: ‘Número do registro no cartório’; ‘Tipo de óbito’; 
‘Idade do falecido’; ‘Código do município do endereço 
de residência’; e ‘Peso ao nascer (para óbitos de me-

Figura 4  -  Taxa de mortalidade infantil no Município de Santos, Estado de São Paulo. Brasil, 2005
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nores de um ano)’. O relatório da auditoria sempre 
é exibido separado por cidade. No caso da consulta 
mostrada na Figura 4, vemos que, para o município de 
Bertioga, em 134 fichas não foi preenchido o número 
do registro no cartório, em três fichas de óbito não foi 
preenchida a idade e em 128, o peso ao nascer não é 
informado, o que está longe de ser um cenário ideal 
no cuidado com a informação.

O fato de se oferecer um módulo de auditoria, com 
possibilidade de verificação de quantidade de variá-
veis preenchidas ou não, permite ao gestor analisar 
como está, em nível municipal, a qualidade do pre-
enchimento das fichas do SIM/Sinasc e se as variáveis 
importantes para o monitoramento da mortalidade 
infantil são preenchidas. Um aspecto que merece ser 
ressaltado é o de que esses relatórios podem ser emiti-
dos diariamente, permitindo que ações para melhoria 
do preenchimento possam ser executadas de forma 
rápida, focalizada, não sendo necessários relatórios 
consolidados anuais para que as ações sejam desen-
cadeadas. A partir daí, é possível instrumentalizar o 
gestor com um quadro mais detalhado de como é feita 
a coleta de dados em cada município e, eventualmente, 
auxiliar na gestão da melhoria de preenchimento das 
variáveis mais importantes nas fichas de óbitos e de 
nascidos vivos.

Após o desenvolvimento e apresentação, foi aplica-
do um teste de “usabilidade”, junto aos próprios usuá-
rios do sistema, com a finalidade de validar a interface 
do sistema criado ou identificar possíveis problemas. 
A aplicação do questionário, aliada à técnica Think 
Aloud,14,15 a qual consiste em pedir ao usuário que co-
mente suas ações, pensamentos e opiniões em voz alta 
enquanto interage com o software, permite observar 
o comportamento dos usuários durante a navegação 
e uso do sistema. Essa técnica é uma forma eficaz e 
barata de obter uma grande quantidade de informação 
qualitativa durante o teste de “usabilidade”.

O questionário foi elaborado com questões sobre 
a interface do sistema, o aprendizado, a capacidade 
do website e a expectativa do usuário. Todas as res-
postas eram de alternativas, padronizadas em uma 
escala de 1 (concorda pouco) a 5 (concorda muito), 
representando os diferentes níveis de concordância 
com determinada afirmação ou pergunta. Algumas 
questões, dissertativas, referiam-se a pontos positivos 
e negativos do website e sugestões dos usuários, sem 
caráter quantitativo para análise.

Como resultado, o sistema foi avaliado positivamen-
te pelos usuários: é bem organizado, de fácil utilização, 
dispõe tarefas e procedimentos simples e, portanto, 
conta com boas expectativas quanto a seu uso.

Discussão

A motivação geral deste artigo foi apresentar as 
características de um sistema desenvolvido para servir 
de apoio no monitoramento da mortalidade infantil, 
pelos gestores da DRS da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, que pode ser estendido, facilmente, 
a qualquer região ou município do Estado de São 
Paulo ou do Brasil. O sistema como um todo apresenta 
várias maneiras de agregar e desagregar os dados no 
espaço e no tempo, com várias opções de relatórios 
gerenciais, incluindo mapas temáticos a partir de uma 
ferramenta simples e gratuita. Um dos relatórios emi-
tidos pelo sistema apresenta o percentual de variáveis 
não preenchidas, o que é relevante na medida em que 
a falha no preenchimento de variáveis importantes 
prejudica a investigação da mortalidade infantil pelos 
agentes da DRS-IV.

O sistema proposto deve concorrer para o aper-
feiçoamento das atividades e recursos da gestão da 
Saúde, contribuindo com a modernização do sistema 
de vigilância em saúde municipal e oferecendo ao 
gestor um ambiente computacional simples, capaz 
de monito-rar e analisar padrões de óbitos infantis 
(perinatais e neonatais), particularmente na Região 
Metropolitana da Baixada Santista.

Este é um trabalho que tem por objetivo facilitar a 
análise desses dados, automatizando as alternativas de 
tratamento e visualização para obter um diagnóstico 
da situação da mortalidade infantil nos municípios 
que compõem a região de estudo. O panorama criado 
deve ser utilizado como um instrumento de auxílio à 
vigilância da saúde municipal e regional, com ênfase 
na melhoria da qualidade das informações. Pode, tam-
bém, servir de base à definição de diretrizes políticas 
com o objetivo de prevenir e reverter os problemas 
de Saúde Pública encontrados na região.

Cabe ressaltar que, nesse sistema, foi utilizado o 
modelo de software livre, que permite aos desenvol-
vedores e usuários acompanhar a evolução do sistema 
e capacitar-se a alterá-lo de acordo com interesses 
específicos. Ademais, como um sistema pretendido 
para o serviço público municipal, todos os aplicativos 
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utilizados no desenvolvimento são gratuitos, incluindo 
a ferramenta de georreferenciamento para a WEB.

Com relação aos mapas temáticos oferecidos pelo 
sistema, também é possível desenvolver e incorporar 
técnicas de análise geoestatística. Ora, ainda é rara 
a utilização de técnicas de análise espacial propria-
mente ditas, para representação e análise dos mapas 
de risco de mortalidade infantil e seus componentes, 
neonatal e pós-neonatal. Entre aquelas que podem 
ser empregadas no estudo do padrão de distribuição 
espacial da mortalidade infantil, ressalta-se a análise 
exploratória de dados espaciais, que visa descrever e 
explicar como o padrão de distribuição da mortalida-
de infantil se expressa no espaço geográfico; ou seja, 
essa análise procura verificar se existe dependência 
espacial na determinação do padrão da mortalidade 
infantil e quais as relações espaciais presentes nessa 
determinação.

Assim, uma das ideias de extensão deste trabalho 
é incorporar essas técnicas ao sistema, de forma 
interativa, investigar o padrão espacial da mortali-
dade neonatal e pós-neonatal e produzir mapas que 
identifiquem, automaticamente, áreas de risco para os 
dois componentes da mortalidade infantil no espaço 

urbano de cada município da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, mediante técnicas de análise de 
dados espaciais.16

Na prática, todavia, o sistema descrito apresenta 
alguns aspectos a serem otimizados e incorporados 
com a intenção de torná-lo um sistema de apoio à 
gestão, que auxilie no conhecimento e controle dos 
mais diversos tipos de agravos à saúde, de forma a 
subsidiar as decisões. É gratuito e está disponível 
para instalação em Diretorias Regionais e municípios 
interessados, mediante uma requisição enviada aos 
autores. A instalação requer uma customização local 
e o fornecimento de um guia de implantação e uso.
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Resumo
Objetivo: avaliar o impacto da investigação de óbitos por causa mal definida no perfil de mortalidade por grupos de 

causas no Estado do Piauí. Metodologia: utilizaram-se dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade de 2000 a 
2006. O estudo, retrospectivo e do tipo ecológico, constou de duas etapas: a) análise da evolução temporal da mortalidade 
proporcional por causas mal definidas (MPCMD) antes e após intervenção; b) comparação do perfil da mortalidade por 
grupos de causas, antes e após recodificação das causas. Resultados: a MPCMD decresceu 28,2% de 2000 até 2005 (antes 
da intervenção), e 67,3% de 2005 a 2006. O perfil de distribuição de óbitos por grupos de causas manteve-se inalterado. 
Conclusão: a metodologia de investigação de óbitos propiciou melhoria das informações sobre mortalidade. A escassez dos 
serviços de verificação de óbitos e a resistência dos médicos para emitir Declaração de Óbito são as principais dificuldades 
para a definição da causa de óbito. 

Palavras-chave: causas de morte; mortalidade; registros de mortalidade; sistemas de informação; coeficiente de 
mortalidade. 

Summary
Objective: the study aims to evaluate the impact of death cause investigation related to poorly defined causes on 

mortality profile by groups of causes in the State of Piauí, Brazil. Methodology: Mortality Information System data 
refereed to the period from 2000 to 2006 was used; the study, retrospective and ecological, was divided into two stages: 
a) analysis of temporal evolution of proportional mortality due to poorly defined causes (PMPDC) before and after 
intervention; and b) comparison of mortality profile by groups of causes, before and after recording of causes. Results: 
PMPDC decreased 28.2% from 2000 to 2005 (before intervention), and 67.3% from 2005 to 2006; distribution profile 
of deaths by groups of causes continued unaltered. Conclusion: the methodology of death investigation provided in-
formation about mortality; the shortage death verification services along with resistance of physicians to issue death 
certificates are the main difficulties for elucidation of death causes. 

Key words: cause of death; mortality, mortality registries; information systems; mortality rate. 
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Introdução

As intervenções voltadas para a melhoria da notifi-
cação e da qualidade da informação sobre óbitos no 
Brasil têm se constituído em alternativas promissoras 
para o aperfeiçoamento do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) e aumento da confiabilidade 
das informações de saúde.

Diversos estudos1-6 têm apontado variadas aborda-
gens metodológicas que concorrem para explicar a 
omissão ou imprecisão observada na complexa ação 
de vigilância epidemiológica dos óbitos classificados 
no grupo de ‘sinais, sintomas e achados clínicos e 
laboratoriais anormais’, comumente denominados 
‘causa mal definida’. Este grupo de causa básica de 
morte, em que pese demonstrar declínio em sua fre-
quência nas estatísticas de saúde do Brasil, expressa 
comportamento epidemiológico heterogêneo: nível de 
qualidade e confiabilidade alto no Sul e Sudeste, atraso 
qualitativo persistente nas regiões Norte, Nordeste e a 
região Centro-oeste em situação intermediária entre 
aqueles dois grupos de regiões.4 

Estudos desenvolvidos sobre a Região Nordeste 
observaram que a proporção de óbitos por causa mal 
definida tem se mantido acima de 20,0% da totalidade 
de óbitos do país, nas últimas três décadas. No ano de 
2003, a região respondeu por um quarto do total dos 
óbitos codificados nesse grupo.7-9 No ranking dos 
estados nordestinos, o Piauí tem uma das situações 
mais críticas: para aquele grupo de causa básica, o 
Estado fica em vantagem apenas em relação a Alagoas, 
Maranhão e Paraíba.9                  

Somando-se aos esforços institucionais para me-
lhorar a notificação dos óbitos, tanto em quantidade 
como em qualidade, o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) estabeleceu responsabilidades e rotinas médi-
cas para a emissão da Declaração de Óbito (DO), por 
meio da Resolução no 1.779/2005,10 a qual reconhece 
a emissão da DO como parte integrante da assistência 
médica e estabelece regras para sua emissão a pacien-

tes com e sem assistência médica, seja internado sob 
regime hospitalar, seja em tratamento ambulatorial 
ou domiciliar. Apesar da ampla divulgação junto aos 
profissionais das Secretarias Municipais de Saúde do 
Piauí, a proporção de óbitos por causa mal definida 
continuou acima de 20,0% do total de óbitos do Estado 
até o ano de 2005.

Diante do cenário aqui apresentado, a Secretaria 
Estadual da Saúde do Piauí (SESPI), em 1º de janeiro 
de 2006, resolveu intervir e instituiu uma Nota Técnica 
(NT)11 e uma ficha de investigação de óbitos por causa 
mal definida, que vieram a constituir instrumento 
orientador e regulador da atividade implantada.

A ficha de investigação é um instrumento simples 
composto por dois campos sob forma de alínea, a 
serem preenchidos com informações complementares: 
alínea a) descreva de forma sucinta a sequência de 
eventos que levaram o paciente à morte; e alínea b) 
descreva outros fatores que considere relevantes para 
esclarecimento do óbito

A ficha deve ser anexada a toda DO emitida que se 
enquadre no capítulo XVIII da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde – 10ª Revisão (CID-10),12 sendo seu preenchi-
mento de responsabilidade do município de residência 
do falecido. Sua introdução na rotina das Secretarias 
Municipais de Saúde deu-se como parte integrante 
da NT 01/2006,11 mediante ofício circular enviado às 
secretarias municipais de saúde, além de treinamento 
dos profissionais.  

Após a implantação, o Estado passou a monitorar 
os municípios – excetuando-se a capital, por usar 
instrumento próprio e dispor de Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO) e Instituto de Medicina Legal (IML). 
Porém, nem todos os óbitos foram investigados no 
primeiro ano de sua implantação.

Tendo em vista a necessidade de conhecer os efei-
tos da intervenção instituída, realizou-se o presente 
estudo, cujo objetivo é descrever a tendência da mor-
talidade por causas mal definidas no Estado do Piauí, 
no período de 2000 a 2006, e avaliar o impacto da 
intervenção no perfil da mortalidade por grupos de 
causas após sua implantação no ano de 2006.

Metodologia

Desenvolveu-se um estudo epidemiológico obser-
vacional retrospectivo do tipo ecológico, em que se 

Estudos desenvolvidos sobre a Região 
Nordeste observaram que a proporção 
de óbitos por causa mal definida tem se 
mantido acima de 20,0% da totalidade de 
óbitos do país, nas últimas três décadas.

Melhoria da notificação de causa de óbito

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):297-305, jul-set 2011



299 

descrevem, através de série histórica temporal, os 
efeitos da intervenção adotada pelo gestor estadual do 
Sistema Único de Saúde – SUS – no âmbito da rede de 
saúde do Piauí. Foram incluídos no estudo os óbitos de 
residentes no Estado, no período compreendido entre 
janeiro de 2000 a dezembro de 2006, captados no SIM. 

Município de residência, local de ocorrência, causa 
básica, sexo, idade e escolaridade do falecido foram as 
categorias estudadas. Os dados foram agregados em 
variáveis categóricas, sobre as quais foram construí-
dos indicadores básicos e específicos da mortalidade 
proporcional por causa mal definida (MPCMD).13   

A série temporal da mortalidade proporcional 
por causa mal definida foi analisada verificando-se 
a inclinação de reta de regressão linear relativa à 
MPCMD e a razão dos óbitos por causa definida em 
relação aos óbitos por causa mal definida nos anos 
de 2000 a 2006.  Os efeitos da intervenção adotada 
pelo Estado do Piauí para a redução da notificação 
de óbitos por causa mal definida foram analisados 
comparando-se os achados nos anos de 2005 e 2006. 
O mesmo procedimento de análise foi aplicado na 
descrição da recodificação dos óbitos nos demais 
grupos de causa da CID-10,12 considerando-se os 
óbitos registrados no ano de 2006, antes e após a 
investigação. O impacto da intervenção foi analisado 
comparando-se os resultados dos anos de 2005 e 
2006 e observando a distribuição espacial dos dados 
até o nível de microrregião de saúde.   

Para conhecer o perfil de distribuição espacial 
da MPCMD, desagregaram-se os dados até o nível de 
microrregião de saúde, calculando-se a proporção 
de óbitos mal definidos nos anos de 2005 e 2006. Os 
municípios foram classificados em três categorias, 
segundo a proporção de óbitos por causa mal definida: 
a) municípios com proporção até 6,0%; b) municípios 
com proporção entre 6,1 e 20,0%; e c) municípios 
com proporção acima de 20,0%. Foram calculados 
coeficientes de variação percentual, considerando 
dois valores extremos.

O tratamento dos dados foi realizado pelos aplica-
tivos Tabwin versão 3.2 [Departamento de Informática 
do SUS/Ministério da Saúde (Datasus/MS)] e Excel 
2003®. 

Considerações éticas
Para os propósitos do estudo, uma vez garantidas 

pelos autores sua confidencialidade e sigilo, a utili-

zação do banco de dados foi devidamente autorizada 
pelo gestor estadual. Nessas condições, projetos de 
pesquisas baseados exclusivamente em dados secundá-
rios de saúde são consentidos pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia.

Resultados

No período do estudo, foram notificados 92.617 
óbitos no Estado do Piauí. Cabe informar que na 
data da análise do banco, os dados do ano de 2006 
ainda estavam incompletos, com 98,0% dos registros 
totalizados após o encerramento oficial pelo Datasus/
MS, correspondendo a 13.951 óbitos, 1.408 dos quais 
notificados com causa mal definida. Destes, 198 não 
foram investigados pela vigilância epidemiológica e 
644 não informaram, nas DO, se foram ou não inves-
tigados pelos municípios de residência dos falecidos. 

Foram investigados 566 óbitos em conformidade 
com o disposto na NT 01/2006.11 Como resultado da 
investigação, 178 óbitos permaneceram indefinidos e 
388 foram recodificados e migraram para 17 dos 21 
grupos de causa básica, sendo os principais grupos 
receptores: doenças relacionadas ao aparelho circula-
tório (41,0%); neoplasias (13,0%); causas externas de 
morbidade e mortalidade (9,5%); doenças do apare-
lho respiratório (7,5%); e algumas doenças infecciosas 
e parasitárias (5,7%). Os demais grupos receberam 
22,3% dos óbitos recodificados. Esses resultados 
foram encontrados calculando-se a proporção de 
óbitos migrados para cada grupo de causa em relação 
ao total de óbitos recodificados. A Tabela 1 apresenta 
as frequências e correspondentes percentuais dos 21 
grupos de causas de óbito classificados pela CID-10,12 

antes e após a recodificação.
A tendência de redução da mortalidade por causa 

mal definida foi demonstrada, simultaneamente, pela 
proporção de óbitos por causa mal definida e pela 
razão absoluta entre o número de óbitos com causa 
definida no período estudado e o número de óbitos mal 
definidos. A relação inversa entre as duas grandezas 
representa a tendência decrescente em proporção de 
óbitos com causa mal definida no período do estudo. 
A regressão linear mostrou tendência estatisticamente 
significativa (p<0,05)de redução na MPCMD e aumen-
to na razão entre os óbitos por causa definida e óbitos 
por causa mal definida (Figura 1).
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Tabela 1  -  Distribuição dos óbitos segundo capítulos do CID-10, antes e após investigação no Estado do Piauí. 
Brasil, 2006

Capítulo Descrição
Antes Após

N          %         N %

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 609 4,4 631 4,5

II Neoplasias (tumores) 1.528 11,0 1.579 11,3

III Doenças sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários 80 0,6 8 0,6

IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 869 6,2 898 6,4

V Transtornos mentais e comportamentais 183 1,3 204 1,5

VI Doenças do sistema nervoso 226 1,6 241 1,7

VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide 4 0,1 5 0,1

IX Doenças do aparelho circulatório 4.667 33,5 4.826 34,6

X Doenças do aparelho respiratório 979 7,0 997 7,2

XI Doenças do aparelho digestivo 689 4,9 702 5,0

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 19 0,1 20 0,1

XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 47 0,3 52 0,4

XIV Doenças do aparelho geniturinário 224 1,6 231 1,7

XV Gravidez, parto e puerpério 40 0,3 41 0,3

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal 633 4,5 635 4,6

XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 194 1,4 197 1,4

XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 1408 10,1 1020 7,3

XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 1.552 11,1 1.589 11,4

TOTAL 13.951 100,0 13.951 100,0
    
Fonte: Banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.

Figura 1  -  Mortalidade Proporcional (MP%) por causas mal definidas e razão do número de óbitos com causas 
definidas pelo número de óbitos com causas mal definidas no Estado do Piauí. Brasil, 2000 a 2006
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Fonte: Banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.
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Nos anos de 2001 e 2003, ocorreu maior captação 
de óbitos em relação aos anos anteriores, aumentando 
também o registro de óbitos por causa mal definida. 
No ano de 2005, a captação de óbitos continuou 
aumentando, porém a frequência de óbito por causa 
mal definida foi reduzida em relação ao ano anterior.

Com a intervenção, a partir de janeiro de 2006, 
observou-se acentuada redução na mortalidade pro-
porcional por causa mal definidas, de 22,3% em 2005 
para 7,3% no ano de 2006 – uma variação percentual 
negativa de 67,3%. Tal redução também foi verificada 
na frequência absoluta de óbitos dos dois anos: em 
2005 foram registrados 3.141 óbitos por causa mal 
definida, enquanto no ano de 2006 registraram-se 
apenas 1.408 óbitos nesse grupo de causa básica.

Quanto à distribuição dos óbitos por causa mal de-
finida segundo categorias de variáveis selecionadas da 
DO, a Tabela 2 reúne aquelas de maior concentração 
proporcional. Cerca de 80,0% dos óbitos por causa mal 
definida estavam concentrados na categoria ‘50 anos e 
mais’, em toda a série estudada. Para a causa básica da 
morte, a categoria ‘Morte sem assistência’ respondeu 
por mais de 80,0% dos óbitos desse grupo até o ano 
de 2005, declinando para 60,2% no ano de 2006. O 
campo ‘Médico atestante’ ficou em branco para 73,2% 
dos óbitos com causas mal definidas, omitindo-se se 
houve ou não médico atestante. No domicílio ocorreram 
mais de 90,0% dos óbitos mal definidos até o ano de 
2003; a despeito do leve declínio nos anos seguintes, 
o domicílio permaneceu como principal local de ocor-
rência de óbitos mal definidos. Na análise por sexo, o 
masculino representou o grupo de maior dificuldade 
para esclarecimento da causa básica, ao representar 

mais de 50,0% em toda série estudada. E, finalmente, 
para a variável ‘Escolaridade’, mais de 40,0% dos óbitos 
com causas mal definidas foram registrados em pessoas 
sem qualquer escolaridade ou analfabetas.

A distribuição espacial da mortalidade proporcional 
por causa mal definida foi demonstrada em dois for-
matos de desagregação para os anos de 2005 e 2006: 
o primeiro foi formado por 11 microrregiões de saúde 
com respectivos aglomerados de municípios vincula-
dos, constante no Plano Diretor de Regionalização,14 

das quais somente as microrregiões de Teresina, São 
Raimundo Nonato, Bom Jesus, Piripiri e Barras conse-
guiram reduzir a proporção para menos de 10,0%. Te-
resina, por ser a capital e vir apresentando importante 
padrão de qualidade na definição da causa básica de 
óbito antes da medida de intervenção implantada pelo 
Estado, foi duplamente analisada, tanto inserida no 
contexto dos municípios pertencentes à microrregião 
de Teresina como individualmente (Figura 2). 

O segundo formato de desagregação compreendeu 
três categorias de municípios: a primeira agregou 
municípios com proporção de óbitos por causa mal 
definida até 6,0%; a segunda foi formada por municí-
pios que apresentaram proporção entre 6,1 e 20,0%; 
e a terceira categoria foi formada por municípios 
cuja proporção de óbitos mal definidos foi superior a 
20,0% (Figura 3). 

Enquanto em 2005, 136 municípios do Estado do 
Piauí tinham MPCMD superior a 20,0%, em 2006 esse 
número declinou para 30 municípios. Não obstante, 
em 2005, 28 municípios do Estado tinham MPCMD 
de até 6,0%, elevando-se para 104 municípios nessa 
condição em 2006.

Tabela 2  -  Proporção (%) de óbitos por causa mal definida segundo categoria de maior concentração desses 
óbitos para variáveis selecionadas da Declaração de Óbito no Estado do Piauí. Brasil, 2000 a 2006 

Variável 
Ano do óbito (%)

2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006

Faixa etária 50 anos e + 78,7 80,2 80,3 82,7 85,3 85,7 80,0

Causa básica (R98 - Morte sem assistência) 88,1 87,0 86,4 86,7 84,5 85,3 60,2

Local de Ocorrência (Domicílio)                                             90,0 91,8 90,4 91,1 89,9 89,0 80,7

Sexo (masculino)              52,6 53,1 54,5 53,2 53,9 54,7 54,9

Escolaridade (nenhuma) 47,2 46,7 49,5 49,6 52,1 48,3 45,4

  
Fonte: Banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.
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Fonte: Banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.

Figura 2  -  Proporção (%) de óbitos por causa mal definida segundo microrregiões de Saúde no Estado do Piauí. 
Brasil, 2005 a 2006
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Figura 3  -  Distribuição do número de municípios em agregados, segundo intervalo de proporção (%) de óbitos 
por causa mal definida no Estado do Piauí. Brasil, 2005 a 2006

2005
2005

28

104

59

89

30

136

Até 6,0% 6,1 a 20,0% Acima de 20,0%

Fonte: Banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.

Proporção de óbitos por causas mal definidas

160

160

140

120

100

80

60

40

0

Melhoria da notificação de causa de óbito

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):297-305, jul-set 2011



303 

Discussão 

O presente estudo reafirma: as experiências de 
investigação de óbitos por causa mal definida no Brasil 
têm impactado fortemente na redução desse grupo de 
causa e melhoria das informações sobre óbitos. Para 
a realidade piauiense, se os resultados alcançados 
reforçam essa confirmação, também apontam para 
a necessidade de aprimoramento dessas medidas, a 
começar pelo esclarecimento se o óbito foi ou não 
investigado, uma vez que tal informação ficou mas-
carada em mais da metade dos óbitos mal definidos 
registrados no ano de 2006.

A mortalidade proporcional por causa mal definida 
no Estado do Piauí, apesar de apresentar tendência de 
declínio no período de 2000 a 2005 (redução média 
anual de 2,0%), persistia em níveis elevados, sugerindo 
a necessidade de medidas mais efetivas. A inovação 
apresentada por este estudo foi, então, incorporada em 
ação contínua pelos gestores municipais de saúde, na 
busca por esclarecer a causa de óbitos mal definidos em 
suas esferas administrativas, a partir do ano de 2006.

No primeiro ano de aplicação da intervenção, con-
firmou-se a eficiência da metodologia de investigação 
de óbitos por causa mal definida para o esclarecimento 
da causa básica, ao atingir variação percentual negativa 
de 67,3% entre os anos de 2005 e 2006. Isto quer dizer 
que no primeiro ano de investigação, a redução per-
centual dos óbitos por causa mal definida foi superior 
ao dobro da redução verificada no período de 2000 
a 2005, que foi de 28,2%. Em termos proporcionais, 
o Piauí, com 7,3% no ano de 2006, quase alcançou a 
categoria ‘Baixa proporção’ na classificação de Lau-
renti e colaboradores, que é 6,0%.1

 A análise dos resultados da recodificação dos óbitos 
notificados com causa mal definida no ano de 2006 
mostra que, na comparação entre as distribuições por 
grupos de causa antes e após a recodificação, o perfil 
de distribuição de óbitos nos grupos de causa básica 
não se modificou como causa principal, similarmente 
ao que foi observado em outros estudos.1,2,5

A situação observada no Município de Teresina é 
mais satisfatória, provavelmente por contar com SVO 
e IML. Esses serviços têm contribuído para o esclare-
cimento da causa básica de óbitos, conforme estudos 
desenvolvidos por Rozman & Eluf-Neto.6 Por contar 
com tal infraestrutura, as proporções de óbitos por 
causa mal definida nos anos de 2005 e 2006 foram 

de 0,8 e 1,2%, respectivamente. Soma-se a isso a se-
guinte – e importante – medida de impacto adotada 
pela capital: toda DO emitida sem causa básica definida 
implica em correspondência endereçada ao médico 
atestante, indagando-o sobre outros fatos que possam 
esclarecer o óbito. 

Nos demais municípios, a ausência de melhor 
condição de apuração da causa mortis se converte em 
mais um obstáculo. Como fator agravante, confirmado 
por diversos estudos,1-4 a categoria profissional médica 
vem se abstendo do ato médico de emissão de DO. Isto 
pode ser demonstrado pelo alto percentual (73,2%) de 
óbitos notificados com causa mal definida em 2006, sem 
informação na DO se houve ou não médico atestante. 
O fato não decorre da falta do profissional: dados do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) mos-
traram, para aquele mesmo ano, uma variação entre 990 
e 1.028 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
no Estado do Piauí, o que representa uma cobertura de 
96,0 a 96,1% da população, respectivamente.15

Apesar de apresentar alta cobertura da ESF, cons-
tatou-se que, mesmo entre as causas definidas, para 
cerca de um terço dos óbitos não havia informação 
sobre se houve ou não médico atestante, evidenciando 
importante vazio de completitude dos dados apresen-
tados por Mota e colaboradores16 e corroborando os 
questionamentos de Vasconcelos4 sobre de quem é a 
responsabilidade pela emissão da DO.

Ao desagregar os dados para o nível microrregional, 
as microrregiões de Corrente, Parnaíba, Oeiras, Campo 
Maior, Floriano e Picos foram os principais agregados 
espaciais a persistir com elevada proporção de óbitos 
mal definida, mantendo-se, no ano de 2006, acima 
do limite preconizado por Laurenti e colaboradores.1 

Atribui-se a esse fato duas questões básicas.
A primeira questão, de ordem gerencial, é o fato de 

recorrer a atos administrativos para designar médicos 
peritos ao invés de prover infraestrutura para a realiza-
ção de necropsia, como é o caso da implantação dos 
serviços de SVO e IML. A segunda questão diz respeito 
ao profissional médico que se abstém do ato de emitir 
DO, inclusive de pacientes sob regime de tratamento 
domiciliar em área coberta pela Estratégia Saúde da 
Família.10

Enquanto perdurar tal situação, resta lançar mão 
de alternativas de sensibilização da categoria médica; 
e contar com a boa vontade dos demais profissionais 
da rede de atenção básica de saúde para recorrer aos 
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familiares dos falecidos, aos arquivos e prontuários 
médicos das secretarias municipais de saúde na 
tentativa de esclarecer a causa de morte mal definida.

Quanto aos resultados do segundo agregado espa-
cial de municípios, conforme estratificação por faixa 
proporcional de óbitos por causa mal definida (Figura 
3), verificou-se que, no ano de 2005, a maioria dos 
municípios apresentava proporção de óbitos por causa 
mal definida acima de 20,0%. Tal situação se inverteu 
no ano de 2006: a migração dos municípios para o 
estrato de menor proporção de óbitos por causa mal 
definida evidencia o impacto positivo da intervenção 
adotada pelo gestor estadual para reduzir os óbitos 
classificados nesse grupo de causa básica. 

Os resultados permitem concluir que a intervenção 
adotada pelo gestor do SUS impactou positivamente na 
redução da mortalidade proporcional por causas mal 
definidas no Estado do Piauí, tanto de forma direta como 
indireta. No primeiro caso, pelos efeitos da investigação 
que esclareceu a causa de 68,5% dos óbitos investigados. 
No segundo caso, a forma indireta se confirma pela defi-
nição da causa básica na própria DO sem a necessidade 
de investigação, ao reduzir em 55,2% a frequência de 
óbitos por causa mal definida de 2005 para 2006. Os 
fatos mostram que a medida despertou maior preocu-
pação nos gestores e profissionais de saúde.

A redução da mortalidade proporcional por causa 
mal definida, tanto na forma direta como na forma 
indireta, repercutiu em todas as categorias da DO sem 
alterar aquelas de maior incidência: a faixa etária de 50 
anos e mais se manteve como a de maior frequência; 
a causa básica ‘Morte sem assistência’ continuou pre-
valecendo sobre as demais; o domicílio predominou 
como principal local de ocorrência; o esclarecimento 
da causa básica de óbito no sexo masculino continua 
sendo mais difícil do que no sexo feminino; e a cate-
goria ‘Nenhuma ou baixa escolaridade’ permaneceu 
como a de maior concentração de óbitos mal definidos, 
frente às demais categorias deste grupo. 

Quanto à variável ‘Escolaridade’, houve maior con-
centração de óbito por causa mal definida nas faixas de 
menor escolaridade, do que se depreende que pessoas 
sem instrução encontram maiores barreiras no acesso 
a assistência à saúde. Tal situação assemelha-se ao per-
fil de escolarização do Piauí:17 de acordo com o Censo 
2000, 40,2% da população do Estado era analfabeta. As 
categorias 'Escolaridade ignorada' e 'Escolaridade não 
informada' apresentaram importante concentração de 
óbitos mal definidos, situação que expressa deficiência 
no padrão de completitude das informações.4,16

Em se mantendo o desempenho de óbitos por causa 
mal definida no nível dos achados deste estudo, o Piauí, 
com proporções mais aceitáveis e abaixo de outras 
apresentadas em publicações anteriores, abre nova 
página no perfil da mortalidade nordestina e brasileira.7,8

Ressaltam-se dois fatores determinantes de limitação 
deste estudo: o primeiro diz respeito ao período de-
masiado curto para uma análise comparativa estadual, 
regional e nacional, em razão de dispor, no ano de 
realização deste estudo, de dados referentes a apenas 
um ano-calendário após a intervenção. O segundo fator 
limitante se refere à completude dos dados: 45,7% dos 
óbitos registrados com causa mal definida no ano de 
2006, mascarados quanto à investigação e que, somados 
a 14,3% de óbitos não investigados, totalizam 60,0% de 
óbitos que a medida de intervenção não conseguiu atin-
gir. Estudos realizados por outros autores,1,2,5 entretanto, 
oferecem elementos consistentes para considerar o per-
centual de 40,0% de óbitos mal definidos investigados 
suficiente para validação deste estudo. 

Acredita-se que se todos os óbitos com causas 
mal definidas tivessem sido investigados, não haveria 
alteração do quadro sanitário quanto ao perfil de óbito 
do estado. Considera-se ainda este estudo relevante 
para a vigilância em saúde, podendo servir de ponto 
de partida para aprofundamentos futuros. Também 
há necessidade de se avaliar a sustentabilidade da 
intervenção realizada, bem como de seus resultados.
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Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília - Distrito Federal

Data: 31 de outubro a 3 de novembro de 2011

A Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi – acontece 
anualmente, desde 2001. A Expoepi tem por objetivo divulgar os serviços de saúde do país que se destacaram nessa área e 
permitir o intercâmbio de informações entre os serviços de vigilância, prevenção e controle de doenças nas três esferas do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O formato da Expoepi prevê uma mostra competitiva, mesas redondas e painéis em que são debatidos temas relevantes 
para a vigilância em saúde. 

A mostra competitiva seleciona e premia as experiências de vigilância em saúde cujas ações mereceram destaque, apresentadas 
pelos serviços de saúde estaduais e municipais em resposta a convocatórias públicas (neste ano, as convocatórias públicas 
assumiram o formato de Editais). Cada experiência vencedora recebe um prêmio de R$30 mil, oriundo de recursos reservados 
à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Na 11ª Expoepi, serão premiadas nove das 27 experiências 
selecionadas como finalistas, representando um incentivo financeiro no valor total de R$270 mil.

Para este ano, também foi instituído um prêmio às contribuições técnico-científicas de profissionais do SUS produzidas no 
decorrer de cursos de pós-graduação em Saúde Coletiva ou afins (especialização, mestrado e doutorado), que contribuíram 
para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. Os trabalhos vencedores entre essas contribuições receberão prêmios 
no valor de R$3 mil (especialização), R$6 mil (mestrado) e R$9 mil (doutorado), a serem repassados aos profissionais de 
saúde. Serão premiados três trabalhos, um em cada categoria de pós-graduação, no valor total de R$18 mil.

Para a 11ª Expoepi foi registrado o número recorde de 745 trabalhos inscritos, decorrentes do Edital no 13 de 03/06/2011 e 
outras 31 inscrições decorrentes da publicação do Edital no 15 de 05/09/2011, totalizando 776 inscrições (em 2010, foram 
407 inscrições). 

A seleção final dos trabalhos da mostra competitiva será realizada mediante votação da audiência presente às sessões de 
apresentação das experiências e trabalhos finalistas.

As melhores investigações de surtos no âmbito do SUS também serão reconhecidas e premiadas com o Prêmio Carlos Chagas 
– para trabalhos desenvolvidos no âmbito das secretarias de saúde dos municípios e dos Estados – e com o Prêmio Adolfo 
Lutz e Vital Brazil – para investigações conduzidas pela esfera federal.

Para a Mostra Competitiva da 11ª Expoepi, foram estabelecidas dez áreas prioritárias para inscrição de experiências e trabalhos, 
alinhados à agenda estratégica da SVS/MS: 

1.  Saúde ambiental e do trabalhador (90 trabalhos inscritos); 

2.  Integração das ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos com os serviços de saúde (126 trabalhos 
inscritos);

3.   DST/Aids e hepatites virais (36 trabalhos inscritos); 

4.  Controle da dengue (76 trabalhos inscritos); 

5.  Aperfeiçoamento da cobertura e qualidade dos sistemas de informações em saúde (40 trabalhos inscritos); 

6.  Doenças não transmissíveis e Promoção da saúde (134 trabalhos inscritos); 

7.  Tuberculose, hanseníase e outras doenças negligenciadas (63 trabalhos inscritos); 

8.  Eliminação e controle das doenças imunopreviníveis (30 trabalhos inscritos);

9.  Investigação de surtos conduzidas pelas esferas estadual e municipal do SUS – Prêmio Carlos Chagas (14 trabalhos 
inscritos) –; e

10.  Produção técnico-científica dos profissionais do Sistema Único de Saúde que contribuíram para o aprimoramento das 
ações de vigilância em saúde (167 trabalhos inscritos).

As edições anuais da Expoepi permitem conhecer as ações de vigilância em saúde e discutir aspectos relevantes para seu 
aprimoramento, mobilizando milhares de trabalhadores do SUS em todas as regiões e Estados do país. Prevê-se a participação 
de cerca de 2.500 profissionais do SUS na 11ª Expoepi.

A participação ativa dos serviços de saúde, seja na inscrição de experiências e trabalhos candidatos à premiação, seja por 
sua participação nas diversas atividades previstas para o evento, reflete a incorporação crescente da epidemiologia ao 
planejamento, análise e reorientação das ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos, no interesse maior 
da Saúde Pública. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, reafirma, com a realização da 
próxima 11ª Expoepi, sua permanente confiança na valorização dos profissionais empenhados em monitorar e promover a 
saúde, prevenir doenças e agravos e assim contribuir para a efetiva melhora da qualidade de vida de brasileiros e brasileiras.
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Resumo
Objetivo: avaliar o grau de implantação dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) da Rede de Hospitais de Referência 

no Estado de Pernambuco, analisando a adequação da classificação nos níveis I, II e III. Metodologia: uma avaliação normativa 
dos componentes Estrutura e Processo; a partir de uma matriz de julgamento, foi estabelecido o grau de implantação – satisfatório, 
aceitável, insatisfatório e crítico –; para avaliar a classificação dos hospitais, comparou-se a suas estruturas com os critérios da 
Portaria no 2.529/04. Resultados: o grau de implantação estava satisfatório em três núcleos, aceitável em um, insatisfatório em 
dois e crítico em um; quanto aos níveis I, II e III, apenas dois núcleos foram classificados corretamente. Conclusão: o estudo 
indica que, apesar dos avanços, ainda persistem dificuldades na coleta, análise e divulgação das informações; é necessário reavaliar 
a forma de classificação dos hospitais, para o repasse dos recursos; e investir em estratégias, para maior integração entre os NHE.

Palavras-chave: vigilância epidemiológica; avaliação; serviços de vigilância epidemiológica. 

Summary
Objective: this study aims to evaluate the implantation degree of the Epidemiology Hospitals Nucleus (EHN) in the Ne-

twork Reference Hospitals in Pernambuco, analyzing the adequacy of the classification at levels I, II, and III. Methodology: 
a normative components Structure and Process assessment was performed; based on a trial matrix, an implementation de-
gree was established – satisfactory, acceptable, unsatisfactory and critical –; to evaluate the classification of hospitals, their 
structures were compared with the Ordinance no 2.529/04 criteria. Results: the implantation degree was satisfactory in three 
nucleuses, acceptable in one, unsatisfactory in two, and critical in one; considering the levels I, II, and III, only two nucleuses 
were classified correctly. Conclusion: despite the advances, the study shows still difficulties in the collection, analysis and 
dissemination of information; it is necessary to reassess the hospital´s classification for the resources distribution, and invest 
in strategies for greater integration between the EHN.

Key words: epidemiologic surveillance; evaluation; epidemiologic surveillance services.
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Introdução

A estruturação de Núcleos Hospitalares de Epi-
demiologia (NHE) tornou-se essencial a partir da 
publicação da Lei no 6.259/75,1 que estabeleceu a 
obrigatoriedade de notificação de doenças pelos 
serviços públicos e particulares de saúde. Inicial-
mente engajados no controle da infecção hospitalar, 
os núcleos assumiram a coordenação das ações de 
vigilância epidemiológica nos serviços, colaborando 
de forma mais efetiva na implementação da vigilância, 
esta entendida como informação para ação.2 

Sendo os hospitais ambientes propícios para o 
desencadeamento oportuno das ações de controle 
aplicadas à cadeia de transmissão de doenças, os NHE 
têm uma função importante na operacionalização do 
Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.3 
Com a ampliação de seu campo de atuação, esses 
serviços também podem contribuir, de forma relevan-
te, com a organização, planejamento e avaliação dos 
serviços de saúde.

Os Estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) 
são pioneiros na implantação de NHE, destacando-se 
o Hospital de Servidores do Estado/RJ, que iniciou 
suas atividades em 1986.4 Em Pernambuco, o Código 
Sanitário Estadual determinou a obrigatoriedade de 
implantação desses serviços em 1998;5 e a Resolução 
nº 01/986 definiu suas atribuições, funcionamento e 
estrutura. Atualmente, Pernambuco possui 24 NHE 
instalados na rede pública,7 potenciais assessores da 
gestão hospitalar.

Além das ações tradicionais de vigilância epidemio-
lógica, outras atividades executadas pelos NHE são: ca-
pacitação; gerenciamento de sistemas de informações; 
divulgação de boletins epidemiológicos; e investigação 
de eventos vitais. Nesta última, a investigação de óbitos 
de mulheres em idade fértil e em menores de um ano 
de idade pode contribuir para a elaboração de políticas 
de redução desses eventos, uma das prioridades do 
Pacto pela Vida.8

Como estratégia de ampliação da detecção, no-
tificação e investigação de doenças de notificação 
compulsória (DNC) e outros agravos, o Ministério da 
Saúde (MS) instituiu o Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar (SNVEH), com a 
publicação da Portaria no 2.529/04. Para tal, formou 
uma Rede Nacional de Hospitais de Referência composta 
por 190 unidades hospitalares que recebem recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde (FNS) segundo 
uma classificação em três níveis (I, II e III).9

O critério utilizado pelo MS foi de uma vaga para 
cada 1.000.000 de habitantes/Estado.9 O Estado 
de Pernambuco, com uma população estimada em 
8.810.256 habitantes,10 ficou com oito vagas. Os hos-
pitais selecionados pela Secretaria Estadual de Saúde 
de Pernambuco (SES-PE) foram: Hospital Otávio de 
Freitas (HOF); Hospital Agamenon Magalhães (HAM); 
Hospital Getúlio Vargas (HGV); Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP); Hospital 
das Clínicas (HC); Hospital Correia Picanço (HCP); 
Hospital da Restauração (HR); e Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC).11

A iniciativa trouxe a possibilidade de fortalecimento 
da vigilância epidemiológica em todos os seus níveis 
de atuação, contribuindo para sua descentralização 
e a execução de ações de controle de forma mais 
oportuna. A análise dessa intervenção no decorrer 
de sua implantação considera o objetivo formativo da 
avaliação, ou seja, fornecer informações aos envolvidos 
no programa, identificando problemas e possibilitando 
seu desenvolvimento conforme planejado.12

A perspectiva de avaliar os programas ou interven-
ções em saúde traz contribuições significativas para 
a melhoria da qualidade dos serviços, ao delinear 
possíveis soluções e reorganizar suas atividades.13 Para 
aumentar a utilidade de uma avaliação, é importante 
considerar sua capacidade de responder as questões 
relativas a uma intervenção, suas atividades, seus 
efeitos e a rede de agentes envolvidos no contexto de 
sua institucionalização.14,15

Considerando que a avaliação permite fazer um 
julgamento de valor sobre uma intervenção, ajudando 
na tomada de decisão,16 e que o caráter dinâmico dos 
programas e serviços de saúde traz a necessidade 
de ações contínuas de monitoramento e avaliação, o 
presente estudo objetivou avaliar o grau de implanta-
ção dos NHE que compõem a Rede de Hospitais de 
Referência em Pernambuco, analisando a adequação 
da classificação nos níveis I, II e III.

Os NHE têm uma função 
importante na operacionalização 
do Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica.

Avaliação do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar em Pernambuco
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Metodologia

Foi realizado um estudo de corte transversal, 
com abordagem da avaliação normativa, que con-
siste em fazer um julgamento de valor acerca de 
uma intervenção comparando estrutura, processo e 
resultados com critérios e normas.16 Neste estudo, 
foram avaliados os componentes de estrutura e de 
processo em sete hospitais que compõem a Rede de 
Hospitais de Referência em Pernambuco: HOF, HAM, 
HGV, IMIP, HC, HCP e HR. 

Para avaliação do NHE do HUOC, o Comitê de Ética 
em Pesquisa dessa instituição solicitou que o projeto, já 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP e 
com a anuência da SES-PE, tivesse como co-orientador 
um funcionário do hospital. Tal exigência inviabilizou 
a avaliação em tempo hábil, e o serviço teve de ser 
excluído da amostra.

Para avaliação do grau de implantação, foi elabora-
do um questionário estruturado, utilizando como refe-
rência a Portaria no 2.529/049 e o estudo de Mendes e 
colaboradores17 que avaliou a implantação de NHE em 
Recife-PE. O questionário, já validado, foi respondido 
pelos gerentes dos núcleos. O período de realização da 
pesquisa, maio a outubro de 2008, foi apropriado para 
articulação do contato com os núcleos, realização das 
entrevistas, captação de documentos oficiais e análise 
das informações coletadas.

Na apreciação da Estrutura, foram avaliados os 
critérios: a) ‘estrutura física’ (adequação da dimensão 
da sala, existência de telefone, fax, computador ligado 
à internet e impressora); e b) ‘recursos humanos’ 
(quantidade e qualificação). Na análise deste último 
critério, considerou-se o padrão descrito na Portaria 
no 2.529/04. Assim, para o HCP, hospital especializado 
com menos de 100 leitos, a equipe indicada seria: dois 
técnicos de nível superior; um de nível médio; e um 
para funções administrativas. Para os demais núcleos, 
instalados em hospitais gerais ou especializados com 
mais de 250 leitos, a equipe indicada seria: três técnicos 
de nível superior; dois técnicos de nível médio; e dois 
para desempenho das funções administrativas. A Por-
taria também aponta a necessidade de qualificação ou 
experiência profissional para os gerentes dos núcleos.9

Na apreciação do Processo, foram avaliados os 
critérios: a) ‘regulamentação dos núcleos’ (presença 
de regimento interno e inserção no organograma 
da instituição); b) ‘práticas operacionais I, II e III’ 

(realização de busca ativa, notificação e investiga-
ção de DNC e eventos vitais, alimentação e análise 
dos sistemas de informações e retroalimentação do 
sistema); c) ‘atividades de ensino e pesquisa’ (rea-
lização de capacitações, divulgação e/ou publicação 
de estudos epidemiológicos em congressos e/ou re-
vistas científicas); e d) ‘gestão do setor’ (execução e 
planejamento das atividades em parceria com outros 
setores do hospital). Para pontuação dos critérios b, c 
e d, considerou-se a realização das atividades de forma 
total, parcial ou não realização.

Para determinar o grau de implantação, foi elabo-
rada uma matriz de julgamento com um sistema de 
pontuação e pesos para cada critério avaliado (Tabela 
1). Para possibilitar a comparação do presente estu-
do com o de Mendes e colaboradores,17 utilizou-se 
o mesmo parâmetro para classificação do grau de 
implantação: Satisfatório (80,0 a 100,0%; 12,8 a 16 
pontos); Aceitável (70,0 a 79,0%; 11,2 a 12,7 pontos); 
Insatisfatório (50,0 a 69,0%; 8 a 11,1 pontos); e Crítico 
(<50,0%; < 8 pontos). A análise foi realizada pelo 
aplicativo Excel 2003; e os resultados, representados 
em forma de quadro com as frequências relativas.

Para avaliar a classificação dos hospitais nos níveis 
I, II e III, comparou-se sua estrutura com os critérios 
definidos na Portaria no 2.529/04:9 a) Nível 1 – hospital 
de referência regional com unidade de emergência e 
leitos de UTI ou hospital geral, pediátrico, universitário 
ou de ensino com até 100 leitos – ; b) Nível II – hospital 
geral, pediátrico, universitário ou de ensino com mais 
de 100 e menos de 250 leitos, com ou sem unidade de 
emergência e leito de UTI, ou hospital especializado 
em doenças infecciosas com menos de 100 leitos – ; 
c) Nível III – hospital especializado em doenças 
infecciosas com mais de 100 leitos ou hospital geral 
com mais de 250 leitos, com unidade de emergência 
e leito de UTI. Informações referentes aos critérios 
utilizados pela SES-PE para classificação dos serviços 
foram repassadas pela Coordenação Estadual dos NHE.

Para contextualizar a forma de repasse do recurso 
do FNS para os hospitais e os elementos de despesas 
para os quais a verba poderia ser utilizada, foram 
consultadas as Portarias referentes aos repasses,9,11,18 
ebem como os gerentes dos núcleos avaliados.

Considerações éticas
A pesquisa teve a anuência da SES-PE e, submetida 

à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP, 

Noêmia Teixeira de Siqueira Filha e colaboradores
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Tabela 1  -  Matriz de julgamento para determinar o grau de implantação dos Núcleos Hospitalares de 
Epidemiologia que compõem a Rede de Hospitais de Referência no Estado de Pernambuco. 

 Brasil, 2008

Item avaliado Pt a P b PF c = Pt P 

Componente Estrutura
Estrutura física 1 1,5 1,5

Área física 0,5 − −
Instalações e tecnologias 0,5 − −

Recursos humanos 1 2 2
Equipe (quantidade e qualidade) 1 − −

Subtotal 2 3,5
Componente Processo

Regulamentação 1 1 1
Práticas operacionais I 1,5 2 3

Sistema de busca ativa para a detecção de DNC d 0,25 − −
Notificação e investigação de DNC d 0,25 − −
Analise e divulgação das informações do Sinan e 1 − −

Práticas operacionais II 0,5 1 0,5
Notificação imediata de doenças 0,5 − −

Práticas operacionais III 1,5 2 3
Divulgação de relatórios das DNC d 0,25 − −
Monitoramento e divulgação do perfil de morbimortalidade 0,25 − −
Monitoramento e capacitação para preenchimento de DO f e DNV g 0,25 − −
Monitoramento e avaliação de óbitos maternos e infantis 0,25 − −
Investigação de óbito por causa mal definida 0,25 − −
Investigação de surtos de DNC d no âmbito hospitalar 0,25 − −

Ensino 1 2 2
Capacitações sobre VEH h 0,5 − −
Campo de estágio em VEH h 0,5 − −

Pesquisa 1 1,5 1,5
Avaliação da VEH h 0,5 − −
Estudos epidemiológicos 0,5 − −

Gestão 1,5 1 1,5
Integração com o laboratório do hospital e com o Lacen i 0,3 − −
Fluxo com a farmácia do hospital 0,3 − −
Integração com o serviço de arquivo médico 0,3 − −
Parceria com CCIH,j registro hospitalar de câncer, CO k e gerência de risco 0,3 − −
Imunização de profissionais do serviço 0,3 − −

Subtotal 8 12,5

TOTAL 10 16

a) PT: pontuação

b) P: peso

c) PF: pontuação final

d) DNC: doença de notificação compulsória

e) Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação

f) DO: declaração de óbito

g) DNV: declaração de nascido vivo

h) VEH: vigilância epidemiológica hospitalar

i) Lacen: Laboratório Central de Saúde Pública do Estado

j) CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

k) CO: Comissão de Óbito.
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foi aprovada sob o nº 1.180/08 em consonância com 
as Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de 
Saúde. Todos os entrevistados assinaram um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Resultados

Na avaliação do grau de implantação do componen-
te Estrutura, os NHE melhor avaliados foram HR, HGV 
e HCP. No critério ‘estrutura física’, todos os núcleos 
obtiveram pontuação máxima na avaliação das instala-
ções/tecnologias, bem como possuíam espaço próprio 
dentro do hospital. O HR, o HGV e o HOF se destacaram 
por ocuparem salas amplas e bem divididas. 

No critério ‘recursos humanos’, o núcleo do HCP 
possuía quantidade de profissionais além do preconi-
zado, sendo a equipe formada por quatro profissionais 
de nível superior e dois de nível médio. O HR possuía 
uma equipe adequada, porém uma profissional de 
nível superior estava afastada das funções para cur-
sar doutorado. Havia déficit das seguintes categorias 
profissionais: nível médio no HAM, no HGV, no HOF e 
no HC; funções administrativas no HAM, no HGV, no 
HOF, no HC e no IMIP; e nível superior no HGV, no HOF 
e no IMIP. A coordenação dos núcleos era feita por 
enfermeira (HR) e médicos (demais núcleos), sendo 
todos qualificados para sua função.

No componente Processo, os núcleos melhor ava-
liados foram os do HCP, do HC, e do IMIP, sendo o pior 
resultado o do HAM. No critério ‘regulamentação dos 
núcleos’, todos os núcleos apresentavam regimento 
interno e estavam inseridos no organograma do hospital.

No critério ‘práticas operacionais I’, HR, HAM e HOF 
não realizavam busca ativa nos setores de emergência 
e ambulatório devido à grande demanda de pacientes 
nesses serviços. O HR não analisava nem divulgava os 
dados dos sistemas de informação e o HOF divulgava as 
informações consolidadas apenas para o próprio núcleo. 

No critério ‘práticas operacionais II’, todos os 
núcleos faziam a notificação imediata de doenças; no 
entanto, como o HR, o HAM e o HOF não realizavam 
busca ativa de DNC em todos os setores do hospital, 
algumas doenças de notificação imediata poderiam 
não ser detectadas. 

No critério ‘práticas operacionais III’, a elaboração 
e divulgação frequente de boletins epidemiológicos 
com retroalimentação do sistema e monitoramento do 

perfil de morbimortalidade do hospital eram atividades 
realizadas pelos núcleos do IMIP, do HC e do HCP. O 
HAM divulgava um relatório mensal contendo as infor-
mações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) e outro anual, este com os dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM); porém, com 
relação ao Sistema de Informação de Agravos de Notifica-
ção (Sinan), só eram analisadas as transmissões verticais 
de sífilis e HIV. Foi observado que o núcleo notificava 
mas não investigava outras DNC, razão porque o banco 
do Sinan se encontrava incompleto.

Com relação ao SIM, os comitês de óbito do HOF e 
do IMIP realizavam todas as atividades preconizadas: 
codificação da declaração de óbito (DO), alimentação 
do sistema informatizado e divulgação de relatórios. 
O núcleo do HR apenas avaliava a coerência de enca-
minhamento dos óbitos para o Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO) ou Instituto Médico Legal (IML). No 
HGV, no HCP, no HAM e no HC, os núcleos realizavam 
as atividades referentes ao SIM. Apenas o HGV e o HCP 
não investigavam os óbitos em mulheres de idade fértil 
e em menores de um ano de idade. 

No critério ‘atividades de ensino e pesquisa’, par-
ticularmente sobre as atividades de ensino, o HCP e 
o HAM não realizavam capacitações rotineiras em 
vigilância epidemiológica e controle de infecção hos-
pitalar para residentes admitidos no hospital. Todos os 
núcleos promoviam campo de estágio para estudantes 
de enfermagem. E sobre atividades de pesquisa, o HAM 
também não realizava estudos epidemiológicos sobre 
DNC no ambiente hospitalar.

No critério ‘gestão do setor’, os núcleos do HR, do 
HAM e do HGV relataram dificuldade na parceria com o 
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen) 
para o retorno dos resultados dos exames das DNC. O 
fluxo de informações com a farmácia era realizado, efeti-
vamente, pelos núcleos do HC, do HGV, do IMIP e do HCP.

Quanto à classificação do grau de implantação, 
os resultados foram: Satisfatório – IMIP, HC e HCP; 
Aceitável – HGV – ; Insatisfatório – HOF e HR – ; e 
Crítico – HAM (Figura 1).

Com relação à adequação da classificação dos 
NHE, os parâmetros normatizados não foram segui-
dos em cinco dos sete hospitais avaliados (Figura 2). 
Considerando-se a estrutura e o nível de complexidade 
dos hospitais IMIP, HGV, HOF, HAM, classificados como 
nível I, e do HC como nível II, esses serviços deveriam 
estar classificados como nível III. A seleção e classifi-
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Figura 2  -  Classificação dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia de acordo com os critérios da Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco e do Ministério da Saúde e adequação da classificação estadual 
com a ministerial. Brasil, 2008

Hospital
Características do hospital Classificação

Tipo de 
unidade Administração Especialidades UTI No de 

leitos MS/SES-PE Adequação

HAM a Hospital geral Estadual
Cirurgia; clínica; 

obstetrícia-
ginecologia

Adulto e 
neonatal 453 III/ I Não

HGV b Hospital geral Estadual

Cirurgia; clínica; 
pediatria clínica; 

reabilitação; 
tisiologia

Adulto 310 III/ I Não

HOF c Hospital geral Estadual
Cirurgia; clínica; 
pediatria clínica; 

psicologia
Adulto 360 III/ I Não

HR d Hospital geral Estadual Cirurgia; clínica; 
pediatria

Queimados, 
pediátrica e 

adulto
581 III/ III Sim

HC e Hospital geral Federal

Cirurgia; clínica; 
obstetrícia-
ginecologia; 

pediatria; psiquiatria; 
tisiologia; hospital-

dia

Adulto e 
neonatal 372 III/ II Não

IMIP f Hospital
especializado Privada

Cirurgia; clínica; 
obstetrícia-
ginecologia; 

pediatria geral e 
subespecialidades; 

psiquiatria; tisiologia; 
crônicos, hospital-dia

Neonatal, 
pediátrica e 

adulto
714 III/ I Não

HCP g Hospital
especializado Estadual Clínica; pediatria; 

hospital-dia Não possui 55 II/ II Sim

Fonte: http//www.cnes.datasus.gov.br 27

a) HAM: Hospital Agamenon Magalhães

b) HGV: Hospital Getúlio Vargas

c) HOF: Hospital Otávio de Freitas

d) HR: Hospital da Restauração

e) HC: Hospital das Clínicas

f) IMIP: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira

g) HCP: Hospital Correia Picanço

cação dos serviços foram sugeridas pela Coordenação 
Estadual dos Núcleos e pela Diretoria de Vigilância em 
Saúde do Estado, sendo definida pelo Secretário Esta-
dual de Saúde. Além dos critérios normatizados, foram 
considerados o nível de organização dos núcleos, a 
demanda do hospital e a disponibilidade de vaga em 
cada nível de classificação. Não há relato, por parte 
da SES-PE, de uma analise posterior da Secretaria de 
Vigilância em Saúde/MS sobre a adequação da clas-
sificação desses hospitais. Os serviços não passaram 
por qualquer mudança estrutural no período entre a 
inserção na Rede Nacional de Hospitais de Referência 
e a realização do presente estudo.

Com relação aos recursos do subsistema, o HC 
(administração federal) recebia o valor do FNS men-
salmente, podendo utilizá-lo apenas para compra de 
material de consumo. Para os demais serviços (admi-
nistração estadual), o FNS repassava o recurso à SES-PE, 
e esta para os hospitais. Os núcleos podiam comprar 
equipamentos, materiais permanentes e de consumo e 
contratar serviços de terceiros (pessoa jurídica). Esses 
hospitais recebiam o valor anual do recurso e tinham 
um prazo de 45 dias para utilizá-lo. Após esse período, 
o saldo restante poderia ser devolvido à SES-PE; e os 
hospitais, fazerem novas solicitações durante o ano. O 
IMIP não havia recebido o recurso referente ao ano de 
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2007 porque a mudança da razão social do hospital 
atrasou o processo de solicitação e repasse dos recur-
sos. Para o HCP, a compra de equipamentos e materiais 
permanentes ficava sob responsabilidade da SES-PE, 
visto que o hospital não é ordenador de despesa. 

Discussão

Comparando os resultados do estudo atual com os 
achados de Mendes e colaboradores,17 observou-se 
melhoria no grau de implantação dos núcleos do HR, 
do HC e do HGV. Já no HOF e no HAM, houve declínio 
na classificação final. O resultado mais divergente foi 
apresentado por este último núcleo, que passou de 
grau de implantação Satisfatório para Crítico (Figura 
2). O IMIP e o HCP não foram avaliados anteriormente.

No componente Estrutura, o HGV e o HR apresen-
taram consideráveis melhorias. Destaca-se que esse 
progresso está relacionado ao maior investimento 
dos recursos na aquisição de materiais de consumo, 
equipamentos e mobiliário. No tocante a recursos 
humanos, identificou-se maior empenho na qualifica-
ção das equipes. Além das capacitações promovidas 
pela SES-PE, os gerentes relataram a participação em 
eventos com a temática da vigilância epidemiológica, 
inclusive com a apresentação de trabalhos científicos. 
O mesmo empenho, entretanto, não foi identificado 
na ampliação da quantidade de profissionais. Como 
exemplos, destacam-se os núcleos do HAM e do HOF, 
onde houve evasão de técnicos qualificados, reper-
cutindo no declínio do grau de cumprimento desse 
critério (Figura 2). 

Problemas referentes ao componente Estrutura dos 
NHE vêm sendo identificados em outros estudos. Nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro-RJ, Brisse e Medronho19 identificaram insufi-
ciência de recursos humanos, déficit de profissionais 
com formação em Saúde Pública e carência de equipa-
mentos de informática. No Estado do Paraná, avaliação 
realizada pelo MS em dez núcleos da Rede Nacional 
de Hospitais de Referência identificou que 50,0% não 
dispunham de profissionais em quantidade adequada, 
30,0% funcionavam em espaço físico inadequado e 
30,0% estavam desativados.20

Com relação ao componente Processo, os avanços 
foram observados nos núcleos do HC e do HGV. No 
HR, a melhoria do componente Estrutura impactou 
no processo, porém não foi suficiente para mudança 

na classificação do grau de implantação desse compo-
nente. Já os núcleos do HOF e do HAM apresentaram 
declínio de desempenho (Figura 2).

A regulamentação dos NHE foi um avanço importan-
te observado no presente estudo. A formalização dos 
núcleos dentro do organograma do hospital, ligados 
diretamente à direção geral, deu visibilidade a seu 
potencial de assessoria à gestão, bem como possibi-
litou sua inserção na Rede Nacional de Hospitais de 
Referência. 

No critério ‘práticas operacionais I’, a não reali-
zação da busca ativa em todos os setores do hospital 
contribui para o aumento do índice de subnotificação. 
Outros agravantes são: alta demanda de pacientes nas 
grandes emergências; número limitado de profissio-
nais nos NHE para realização de busca ativa; e pouca 
disponibilidade dos profissionais de saúde que atuam 
na assistência para realizar a notificação de DNC. 
Em consonância com esses achados, destaca-se o 
estudo realizado por Duarte e França21 em hospitais 
públicos e conveniados ao SUS de Belo Horizonte-MG. 
A pesquisa identificou um subregistro de 37,0% dos 
casos de dengue no Sinan, no período entre 1997 e 
2002. As autoras destacaram o pouco entendimento 
por parte dos profissionais da assistência em realizar 
a notificação dos casos suspeitos. Em outro estudo, 
Escosteguy e colaboradores22 enfatizaram a importân-
cia do uso do Sinan no nível hospitalar como forma 
de melhorar a qualidade das informações. Os autores 
também relataram que a boa cobertura desse sistema 
está atrelada à eficiência da busca ativa no hospital.

No critério ‘práticas operacionais II’, o monitora-
mento do preenchimento das DO e a investigação de 
óbitos por causas mal definidas ainda não são ativida-
des institucionalizadas em todos os NHE. Considerando 
que Pernambuco todavia precisa melhorar a qualidade 
de alguns indicadores de mortalidade, a investigação 
desses eventos a partir de seu local de ocorrência é 
importante. Nesse sentido, Vanderlei e colaboradores23 
sugerem investimentos na estruturação de NHE para 
que esses serviços possam contribuir, de forma mais 
efetiva, para a melhoria desse indicador.

Outro aspecto é a ausência de divulgação periódica 
de boletins epidemiológicos por alguns núcleos. Esse 
quesito é relevante, uma vez que a retroalimentação 
do sistema auxilia na gestão e organização do serviço, 
subsidiando a avaliação das ações de prevenção e 
controle. O que ocorre com frequência, porém, é a 
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utilização da metodologia epidemiológica para melhor 
apresentação dos dados coletados. Esporadicamente, 
faz-se uma análise mais profunda, não se aproveitando 
todo o potencial explicativo da ocorrência das 
doenças.24

No critério ‘gestão’, o estudo indicou que não havia 
dificuldade na integração dos núcleos com os serviços 
de arquivo médico (SAME). Esse é um aspecto positivo, 
pois esse setor é uma importante fonte de informação. 
O mesmo não acontece em relação à CCIH, Comissão 
de Óbito, gerência de risco, farmácia e, principal-
mente, com o Lacen. A articulação com esses setores 
é considerada fundamental para o bom desempenho 
das atividades dos núcleos.

Com relação aos recursos financeiros, a classificação 
inadequada em cinco dos sete núcleos avaliados impede 
que o repasse seja compatível com a estrutura dos hospi-
tais. Os resultados também apontam para a necessidade 
de revisar a classificação, desburocratizar o repasse de 
recursos e aperfeiçoar seu gasto. A limitação de seu 
uso em alguns elementos de despesa e a inconstância 
na periodicidade do repasse impedem que problemas 
como adequação da equipe de trabalho, sejam resol-
vidos com agilidade. Ademais, a Portaria no 204/07,18 
que regulamenta o financiamento e a transferência de 
recursos para o SNVEH, não refere os elementos de 
despesa em que os recursos podem ser gastos.

O estudo indica que o SNVEH não está implantado 
na totalidade dos núcleos. Os maiores avanços foram 

observados na aquisição de tecnologias, regulamen-
tação e desenvolvimento de práticas de pesquisa. Po-
rém, ainda persistem dificuldades na coleta, análise e 
divulgação das informações, principalmente devido ao 
número limitado de profissionais lotados nos núcleos. 
O estudo sinaliza a necessidade de implantação de 
políticas para contratação e fixação de profissionais 
qualificados, divulgação das atividades dos NHE nos 
hospitais e no próprio subsistema de vigilância epide-
miológica, ampliação e maior eficiência na utilização 
dos recursos financeiros e criação de estratégias de 
mobilização para promover maior integração e troca 
de experiências exitosas entre os NHE. 

Quanto à metodologia avaliativa, evidencia-se 
a necessidade de institucionalização dessa prática 
para fornecer subsídios à periódica reformulação do 
subsistema e consequente melhoria dessa intervenção. 
Ressalta-se que a avaliação deve ser exercida por todos 
os autores envolvidos no planejamento e na execução 
do programa.25,26
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Resumo
Objetivo: o estudo avaliou a qualidade das notificações de casos agudos de doença de Chagas registrados no sistema de in-

formação utilizado pela vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no período de 2005-2008. 
Metodologia: para avaliação dos registros do sistema de vigilância, adotaram-se as diretrizes do Center for Disease Control and 
Prevention dos Estados Unidos da América; e para definição e encerramento dos casos, os critérios preconizados pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde. Resultados: o Sistema de Informação para a vigilância da doença de Chagas é 
complexo, pouco flexível, com baixa aceitabilidade e, de modo geral, com baixa qualidade dos dados; dos 992 casos notificados no 
período, 12 (1,2%) apresentavam exame parasitológico direto positivo, critério de confirmação de caso, porém foram descartados 
em análise posterior por se tratar de casos crônicos; a completitude de preenchimento da maioria dos campos das fichas analisadas 
foi qualificada entre regular e baixa. Conclusão: é necessária a sensibilização e treinamento dos profissionais da saúde, além de 
maior integração dos setores responsáveis pelo fluxo de informações, para melhoria da qualidade do registro das notificações, 
possibilitando a definição de ações de vigilância e estratégias de controle da doença.

Palavras-chave: doença de Chagas; vigilância epidemiológica; avaliação; saúde pública. 

Summary
Objective: this work aims to evaluate the quality in the registration of acute Chagas disease cases reported to the epide-

miologic surveillance of the State of Minas Gerais, Brazil (2005-2008). Methodology: to evaluate the surveillance system 
registers, the study followed guidance of the Center for Disease Control and Prevention/United States of America; and to 
define and conclude cases, criteria established by the Health Surveillance Secretariat/Ministry of Health of Brazil. Results: 
the surveillance system for Chagas disease is complex, inflexible, with low acceptance, and unsatisfying quality of data; from 
a total of 992 acute cases reported in our given timeframe, only 12 (1.2%) had a positive direct parasitological examination, 
the defined criteria which single the disease out; however, all the reported cases were, in fact, chronic cases; the majority 
of fields showed regular to low completeness. Conclusion: it is recommended to invest on training and raising awareness 
of health professionals in order to improve quality in reports` registration, which makes possible to define strategies and 
actions for controlling the disease.

Key words: Chagas disease; epidemiological surveillance; evaluation; public health.
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Introdução

A doença de Chagas, também conhecida como 
Tripanossomíase americana, uma doença de curso 
clínico bifásico (agudo e crônico), representa im-
portante modelo para reflexão da determinação social 
do processo de adoecimento no contexto da América 
Latina.1,2 Embora a incidência da doença no continente 
americano tenha-se reduzido em cerca de 70,0% nos 
últimos 30 anos, estima-se que, nas Américas Central 
e do Sul, ainda existam cerca de oito a nove milhões 
de pessoas infectadas e 25 milhões sob risco de infec-
ção.3,4 No Brasil, no ano de 2011, a doença de Chagas 
representa a quarta causa de morte entre as doenças 
infecto-parasitárias e estima-se a existência de três 
milhões de infectados, sendo a faixa etária acima de 
45 anos a mais acometida.5 A endemia apresenta im-
portante impacto econômico devido às complicações 
que causa à saúde do ser humano.1,6,7   

A fase aguda da doença se estabelece logo após a 
infecção pelo Trypanossoma cruzi no homem e em 
vários mamíferos, que pode ou não ser identificada 
e evoluir para a cronificação se não for tratada com 
medicamentos específicos.8,9 Essa fase define-se, ba-
sicamente, pela alta parasitemia detectável por exame 
microscópico direto do sangue a fresco ou do creme 
leucocitário. Após a terceira semana de infecção, 
pode-se utilizar os métodos sorológicos indiretos, 
por diferentes técnicas, para detecção de anticorpos 
da classe IgG (imunidade a eventos crônicos).10,11 
Deve-se considerar, entretanto, a possibilidade de 
reações cruzadas com outros agravos, produzindo 
resultados falso-positivos.11,12 A detecção isolada de 
IgM (imunidade a eventos agudos) não apresenta alta 
sensibilidade para a detecção de casos agudos; porém, 
quando associada a critérios clínico-epidemiológicos, 
pode auxiliar na confirmação da infecção.11  

Quando diagnosticada e adequadamente tratada, a 
doença de Chagas aguda (DCA) pode atingir proporções 
de cura que variam entre 30,0 a 90,0%, nas casuísti-
cas mais conhecidas.1,2,13,14 Em 2005, considerando 
o quadro epidemiológico atual da doença de Chagas 
no Brasil e os padrões de transmissão em cada área 
geográfica, o Consenso Brasileiro referendou a revisão 
da metodologia para a vigilância epidemiológica da 
doença.10 Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (SVS/MS) apontam que, entre 
2005 e 2007, um total de 330 casos agudos foi con-

firmado no país, com maior incidência na região da 
Amazônia Legal.5 No Estado de Minas Gerais, a análise 
dos dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES/MG) também revelou incremento dos casos 
notificados de DCA entre os anos de 2005 e 2008.15 

A informação sobre casos de DCA é feita por 
notificação compulsória e imediata ao Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a partir 
de dados clínicos e epidemiológicos sugestivos. Os 
casos devem ser comunicados no prazo de 24 horas 
após a suspeição inicial e deverão ser confirmados 
pelos procedimentos laboratoriais mencionados em 
epígrafe. Em 25 de janeiro de 2011, foi publicada a 
Portaria n° 104, que define as terminologias adotadas 
pela Legislação nacional, a relação de doenças, agra-
vos e eventos de notificação compulsória pela Saúde 
Pública em todo o território nacional e estabelece 
fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições dos 
profissionais e serviços de saúde.5,9,6     

O Sinan foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde 
no início da década de 1990. Seu objetivo é padronizar 
os conceitos de definição de caso e a transmissão de 
dados a partir de organização hierárquica baseada 
nas três esferas de governo. O sistema veio possibili-
tar o acesso mais fácil à base de dados necessários à 
análise epidemiológica e a disseminação rápida dos 
dados gerados na rotina da vigilância epidemiológica 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).9,17,18 Atualmente, 
o Sinan constitui um instrumento relevante no auxílio 
ao planejamento das ações de saúde, definição das 
prioridades de intervenção e avaliação do impacto das 
medidas adotadas.18,19

Os sistemas de informações em saúde são essen-
ciais para a modernização dos serviços.5 A avaliação 
da qualidade desses sistemas tem por finalidade 
assegurar que questões prioritárias de Saúde Pública 
sejam monitoradas eficiente e efetivamente, além de 
contribuir para o aprimoramento dos instrumentos de 
coleta dos dados.20 

O Sinan foi desenvolvido no início da 
década de 1990 pelo Ministério da Saúde 
com o objetivo de padronizar os conceitos 
de definição de caso e a transmissão de 
dados a partir da organização hierárquica 
das três esferas de governo.

Vigilância epidemiológica da doença de Chagas aguda

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):317-325, jul-set 2011



319 

Segundo a SVS/MS, contudo, as informações obtidas 
e consolidadas pela vigilância epidemiológica por 
meio da notificação compulsória não têm permitido 
dimensionar a real situação da DCA no país. Somado 
a isso, reconhece-se a baixa qualidade das bases de 
dados de DCA no Sinan.21 Para o aprimoramento do 
sistema de vigilância da DCA, é necessário que os pro-
fissionais de saúde tenham a percepção da importância 
da qualidade dos registros.

Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade 
dos registros obtidos pelo sistema de vigilância epi-
demiológica dos casos de DCA no Estado de Minas 
Gerais, notificados pelo Sinan no período de 2005 a 
2008. Até o momento da divulgação dos resultados 
e conclusões aqui apresentados, não há publicações 
sobre a avaliação da qualidade dos dados do Sinan 
no que se refere à doença de Chagas, o que justifica e 
torna relevante o presente estudo. 

Metodologia

Trata-se de estudo descritivo das notificações de 
DCA no Estado de Minas Gerais, baseado em dados 
secundários obtidos pela SES/MG. Para avaliar a quali-
dade dos registros, foram consideradas as notificações 
de DCA realizadas no período de 2005 a 2008. No 
ano de 2007, houve um acréscimo de 59 para 70 no 
número de variáveis a serem preenchidas na ficha de 
investigação e, portanto, para algumas análises, foram 
considerados dois períodos separadamente: 2005 a 
2006; e 2007 a 2008. Os dados foram obtidos a partir 
das fichas de investigação epidemiológica de casos 
de DCA notificados ao Sinan-DCA/MG. Para comple-
mentação das informações, foram obtidos resultados 
sobre exames realizados na Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), que integra a rede de laboratórios de Saúde 
Pública e é referência nacional para sorologia da 
doença de Chagas.

A metodologia de avaliação foi baseada nas diretri-
zes do Center for Disease Control and Prevention dos 
Estados Unidos da América (CDC/USA), contemplando 
a) a descrição do sistema e seus componentes espe-
cíficos e b) a análise de atributos qualitativos (simpli-
cidade, flexibilidade e aceitabilidade) e quantitativos 
(sensibilidade, valor preditivo positivo, representa-
tividade e oportunidade) relativos à qualidade dos 
dados.20 Variáveis demográficas, epidemiológicas, 
clínicas, laboratoriais e de conclusão dos casos foram 

selecionadas para compor a análise dos atributos dos 
casos de DCA notificados (suspeitos e confirmados). 
Foi realizada análise descritiva por meio das distribui-
ções de frequências e proporções. 

Casos confirmados de DCA, obtidos no Sinan-DCA/
MG e referentes aos anos de 2005 e 2006 foram com-
parados com os dados disponíveis na base Sinan-DCA/
MG para o mesmo período. Os anos de 2007 e 2008 
ainda não estavam disponíveis no banco nacional, 
quando da realização desta pesquisa. 

A classificação final da DCA informada na ficha 
digitada – Sinan-DCA/MG – foi refeita com base em 
critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais 
preconizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério de Saúde (SVS/MS). 

Inicialmente, foram classificados como casos de 
DCA aqueles que apresentavam exames parasitológi-
cos diretos (gota espessa ou exame direto a fresco) 
positivos e/ou exame sorológico de marcador de 
fase aguda (anti-IgM) positivo, complementados 
pelos critérios descritos pelo Ministério de Saúde, 
a saber: a) Caso suspeito – paciente com quadro 
febril prolongado (mais de sete dias) e que apre-
sente esplenomegalia ou acometimento cardíaco 
agudo, residente ou visitante de área com registros 
de triatomíneos, ou que tenha recebido transfusão 
de sangue –;11 b) Caso confirmado: paciente que 
apresente Trypanosoma cruzi circulante no sangue 
periférico, identificado por meio de exame parasi-
tológico direto, com ou sem presença de sinais e 
sintomas, ou paciente com sorologia positiva para 
anticorpos IgM anti-T. cruzi na presença de evidên-
cias clínicas e epidemiológicas indicativas de DCA.11 
Pela conferência de listas de notificações com os 
nomes dos pacientes ou de suas mães ordenados 
alfabeticamente, verificou-se a presença de possíveis 
duplicidades na base de dados. 

No cumprimento dos parâmetros indicados pelo 
Sinan, a completitude dos dados foi definida pelo 
critério de preenchimento, a saber: Excelente – igual 
ou superior a 90,0% –; Regular – 70,0 a 89,0% –; e 
Baixo – abaixo de 70,0%, A base de dados utilizada 
encontrava-se atualizada: já haviam transcorrido 60 
dias, tempo preconizado pelo Ministério de Saúde para 
o encerramento oportuno das investigações.

O programa computacional utilizado para conso-
lidar e analisar os dados foi o SPSS, versão 17.0, de 
2008. 

Olinda Francisco Muguande e colaboradores
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Considerações éticas
O estudo foi aprovado pela Superintendência de 

Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais e pela Câmara do Departamento de Me-
dicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Foram utilizados 
somente dados secundários, garantindo o sigilo das 
informações individuais.  

Resultados

Entre 2005 e 2008, 992 casos suspeitos de DCA 
foram notificados aos serviços de vigilância epidemio-
lógica em 117 municípios de Minas Gerais, 13,7% do 
total de municípios mineiros. A distribuição dos casos 
notificados quanto ao sexo foi semelhante, foi consta-
tada ligeira predominância (53,3%) da cor branca e 
a idade média foi de 36 anos; 60,0% dos casos eram 
maiores de 30 anos e 61,0% apresentavam nível fun-
damental de escolaridade.   

Em relação aos fatores de risco para DCA, 51,0% 
das fichas informavam vestígios intradomiciliares do 
vetor e 61,0% negavam uso de sangue, hemoderi-
vados ou manipulação de material contaminado. O 
provável mecanismo de transmissão foi registrado 
em 20,0% dos casos, sendo predominante a via ve-
torial. Observando-se o campo ‘Evolução’, embora 
estivesse preenchido em apenas 40,0% das fichas, 

verificou-se que 2,7% dos pacientes evoluíram para 
óbito. 

A febre, principal sintoma para casos suspeitos de 
DCA, foi assinalada em 33,9% das notificações. Ou-
tros sinais e sintomas, como chagoma de inoculação, 
meningoencefalite, esplenomegalia e gânglios, foram 
observados em menos de 1,0% dos casos. A presença 
de arritmia, frequente na cardiopatia crônica, foi o 
item mais assinalado: 13,7%. 

A Figura 1 resume as características do Sinan-DCA/
MG em relação aos atributos quantitativos e qualitativos 
analisados. Observou-se inconsistência e incoerência 
entre as categorias assinaladas: a proporção de casos 
sem realização de exames para diagnóstico laboratorial 
foi maior que a de casos confirmados por critério 
laboratorial adequado.

Em 2007, houve alteração da ficha de notificação 
padronizada, desde então designada SinanNET, dispo-
nibilizada pela SES/MG às secretarias municipais de 
saúde (SMS). Verificou-se que menos da metade das 
fichas analisadas apresentou percentuais de 100,0% de 
completitude para os campos de identificação, em todo 
o período analisado. As variáveis ‘Bairro’, ‘CEP’, ‘Telefo-
ne’, ‘Numero de Cartão de SUS’, ‘Distrito’, ‘Logradouro’ 
(Rua, Avenida) e ‘Ponto de referência’ foram as menos 
preenchidas. Observou-se uma variação de 0,0 a 20,0% 
na completitude dessas variáveis, apesar de serem con-
sideradas essenciais para a entrada de dados no sistema. 

Figura 1  -  Indicadores de desempenho do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) da doença 
de Chagas aguda no Estado de Minas Gerais. Brasil, 2005 a 2008

Indicadores de desempenho

Atributos qualitativos Atributos quantitativos

Simplicidade

Baixa                   
Grande número de dados 
necessários para se estabelecer 
um diagnóstico

Sensibilidade
Supõe-se baixa 
Excesso de resultados ignora-
dos de exames laboratoriais

Flexibilidade

Baixa  
Baixo preenchimento das 
variáveis acrescentadas na 
nova ficha introduzida em 
2007/2008

Valor preditivo positivo

Supõe-se baixa  
Pequena proporção de casos 
confirmados no sistema (7,2%) 
em relação ao notificados

Aceitabilidade

Baixa  
Completitude variou de baixa 
a regular
Desconhecimento nos critérios 
de confirmação dos casos

Representatividade

Supõe-se baixa  
Somente 11,7% dos municípios 
do estado notificaram casos 
suspeitos de DCA

Qualidade dos dados
Baixa                                                  
Completude variou de baixa a 
regular

Estabilidade
Supõe-se baixa 
Vários campos de ficha de 
investigação não preenchidos

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan 
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Para as variáveis relacionadas aos possíveis vínculos 
com a DCA (antecedentes epidemiológicos e mani-
festações clínicas), os percentuais de preenchimento 
variaram de baixo a regular: de 30,0 a 97,0% para 
dados epidemiológicos; e de 25,0 a 44,0% para dados 
clínicos. A mais baixa percentagem de preenchimento 
para dados clínicos foi observada em 2008, quando 
menos de 30,0% dos campos referentes foram preen-
chidos – incluindo a resposta ‘Ignorado’, que indica 
ausência de informação sobre sinais e sintomas no 
caso notificado. Para o registro da presença ou au-
sência de febre, um dos critérios para a suspeita de 
DCA, esperava-se maior completitude dos dados, fato 
não observado. 

Entre os itens fundamentais para a definição de 
DCA, como o exame parasitológico direto, também se 
observou baixo percentual de preenchimento: apesar 
de mais elevado no período de 2007 a 2008 – variando 
de 22,6 a 25,4% –, esse item ainda se configura como 
de baixa completitude. Um paradoxo encontrado foi o 
aumento do número de exames realizados entre 2007 e 

2008, embora com baixa proporção de preenchimento 
completo – variando de 24,0 a 58,0% – e predomínio 
de respostas ignoradas. Não houve registro das datas 
de solicitação dos exames subsequentes. Para o cam-
po relacionado com o modo provável de infecção, a 
proporção de completitude também foi baixa, princi-
palmente no período 2007-2008, não ultrapassando 
15,0% das fichas analisadas. 

Na análise do banco de dados, constatou-se a pre-
sença de variáveis que não figuram na ficha do Sinan, 
totalizando, respectivamente, 99 e 122 para o período 
de 2005-2006 e 2007-2008, contra os 59 e 70 na ficha 
original. Exemplos das variáveis acrescidas no banco 
informatizado são: ‘Regional de notificação’; ‘Semana de 
notificação’; ‘Semana dos primeiros sintomas’; ‘Regional 
de residência’; ‘Número de lote’; ‘Fonética’; e ‘Soundex’. 
A maioria destas variáveis não se encontrava preenchida.

Entre os 992 casos notificados no período, somente 
126 (12,7%) pacientes realizaram a pesquisa direta 
do parasito, principal critério de confirmação do caso 
(Tabela 1).

Tabela 1  -  Resultados dos exames realizados para o diagnóstico etiológico de doença de Chagas aguda no 
Estado de Minas Gerais. Brasil, 2005-2008

Tipo de exame N %

Gota espessa ou parasitológico direto

Positivo 12 1,2

Negativo 114 11,5

Não realizado/ Ignorado 866 87,3

Xenodiagnóstico

Positivo 2 0,2

Negativo 96 9,7

Não realizado/Ignorado 894 90,1

Hemocultura

Positivo 33 3,3

Negativo 141 14,2

Não realizado/ Ignorado 818 82,5

Imunofluorescência indireta (IgM anti-T cruzi)

Positivo 56 5,6

Negativo 542 54,6

Não realizado/ Ignorado 394 39,7

Elisa (IgM anti-T. cruzi)

Positivo 32 3,2

Negativo 503 50,7
Não realizado/Ignorado 457 46,1

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan
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Do total de casos analisados no Sinan-DCA/MG, 
apenas 12 (1,2%) cumpriram, a priori, os critérios 
de DCA e 12,3% dos casos notificados foram con-
siderados inconclusivos/ignorados. Ressalte-se, que 
mesmo entre os 72 casos inicialmente confirmados 
no Sinan-DCA/MG, quatro (5,0%) tiveram exame 
parasitológico direto negativo e resultado sorológico 
positivo detectado apenas por anticorpos IgM anti-T. 
cruzi, além de febre (Tabela 1). Todos esses casos 
foram descartados por não apresentarem evidências 
clínicas e epidemiológicas de DCA. 

Verificou-se que 866 (87,3%) fichas não permi-
tiram avaliação conclusiva dos critérios definidores 
de caso. Dessas, 47,0% não preenchiam o critério 
estabelecido pelo Ministério da Saúde e em 53,0%, os 
itens necessários para a confirmação do caso estavam 
registrados como ignorados.  

A revisão dos 12 casos inicialmente considerados 
como confirmados pela presença de exame parasito-
lógico positivo foi realizada com base nas informações 
clínico-epidemiológicas para o período de estudo, e 
nos resultados fornecidos pela Funed. Verificou-se a 
ocorrência de erros de digitação de campo. Conclui-
se, portanto, que não houve qualquer caso de DCA em 
Minas Gerais, no período.   

Discussão 

Nos últimos quatro anos, segundo a SVS/MS, não 
houve comprovação da ocorrência de DCA no Estado 
de Minas Gerais. Da mesma forma, o presente estudo 
constatou que, após revisão dos casos notificados no 
período analisado (n=992), em nenhum deles foi 
confirmado o diagnóstico de DCA, o que corrobora a 
informação disponível no Portal Nacional de Saúde.5

Dados recentes estimam que a incidência da DCA 
no Brasil foi menor do que 0,5% por 100.000 habi-
tantes,22 demonstrando que o risco representado pela 
doença de Chagas foi reduzido.1 Não obstante, tem-se 
afirmado que a falta de diagnóstico de casos de DCA 
pela vigilância epidemiológica pode refletir não uma 
situação de controle e sim baixa sensibilidade para 
identificação de novos casos, exacerbada pela história 
natural da doença em que predomina a fase aguda oli-
go ou assintomática.13 Nesse caso, poderia haver uma 
subestimativa da magnitude e ônus da endemia, com 
sublocação de recursos e planejamento inadequado 
de ações para seu enfrentamento.9 

Com relação aos casos analisados neste estudo, 
os resultados obtidos conflituam com o preconizado 
para suspeição e encerramento dos casos de DCA. Um 
exemplo disso é a pequena proporção de referências 
à ocorrência de febre. De acordo com a literatura, 
em casos descritos de DCA aparentes ou inaparentes, 
a febre seria um achado constante, especialmente de 
quadros febris prolongados.22-24 No presente estudo, 
entretanto, esse sintoma não foi relatado na maior 
parte dos casos notificados, os quais, marcadamente, 
revelaram o predomínio de arritmias e sinais de in-
suficiência cardíaca congestiva (ICC) típicos da fase 
crônica.5 A baixa frequência de febre nos casos revistos 
reforça a importância do correto diagnóstico, fator 
diferencial dos casos de outras endemias prevalentes 
da região que apresentem manifestações similares às 
da DCA, como leishmaniose visceral, malária, toxo-
plasmose, mononucleose infecciosa e esquistossomose 
aguda. O resultado do diagnóstico final é digitado no 
Sinan sem qualquer mecanismo de validação interna 
por parte do sistema, principalmente quanto à incon-
sistência das variáveis clínicas e laboratoriais presentes 
no próprio banco de dados.

O grau de completitude dos dados de notificação 
pode ser influenciado pelos serviços de diagnóstico 
disponíveis, medidas de controle em funcionamento, 
além dos interesses, recursos e prioridades das auto-
ridades responsáveis pelo controle da doença e pela 
vigilância em Saúde Pública.25 Um importante achado 
foi a reduzida completitude das fichas de investigação 
epidemiológica da DCA, cuja classificação, baixa para 
a maioria dos campos, e digitação errônea dos dados 
comprometeram a análise. A proporção de respostas 
desconhecidas ou em branco nas fichas analisadas 
pode ser considerada uma medida direta da qualidade 
dos dados; e indireta, da capacitação técnica dos pro-
fissionais responsáveis pelo preenchimento. Observou-
se completitude regular a excelente dos dados apenas 
para algumas variáveis relacionadas à identificação. 
Paradoxalmente, a grande maioria dos profissionais 
de saúde considerou a ficha de investigação clara e de 
preenchimento simples. Concorda-se com Laguardia e 
colaboradores, que apontam a deficiência na abran-
gência e qualidade dos dados decorrente do fato de a 
maioria dos profissionais de saúde no país considerar 
o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados 
uma atividade meramente burocrática, de importância 
secundária.26 A ausência de informações laboratoriais 
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adequadas no Sinan pode traduzir tanto a inadequação 
na realização do exame como possíveis falhas na coleta 
de dados por parte dos profissionais de saúde durante 
o registro de atendimento, na investigação ou, ainda, 
no momento da digitação no sistema.18 

A ausência de registros sobre dados epidemioló-
gicos, clínicos e de respostas laboratoriais interfere 
negativamente na avaliação adequada dos dados, de 
acordo com critérios preconizados pelo Ministério da 
Saúde para confirmação. Essa situação pode gerar a 
não detecção oportuna de surtos, como aconteceu no 
Estado de Santa Catarina, e também de casos agudos, 
a exemplo do ocorrido na região Norte do país.5 No 
período de 2005 a 2008, segundo informações da Ge-
rência Estadual do Programa de Controle da Doença de 
Chagas, as Gerências Regionais de Saúde – GRS – não 
possuíam profissionais habilitados para a realização do 
diagnóstico parasitológico em nível local. O primeiro 
treinamento foi realizado pela Funed no ano de 200915 
e, muito provavelmente, os registros de exames parasi-
tológicos positivos no banco de Sinan-DCA/MG podem 
ser decorrentes do preenchimento equivocado das 
fichas. É fundamental, portanto, que os profissionais 
de saúde entendam que a ausência de registros refe-
rentes aos exames laboratoriais específicos para DCA 
compromete o encerramento oportuno dos casos.25  

A baixa completitude nas variáveis acrescentadas 
na ficha de investigação do agravo adotada a partir de 
2007 (SinanNET) pode ser devida ao volume expres-
sivo de campos, o que acarreta o não preenchimento 
das respectivas variáveis, ou sua substituição pela ca-
tegoria ‘Sem informação’.25 Laguardia e colaboradores 
observaram que a carência de estudos qualitativos e 
quantitativos de avaliação do Sinan, possivelmente, 
contribui para o acréscimo de variáveis nas fichas de 
investigação dos agravos. Ainda segundo esse autor, 
os avanços alcançados pelo sistema de informações 
de saúde informatizado não foram antecedidos por 
discussões técnicas mais profundas que pudessem 
orientar os gestores sobre estratégias de manejo.26 

As principais falhas observadas foram a ausência de 
preenchimento de variáveis essenciais para a definição 
de caso e a presença de inconsistências que compro-
metem o encerramento oportuno e correto dos casos. 
Um exemplo são as notificações sem registro do resul-
tado laboratorial e dos sinais e sintomas sugestivos de 
DCA, a despeito do critério de confirmação registrado. 
O estudo permite inferir o desconhecimento dos 

profissionais em relação ao agravo e certo descaso 
no preenchimento dos instrumentos de notificação. 
Contudo, qualquer que seja a explicação, os achados 
não deixam dúvidas: é mister melhorar a qualidade dos 
registros da vigilância epidemiológica da DCA como 
instrumento de apoio ao planejamento das ações.26 

O Sinan dispõe de rotinas específicas para alteração 
de registros de casos de DCA notificados, além de fer-
ramentas que facilitam a identificação e correção de 
possíveis duplicidades, de acordo com as normas da 
vigilância epidemiológica.21 Esses procedimentos não 
foram executados com a devida freqüência pelos usu-
ários do sistema nos diferentes níveis informatizados, 
nos anos de 2005 e 2006. Pressupõe-se, entretanto, 
que essas rotinas vêm sendo executadas atualmente, de 
maneira regular e adequada, visto o reduzido número 
ou ausência de duplicidades observadas em 2007 e 
2008, especialmente na esfera municipal.5,21 

Este estudo mostrou certo descaso dos profissionais 
de saúde com o preenchimento das fichas de notifica-
ção de DCA, o que pode ser parcialmente explicado 
pela baixa valorização e retroalimentação das infor-
mações registradas no sistema.25 A maior integração 
entre as diferentes esferas da Saúde Pública poderia 
aumentar o fluxo de informações e, assim, auxiliar na 
solução de problemas como duplicidade de registros 
e encerramento inadequado dos casos.9

Os resultados aqui apresentados indicam que, 
apesar de ter sido criado para orientar as ações de 
controle das doenças nos diferentes níveis do SUS, o 
Sinan tem se limitado a ser um sistema de registro, flu-
xo de informações e tabulação de dados sobre doenças 
de notificação obrigatória, como a DCA. Não obstante 
a ocorrência de novos casos de DCA ter diminuído no 
Estado de Minas Gerais, evidenciaram-se dificuldades 
por parte dos profissionais de saúde para o diagnóstico 
de caso suspeito da DCA por desconhecimento dos 
critérios mínimos para iniciar a investigação.

Com o propósito de aprimorar a qualidade e 
a confiabilidade da vigilância epidemiológica da 
DCA, é fundamental investir na capacitação dos 
profissionais responsáveis pelo preenchimento das 
fichas de notificação. A ausência dessa qualidade e 
confiabilidade do sistema foi um fator limitante para 
a análise mais adequada dos dados considerados 
neste estudo. A obtenção de dados com qualidade 
é condição essencial para que o sistema de saúde 
detecte falhas e formule propostas de intervenção, 
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pela continuidade do controle do agravo e aperfei-
çoamento da vigilância. 

Novos estudos são necessários para entender as pos-
síveis causas associadas à baixa qualidade das bases de 
dados e identificar as ferramentas mais adequadas a sua 
correção, de modo a garantir que as informações utili-
zadas pelos gestores possibilitem a definição de políticas 
públicas e planejamento de ações de maneira eficiente.

A vigilância epidemiológica tem, como pressupos-
to, que os dados de notificação forneçam informações 
sobre morbidade próximas à realidade vivida pela 
população.17,21 Conclui-se pela necessidade de me-
lhorar a qualidade da informação que é repassada 
para a base de dados nacional do Sinan, para sub-
sidiar as ações de controle e prevenção da doença 
de Chagas aguda.

Vigilância epidemiológica da doença de Chagas aguda
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Resumo
Objetivo: identificar os principais aspectos sociodemográficos e clínicos de portadores da forma hepatoesplênica da esquis-

tossomose em pacientes atendidos em Hospital Universitário de Recife, capital do Estado de Pernambuco, Brasil, no período de 
setembro de 2008 a março de 2009. Metodologia: estudo descritivo do tipo ‘série de casos’; os casos foram diagnosticados por 
ultrassonografia de abdome, confirmando fibrose periportal e esplenomegalia. Resultados: comprovou-se faixa etária de maior 
ocorrência da doença entre 51 e 60 anos, sendo 61% no sexo feminino; sugere-se um aumento do número de casos oriundos de 
Recife (20,1%) – comparando-se com estudos anteriores – em que cinco desses casos eram nascidos na cidade, além de casos 
procedentes de Jaboatão dos Guararapes (11,9%); hemorragia digestiva alta (HDA) foi encontrada em 61,6% dos casos e 16 pa-
cientes não foram tratados previamente para esquistossomose. Conclusão: o estudo demonstrou o aparecimento da forma grave 
da doença no litoral e Região Metropolitana de Recife, bem como a gravidade desses casos pela alta frequência de episódios de 
HDA, mostrando a necessidade de vigilância contínua dos programas de controle.

Palavras-chave: esquistossomose mansoni; forma hepatoesplênica; epidemiologia; hematêmese.

Summary
Objetive: identify the main clinical and social demographic aspects of the hepatosplenic form of schistosomiasis in 

patients attended at the University Hospital in Recife, capital of the State of Pernambuco, Brazil, between september 2008 
and march 2009. Methodology: a cross sectional study; the cases were diagnosed by abdominal ultrasound, confirming 
periportal fibrosis and splenomegaly. Results: the occurrence of the disease proved to be high in the age group from 51 to 60 
years, presenting 61% of female gender; implies an increase in the number of serious cases arising from Recife (20.1%) in 
comparison with previous studies, of which 5 been born in the city and more cases coming from Jaboatão dos Guararapes 
(11.9%); upper digestive bleeding (UDB) was confirmed in 61.6% of the cases, and 16 patients were not treated for schisto-
somiasis previously. Conclusion: this study demonstrates the appearance of this disease in the coast and in the Metropolitan 
Area of Recife, as well as the seriousness of these cases due to the high frequency of UDB episodes, indicating the need for 
efficient control programs and continuous vigilance.

Key words: Schistosomiasis mansoni; hepatosplenic form; epidemiology; hematemesis.

* Baseado na dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Pernambuco, em 2009.
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Introdução

A esquistossomose mansoni não pode ser entendida 
apenas como um fenômeno biológico individual senão 
também como evento que ocorre dentro de contextos 
sociais específicos. Nessa lógica, deve-se considerar 
a endemia em um contexto ampliado, observando as 
diferentes dimensões (política, econômica e social) 
envolvidas nesse processo e não considerá-la simples-
mente como uma doença tropical.1-3

Constituindo grande problema de Saúde Pública, 
essa endemia está associada à pobreza e ao baixo 
desenvolvimento econômico que gera a necessidade 
de utilização de águas naturais contaminadas para o 
exercício da agricultura, trabalho doméstico e lazer.4

As precárias condições socioeconômicas, as dificul-
dades de acesso aos serviços de saúde, os movimentos 
migratórios e as más condições de tratamento de água 
e esgoto constituem os principais fatores para trans-
missão da esquistossomose em áreas endêmicas. A 
disseminação dos hospedeiros intermediários, a falta 
de educação em saúde e a cronicidade da doença têm 
facilitado, ademais, a progressão da doença para suas 
formas mais graves.3,5-7

No Brasil, não houve sucesso na interrupção da 
transmissão, tampouco na redução da prevalência a 
um nível inferior a 5,0%. Na Região Nordeste, concen-
tram-se as prevalências mais elevadas.8 Fatores bio-
lógicos, sociais, políticos e culturais têm contribuído 
para a formação de quadros endêmicos específicos.9

O aumento da esquistossomose urbana no Nordeste 
do Brasil e em outras regiões do mundo mostra que 
ela ainda é uma ameaça constante para os países em 
desenvolvimento.4 Em Pernambuco, que ocupa o 3° 
lugar em prevalência na Região Nordeste, a endemia 
está presente basicamente em áreas que circundam a 
faixa litorânea, correspondendo à chamada Zona da 
Mata Sul e Norte.10 Dos 185 municípios do Estado, 93 
são endêmicos para esquistossomose. Nos últimos 
quatro anos, observou-se um aumento considerável 
dos casos diagnosticados, atingindo cerca de 17 mil 
no Estado.

Pernambuco está localizado no centro-leste da 
Região Nordeste do Brasil, possui um território de 
98.938km2 e é dividido em cinco mesorregiões geo-
gráficas: Região Metropolitana de Recife (Recife, Cabo 
de Santo Agostinho, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos 
Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço 

da Mata); Zona da Mata; Agreste; e Sertão do São 
Francisco.11

Recentes notificações de episódios de esquistosso-
mose aguda e de foco de vetores no litoral apontam 
para uma expansão da endemia no Estado, com 
mudanças no seu perfil clínico-epidemiológico.12,13

As situações de transmissão da esquistossomose 
em Pernambuco são tão variadas como são a ecologia 
e os grupos sociais nos quais ela ocorre. A preva-
lência e a intensidade da infecção nas comunidades 
afetadas estão sujeitas a variações relacionadas a 
práticas culturalmente moldadas pelas atividades 
econômicas, de lazer ou domésticas, peculiares em 
cada localidade.14

Assim, as prevalências e o estabelecimento de 
novos focos de transmissão ativa de esquistossomose 
para áreas periurbanas e para o litoral mostram que 
a doença continua em expansão no Estado.1,15 Novas 
áreas de transmissão ativa da doença têm sido detec-
tadas em localidades próximas às praias e na Região 
Metropolitana do Recife;10 porém, faltam dados que 
confirmem o aparecimento de formas graves da doença 
nesses focos.

No Brasil, nos últimos 20 anos, tem sido demonstra-
da, em números globais, a diminuição da forma grave 
hepatoesplênica e da mortalidade por hemorragia di-
gestiva alta (HDA) graças aos programas de educação 
em saúde e tratamento específico com drogas menos 
tóxicas, implementados nas áreas endêmicas. Mesmo 
assim, cerca de 40,0% dos casos de óbitos atribuídos 
à esquistossomose no Brasil em 2006 foram oriundos 
de Pernambuco, Estado que foi e tem sido, ao longo 
dos últimos anos, responsável pelo maior número de 
óbitos pela doença no país.13,16

Estudos realizados na Região Nordeste evidenciam 
um deslocamento da forma hepatoesplênica para o 
grupo populacional mais idoso.6 Recentemente, em 
Pernambuco, observou-se que 15,9% dos pacientes 

O aumento da esquistossomose 
urbana no Nordeste do Brasil 
e em outras regiões do mundo 
mostra que ela ainda é uma 
ameaça constante para 
os países em desenvolvimento.
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atendidos no Ambulatório de Esquistossomose do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco (HC-UFPe) tinham mais de 60 anos de 
idde e eram portadores da forma hepatoesplênica.17

Diante da alta frequência e gravidade dessa for-
ma da doença no Estado, o presente estudo busca 
identificar os principais aspectos sociodemográficos 
e antecedentes clínicos de pacientes com esquistos-
somose hepatoesplênica atendidos no Ambulatório de 
Esquistossomose do HC-UFPe, atualmente um serviço 
de referência no Estado. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo do tipo ‘série de 
casos’, em que foram avaliados 159 casos com forma 
hepatoesplênica de esquistossomose (EHE) no Am-
bulatório de Esquistossomose do HC-UFPe, durante o 
período de setembro de 2008 a março de 2009, que 
atendessem aos seguintes critérios de inclusão: história 
de contato com águas contaminadas e/ou resultado 
parasitológico de fezes positivo para S. mansoni, 
pela técnica de Kato-Katz; e hepatoesplenomegalia ao 
exame físico que tivesse ultrassonografia de abdome 
que confirmasse fibrose periportal e esplenomegalia. 

A avaliação ultrassonográfica do abdome superior 
foi realizada por um único médico operador na Uni-
dade de Endoscopia Digestiva do HC-UFPe, utilizando 
o aparelho portátil Aloka-SSD500 com transdutor 
convexo de 3,5 mHertz, com o objetivo de confirmar 
o diagnóstico de EHE e afastar outras doenças hepá-
ticas17 (Figura 1).
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Figura 1  -  Aspecto ultrassonográfico da fibrose 
periportal

Foram excluídos os pacientes que não apresenta-
vam fibrose periportal na ultrassonografia do abdome 
superior – ou seja, portadores de outras causas de 
hepatoesplenomegalia – e todos com outras formas 
clínicas da doença. 

Os pacientes responderam a um protocolo de 
entrevista que abrangia a) informações sociodemo-
gráficas referentes à faixa etária, gênero, escolaridade, 
renda familiar, ocupações mais frequentes, b) local 
de nascimento, procedência e dados clínicos relati-
vos a antecedentes de hemorragia digestiva alta, c) 
alcoolismo definido como consumo de álcool – nos 
últimos cinco anos – superior a 210g/etanol/semana 
em homens e 140g/etanol/semana em mulheres,18 d) 
tempo do último contato com águas contaminadas e 
e) tratamento prévio para esquistossomose. 

Para análise dos dados de cada paciente, foram utili-
zados os programas Epi Info versão 6.04 e Word versão 
2007. A análise estatística descritiva permitiu utilizar 
o teste qui-quadrado (χ2), comparando proporções 
para determinar o valor de p em nível de significância 
de 5,0%, e foi expressa em percentual.

Considerações éticas
Após os pacientes assinarem o ‘Termo de Compro-

misso Livre e Esclarecido’, a pesquisa foi conduzida 
dentro dos padrões exigidos pela Declaração de 
Helsinque e registrada no Sistema Nacional de Ética 
e Pesquisa (Sisnep) – folha de rosto no 211.234 
– e aprovada pela Comissão de Ética e Pesquisa – 
protocolo no 243/08, da Universidade Federal de 
Pernambuco.

Resultados

No período do estudo, 159 pacientes foram atendi-
dos no Ambulatório de Esquistossomose do Hospital 
das Clinicas da UFPe. A média de idade desses pacientes 
foi de 54 anos ± 11 anos, variando de 18 a 84 anos. 
Houve predominância da faixa etária de 51 a 60 anos 
(27,7%) e do sexo feminino (61,0%). Com relação aos 
aspectos socioeconômicos, a ocupação predominante 
foi a de doméstica (23,9%), seguida de auxiliar de 
serviços gerais (20,7%) e trabalhador rural (20,1%). 
Quanto à escolaridade, 44 pacientes (27,7%) eram 
analfabetos. Trinta e um pacientes (19,5%) viviam 
com renda familiar inferior a um salário mínimo 
(R$465,00) (Tabela 1).
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Tabela 1  -  Aspectos sociodemográficos de 159 pacientes com a forma hepatoesplênica de esquistossomose 
atendidos no Ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, setembro de 2008 a março de 2009

Variáveis N %

Idade (anos)

18 a 20 3 1,9

21 a 30 4 2,5

31 a 40 24 15,1

41 a 50 32 20,1

51 a 60 44 27,7

61 a 70 36 22,6

Acima de 71 16 10,0

Total 159 100,0

Gênero

Masculino 62 39,0

Feminino 97 61,0

Total 159 100,0

Ocupação

Doméstica 38 23,9

Auxiliar de serviços gerais 33 20,7

Trabalhador rural 32 20,1

Aposentado 23 14,5

Comerciante 5 3,1

Costureira 2 1,3

Outros 24 15,1

Total 159 100,0

Escolaridade (anos de estudo)

Analfabeto 44 27,7

1 a 4 53 33, 3

5 a 8 47 29,6

8 a 11 15 9,4

Total 159 100,0

Renda familiar

< 1 salário 31 19,5

1 a 3 salários 123 77,4

> 4 salários 5 3,1

Total 159 100,0

Fonte: Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco
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Foi observada associação estatisticamente signifi-
cante entre as ocupações de doméstica e auxiliar de 
serviços gerais e gênero (p=0,00) (Tabela 2).

Não houve significância estatística na associação 
entre escolaridade e gênero (p=0,13) e com renda 
familiar (p=0,89). Na associação entre escolaridade e 
ocupação, observou-se diferença significante em relação 
à ocupação de trabalhador rural (p=0,01) (Tabela 3).

Chama a atenção o aparecimento de casos de for-
ma hepatoesplênica em pacientes nascidos em Recife 
(3,1%). Esses pacientes negaram contato com água 
contaminada fora da cidade do Recife. Em relação 
à procedência, houve aumento do número de casos 
oriundos da cidade de Recife (20,1%) e sua Região 
Metropolitana, principalmente do município de Jabo-

atão dos Guararapes (11,9%), comparando-se com a 
naturalidade. Na Zona da Mata, três cidades – Vitória de 
Santo Antão, Nazaré da Mata e Carpina – destacaram-
se como locais mais frequentes de procedência e 
nascimento (Tabela 4).

A hemorragia digestiva alta esteve presente em 
61,6% dos casos, dos quais 86,7% manifestaram-se 
por hematêmese. Em 30,2%, houve relatos de último 
contato com águas contaminadas em um período infe-
rior a dez anos; destes, 12,5% apresentaram infecção 
ativa confirmada pelo exame parasitológico de fezes. 
O tratamento prévio para esquistossomose não foi 
realizado em 10,1% dos casos, dos quais apenas 6,2% 
apresentaram parasitológico de fezes positivo para S. 
mansoni (Tabela 5). 

Tabela 2  -  Relação entre gênero e ocupação de 159 pacientes com a forma hepatoesplênica de esquistossomose 
atendidos no Ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, setembro de 2008 a março de 2009

Ocupação 

Gênero

Total Valor de p aMasculino Feminino

N % N %

Doméstica 0 0,0 38 39,2 38 0,00

Auxiliar de serviços gerais 22 35,5 11 11,3 33 0,00

Trabalhador rural 12 19,4 20 20,6 32 0,87

Aposentado 10 16,1 13 13,4 23 0,68

Comerciante 2 3,1 3 3,2 5 0,96

Costureira – – 2 2,1 2 0,26

Operário 1 1,6 – – 1 0,21

Mecânico 1 1,6 – – 1 0,21

Outros 14 22,3 10 10,3 24 0,07

TOTAL 62 100,0 97 100,0 159

Fonte: Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco

a) p < 0,05 (considerado estatisticamente significativo)
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Discussão 

O conhecimento do atual comportamento sociode-
mográfico da esquistossomose no Estado de Pernam-
buco, destacado por alta endemicidade, é fundamental 
para se entender os principais mecanismos envolvidos 
no contexto da Saúde Pública. 

O presente estudo constato um considerável núme-
ro de casos com forma hepatoesplênica na faixa etária 
acima de 61 anos, indicando maior gravidade desses 
casos e, possivelmente, uma explicação da maior mor-
talidade observada no Estado, fato também relatado 
por Basílio17 ao encontrar ocorrência de 15,9% de 
idosos com forma HE em Pernambuco.

Embora estudos realizados em áreas endêmicas 
demonstrem que a doença tem maior morbidade no 
sexo masculino,19,20 este trabalho mostrou predomínio 
da doença no sexo feminino, fato também encontrado 
por Bina21 para o Estado da Bahia. Dados recentes da 
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco mostram 
predomínio da morbidade da esquistossomose em 
homens até 50 anos de idade. após essa faixa etária, 
passa a predominar o sexo feminino.13 Possivelmente, 
uma maior mortalidade do sexo masculino a partir dos 
60 anos de idade7 justifique esse achado.

Este estudo destacou as ocupações de doméstica e 
de auxiliar de serviços gerais como os mais frequentes 
meios de subsistência dos pacientes. Em Pernambuco, 

Tabela 3  -  Relação entre escolaridade e gênero, ocupação e renda de 159 pacientes com a forma 
hepatoesplênica de esquistossomose atendidos no Ambulatório de Esquistossomose do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, setembro de 
2008 a março de 2009

Variáveis

Escolaridade

Total Valor de p aNão alfabetizados Alfabetizados

N % N %

Gênero

Masculino 13 29,5 49 42,6 62 0,13

Feminino 31 70,5 66 57,4 97

Total 44 100,0 115 100,0 159

Ocupação

Doméstica 9 20,5 29 25,2 38 0,74

Auxiliar de serviços gerais 8 18,2 25 21,7 33 0,68

Trabalhador rural 16 36,3 16 13,9 32 0,01

Aposentado 9 20,5 14 12,1 23 0,25

Comerciante 2 4,5 3 2,6 5 0,54

Costureira – – 2 1,8 2 0,38

Operário – – 1 0,9 1 0,53

Mecânico – – 1 0,9 1 0,53

Outros – – 24 20,9 24 0,00

Total 44 100,0 115 100,0 159

Renda familiar

<1 salário 8 18,2 23 20,0 31 0,89

1 a 3 salários 36 81,8 87 75,7 123

>4 salários – – 5 4,3 5

Total 44 100,0 115 100,0 159

Fonte: Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco

a) p < 0,05 (considerado estatisticamente significativo)
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Tabela 4  -  Naturalidade e procedência de 159 pacientes com a forma hepatoesplênica de esquistossomose 
atendidos no Ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, setembro de 2008 a março 2009

Municípios 
Naturalidade Procedência

N % N %
Recife a 5 3,1 32 20,1
Jaboatão dos Guararapes a 7 4,4 19 11,9
Moreno a – – 1 0,6
Olinda a – – 1 0,6
Igarassu a 1 0,6 1 0,6
Cabo de Santo Agostinho a 3 1,9 1 0,6
Vitória de Santo Antão 9 5,7 9 5,7
Nazaré da Mata 17 10,7 8 5,0
Carpina 9 5,7 6 3,8
Escada 5 3,1 4 2,5
Ipojuca 6 3,8 5 3,2
Paudalho 1 0,6 2 1,3
Vicência 5 3,1 1 0,6
Itambé 1 0,6 1 0,6
Macaparana 2 1,3 1 0,6
Outros 82 51,6 67 42,1

TOTAL 159 100,0 159 100,0

Fonte: Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco

a) Municípios da Região Metropolitana de Recife-PE

Tabela 5  -  Antecedentes clínicos, período desde o último contato com águas contaminadas e tratamento 
prévio para esquistossomose de 159 pacientes com forma hepatoesplênica da doença atendidos no 
Ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, Estado de Pernambuco. Brasil, setembro de 2008 a março de 2009

Variáveis N %

Antecedentes clínicos
HDA 98 61,6

Presença de hematêmese 85 86,7

Presença de melena 13 13,3

Alcoolismo 50 31,5

Último contato com rios
<1 ano 18 11,3

1 a 5 anos 23 14,5

5 a10 anos 7 4,4

10 a 20 anos 34 21,4

>20 anos 77 48,4

Tratamento para esquistossomose
Oxaminiquine 19 11,9

Praziquantel 101 63,5

Oxamniquine e Praziquantel 6 3,8

Não realizou 16 10,1
Não sabe 17 10,7

Fonte: Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco
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a agricultura sempre foi o principal meio de sobrevi-
vência dos portadores da doença em décadas passa-
das.15 Ainda segundo este estudo, o trabalhador rural 
ocupou a terceira posição, ressaltando a migração dos 
pacientes das áreas rurais para as cidades e a mudança 
no meio de subsistência, fato constatado pela elevada 
frequência de casos procedentes da cidade do Recife 
e sua Região Metropolitana.

Foi observado um percentual de analfabetismo 
elevado (27,7%) no estudo atual, melhor do que o 
descrito por Barbosa e Barbosa15 para Pernambuco 
no ano de 1998 (47,5%). Esta melhora no índice de 
escolaridade, possivelmente, decorre do crescimento 
socioeconômico do Estado e do país dos últimos anos.

Os dados deste estudo chamam a atenção para o 
fato de 19,5% dos casos sobreviverem com uma renda 
familiar inferior a um salário mínimo, reforçando o 
binômio de associação de forma grave com baixo 
nível socioeconômico. Na relação entre escolaridade 
e renda familiar, entretanto, não foi encontrada essa 
casuística.

Embora este estudo revele que os municípios de 
Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão e Carpina, todos 
na região da Zona da Mata de Pernambuco, sejam os 
mais frequentes locais de nascimento dos pacientes, 
chama a atenção o aparecimento de cinco casos graves 
nascidos na cidade de Recife (3,1%) e correspondente 
Região Metropolitana, principalmente no município 
de Jaboatão dos Guararapes (4,4%). Recife nunca 
foi considerada área endêmica de esquistossomose; 
encontrar forma hepatoesplênica em pacientes nas-
cidos e criados nessa cidade mostra, claramente, a 
gravidade da situação.

Aqui foram analisados pacientes oriundos de 
20 municípios da Zona da Mata e litoral do Estado. 
Comparando-se os resultados, nota-se a importância 
e intensidade da migração dos pacientes das zonas 
rurais para o ambiente urbano, dado o aumento 
da frequência de pacientes na cidade de Recife, 
com 32 casos (20,1%), e no município de Jaboatão 
dos Guararapes, com 19 casos (11,9%). Tamanho 
crescimento demográfico sugere que a urbanização 
e a migração dos casos da Zona da Mata para essas 
regiões periurbanas, contribui para a criação de novos 
focos epidemiológicos.15,22 Dados semelhantes também 
foram relatados por Basílio,17 em que 18,6% dos 
casos de forma HE de sua casuística foram da Região 
Metropolitana do Recife. 

A hemorragia digestiva alta (HDA) constitui-se 
na complicação mais séria e na causa de óbito mais 
frequente entre os pacientes com esquistossomose.23-25 
O presente estudo evidencia um dado alarmante: a 
história de hemorragia digestiva alta esteve presente em 
61,6% dos casos. Essa frequência foi elevada quando 
comparada aos achados dos estudos de Almeida26 e 
Dias,27 ambos realizados no HC-UFPe, que encontraram 
16,0 e 45,1% dos casos, respectivamente; e semelhante 
à de outro, também realizado nesse hospital e com 
casuística semelhante à do presente estudo, que encon-
trou 65,9% dos casos.17 Nos dois primeiros estudos, 
os pacientes eram de forma EHE em seu primeiro 
atendimento, antes de qualquer tratamento de hiper-
tensão portal; no estudo atual, como no de Basílio,17 
foram analisados todo paciente de forma EHE atendido 
no ambulatório durante um período de tempo – em 
primeiro atendimento ou não –, mesmo que já tivesse 
feito algum tratamento para hipertensão portal como 
esplenectomia ou tratamento endoscópico. 

Neste estudo, a história de alcoolismo esteve pre-
sente em 31,5% dos casos. Porém, todos os pacientes 
desse grupo tinham fibrose periportal esquistossomó-
tica e não apresentaram evidências ultrassonográficas 
de doença hepática crônica mista, indicando que o 
álcool não contribuiu para patologia hepática nos 
casos do estudo atual.

O relato de pacientes que não realizaram tratamento 
prévio para esquistossomose mostrou falha no sistema 
de controle da doença. Um total de 17 participantes 
não soube responder sobre o tratamento, sugerindo 
falta de conhecimento relacionado à doença, associada 
a baixo nível de escolaridade e falhas no sistema de 
saúde em disponibilizar ações educativas dirigidas à 
esquistossomose. 

Quanto aos pacientes que referiram tratamento 
prévio, não se pôde avaliar o tempo em que ele foi 
realizado, dado o déficit cognitivo desses indivíduos. 
É rotina do serviço de saúde tratar os pacientes he-
patoesplênicos mesmo que eles refiram história de 
tratamento prévio. Em todos os pacientes, o resultado 
parasitológico de fezes tornou-se negativo para o S. 
mansoni.

Pelo número de casos estudados e os municípios 
de procedência dos pacientes, os dados podem ser 
extrapolados para todo o Estado de Pernambuco. Este 
estudo foi capaz de demonstrar a expansão da doença 
para áreas urbanas, sobretudo a Região Metropolitana 
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de Recife e o litoral, sugerindo o aparecimento da 
forma grave dessa doença nessas áreas, quando se 
compara a estudos anteriores.6,9,10 Até o momento, não 
havia relatos sobre o aparecimento de casos graves em 
indivíduos nascidos nessas áreas. 

Torna-se ainda mais preocupante o aparecimento 
desses casos graves, principalmente em Recife e sua 
Região Metropolitana, quando se observa que os 
resultados de outro estudo já mostravam a falha dos 
municípios da região no cumprimento das normas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para as ati-
vidades de rotina de controle da esquistossomose.11

O estudo chama a atenção para a necessidade de 
a) vigilância contínua do Programa de Vigilância e 
Controle da Esquistossomose (PCE), especialmente 
de sua implantação por parte da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) na cidade do Recife, b) vigilância e 
controle das áreas periurbanas, c) implantação ou 

implementação do programa nos municípios rela-
cionados neste estudo e d) adequação das estratégias 
dos serviços de atenção básica de saúde do Estado, 
selecionando intervenções sociais e sanitárias, assim 
como e) atividades de educação em saúde dirigidas 
è esquistossomose com o propósito de diminuir ou 
eliminar os fatores específicos de risco, na tentativa 
de evitar que essa doença continue a representar um 
sério problema de Saúde Pública para o Estado.

A elevada frequência de HDA nesses pacientes e 
o relativo índice de pacientes sem tratamento prévio 
fortalecem a necessidade de uma abordagem sistema-
tizada de todos os casos com epidemiologia presente e 
diagnóstico da forma hepatoesplênica, como também 
o reforço, nos hospitais situados nas áreas endêmicas, 
de atendimento de urgência para essa população com 
o objetivo de diminuir a morbidade e mortalidade por 
essa doença parasitária.
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Resumo
Objetivo: investigar a prevalência e os fatores associados às parasitoses intestinais na população de Colônia do Paiol, 

comunidade quilombola na Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil. Metodologia: procedeu-se um estudo de corte transversal 
por censo, sendo que dos 425 moradores, 391 (92%) foram avaliados mediante resposta a questionário estruturado e exame 
coproparasitológico. Resultados: a positividade para pelo menos uma espécie parasitária foi de 63,8%, sendo as espécies 
patogênicas mais frequentes Ascaris lumbricoides (22,4%) e Trichuris trichiura (17,9%); o poliparasitismo ocorreu em 
36,5% dos investigados; predominaram casos no sexo feminino e na faixa etária de escolares de seis a 14 anos de idade. Con-
clusão: observou-se associação entre a presença de parasitos intestinais e determinadas condições ambientais, confirmando 
a necessidade de melhoria das condições de saneamento básico e de acesso ao serviço de saúde, de utilização de medicações 
de fácil administração no tratamento das enteroparasitoses e de educação em saúde para os membros da comunidade. 

Palavras-chave: parasitoses intestinais; estudos de corte transversal; fatores de risco; afrodescendentes. 

Summary
Objective: the study aims to investigate prevalence and factors associated to intestinal parasitic diseases in the 

population of Colônia do Paiol, a quilombola community in the municipality of Bias Fortes, located in the Zona da Mata 
region of the State of Minas Gerais, Brazil. Methodology: cross-sectional census study was conducted, and 391 (92%) 
of the 425 inhabitants were interviewed through a questionnaire and evaluated by means of a coproparasitologic test. 
Results: the test positivity rate for at least one parasite specie was of 63.8%, and the pathogenic species more often 
found were Ascaris lumbricoides (22.4%) and Trichuris trichiura (17.9%); multiparasitism was diagnosed in 36.5% of 
those who took part in the study; prevalence was higher for females compared to males, also for school children aged 
from 6 to 14 years old. Conclusion: a significant association was observed between the presence of intestine parasites 
and a number of environment conditions such as sewage collection and disposal, access to basic health services, use 
of easily administered medicines for treatment of enteroparasitosis, and education policies on basic health knowledge 
among population members. 

Key words: intestinal diseases; cross-sectional studies; risk factors; African-continental ancestry groups.  
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Introdução

Em todo o mundo milhares de indivíduos estão 
impedidos de alcançar todo o seu potencial produtivo 
por não gozarem das condições mínimas de saúde. 
Entre os fatores responsáveis por essas deficiências, 
encontram-se as doenças parasitárias. As parasitoses 
intestinais, dentre elas, as geohelmintíases são as do-
enças infecciosas mais prevalentes em todo o mundo.1

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de um bilhão e 450 milhões de indivíduos estão 
afetados por Ascaris lumbricoides, um bilhão e 300 
milhões por ancilostomídeos e um bilhão e 50 milhões 
por Trichuris trichiura.2 Estimativas anteriores calcu-
lavam em torno de 200 milhões o número de pessoas 
parasitadas por Giardia lamblia.3

Diarreia, desnutrição, anorexia e dor abdominal são 
algumas das consequências das parasitoses intestinais. 
Essas doenças, muitas vezes, cursam de forma silencio-
sa, o que pode dificultar seu diagnóstico, tratamento 
adequado e profilaxia de uma possível reinfecção. 
Os quadros graves ocorrem em pacientes com maior 
carga parasitária e comprometimento imunológico.4

Os estudos brasileiros mais recentes sobre a 
prevalência de enteroparasitoses são escassos e 
dispersos. A maioria deles utiliza amostras de bases 
populacionais mal definidas. Soma-se a isso a dificul-
dade para realizar exames coproparasitológicos em 
maior escala. Prevalece a espécie A. lunbricoides, 
que, em geral, afeta de 20,0 a 30,0% da população 
das Américas. 

O objetivo deste artigo foi investigar a prevalência e 
os fatores de risco associados às parasitoses intestinais 
na população de Colônia do Paiol, Município de Bias 
Fortes, região da Zona da Mata no Estado de Minas 
Gerais, Brasil, de forma a contribuir para o controle 
das parasitoses intestinais nessa região. A escolha 
dessa comunidade deveu-se a suas condições sanitárias 
precárias, descritas pela equipe de saúde local, pela 
particularidade histórica de uma aglomeração qui-
lombola, e pelo interesse de nortear políticas públicas 

específicas para a população estudada no que toca a 
saneamento básico e condutas terapêuticas.

Metodologia

O Município de Bias Fortes localiza-se na micror-
região do Município de Juiz de Fora, Zona da Mata, 
Estado de Minas Gerais. Sua população conta 4.392 
indivíduos, dos quais 2.751 na área rural de acordo 
com o Censo Demográfico de 2000.5 Originalmente 
denominado como Arraial do Quilombo, o povoado 
recebia muitos escravos fugitivos que se concentravam 
nas proximidades dos rios Quilombo e Vermelho. 
Atualmente conhecida pelo nome de Colônia do Paiol, 
a comunidade quilombola teve início quando um 
fazendeiro da região doou uma área de terra a nove 
escravos alforriados.6 

A Colônia do Paiol – S21º35.452’ W43º43.508’ a 
840 metros de altitude – dista seis quilômetros da 
região central de Bias Fortes-MG e é uma das maiores 
aglomerações rurais do município. A comunidade 
conta com uma escola municipal que atende cerca de 
150 alunos da pré-escola e ensino fundamental até 
a quarta série. A população conta com uma unidade 
de Atenção Primária à saúde, e atendimento médico 
e odontológico oferecidos pela equipe da Estratégia 
Saúde da Família (ESF).6 

Em sua origem, a comunidade era acessível por 
trilhas, as casa eram rudimentarmente construídas com 
paredes de pau-a-pique rebocadas de tabatinga – tipo 
de barro amassado com os pés – e eram cobertas de 
capim. Ainda hoje, a maioria das casas é de pau-a-pique 
e possui água encanada, porém não tratada. A rede de 
esgoto é precária e em muitos locais da Colônia pode se 
observar esgoto a céu aberto ou destinado ao córrego 
que corta a região7 e é utilizado para inúmeros fins: da 
lavagem de roupas e utensílios domésticos até a obten-
ção de água para beber, limpeza de casa, banho e lazer.

A microárea três atendida pela ESF de Bias Fortes 
conta com 151 famílias e engloba os aglomerados 
populacionais de Pios, Eugênios, Carambola, Açude 
e Colônia do Paiol. Um estudo transversal por censo 
foi conduzido na comunidade quilombola de Colônia 
do Paiol, no período de junho a setembro de 2008.

Dada a ausência de informações cadastrais con-
fiáveis, os habitantes da área foram recenseados. Na 
região, moram 425 pessoas distribuídas em 90 famí-
lias, que constituíram a população-alvo investigada. 

As parasitoses intestinais, 
dentre elas as geohelmintíases, 
são doenças infecciosas mais 
prevalentes em todo o mundo.

Prevalência de parasitoses em comunidade quilombola
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Todos os moradores da comunidade quilombola foram 
convidados a participar do estudo.

Além da coleta de amostras fecais, aplicou-se um 
questionário sobre as condições socioambientais 
das famílias investigadas8 que levantou dados sobre 
número de membros da família, tipo de moradia, 
origem da água para consumo, destino do esgoto e do 
lixo, instalações sanitárias, hábitos alimentares, entre 
outras. O questionário, preferencialmente respondido 
pelo chefe da família, foi aplicado por um único en-
trevistador devidamente treinado.  

Os potes secos e com conservante – mertiolato, iodo 
e formol (MIF) – para coleta das fezes foram deixados 
nos domicílios e recolhidos após três dias. Quando 
não eram devolvidos todos os potes, agendava-se nova 
coleta. O procedimento foi repetido mais uma vez, 
para os casos de não devolução na segunda tentativa. 
Foram realizados exames parasitológicos das fezes pelo 
método de Hoffman, Pons e Janer (HPJ) – método da 
sedimentação espontânea9 com conservação em MIF 
– e pelo método de Kato-Katz.10

Os dados foram compilados em um banco de dados 
pelo aplicativo estatístico SPSS versão 15.0.11 Para 
análise dos dados e estudo sobre a associação entre 
variáveis, adotou-se o teste qui-quadrado em nível de 
significância de 5,0% e o cálculo de resíduos ajustado 
para as células de tabelas de contingência. 

Considerações éticas
O presente estudo atendeu aos requisitos da Decla-

ração de Helsinque e às recomendações da Resolução 
no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos 
da Pró-Reitoria de Pesquisa/Universidade Federal de Juiz 
de Fora (Propesq/UFJF), sob o parecer no 063/2007, e 
não apresenta qualquer tipo de conflito de interesses.

Resultados

A comunidade, em sua maioria, é negra: 94,4% dos 
entrevistados. Das 425 pessoas que moram no local, 391 
(92,0%) foram entrevistadas, 195 do sexo feminino e 
196 do sexo masculino. Dos 391 indivíduos, 79 (20,2%) 
não aceitaram se submeter aos exames parasitológicos.

Os indivíduos com idade inferior a 40 anos corres-
ponderam a 79,8% do total. A maioria da população 
possui primeiro grau incompleto (66,8%). O percen-
tual de crianças em idade pré-escolar foi de 11,4% e 

a taxa de analfabetismo em indivíduos com 15 anos 
ou mais foi de 19,9%.

A Tabela 1 compara os aspectos sociodemográfi-
cos e ambientais entre indivíduos submetidos e não 
submetidos aos exames parasitológicos, residentes 
na comunidade. Não houve diferença nos aspectos 
ambientais entre os grupos que fizeram ou não os 
exames coproparasitológicos.

O estudo de prevalência das parasitoses intestinais 
na comunidade abordou 73,4% de pessoas de origem 
quilombola. A positividade para ao menos uma espé-
cie foi de 63,8% (em relação a espécies patogênicas 
ou não) nos 312 indivíduos que fizeram os exames 
parasitológicos. A prevalência de infecções por A. 
lumbricoides, T. trichiura e ancilostomídeos foi de 
22,4%, 17,9% e 8% respectivamente. Quanto aos an-
cilostomídeos, a infecção foi causada pelas espécies 
Necator americanus ou Ancylostoma duodenale. O 
protozoário patogênico mais frequente foi a G. lamblia, 
com 10,6% de positividade. Das 312 amostras analisa-
das, 49 eram positivas para helmintos, 96 para proto-
zoários e 54 continham parasitoses mistas (helmintos 
e protozoários). O número de amostras positivas para 
ao menos uma espécie patogênica foi de 143 (45,8 %). 
A prevalência de parasitos está descrita na Tabela 2.

A ocorrência de poliparasitismo (considerando-se 
a presença de duas ou mais espécies patogênicas ou 
não) foi de 36,5%. Foram observados 85 indivíduos 
com um único parasito por amostra, 69 com duas 
espécies por amostra e cinco apresentaram cinco tipos 
de parasito por amostra.

Em relação ao sexo, observou-se uma prevalência 
maior no sexo feminino, com 70,2%, em relação ao 
sexo masculino, com 56,3% (p=0,010).  A faixa etária 
de 25 a 39 anos é o que apresenta maior positividade 
para o sexo feminino (81,3% contra 35,7%; p=0,006). 

A positividade entre as faixas etárias é estatistica-
mente significativa, o que sugere uma diferença de 
prevalência entre elas, conforme visto na Tabela 3.

Ao se estudar a associação entre positividade e 
escolaridade, não foi encontrada uma associação 
significativa. Além disso, 72,4% dos indivíduos que 
utilizavam água proveniente de mina ou de torneira 
pública tiveram uma positividade para ao menos uma 
espécie, enquanto a prevalência foi de 62,9% entre 
aqueles que utilizavam água encanada. Não houve, 
entretanto, associação estatisticamente significativa 
entre as duas variáveis (p=0,310). 

Elisabeth Campos de Andrade e colaboradores
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Tabela 1  -  Aspectos sociodemográficos da amostra estudada na população quilombola de Colônia do Paiol, 
Município de Bias Fortes, Minas Gerais. Brasil, 2008

Variáveis Indivíduos que 
fizeram os exames % Indivíduos que não 

fizeram os exames % Valor de p

Sexo
Feminino 168 53,8 27 34,2

0,002Masculino 144 46,2 52 65,8
Total 312 100,0 79 100,0
Cor a

Branca 12 3,9 2 2,5

<0,001
Preta 294 94,5 75 95,0
Parda 5 1,6 2 2,5

Total 311 100,0 79 100,0
Faixa etária (anos)

<6 46 14,7 2 2,5

0,003
6 a 14 77 24,7 15 19,0
>14 189 60,6 62 78,5

Total 312 100,0 79 100,0
Escolaridade a

Analfabeto ou fora da escola 49 16,2 8 10,8

0,001
Escolar 194 64,0 63 85,1
Fora da idade escolar 60 19,8 3 4,1

Total 303 100,0 74 100,0
Parede da casa a

Alvenaria 228 73,1 52 65,8

0,293
Madeira 21 6,7 9 11,4
Outros 63 20,2 18 22,8

Total 312 100,0 79 100,0
Pontos de água a

≥5 146 48,5 37 47,4
0,866<5 155 51,5 41 52,6

Total 301 100,0 78 100,0
Origem da água

Adequada 283 90,7 67 84,8
0,126Inadequada 29 9,3 12 15,2

Total 312 100,0 79 100,0
Água bebida

Adequada 108 34,6 30 38
0,637Inadequada 204 65,4 49 62

Total 312 100,0 70 100,0
Instalação sanitária

Adequada 258 82,7 65 82,3
0,931Inadequada 54 17,3 14 17,7

Total 312 100,0 79 100,0
Destino do esgoto a

Adequado 60 19,6 19 25,3
0,273Inadequado 246 80,4 56 74,7

Total 306 100,0 75 100,0
Destino do lixo a

Adequado 205 66,8 51 64,6
0,710Inadequado 102 33,2 28 35,4

Total 307 100,0 79 100,0
Número de cômodos a

≥5 107 36,8 28 40,6
0,557<5 184 63,2 41 59,4

Total 291 100,0 69 100,0

a) Excluídos dados indeterminados ou não informados.

Prevalência de parasitoses em comunidade quilombola
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Tabela 2  -  Prevalência de parasitos na população quilombola de Colônia do Paiol, Município de Bias Fortes, 
Estado de Minas. Brasil, 2008

Espécie N Proporção total de amostras analisadas
(%)

E. nana 86 27,6
E. coli 76 24,4
A. lumbricoides 70 22,4
T. trichiura 56 17,9
G. lamblia 33 10,6
Ancilostomídeos 25 8,0
E. histolytica 20 6,4
S. stercoralis 5 1,6
Taenia sp 3 1,0
E. vermicularis 2 0,6

Tabela 3  -  Positividade para exame parasitológico das fezes – método de Hoffman, Pons e Janer (HPJ) – por 
faixa etária na população quilombola de Colônia do Paiol, Município de Bias Fortes, Estado de Minas 
Gerais. Brasil, 2008

 

Faixa etária (anos)
Exame HPJ positivo Exame HPJ negativo

Total Valor de p
n % n %

<6 25 54,3 21 45,7 46
0,0046 a 14 61 79,2 16 20,8 77

>14 113 59,8 76 40,2 189

TOTAL 199 63,8 113 36,2 312

Pode-se observar a associação entre a presença de 
alguns parasitos intestinais e determinadas condições 
ambientais. Em relação ao tratamento dispensado à 
água utilizada para beber, os indivíduos que utilizavam 
água proveniente diretamente da coleção hídrica ou de 
torneira tiveram uma positividade de 27,9% para A. 
lumbricoides, comparativamente àqueles que utiliza-
vam água coada, filtrada ou fervida, que tiveram uma 
positividade de 12,0% (p=0,001). Uma associação 
também foi observada para a espécie T. trichiura. A fre-
quência de poliparasitismo também foi maior naqueles 
que ingeriram água sem qualquer tratamento – e menor 
quando a água ingerida havia sido coada, filtrada ou 
fervida (63,0% contra 45,3%; p=0,019). A ausência de 
caixa d’água esteve associada a uma maior positividade 
apenas para T. trichiura (p=0,049); e a ocorrência de 
falta de água no domicílio foi associada a uma maior 
positividade apenas para A. lumbricoides (p=0,002).

Houve uma maior prevalência de parasitos em 
indivíduos de famílias com mais de quatro membros 
(67,3%) do que em situações com menor número de 
indivíduos no ambiente domiciliar (55,1%; p=0,043). 

Uma associação significativa também foi identificada 
especificamente para alguns parasitos, como A. lum-
bricoides e T. trichiura. A frequência de indivíduos 
poliparasitados também foi maior nessa condição 
(62,0%), em comparação com 42,9% dos indivíduos 
de famílias com quatro membros ou menos (p=0,019).

Observou-se uma associação entre número insuficiente 
de pontos de água na casa (menor que cinco) e maior 
prevalência de parasitose intestinal (p=0,008). Na pre-
sença de menos de cinco pontos de água no domicílio, 
a positividade para A. lumbricoides e T. trichiura foi de 
68,6% e 72,7%, uma associação estatisticamente signifi-
cativa: p=0,001 e p=0,000, respectivamente. O percentual 
de poliparasitismo também foi maior nessa condição, 
embora insignificante estatisticamente (p=0,110).

Os portadores de parasitoses intestinais que fre-
quentam coleções hídricas, como rios, lagos, córregos 
ou cachoeiras, tiveram uma prevalência de 74,3% em 
comparação com os que não frequentam esses locais 
(58,4%; p=0,005). 

Na presença de moradia com número de cômodos 
menor ou igual a cinco, foi observada uma maior 
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positividade para A. lumbricoides (p = 0,001) e S. 
stercoralis (p=0,043).

O descarte do lixo de maneira inadequada (quei-
mado ou jogado no mato) mostrou uma associação 
com a presença de ancilostomídeos (p=0,014), A. 
lumbricóides (p=0,036), T. trichiura (p=0,013) e 
G. lamblia (p=0,006).

Na população estudada, a origem da água, o tipo 
de parede ou o piso da casa, o destino do esgoto e do 
lixo e a lavagem adequada ou não dos vegetais consu-
midos não apresentaram associação significativa com 
a frequência de poliparasitismo.

Discussão

No Brasil, é notória a existência de inúmeras de-
sigualdades no que se refere ao estado de saúde da 
população, quando se compara as várias regiões do 
país. Maior desigualdade se observa quando são estu-
dados os grupos minoritários, caso das comunidades 
afrodescendentes.12 

A comunidade Colônia do Paiol é de difícil acesso, 
dista seis quilômetros – por estrada de chão – do 
centro da cidade de Bias Fortes, região montanhosa 
de Minas Gerais. As condições sanitárias também são 
extremamente precárias. A comunidade é atendida 
por uma equipe da ESF; porém, esse atendimento não 
é diário, tampouco regular, seja pela dificuldade de 
acesso da equipe ou pela extensão do território sob sua 
responsabilidade. São aspectos ou fatores favoráveis 
à aquisição e manutenção das parasitoses intestinais.

O índice de analfabetismo em indivíduos com 15 anos 
de idade ou mais foi de 19,9%: maior que o da zona rural 
da Região Sudeste, de 16,1%; e menor que o da zona rural 
do Brasil como um todo, de 24,1%. O índice de analfabe-
tismo no país é de 11,1%.13 Não se constatou associação 
entre nível de escolaridade e presença de parasitismo.

Dos 312 indivíduos estudados, 199 apresentaram 
ao menos uma espécie de parasito intestinal, o que 
representa uma prevalência de parasitoses de 63,8% da 
população estudada. Estudos anteriores mostram uma 
prevalência menor, como é o caso de um levantamento 
na cidade de Assis, São Paulo, onde a prevalência geral 
foi de 20,3% no ano de 2001.14 O estudo de maior re-
presentatividade nacional ocorreu na década de 1950, 
quando foi realizado um levantamento em 11 Estados 
brasileiros, em escolares de sete a 14 anos de idade: 
analisadas 440.784 amostras de fezes, encontrou-se 

uma prevalência de 89,4% de helmintos intestinais 
para essa faixa etária no Estado de Minas Gerais.15 

Os helmintos transmitidos pelo solo, A. lumbricoi-
des, T. trichiura e ancilostomídeos, são considerados 
um importante questão de Saúde Pública. No presente 
estudo, essas espécies apresentaram alta frequência: A. 
lumbricoides, 22,4%; T. trichiura, 17,9%; e ancilos-
tomídeos, 8,0%. A alta frequência de A. lumbricoides 
pode ser explicada pela viabilidade de seus ovos no 
solo durante meses ou anos, sob condições adequadas 
de temperatura e umidade.16 Essas condições foram 
observadas na localidade onde as condições de sa-
neamento básico são muito precárias. A presença de 
esgoto a céu aberto e a ausência de instalações sani-
tárias facilitam também a infecção por este e outros 
parasitos, além de proverem um ciclo de reinfecção. 

Dados recentes da literatura mostram uma frequ-
ência mais baixa para A. lumbricoides: 0,6%, 18%, 
12,5% e 14,4%, respectivamente, em alguns estudos 
aqui referidos.14,17-19 Prevalência mais alta (47%) foi 
encontrada em Caxias do Sul, Rio grande do Sul, em 
um estudo sobre a variação da prevalência de entero-
parasitoses ao longo de 35 anos.20 

A frequência de T. trichiura também foi maior 
do que a encontrada na maioria dos estudos mais 
recentes: 17,9%.19,21 Está apenas aquém dos resulta-
dos alcançados no estudo de séries temporais no Rio 
Grande do Sul, que encontrou uma prevalência de 
36,0%.20 Entre as infecções por protozoários, a mais 
prevalente foi a G. lamblia (10,6%). As espécies não 
patogênicas foram ainda mais frequentes: Escherichia 
nana, 27,6%; e Escherichia coli, 24,4%. Estudos 
nacionais mostram uma prevalência de 2,5% a 19,6% 
para E. nana17,19-21 e 20% a 33,2% para E. coli.17-20

A frequência de 36,5% de indivíduos polipara-
sitados com duas ou mais espécies de parasitos foi 
considerada alta em relação a outros estudos que 
apresentaram prevalência de 1,4 a 26,7%.14,18 Essa 
situação, possivelmente, é favorecida pelas condições 
de saneamento e higiene encontradas no local. 

Existiu associação entre a variável ‘faixa etária’ e a 
positividade para o exame parasitológico. Tal associação 
foi evidenciada pelos valores dos resíduos ajustados das 
seguintes faixas etárias: seis a 14; e 40 a 59 anos. No caso 
da primeira faixa etária, observou-se maior prevalência, 
possivelmente justificada pela maior exposição desses 
indivíduos ao meio ambiente;22 e na faixa de 40 a 59 
anos, menor prevalência por estarem menos expostas 
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e por provável defesa imunológica adquirida ao longo 
dos anos de contato com diversos parasitos.23

Segundo Buschini, a população menor de cinco 
anos de idade, dada sua baixa mobilidade e maior vul-
nerabilidade, foi um bom indicador da contaminação 
local.18 Neste estudo, os indivíduos menores de seis 
anos tiveram uma prevalência de 54,3%, confirmatória 
de alta taxa de contaminação.

A presença de um maior número de infecções no 
sexo feminino, principalmente observada na faixa 
etária de 25 a 39 anos, pode ser atribuída à maior 
exposição ao meio favorecedor de infeção parasitária 
durante o trabalho doméstico com utilização – bastante 
frequente – de água para limpeza da casa, cozimento 
dos alimentos, lavagem de utensílios e para a própria 
ingestão, proveniente da coleção hídrica mais próxima 
da comunidade analisada: um córrego.17 A maioria dos 
homens trabalha fora da comunidade e tem menor 
contato com o meio infectante. 

Apesar de a maioria da população receber água en-
canada, esta não é adequadamente tratada. Isso talvez 
explique o fato de não ter sido encontrada significância 
estatística entre a variável ‘procedência da água’ e a 
positividade para o exame parasitológico.

Comparando os resultados deste estudo com os de 
trabalhos anteriores, alguns fatores estiveram asso-
ciados à maior prevalência para A. lumbricoides e T. 
Trichiura, como a) a utilização de água diretamente da 
coleção hídrica ou de torneira, em comparação com 
aqueles que coavam, ferviam ou filtravam a água,18,24 

b) famílias com número maior de moradores (mais 
de quatro membros)24 e c) moradores de domicílios 
com menor número de pontos de água.25 Isso indica 
que o tratamento da água diminui, de alguma maneira, 
a contaminação por esses parasitos.18 A precariedade 
dos domicílios com número de pontos de água insu-
ficientes facilita a aquisição de algumas parasitoses.23 

Foi observado que moradores de domicílios com 
menor número de cômodos apresentaram maior 
positividade para A. lumbricoides e strongyloides 
stercoralis, especificamente. Nas famílias menores, 
foi mais frequente a presença de monoparasitismo; e 
nas famílias maiores, com mais de quatro membros, 
predominou o poliparasitismo.24

Os resultados deste estudo demonstram as condi-
ções precárias de vida de uma comunidade formada 
por uma população minoritária, cujas condições 
de saneamento são muito deficientes, onde inexiste 
serviço público de tratamento da água e as condições 
de habitabilidade dos domicílios são inadequadas do 
ponto de vista de higiene e qualidade de vida. 

Neste país, condições adequadas de saneamento bá-
sico e utilização de medicações de fácil administração 
para o tratamento das enteroparasitoses, sem dúvida, 
são fundamentais para todas as comunidades em que 
se pretende diminuir a prevalência do parasitismo. 
Não menos importantes são os esforços pela melho-
ria do acesso ao serviço de saúde e participação da 
comunidade em projetos de educação em saúde.  De 
acordo com a Constituição Federal de 1988, ‘a saúde 
é um direito de todos’. É dever do Estado, portanto, 
prover recursos para uma atenção integral à saúde dos 
cidadãos, mediante a prática de uma medicina não só 
curativa como também preventiva, de acesso universal 
e respeito à equidade.
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Resumo
Objetivo: avaliar a cobertura da vacina contra o vírus da hepatite B na população menor de vinte anos de idade nos 22 

municípios da Terceira Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2007. Metodologia: 
analisaram-se os dados do Sistema de Informação da Avaliação do Programa de Imunizações e considerou-se como cobertura 
o percentual da população que recebeu a terceira dose de vacina; o denominador utilizado para os menores de cinco anos 
de idade foi o número de nascidos vivos registrado no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, e para a faixa etária 
entre cinco e 19 anos, as estimativas populacionais da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados: 
os achados do estudo mostram altas coberturas nos menores de um ano e, na medida em que a idade aumenta, a cobertura 
vacinal diminui na maioria dos municípios, evidenciando a necessidade de avaliar as estratégias de vacinação utilizadas pelos 
serviços de saúde. Conclusão: este estudo pode servir como norteador no planejamento de ações estratégicas de vacinação 
pela rede pública de saúde dos municípios, visando amplas coberturas vacinais e acompanhamento periódico de sua evolução. 

Palavras-chave: cobertura vacinal; vacinação; hepatite B; adolescentes; crianças. 

Summary
Objective: the study aims to evaluate the hepatitis B vaccination coverage among people younger than 20 years 

in 22 cities of the Third Regional Health Office, during 2007. Methodology: data were obtained from the Information 
System for Evaluating  the Immunization Program; hepatitis B vaccination coverage was defined as the percentage of 
the target-population that received the third dose of the vaccination scheme; the denominator employed for children 
younger than five years was the number of livebirths obtained from the Live Birth Information System; for the remai-
ning age groups, the authors used the population estimative of the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
Foundation. Results: the results of the study show high vaccination coverage among children under one year of age; 
however, as age increases, the vaccination coverage shows a reduction in almost all municipalities, pointing out to a 
need for reevaluation of current strategies employed by health services. Conclusion: this study may serve as a guide for 
the planning of strategic actions of vaccination in the public health services of the municipalities in order to achieve 
broad vaccination coverage and, periodically, monitor its development.

Key words: vaccination coverage; vaccination; hepatitis B; adolescents; children.
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Introdução

As hepatites virais constituem um grave problema 
de Saúde Pública no mundo, com especial situação nos 
países em desenvolvimento.1,2 Conforme estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje no mundo, 
há cerca de 350 milhões de portadores crônicos da 
hepatite B, aproximados dois bilhões de pessoas já 
tiveram contato com o vírus da hepatite B (VHB) e 
mais de 600.000 pessoas morrem, anualmente, por 
causa da doença hepática causada por esse vírus 
(cirrose hepática e carcinoma primário do fígado).3,4 
A transmissão do VHB ocorre pelo contato com fluidos 
corporais e por transmissão vertical (mãe-filho).3

Nas últimas três décadas, houve muitos avanços em 
relação aos tratamentos e à prevenção da hepatite B. 
Uma das maiores conquistas científicas foi o desen-
volvimento de vacinas para prevenir a infecção.3,5,6 
A vacina contra hepatite B fornece proteção contra a 
infecção em mais de 90,0% das pessoas saudáveis. Em 
1992, a OMS recomendou a imunização universal com 
vacina contra hepatite B, independentemente dos níveis 
de prevalência, incluindo-a no esquema de imuniza-
ções de rotina das crianças logo após o nascimento.7

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que pelo 
menos 15,0% da população já entrou em contato com 
o VHB em algum momento da sua vida. Os casos crôni-
cos de hepatite B afetam cerca de 1,0% da população 
brasileira, que em sua maioria desconhece seu estado 
de portador e constitui importante elo na cadeia de 
transmissão da doença.8 As macorregiões brasileiras 
apresentam níveis de endemicidade para o VHB bas-
tante variados.9 Em áreas de baixa e média prevalência, 
como as Regiões Sul, Centro-oeste, Nordeste e Sudeste, 
a infecção pelo VHB ocorre basicamente entre ado-
lescentes e adultos. Nas áreas de alta endemicidade, 
como a Amazônia Legal, o Estado do Espírito Santo 
e o oeste do Estado de Santa Catarina, a transmissão 
é predominantemente vertical, e horizontal entre as 
crianças e contatos domiciliares.10,11

A recomendação do Ministério da Saúde é de que 
todas as crianças iniciem a vacinação contra o VHB 
logo nas primeiras 12 horas de vida, completando o 
esquema vacinal até os seis meses. No caso de não 
vacinação no primeiro ano de vida, as recomendações 
são: vacinar de um a dez anos de idade na primeira 
oportunidade de uma visita ao serviço de saúde; adotar 
as medidas necessárias ao cumprimento do Calendário 

de Vacinação da Criança; e, caso tenha-se perdido essa 
oportunidade, vacinar dos 11 aos 19 anos conforme 
orientação do Calendário de Vacinação do Adolescen-
te. Para as futuras mães que apresentarem sorologia 
negativa para o VHB e não tiverem sido vacinadas nas 
idades recomendadas, o Ministério da Saúde adota a 
estratégia de vacinação após o primeiro trimestre de 
gestação.12,13

O objetivo principal deste estudo consiste em avaliar 
a cobertura da vacina contra hepatite B na população 
menor de 20 anos de idade nos 22 municípios da 
Terceira Coordenadoria Regional de Saúde (3ª CRS), 
no ano de 2007. O programa de imunizações somente 
prevê o cálculo da cobertura para menores de um 
ano e de um a 19 anos. A vacinação é a atividade mais 
efetiva na prevenção da transmissão do VHB, razão 
porque é de fundamental importância conhecer a co-
bertura vacinal por idade nesses municípios e definir 
futuras estratégias de ação. Como objetivo secundário, 
o estudo analisa a cobertura vacinal na presença da 
estratégia Saúde da Família nas unidades básicas de 
saúde (UBS) dos municípios estudados, para avaliar o 
efeito desse modelo de atenção à saúde na cobertura 
da vacina contra hepatite B.

Metodologia

A 3ª CRS está composta por 22 municípios loca-
lizados no extremo sul do Rio Grande do Sul e sua 
sede encontra-se na cidade de Pelotas-RS. A popu-
lação estimada pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para a região é de 
aproximados 900.000 habitantes, sendo a terceira mais 
populosa entre as 19 regiões sanitárias do Estado. O 
desenvolvimento da economia da região está baseado 
na agropecuária, na pesca e no turismo. 

Cobertura vacinal foi definida como o percentual 
da população-alvo que recebeu o total de doses do 
esquema da vacina contra o VHB.14,15 O Programa 
Nacional de Imunização (PNI) considera que um in-

Hoje no mundo, existem cerca de 350 
milhões de portadores crônicos da 
hepatite B, cerca de dois bilhões de 
pessoas já tiveram contato com o vírus 
da hepatite b (VHB).  
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dividuo apresenta o esquema completo contra hepatite 
B quando recebeu as três doses da vacina. 

A cobertura vacinal é calculada, tradicionalmente, 
pelo número de doses aplicadas dividido pela popula-
ção-alvo. No caso dos imunobiológicos com múltiplas 
doses, como a vacina contra hepatite B, o cálculo é 
feito com o número de registros de terceiras doses 
aplicadas dividido pela população-alvo. O resultado 
desse cálculo é multiplicado por 100 para indicar o 
percentual da população vacinada.16

As informações das doses de vacinas contra hepatite 
B aplicadas, utilizadas para o cálculo do numerador, 
foram retiradas do Sistema de Informação do Progra-
ma de Imunização (SI-API). O denominador utilizado 
para a população menor de cinco anos corresponde ao 
número de nascidos vivos do Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc).17 O denominador uti-
lizado para as idades de cinco a 19 anos corresponde 
às estimativas da população residente no município, 
baseadas no censo do IBGE (2000) para o ano de 
2007.18 

O cálculo para determinar o número de doses apli-
cadas por idade foi realizado pelo software Microsoft 
Excel, a partir do somatório das terceiras doses de 
vacinas registradas entre os menores de um ano e até 
os 19 anos, no período compreendido entre 1999 e 
2007. Esse somatório permitiu identificar o número 
total de terceiras doses aplicadas por idade até o ano 
de 2007, definindo o numerador para o cálculo de 
cobertura vacinal.

O numerador foi calculado atualizando-se o núme-
ro de doses de vacinas aplicadas durante o período 
estudado para a idade dos indivíduos em 2007. Como 
no SI-API, as doses aplicadas de cinco a 19 anos estão 
registradas por grupos de idade (cinco a dez; 11 a 14; 
e 15 a 19 anos), para realizar esse cálculo, as doses 
aplicadas foram divididas na mesma proporção entre 
as idades que compõem cada grupo, em todos os anos 
estudados. 

Após essa divisão, realizou-se o somatório das doses 
aplicadas por idade, identificando o número total de 
doses em cada idade no ano de 2007 e gerando-se os 
numeradores para o cálculo, a serem comparados 
com os denominadores populacionais de cada idade 
em 2007. 

As coberturas da vacina contra hepatite B foram 
calculadas nas idades e grupos de idade definidos pelo 
Ministério de Saúde (menor de um ano; um ano; dois 

anos; três anos; quatro anos; cinco a dez anos; 11 a 
14 anos e 15 a 19 anos. 

Nos municípios que em 2007 tinham 100% de 
cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) como 
modelo de Atenção Básica, foi realizado o cálculo 
utilizando-se o denominador do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (Siab) para os menores de um ano. 
O Siab informa o número de crianças que efetivamente 
moram no município, independentemente do local 
do nascimento. Comparam-se, então, as coberturas 
vacinais calculadas com o denominador do Sinasc em 
relação ao proveniente do Siab. 

Os mapas com as coberturas vacinais foram elabo-
rados pelo programa TAB para Windows (TabWin), 
desenvolvido pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus), utilizando-se como 
base os mapas digitais do IBGE.

Realizou-se uma análise ecológica nos 22 municí-
pios da 3ª CRS, em que se estudou a associação entre 
a cobertura vacinal e a cobertura da Estratégia Saúde 
da Família. Essa associação foi avaliada pelo teste de 
correlação de Pearson. A análise foi realizada para 
todos os municípios, inclusive para aqueles com até 
dez mil habitantes, com o objetivo de avaliar se o com-
portamento nos municípios pequenos é o mesmo que 
se observa nos municípios maiores. Adotou-se o pro-
grama estatístico Stata® versão 10.0 para essa análise.

Considerações éticas
O estudo foi aprovado e autorizado pelo Comitê 

de Ética da Área da Saúde da Universidade Federal de 
Pelotas, mediante o parecer n° 082/09.

Resultados

Conforme demonstrado na Tabela 1, 17 dos 22 
municípios apresentaram coberturas vacinais para 
os menores de um ano iguais ou superiores a 95,0%, 
três apresentaram coberturas entre 90,0 e 94,0% e 
dois municípios tiveram coberturas vacinais que não 
chegaram a 80,0%. A maioria dos municípios de pe-
queno porte – até 20 mil habitantes – apresentaram 
coberturas vacinais superiores a 100,0%; desses, dois 
municípios mostraram coberturas acima de 130,0%.

Nas coberturas vacinais das crianças com idades 
de um a quatro anos, observou-se marcada hetero-
geneidade, variando entre 70,0 e mais de 100,0% no 
mesmo município. Quando o cálculo foi realizado para 
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a população menor de cinco anos, percebeu-se maior 
homogeneidade nas coberturas: apenas dois municípios 
(Pelotas e Piratini) apresentaram coberturas menores 
de 95,0% (Figura 1).

O grupo de idade de cinco a dez anos apresentou 
coberturas vacinais muito heterogêneas entre os mu-
nicípios: nove (41,0%) tiveram coberturas maiores 
ou iguais a 95,0%; quatro (18,0%) apresentaram 
coberturas entre 90,0 e 94,0%; três (14,0%), entre 
80,0 e 89,0%; e seis municípios (27,0%) apresentaram 
coberturas vacinais abaixo de 80,0%. 

No grupo de 11 a 14 anos de idade, apenas um 
município (Arroio do Padre) apresentou coberturas 
vacinais superiores a 95,0%, nove (41,0%) tiveram 
coberturas entre 50,0 e 85,0% e os demais (50,0%) 
apresentaram coberturas vacinais menores que 50,0%. 

No grupo de 15 a 19 anos, nenhum dos municípios 
atingiu o percentual de cobertura de 95,0%. Observou-
se, também, marcante heterogeneidade das coberturas 
vacinais entre os municípios, entre o limite superior 
de 90,0% e o limite inferior de 14,0%. 

As coberturas vacinais nas idades de 11 a 19 anos 
se encontraram abaixo de 95,0% em todos os municí-
pios, inclusive naqueles que apresentaram coberturas 
adequadas na população menor de dez anos. Chama 
a atenção o Município de Pelotas, que não atingiu 
95,0% de cobertura vacinal em qualquer das idades 
analisadas.

Quanto à população menor de 20 anos, em todos 
os municípios da 3ª CRS, apenas dois apresentaram 
coberturas vacinais acima de 95,0% (Herval e Santana 
da Boa Vista), um município (Turuçu) obteve cobertu-

Tabela 1  -  Cobertura (%) da vacina contra hepatite B nas idades e grupos de idade dos menores de 20 anos dos 
municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Estado. Brasil, 2007

Municípios
População
< 20 anos 
de idade

Idade
(anos)

< 1
 %

1
 %

2
 %

3
 %

4
 %

5 a 10
 %

11 a 14
%

15 a 19
 %

Total
< 20 anos
de idade

 %
Herval 2.518 109,0 102,0 123,0 113,0 119,0 110,0 81,0 90,0 100,0
Santana da Boa Vista 2.504 104,0 105,0 115,0 97,0 121,0 112,0 85,0 79,0 96,0

Turuçu 1.197 106,0 97,0 77,0 124,0 91,0 110,0 76,0 84,0 93,0

Arroio do Padre 771 132,0 157,0 118,0 116,0 254,0 68,0 97,0 60,0 90,0

Morro Redondo 1.453 102,0 151,0 97,0 117,0 143,0 97,0 73,0 76,0 90,0

Amaral Ferrador 1.772 118,0 102,0 127,0 109,0 119,0 114,0 50,0 57,0 86,0

Cristal 2.387 119,0 95,0 104,0 105,0 118,0 98,0 53,0 49,0 79,0

São Lourenço do Sul 12.921 95,0 110,0 101,0 86,0 91,0 92,0 66,0 60,0 79,0

São José do Norte 7.829 100,0 99,0 99,0 92,0 116,0 96,0 48,0 50,0 74,0

Canguçu 15.484 102,0 98,0 100,0 91,0 84,0 103,0 43,0 36,0 72,0

Pedro Osório 2.391 77,0 87,0 87,0 139,0 109,0 109,0 34,0 37,0 72,0

Cerrito 1.848 103,0 94,0 105,0 98,0 96,0 71,0 60,0 61,0 71,0

Jaguarão 9.700 112,0 110,0 94,0 88,0 88,0 90,0 40,0 54,0 71,0

Santa Vitória de Palmar 10.921 93,0 118,0 97,0 91,0 95,0 91,0 42,0 49,0 71,0

Arroio Grande 6.080 113,0 96,0 106,0 91,0 97,0 92,0 28,0 39,0 66,0

Rio Grande 61.904 95,0 93,0 94,0 94,0 98,0 82,0 38,0 32,0 63,0

Pinheiro Machado 4.055 96,0 87,0 101,0 114,0 106,0 85,0 35,0 33,0 62,0

Pelotas 104.627 90,0 84,0 85,0 79,0 89,0 82,0 30,0 42,0 61,0

Piratini 5.817 91,0 93,0 93,0 80,0 106,0 79,0 38,0 34,0 61,0

Capão do Leão 8.944 101,0 99,0 104,0 90,0 98,0 66,0 43,0 34,0 58,0

Pedras Altas 967 76,0 109,0 158,0 124,0 67,0 41,0 64,0 48,0 57,0
Chuí 2.225 154,0 70,0 144,0 111,0 106,0 65,0 25,0 14,0 48,0

TOTAL 268.315 95,0 93,0 93,0 88,0 95,0 85,0 39,0 42,0 66,0

Fonte: Sistema de Informação do Programa de Imunização – 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
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ra de 93,0%, três (Amaral Ferrador, Arroio do Padre 
e Morro Redondo) apresentaram cobertura igual ou 
próxima a 90,0% e os restantes, coberturas abaixo de 
80,0% (Figura 1). 

Alguns municípios, a exemplo de Herval e Morro 
Redondo, apresentaram coberturas vacinais superio-
res a 100,0% na população menor de cinco anos. Os 
relatórios do SI-API permitem constatar que vários 
municípios contam com coberturas vacinais acima de 
100,0% na população menor de um ano, não somente 
para a vacina contra o VHB, como também para outras 
vacinas do calendário básico (Sabin e Tetravalente), 
elevando a cobertura vacinal quando analisada para 
a população menor de 20 anos. Isso se explica: como 
houve excesso de vacinados nos menores de dez anos, 
há uma compensação entre os numeradores das idades 
observadas na analise da cobertura dos menores de 
20 anos. Daí a importância de se fazer essa análise e 
identificar as falhas de cobertura por idade e grupos 
de idade. Algumas hipóteses podem justificar esses 
achados: nos municípios de pequeno porte sem ma-
ternidade, crianças recém-nascidas são registradas 
em outras localidades, interferindo nas estatísticas 

dos denominadores de nascidos vivos; facilidade de 
acesso à sala de vacinação, por usuários de municípios 
vizinhos; e municípios com modelo de Atenção Básica 
implantado pelas equipes da ESF. Para comprovar essas 
hipóteses, sugere-se a realização de outros estudos.

Entre os 22 municípios analisados, cinco são de 
pequeno porte populacional, com cobertura da ESF 
de 100,0% de sua população no ano de 2007 (Amaral 
Ferrador, Arroio do Padre, Herval, Morro Redondo e 
Turuçu). Nestes municípios, foram comparados os 
cálculos de cobertura vacinal para menores de um ano 
usando-se duas fontes de informação para o denomi-
nador: o Sinasc (nascidos vivos) e o Siab (informação 
coletada mensalmente pelo agente comunitário de saú-
de, durante a visita domiciliar).19 Quatro municípios 
(Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Herval e Turuçu) 
continuaram mantendo coberturas vacinais acima de 
100,0% quando os denominadores basearam-se na 
informação proveniente do Siab (crianças que efeti-
vamente moram no município independentemente do 
local do nascimento) (Figura 2).

Na Figura 3A, observa-se a relação entre cobertura 
vacinal para hepatite B e cobertura da Estratégia Saúde 

Figura 1  -  Cobertura (%) da vacina contra hepatite B nos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul. Brasil, 2007
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da Família nos municípios com até dez mil habitantes: 
à medida que aumenta, de forma significativa, a cober-
tura da Saúde da Família, aumentam os percentuais de 
cobertura vacinal (r=0.71; p=0.01). Comportamento 
semelhante verifica-se quando analisados todos os 
municípios da 3ª CRS (Figura 3B).

Discussão

As coberturas da vacina contra hepatite B foram de-
siguais entre as idades e grupos de idade e heterogêneas 
entre os municípios da 3ª CRS. No ano de 2007, apenas 
dois dos 22 municípios analisados atingiram 95,0% de 
cobertura vacinal na população menor de 20 anos – meta 
proposta pelo Ministério da Saúde. A vacinação na popu-
lação menor de um ano apresentou índices de cobertura 
de 95,0% ou mais na maioria dos municípios, chamando 
atenção a cobertura nos municípios de pequeno porte, 
com coberturas vacinais acima de 100,0%.

A vacinação constitui uma das intervenções de 
Saúde Pública mais relevantes, dado seu caráter 
coletivo. Esta estratégia tem sido muito importante na 
redução da morbidade e da mortalidade por doenças 
preveníveis por imunização, mas é fundamental que 

as coberturas sejam altas e homogêneas para quebrar 
a cadeia de transmissão.16 Sistemas de saúde orga-
nizados conseguem produzir melhores indicadores 
de coberturas vacinais, como ocorre na Inglaterra, 
na Itália e no Brasil. Aqui, a vacinação está inserida 
no sistema de saúde como uma atividade da Atenção 
Básica e orienta-se pelos princípios da universalidade 
e equidade do Sistema Único de Saúde, o SUS.20

Na década de 1990, muitos países industrializados e 
alguns em desenvolvimento implementaram a vacinação 
universal contra o VHB, observando-se, posteriormente, 
redução significativa na prevalência de transmissão em 
crianças e redução da frequência de hepatite fulminante 
e crônica. A eficácia da vacina contra o VHB tem sido 
comprovada em vários países, a exemplo de Taiwan, 
onde a taxa de prevalência da infecção crônica em 
crianças reduziu-se em mais de 90,0%. Logo, outros 
países também adotaram a vacinação universal, como 
Israel, Malásia, Gâmbia, Itália, Espanha e Estados 
Unidos da América, onde, passados poucos anos de 
implantação, as coberturas vacinais chegaram a mais 
de 80,0%. A OMS estimou, em 2004, que a cobertura 
vacinal contra o VHB nas crianças menores de um ano 
era de 48,0% em todo o mundo.2,21 

Figura 2  -  Cobertura (%) da vacina contra hepatite B com diferentes fontes de denominador nas crianças 
menores de 1 ano de idade dos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul que contam com 100,0% de implantação da Estratégia Saúde da Família. Brasil, 2007

Amaral Ferrador Arroio do Padre Herval Morro Redondo Turuçu

Municípios com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família

Nota: 

Siab: Sistema de Informação da Atenção Básica

Sinasc: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
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No Brasil, as primeiras doses da vacina foram 
aplicadas em 1989, em crianças com até dez anos e 
profissionais de saúde do município de Lábrea, Região 
Amazônica. Essa medida, inicialmente tomada em 
âmbito local devido à alta endemicidade da hepatite 
B na região, logo estendeu-se para outros municípios, 
passando a fazer parte do calendário de vacinação do 
Estado do Amazonas em 1992.22 A vacinação contra VHB 
é, comprovadamente, a forma mais eficaz de prevenção 
dessa doença em 99,0% dos recém-nascidos e em 95,0% 
ou mais dos adolescentes. A OMS recomenda que em 
populações com endemicidade média, seja adotada a 
vacinação precoce infantil: a criança recebe a primeira 
dose de vacina logo após o nascimento.23 A vacinação 
infantil contra o VHB foi implantada nos Estados do 
Brasil, gradativamente. No Rio Grande do Sul, iniciou-
se timidamente, no ano de 1998. Os municípios da 3ª 
CRS iniciaram efetivamente a vacinação na população 
menor de um ano em 1999, e na população de cinco a 
19 anos, em 2002. A vacinação contra VHB foi instituída 
por Portaria ministerial e incluída no Calendário de 
Vacinação da Criança e do Adolescente no ano de 2004.

A análise da cobertura para o menor de um ano 
mostrou que a maioria dos municípios da 3ª CRS do 
Estado apresentou altas coberturas vacinais: chamam 
a atenção os municípios de pequeno porte populacio-
nal, com valores acima de 100,0%. Uma das hipóteses 
de cobertura vacinal acima de 100,0% para esses mu-
nicípios é o cálculo inexato da população de nascidos 
vivos: pode acontecer que as gestantes tenham seus 
partos em municípios maiores e registrem um ende-
reço de residência diferente do habitual, diminuindo 
o denominador da cobertura vacinal nos municípios 
menores e fazendo com que a cobertura vacinal seja 
maior. Quando os cálculos de cobertura vacinal são 
realizados com o denominador procedente dos regis-
tros do Siab, também pode haver problemas, já que, 
para que as informações do Siab estejam corretas, 
é necessário que as visitas domiciliares dos agentes 
comunitários de saúde sejam realizadas mensalmente, 
os dados informados regularmente e ingressados no 
sistema. Qualquer descumprimento das informações 
mensais pode gerar denominadores que não reflitam 
o real número de crianças na população. Também 
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Figura 3  -  Associação entre cobertura (%) vacinal para hepatite B e cobertura da Estratégia Saúde da Família 
nos municípios com até dez mil habitantes (3A) e nos 22 municípios da 3ª Coordenadoria Regional de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (3B). Brasil, 2007 
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pode ocorrer que nas UBS localizadas em zonas 
limítrofes, o número de vacinados de um município 
aumente se crianças residentes em outros municípios 
receberem a vacinação nele, pela facilidade de acesso 
como município vizinho, aumentando, dessa forma, 
o numerador da cobertura vacinal deste município.

O problema dos denominadores não é exclusivo dos 
municípios de pequeno porte. No Rio Grande do Sul, 
a taxa de fecundidade, uma das menores do Brasil, cai 
progressivamente. O Sinasc do Rio Grande do Sul tem 
excelente cobertura, muito próxima a 100,0%. Quando 
se coloca no denominador da cobertura vacinal uma 
informação procedente de estimativas populacionais, ao 
invés do que acontece quando a informação procede do 
Sinasc, o valor da cobertura vacinal diminui. O problema 
com os denominadores tem sido muito discutido nos 
fóruns de gestores e técnicos na área de imunizações, 
dada sua influência sobre as coberturas vacinais.24

Quando a análise é realizada com o denominador 
da população menor de cinco anos, pode-se perceber 
recuperação de cobertura entre as idades. A grande 
maioria dos municípios apresenta coberturas vacinais 
adequadas, ainda que o esquema vacinal tenha sido 
completado após o primeiro ano de vida. Possivel-
mente, isso se deve ao fato de que até os cinco anos, 
as crianças podem receber várias oportunidades de 
vacinação: visitas à UBS mais frequentes, campanhas 
de vacinação contra a poliomielite – quando também 
se realiza a multivacinação –, e estratégias de busca 
de faltosos à vacinação, entre outras razões.

A partir dos cinco anos e à medida que a idade 
aumenta, a cobertura vacinal diminui em grande parte 
dos municípios. Boa parte deles (55,0%), entretanto, 
consegue coberturas acima de 90,0% em crianças até 
dez anos de idade. Para o segmento dos 11 aos 19 anos, 
nenhum dos municípios chegou a 95,0%, havendo 
grande variação de coberturas entre as idades. Dados 
parciais, disponíveis no Programa Nacional de Imu-
nização (PNI-Datasus), mostram que apenas 80,0% 
da população de um a 19 anos receberam o esquema 
completo de vacinação. Em 2007, a cobertura vacinal 
nos menores de 20 anos era de 62,0% no Rio Grande 
do Sul e de 66,0% em sua 3ª CRS. 

Alguns fatores que podem contribuir para a baixa 
cobertura vacinal nos maiores de cinco anos poderiam 
ser: a não adesão à vacinação por crianças maiores e 
adolescentes; visitas pouco frequentes às UBS, o que 
dificulta que o esquema de três doses seja completado; 

e a superestimação do denominador da cobertura vaci-
nal, se utilizar informação de projeções populacionais 
que sobreestime o número real de crianças existentes.

Aplicar esquemas completos de vacinação na 
população em idade escolar e nos adolescentes é 
uma atividade que necessita do esforço conjunto de 
vários segmentos da comunidade. Apesar de a vacina 
contra VHB ser oferecida gratuitamente, pelos serviços 
públicos de saúde, para a população de risco e para 
os menores de 20 anos em todo o país, a vacinação 
na população de adolescentes tem representado um 
desafio. Estudo realizado com adolescentes escolares 
de baixa renda em Goiás, mostrou baixa aceitação 
da vacina contra VHB, evidenciando a necessidade 
de reforçar a estratégia de vacinação na escola. A 
concentração de adolescentes em um mesmo local 
e período facilita o acompanhamento e controle dos 
alunos, garantindo a aplicação das vacinas.25 

Chamaram a atenção as baixas coberturas vacinais 
contra o VHB encontradas em Pelotas, em todas as 
idades analisadas, haja vista o município contar com 
um expressivo número de UBS (51), todas com sala 
de vacinas. Coberturas vacinais são importantes indi-
cadores da Atenção Básica. Talvez, o fato de apresentar 
baixas coberturas vacinais contra o VHB seja um in-
dicativo da necessidade de reorganização da Atenção 
Básica no município. A cobertura da ESF em Pelotas 
é de 22,0%, o que ainda pode ser insuficiente para 
impactar no resultado da cobertura vacinal.

O estudo da coorte de nascimentos de Pelotas 
de 2004 já havia demonstrado coberturas vacinais 
de Sabin (três doses) e BCG decrescentes quando 
comparadas à coorte de 1993, indicando piora no 
desempenho dos serviços de saúde.26

A Estratégia Saúde da Família, inserida em um 
contexto de decisão política e institucional de forta-
lecimento da Atenção Básica no âmbito do SUS, foi 
implantada em 1994 com o nome de Programa de 
Saúde da Família (PSF), em pequenos municípios do 
Nordeste. O então PSF expandiu-se pelas urbes de todo 
o país. Em 2008, de acordo com o Ministério da Saúde, 
a ESF estava presente em 94,0% de nossos municípios 
e atendia a 95 milhões de brasileiros.27

A ESF permite um maior vínculo das UBS com a 
população e sua presença é associada à melhoria de 
vários indicadores de saúde, inclusive o aumento da 
satisfação dos usuários do SUS.28 A análise ecológica 
aqui apresentada constatou que a cobertura vacinal 
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Resumo
Objetivo: verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes atendidos em unidade de saúde de referência 

para adolescentes, bem como sua associação com idade e sexo. Metodologia: estudo transversal com 383 adolescentes de 
dez a 19 anos de idade atendidos em unidade de referência no atendimento médico de adolescentes no Município de Casca-
vel, Estado do Paraná, Brasil. Utilizou-se o índice de massa corporal (IMC) de acordo com a idade e sexo, com os seguintes 
pontos de corte: IMC < percentil 5 (baixo peso); ≥ percentil 5 e < percentil 85 (adequado); ≥ percentil 85 e < percentil 95 
(sobrepeso); e ≥ percentil 95 (obesidade). Utilizou-se o teste de qui-quadrado para verificar associação entre as variáveis. 
Resultados: dos adolescentes entrevistados, 15,4% apresentaram sobrepeso e 7,6% obesidade, totalizando excesso de peso 
em 23,0%; encontrou-se significância estatística entre o estado nutricional e a faixa etária dos adolescentes, identificando maior 
proporção de sobrepeso/obesidade entre os mais jovens. Conclusão: a prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada 
foi elevada, confirmando a magnitude do problema e a necessidade de ações preventivas. 

Palavras-chave: adolescência; sobrepeso; obesidade. 

Summary
Objective: this study aims to verify the prevalence of overweight and obesity in adolescents assisted by an adolescent 

health center, and its association with age and gender. Methodology: this cross-sectional study was carried out with 
383 adolescents (aged 10 to 19 years) assisted by a referral unit for adolescent medical care in the Municipality of 
Cascavel, State of Paraná, Brazil; age- and gender- adjusted body mass index (BMI) was calculated with the following 
cut-off points: BMI < 5th percentile (underweight); ≥ 5th percentile and < 85th percentile (adequate); ≥85th percentile 
and < 95th percentile (overweight); and ≥95th percentile (obese); the chi-square test was used to verify the association 
between variables. Results: among the adolescents interviewed, 15.4% were overweight and 7.6% were obese, totaling 
23.0% with excess weight; a statistically significant association between nutritional status and age was found, with a 
higher proportion of overweight/obesity among younger adolescents. Conclusion: the observed prevalence of overweight 
and obesity were high, confirming both the magnitude of the problem and the need for preventive action.

Key words: adolescence; overweight; obesity.
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Introdução

O início da adolescência é um período crítico para 
o estabelecimento da obesidade, haja vista o aumento 
da quantidade de gordura e do número de células 
adiposas serem típicos dessa fase da vida.1

A obesidade é definida como excesso de gordura 
corporal no organismo, causada por uma ingestão de 
alimentos maior que o gasto energético.2 É uma doença 
multifatorial, estando envolvidos fatores genéticos e 
ambientais, entre os quais se destacam mudanças nos 
padrões de comportamento alimentar e redução da 
atividade física.3 O aumento na prevalência da obesida-
de na adolescência é preocupante porque caracteriza 
um dos fatores de risco para sua manutenção, com 
sequelas na vida adulta.

A prevalência de obesidade atingiu níveis expres-
sivos nos últimos anos, principalmente nos países 
economicamente desenvolvidos,4 a ponto de a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) considerar a obesidade 
como um importante problema de Saúde Pública. Nos 
Estados Unidos da América (EUA), o excesso de peso 
já ultrapassa 60,0% dos adultos e apresenta aumento 
rápido entre crianças e adolescentes, impactando 
sobre a saúde e a qualidade de vida.4,5 Altas prevalên-
cias já podem ser encontradas também em economias 
emergentes, em todos os grupos socioeconômicos, 
independentemente da idade, sexo ou etnia.

As mudanças no perfil nutricional da população 
evidenciadas nas últimas décadas, conhecidas como 
processo de transição nutricional, caracterizam-se 
pela queda da desnutrição e pelo aumento das taxas de 
sobrepeso e obesidade em todas as idades, associados 
ao sedentarismo e às mudanças nos padrões alimenta-
res da população, como também às mudanças sociais, 
econômicas e demográficas decorrentes do processo 
de desenvolvimento do país.6-8 São poucos os estudos 
de base populacional realizados que se propuseram a 
avaliar o estado nutricional em adolescentes no Brasil.

Cabe destacar que a prevalência de excesso de peso 
em adolescentes e crianças brasileiras de seis a 18 anos 
de idade triplicou nos últimos anos.5 A Pesquisa Na-
cional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), realizada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 1989, revelou que 7,7% dos adolescentes 
brasileiros apresentavam sobrepeso.6 Outros estudos 
desenvolvidos com adolescentes do país, na última 
década, demonstram prevalências todavia superio-

res.9,10 Pesquisa realizada no ano de 2004, em Capão 
da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul, com escolares 
de 11 a 13 anos de idade, revelou prevalência de 24,8% 
de sobrepeso e obesidade,11 semelhante às encontradas 
para o Município de Pelotas (RS)12 em 2001 e 2002, 
em que 25,9% dos adolescentes apresentaram excesso 
de peso. Dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia 
e Saúde (PNDS), realizada em 2006, mostraram que 
21,6% dos adolescentes entre 15 e 19 anos estavam 
com excesso de peso – 4,4% deles obesos –, além 
de déficit de peso em 2,2% dos adolescentes-alvo do 
referido estudo.13  

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 
(POF), realizada entre 2008 e 2009, apontaram que 
uma em cada três crianças de cinco a nove anos de 
idade encontrava-se acima do peso; já o déficit de altu-
ra (importante indicador de desnutrição) apresentou 
prevalência de 7,2% entre meninos e de 6,3% entre 
meninas, mostrando redução de aproximadamente 
30,0% nas últimas décadas. Já para os adolescentes 
(dez a 19 anos), o excesso de peso encontrado foi 
de 21,7% e de 9,4%, respectivamente para o sexo 
masculino e o feminino.14

A probabilidade de um adolescente com um dos 
pais acima do peso apresentar sobrepeso ou obesidade 
é de cerca de 50,0%, enquanto aquele com ambos os 
pais acima do peso apresenta o dobro desse risco.11 
Ademais, alguns estudos têm revelado que cerca de 
50,0% das crianças obesas aos sete anos de idade se-
rão adultos obesos, enquanto 80,0% dos adolescentes 
obesos tornar-se-ão adultos obesos.15

Estudos relatam que, nos últimos anos, as crianças 
tem se tornado menos ativas e com grande tendência 
ao sedentarismo, diretamente relacionado com o au-
mento do tempo diante da televisão e com o aumento 
da adiposidade.16 A dieta dos adolescentes também 
conta com significativa quantidade de alimentos gor-
durosos, ricos em açúcares, com poucas fibras e baixo 
valor nutricional.17 O excesso de alimentação durante 
o período da adolescência pode contribuir para o 

O aumento na prevalência da 
obesidade na adolescência é 
preocupante porque caracteriza um dos 
fatores de risco para sua manutenção, 
com sequelas na vida adulta.  
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aparecimento da obesidade e de uma série de doenças 
debilitantes.18 A obesidade, nessa fase, pode aumentar 
o risco de desenvolvimento de dislipidemias, resistên-
cia insulínica, hipertensão, doenças cardiovasculares, 
acidente vascular cerebral e doenças osteoarticulares.2 
Estudo realizado por Madeira e colaboradores19 
comprova não só a influência da obesidade sobre os 
componentes da síndrome metabólica já nas crianças 
pré-púberes, como sua importância na gênese da 
doença cardiovascular.     

As puberdades masculina e feminina são tão-
somente similares, não idênticas, por envolverem 
transformações e resultados próprios dos sexos. O 
estirão feminino coincide com o início da puberdade; 
o masculino, mais tardio, inicia-se no meio da puber-
dade, com um atraso médio de dois anos em relação 
ao feminino.2 Grandes variações ocorrem no início e 
em todo o desenvolvimento do processo de maturação 
sexual, especialmente na faixa etária dos dez aos 14 
anos. Além do sexo e da idade, o estágio de maturação 
sexual é um fator importante para a interpretação dos 
dados antropométricos; uma avaliação baseada somen-
te na idade cronológica pode não ser a mais adequada. 

A puberdade é um período crítico, quando o indi-
víduo pode estar sensível tanto ao déficit nutricional 
quanto aos excessos. Para avaliar o estado nutricional 
de adolescentes, a antropometria tem sido particular-
mente importante ao permitir monitorar a evolução 
das modificações do crescimento, sendo um indicador 
sensível do estado nutricional e de risco para a saúde. O 
índice de massa corporal por idade (IMC/I) é o índice 
mais indicado para avaliar o estado nutricional em 
adolescentes, juntamente com a altura por idade (A/I).20

A transição nutricional e o risco aumentado para 
doenças crônicas causadas pelo excesso de peso, ade-
mais da escassez de dados sobre o estado nutricional 
nessa faixa etária no município, motivaram o presente 
estudo, cujo objetivo foi verificar a prevalência de 
sobrepeso/obesidade em adolescentes atendidos em 
unidade básica de saúde (UBS) de referência para ado-
lescentes, bem como sua associação com idade e sexo.

Metodologia 

Trata-se de estudo transversal descritivo, realizado 
no Município de Cascavel, cidade de médio porte do 
oeste do Estado do Paraná (296.254 habitantes),21 
em uma unidade básica de saúde de referência para 

o atendimento médico a adolescentes. Participaram 
todos os adolescentes entre dez e 19 anos de idade, 
usuários do serviço e atendidos todas as segundas-
feiras, no período entre 1º de junho de 2007 e 31 de 
maio de 2008. Na avaliação antropométrica, utilizou-se 
o IMC/I, obtido pela razão entre o peso (kg) e a altura 
(m) ao quadrado, de acordo com a idade e o sexo, 
preconizado pela OMS.20 Foram  adotados os seguintes 
pontos de corte: IMC < percentil 5 (baixo peso); ≥ 
percentil 5 e < percentil 85 (adequado); ≥ percentil 
85 e < percentil 95 (sobrepeso); e IMC ≥ percentil 
95 (indicativo de obesidade).22 Utilizou-se a deno-
minação ‘excesso de peso’ para os adolescentes que 
se encontravam ≥ percentil 85, ou seja, aqueles com 
sobrepeso e obesidade. O crescimento dos adolescentes 
foi avaliado pelo indicador A/I nos seguintes pontos de 
corte: < percentil 3 (baixa estatura); ≥ percentil 3 e < 
percentil 10 (vigilância para baixa estatura); ≥ percentil 
10 e < percentil 97 (estatura adequada); e ≥ percentil 
97 (alta estatura).20

A aferição das medidas foi realizada durante a 
pré-consulta média, por duas acadêmicas do Curso 
de Nutrição devidamente capacitadas e sob supervisão 
docente, em adolescentes vestidos com roupas leves, 
descalços e sem adornos.23 O peso foi verificado em 
balança mecânica de plataforma, com capacidade 
de 150kg. Para a obtenção da estatura, utilizou-se o 
estadiômetro vertical da balança. As medidas e resul-
tados da avaliação antropométrica foram anotados no 
prontuário desses usuários, que se encontra na UBS. 

Os dados foram analisados por meio de frequência 
simples e percentuais. As prevalências de sobrepeso 
e obesidade foram calculadas pelo método de pro-
porção para cada um dos sexos. Realizou-se o teste 
de qui-quadrado para verificar associação do estado 
nutricional, sexo e idade (nível de significância de 
5,0%), pelo software SPSS versão 15.

Considerações éticas
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Parecer nº 009/2007).

Resultados 

Foram avaliados 383 adolescentes de dez a 19 anos 
– idade média de 14,2 anos –, 43,9% deles (n=168) 
do sexo masculino e 56,1% (n=215) do sexo femini-
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no. Entre os avaliados, 22,9% (n=88) apresentaram 
excesso de peso, 59 (15,4%) estavam com sobrepeso e 
29 (7,5%) com obesidade. Verificou-se, ainda, que um 
percentual de 4,1% (n=16) desses jovens apresentou 
baixo peso, não significativo estatisticamente. 

Entre os 168 adolescentes do sexo masculino, 
14,9% (n=25) foram classificados como portadores 
de sobrepeso e 7,7% (n=13) com obesidade, totalizan-
do excesso de peso em 22,6% dos meninos, enquanto 
5,4% (n=9) dos entrevistados apresentaram baixo 
peso. Em relação aos 215 adolescentes do sexo femi-
nino, a prevalência de sobrepeso, obesidade e baixo 
peso foi, respectivamente, de 15,8% (n=34), 7,4% 
(n=16) e 3,3% (n=7). Não foi encontrada associação 
significativa entre as variáveis ‘estado nutricional’, 
‘faixa etária’ e ‘sexo’ (Tabela 1).

O teste de qui-quadrado revelou associação estatis-
ticamente significativa entre o excesso de peso e a faixa 
etária dos adolescentes (Tabela 2). Comparando-se a 
idade precoce (dez a 14 anos) com a tardia (15 a 19 
anos), identificou-se maior proporção de sobrepeso/
obesidade entre os mais jovens.

Em relação ao índice A/I, considerados ambos os 
sexos, 77,8% (n=298) apresentam adequação esta-
tural, 9,1% (n=35) baixa estatura, 10,7% (n=41) 
vigilância para baixa estatura e 2,4% (n=9) alta esta-
tura. Destaca-se a baixa estatura encontrada em 10,7% 
(n=18) dos meninos e 7,9% (n=17) das meninas, 
sem diferença significativa (χ²=1,50 e p=0,68). As 
análises por faixa etária identificaram maior risco para 
baixa estatura no grupo de maior idade (χ²=32,16 e 
p=0,00), prevalência de baixa estatura em 3% dos 

adolescentes entre dez e 14 anos e em 17,0% daqueles 
na faixa etária de 15 a 19 anos.

Discussão 

O sobrepeso e a obesidade foram os problemas 
nutricionais mais prevalentes no grupo avaliado, re-
sultado similar ao relatado em estudos populacionais 
que apontam para um aumento na prevalência de 
sobrepeso e redução na ocorrência de baixo peso 
entre os jovens brasileiros. Pesquisas de base popu-
lacional evideciam um aumento alarmante das taxas 
de excesso de peso na adolescência. A comparação 
dos dados do Estudo Nacional de Despesa Familiar 
(Endef), realizado em 1974 e 1975, com os dados 
da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), realizada 
entre 1996 e 1997 (somente nas regiões Sudeste e 
Nordeste), indica um aumento na prevalência de so-
brepeso e obesidade de 4,1% para 13,9% em crianças 
e adolescentes de seis a 18 anos.5  

Estudos nacionais confirmam excesso de peso 
semelhante ao encontrado neste estudo, com pre-
valência superior a 20,0% nesse estágio de vida.11,12 
Os achados desta pesquisa, entretanto, são elevados 
quando comparados a inquéritos nutricionais rea-
lizados na região Nordeste, onde, na faixa etária de 
15 a 19 anos, a prevalência de excesso de peso foi 
de 8,4%;24 a dados da região oeste do Paraná, no 
Município de Toledo, Estado do Paraná, onde a 
prevalência foi de 10,2%;10 aos encontrados para o 
Município de Cascavel, também no Estado do Paraná, 
em 2009, a partir de um estudo com 549 escolares do 
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Tabela 1  -  Frequência e percentual do estado nutricional por gênero e faixa etária de adolescentes pesquisados 
em uma unidade básica de saúde do município de Cascavel, Estado do Paraná. Brasil, 2007 a 2008

Faixa etária          
(anos)

Baixo peso Adequado Sobrepeso Obesidade TOTAL

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Masculino

10-14 4 4,1 66 68,1 17 17,5 10 10,3 97 57,7

15-19 5 7,0 55 77,5 08 11,3 03 4,2 71 42,3

Teste qui-quadrado: χ2=4,19 e p=0,24

Feminino

10-14 6 4,7 90 70,9 21 16,5 10 7,9 127 59,1

 15-19 1 1,1 68 77,3 13 14,8 06 6,8 88 40,9

Teste qui-quadrado: χ2=2,52 e p=0,47
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ensino médio matriculados em escolas estaduais, que 
detectou prevalência de excesso de peso em 14,4% 
dos avaliados.25

Geralmente, os usuários do serviço público de saú-
de de referência médica para adolescentes, público-
alvo desta pesquisa, procuram o serviço diante de 
um problema de saúde já instalado, o que pode ter 
superestimado a prevalência do excesso de peso e 
recomenda a necessidade de sistemas de vigilância 
nutricional na rotina dos serviços de saúde, bem como 
a realização de inquéritos locais para acompanhar o 
estado nutricional da população.

A prevalência de excesso de peso encontrada não 
foi diferente entre os sexos masculino e o feminino, 
resultado similar ao do estudo de Campos e colabo-
radores.26 Em Fortaleza, capital do Estado do Ceará e 
no estudo de Dalla Costa e colaboradores10 realizado 
em Toledo-PR, este último sem apresentar diferença 
estatística entre gêneros, o sobrepeso foi mais pre-
valente nos meninos (11,1%), comparativamente às 
meninas (9,4%). Estudo de Maier,25 também realizado 
em Cascavel, encontrou, contudo, excesso de peso de 
10,1% e 20,5% para os sexos feminino e masculino, 
respectivamente, percentuais de significância estatísti-
ca (p=0,01). Dados da PNSN (1989) mostraram que 
entre as meninas, o sobrepeso aumentou com a idade, 
enquanto entre os meninos, o aumento da idade atuou 
como fator de proteção para o sobrepeso.15

Voltando a este estudo, o excesso de peso em 25,9% 
dos adolescentes na faixa etária de dez a 14 anos e em 
18,8% daqueles entre 15 e 19 anos diferem de outros 
estudos,27 principalmente nas idades mais precoces. 

Comparando-se a adolescência precoce com a 
tardia, identificou-se maior proporção de sobrepeso/
obesidade entre os mais jovens, relação semelhante 
à encontrada em estudo realizado com escolares na 

cidade do Recife, Estado de Pernambuco, no ano de 
2005, cujos resultados mostraram que as prevalên-
cias de sobrepeso e obesidade diminuíram à medida 
que ocorreu aumento da faixa etária.9 Na cidade do 
Rio de Janeiro-RJ,28 adolescentes na faixa etária de 
dez a 13,9 anos apresentaram prevalências de 9,6% 
e 12,1% de sobrepeso para meninos e meninas, 
respectivamente, resultado similar ao encontrado 
neste estudo, para a mesma faixa etária, em que a 
prevalência de sobrepeso foi maior entre as meninas. 
A obesidade foi mais expressiva entre os meninos 
tanto neste estudo como na pesquisa recém-citada, 
na qual a obesidade esteve presente em 7,6% dos 
meninos e 6,3% das meninas.

Se a prevalência de obesidade pode ser considera-
da elevada, quando comparada às encontradas pela 
maioria dos estudos nacionais, não chega aos níveis 
de alguns países desenvolvidos como os EUA, onde, na 
faixa etária de 12 a 19 anos, 15,5% dos adolescentes 
são obesos.29 Ações preventivas devem ser implantadas 
para evitar problemas crônicos na vida adulta, tendo 
em vista que a adolescência por si só, com suas in-
tensas transformações biopsicossociais, apresenta-se 
como fator de risco para complicações na vida adulta; 
e, quando associada à obesidade, necessita de ações 
preventivas, garantidas por políticas públicas voltadas 
a esse ciclo da vida.

O baixo peso encontrado por estes autores foi 
semelhante (4,1%) ao de outros estudos, tal como o 
realizado em 2003 na mesma região, que identificou 
3,8% de baixo peso na faixa etária de 14 a 19 anos.10

A prevalência de baixa estatura (9,1%) foi similar 
à revelada nos dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), realizada em 2002 e 2003, que 
apontou um déficit de A/I em aproximadamente 10,0% 
dos adolescentes brasileiros, mais frequente entre os 
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Tabela 2  -  Frequência e percentual do estado nutricional por faixa etária de adolescentes pesquisados em uma 
unidade básica de saúde do município de Cascavel, Estado do Paraná. Brasil, 2007 a 2008

Faixa etária
(anos)

Sobrepesoa Obesidadeb Excesso de pesoc

n (%) n (%) n (%)

10-14 38 64,4 20 69,0 58 66,0

15-19 21 35,6 09 31,0 30 34,0

TOTAL 59 100,0 29 100,0 88 100,0

a) χ2= 0,031          b) χ2= 0,042   c) χ2= 0,003
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meninos (11,3%) do que entre as meninas (8,3%).7 
Estes índices são idênticos aos aqui apresentados para 
Cascavel, onde os adolescentes do sexo masculino tam-
bém referem maior frequência de baixa estatura, com 
uma prevalência de 10,7% (n=18); entre a população 
adolescente feminina do município, a prevalência foi 
de 7,9% (n=17). Já os resultados da mais recente 
POF, realizada em 2008 e 2009, revelaram déficit de 
altura em 7,2% dos meninos e 6,3% das meninas, 
mostrando tendência de redução de déficit estatural 
em ambos os sexos.14

É preocupante o excesso de peso nos adolescen-
tes do Município de Cascavel-PR, e fundamental a 
divulgação de seus dados para alertar a dimensão 
dessa realidade e servir de subsídio à implantação 
de políticas públicas que garantam ações preventivas 
voltadas às causas do problema. Considerando-se a 
elevada prevalência de excesso de peso no grupo, 
esta situação deve ser entendida como um problema 
emergente. Para enfrentá-lo, são necessárias mudanças 

no estilo de vida dos adolescentes a partir do incentivo 
a hábitos alimentares saudáveis e práticas de atividade 
física, mais efetivos quando dirigidos aos estágios mais 
precoces de seu desenvolvimento. Tendo em vista 
que a adolescência é um momento privilegiado para 
intervenções na área da Saúde e da Nutrição, faz-se 
necessária a adoção de programas de reeducação ali-
mentar e ações educativas que estimulem tais práticas, 
haja vista muitos dos padrões dessa fase persistirem 
na fase adulta.

Políticas de atenção à saúde do adolescente com 
enfoque multiprofissional são igualmente necessá-
rias, assim como a participação ativa da população 
atendida. A educação nutricional nas escolas e 
centros de atendimento especializados pode levar à 
conscientização desse segmento da população sobre 
a mudança do hábito alimentar e, assim, contribuir 
para a garantia de um desenvolvimento adequado do 
adolescente, além da prevenção de diversas doenças 
na idade adulta.
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Resumo
Objetivo: investigar a percepção da imagem corporal de meninas brancas e não brancas segundo inserção econômica, 

atividade física, estado nutricional e maturidade sexual. Metodologia: estudo transversal com amostra de 710 adolescentes 
femininas matriculadas entre a 5a e a 8a séries das escolas públicas municipais do Município de Gravataí, Estado do Rio Grande 
do Sul, Brasil, no ano de 2005; utilizou-se o ‘Body Shape Questionnaire’ para avaliar a percepção da imagem corporal e as 
demais variáveis foram extraídas de outros instrumentos auto-aplicáveis; as associações de interesse foram testadas com o χ2 
de associação. Resultados: em relação à imagem corporal, 60,0% das meninas não estavam preocupadas e 4,7% estavam 
gravemente preocupadas; houve associação entre percepção da imagem corporal e cor da pele (p=0,005), estado nutricional 
(p=0,000) e maturidade sexual (p=0,000); essas associações mantiveram-se significativas não obstante o controle para a 
cor da pele. Conclusão: os resultados sugerem que a cor de pele branca, o peso excessivo e a fase pós-puberal são fatores 
de risco para insatisfação com a imagem corporal entre as jovens estudadas. 

Palavras-chave: saúde do adolescente; escolares; imagem corporal; raça. 

Summary
Objective: the study aims to investigate the body image perception of white and non-white girls according to so-

cioeconomic status, physical activity, nutritional status, and sexual maturity. Methodology: a cross-sectional study 
with a sample of 710 female adolescents, enrolled from the 5th to the 8th grade at city’s public schools of Gravataí, State 
of Rio Grande do Sul, Brazil, in 2005; the ‘Body Shape Questionnaire’ was used to assess body image perception; other 
variables were collected by means of other self-administered instruments; the associations of interest were tested using 
the chi-square test. Results: with regard to body image, 60.0% of the girls were not concerned with that topic and 4.6% 
were seriously concerned; there was association between body image perception and skin color (p=0.005), nutritional 
status (p=0.000), and sexual maturity (p=0.000); these associations were also significant even after controlling for skin 
color. Conclusion: results suggest that white skin color as well as excessive weight and post-puberty sexual maturity 
status are risk factors for dissatisfaction with the body image among school teenagers in this population. 

Key words: adolescent health; students; body image; skin color. 
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Introdução

Durante a adolescência, a auto-estima está associa-
da à percepção que o jovem tem de seu corpo,1 em 
grande parte às transformações físicas e emocionais 
marcadas pelo desenvolvimento de características 
sexuais secundárias: a transição entre a infância e a 
idade adulta. Simultaneamente, o adolescente necessita 
elaborar o luto da perda de sua imagem infantil e bus-
car uma identidade preparatória para a vida adulta,2 a 
partir da percepção de sua nova aparência física. É um 
período crítico pelo aumento da preocupação com a 
imagem corporal.3

A maioria das adolescentes idealiza um modelo de 
corpo que, normalmente, segue o padrão de beleza 
esguio divulgado pela mídia. Quanto mais o corpo 
real se distanciar do corpo idealizado, maior será 
a possibilidade de conflito e comprometimento da 
auto-estima.4 

Por imagem corporal entende-se a forma como o 
indivíduo se percebe e sente em relação ao próprio 
corpo.5 A imagem do corpo funciona como um retrato 
formado pelo sujeito, expandindo-se com suas expe-
riências, em constante transformação. Não obstante, 
é provável que na adolescência convivam diversos 
fatores a influenciar da autopercepção corporal, como 
as características raciais e étnicas e os distintos ideais 
culturais. Estudo realizado em Minnesota, Estados 
Unidos da América (EUA), mostrou que adolescentes 
de origem africana e miscigenadas relataram maior 
satisfação corporal. Comparadas às caucasianas, 
as afrodescendentes expressaram quase três vezes 
mais satisfação. As hispânicas e asiáticas também se 
declararam menos satisfeitas comparativamente às 
afrodescendentes.6

A inserção econômica também costuma ser rela-
cionada à autopercepção corporal. O fato de mulheres 
de classe econômica mais elevada terem maior acesso 
à mídia e informações torna-as mais suscetíveis ao 
padrão de beleza hegemônico na sociedade e, por isso, 
menos satisfeitas com a própria imagem.7,8 

A prática regular de atividade física é um aspecto im-
portante na promoção da saúde e na qualidade de vida 
dos grupos populacionais9 e pode estar relacionada à 
imagem corporal.10 Estudo constatou que a insatisfação 
com o próprio corpo não servia de motivação para a 
adoção de comportamentos adequados de controle de 
peso, como exercícios.11

A forma como o indivíduo percebe seu corpo 
também pode ser influenciada pela maturidade 
sexual. Meninas mais maduras costumam ser insa-
tisfeitas com a imagem que fazem de si, a qual está 
diretamente relacionada ao aumento da gordura 
corporal.12 Sobre essa relação entre índice de massa 
corporal e percepção corporal,2,3,13 por exemplo, em 
São Paulo, aproximados 39,0% de meninas eutrófi-
cas percebiam-se com sobrepeso e destas, 47,0% 
consideravam-se obesas.13

O presente estudo teve como objetivo investigar a 
percepção da imagem corporal de meninas brancas 
e não brancas, matriculadas entre a 5ª e a 8ª séries 
de escolas públicas do Município de Gravataí, Estado 
do Rio Grande do Sul, segundo inserção econômica, 
prática de atividade física, maturidade sexual e estado 
nutricional.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal cuja população-
alvo é composta por cerca de 4.800 adolescentes me-
ninas, matriculadas entre a 5ª e a 8ª séries de escolas 
públicas municipais de Gravataí-RS. O Município con-
tava uma população estimada de 261.150 habitantes 
em 200714 e a rede municipal de ensino dispunha de 
66 escolas, 52 delas urbanas.

O cálculo do tamanho da amostra considerou uma 
prevalência de 50,0% para insatisfação da imagem 
corporal, erro máximo de ±4,5% e p<0,05, estimou 
432 estudantes. Esse número foi encontrado mediante 
cálculo de tamanho amostral para estudos transversais 
disponível no programa Epi Info. Aplicado sobre ele 
um efeito de delineamento de 1,5, a amostra passou 
para 648 alunas. Este número ainda foi ampliado em 
20,0%, para suprir a estimativa de perda em quantita-
tivo dessa magnitude, totalizando 778 meninas. 

Essa amostra foi estratificada segundo o número 
de alunas matriculadas em cada série. Por sorteio, 
definiu-se o número de turmas necessárias (e as 
respectivas escolas) de cada série até se alcançar o 
número calculado para a amostra.

Durante o processo de coleta de dados, foram ex-
cluídas 71 adolescentes cujos a) pais ou responsáveis 
se recusaram a autorizar sua participação, ou b) falta-
ram às aulas e não foram contatadas em três tentativas 
ou c) evadiram da escola. Concluída a coleta de dados, 
a amostra do estudo resultou em 710 meninas.
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Alunos de graduação na área da Saúde e mestrandos 
do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
atuaram como coletadores. Nas escolas que tiveram 
turmas sorteadas, a coleta dos dados em sala de aula 
utilizou quatro instrumentos autoaplicáveis.

As questões relacionadas à imagem corporal foram 
obtidas pelo ‘Body Shape Questionnaire (BSQ)’, criado 
por Cooper e colaboradores15 e válido para aplicação 
em adolescentes no Brasil.16 Da análise das respostas 
a 34 perguntas, pôde-se avaliar o medo do ganho de 
peso, a baixa estima relacionada à aparência física, o 
desejo da perda de peso e a insatisfação com o próprio 
corpo. De acordo com a soma dos pontos, as entre-
vistadas foram classificadas em quatro categorias de 
preocupação com sua imagem: não preocupadas (≤80 
pontos); levemente preocupadas (81 a 110 pontos); 
moderadamente preocupadas (111 a 140 pontos); 
e gravemente preocupadas (≥141 pontos). Para o 
estudo da associação entre o desfecho e os fatores em 
estudos, as duas últimas categorias foram agrupadas, 
dado o pequeno número de meninas que se referiram 
à última categoria.

O instrumento utilizado para classificação do nível 
econômico foi baseado em questionário desenvolvido 
pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP).17 Essa classificação é obtida mediante a 
pontuação de itens indicadores de posse e grau de 
instrução do chefe de família, de forma a identificar 
cinco classes – ou categorias – econômicas: A; B; C; 
D; E. O número de sujeitos nos extremos dessa clas-
sificação mostrou-se pequeno e as cinco categorias 
inicialmente consideradas foram agrupadas em apenas 
três: (A+B); C; (D+E).

As questões relativas à prática de atividade física 
foram elaboradas com base no ‘Questionário Interna-
cional de Atividade Física (IPAC).18 Foram consideradas 
‘insuficientemente ativas’ as adolescentes que realiza-
vam menos de 300 minutos semanais de atividades com 
gasto de energia; e ‘suficientemente ativas’, aquelas 
que realizavam mais de 300 minutos dessas atividades. 

Para a classificação da maturidade sexual, estes 
autores adotaram a ficha de Tanner,19 instrumento com 
desenhos representativos do corpo em cinco etapas de 
desenvolvimento das mamas e pêlos pubianos no sexo 
feminino. As meninas apontaram, entre cinco imagens-
estágios, o que mais se assemelhava à situação atual 
de seu corpo. Para análise, os dados coletados foram 
assim agrupados: período pré-puberal (estágios 1 e 

2); aceleração da maturidade sexual (estágio 3); e 
desaceleração da maturidade sexual (estágios 4 e 5).

Também se fez uso de uma ficha de antropometria, 
para registro de peso, altura, sexo e cor de pele auto-
referida. A antropometria foi realizada em ambiente 
privado, onde as meninas, vestidas apenas com cal-
cinha, sutiã e uma camiseta oferecida pela equipe, 
tiveram suas medidas tomadas, bem como seu peso 
sendo descontado em 200g. A estatura foi aferida por 
estadiômetro de metal com precisão milimétrica, e 
o peso aferido com o auxílio de uma balança digital 
Seca/Unicef, com capacidade para 150kg e precisão 
de 50g. As técnicas utilizadas são as recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde.20 Calculou-se o 
índice de massa corporal (IMC).

A classificação do estado nutricional, inicialmente, 
adotou a população de referência da distribuição 
percentilar proposta por Must e colaboradores.21 As 
meninas com percentil igual ou superior a 50 foram 
reavaliadas utilizando-se a classificação de Cole e 
colaboradores,22 mais adequada quando se pretende 
destacar ‘sobrepeso’ e ‘obesidade’. Novamente aqui, 
o pequeno número de meninas nas categorias extre-
mas fez com que os autores decidissem agrupá-las 
em três categorias: desnutridas/risco nutricional 
(<P10); eutróficas (P10 a P85); sobrepeso/obesas 
(>P85).

Os dados sobre cor da pele, auto-referida pelas 
adolescentes entre branca, parda, preta, amarela e 
indígena, foram agrupados em apenas duas: branca 
e não branca.

Utilizou-se o teste do qui-quadrado (χ2) para inves-
tigar as associações de interesse e análise estratificada, 
considerando-se como de significância estatística os 
valores encontrados para p<0,05. 

Considerações éticas
O presente estudo constitui um dos projetos saté-

lites da pesquisa ‘A saúde do escolar da rede pública 
municipal de Gravataí-RS’, aprovada pelo Comitê de 
Ética da Universidade Luterana do Brasil com o no 
375H/2004. Para que as estudantes participassem 
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A adolescência é um período crítico, 
pelo aumento da preocupação 
com a imagem corporal.
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do estudo, seus pais ou responsáveis assinaram um 
‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’ sobre 
o projeto da pesquisa.

Resultados

A maioria das meninas (60%) não estava preocu-
pada com sua imagem corporal. O restante da amostra 
ficou distribuído da seguinte forma: 23,7% sentiam-se 
levemente preocupadas, 11,6% moderadamente e 
4,7% gravemente preocupadas. 

A média da idade das estudantes foi de 12,81 anos, 
variando de dez a 18 anos (DP= ±1,66 anos). Entre as 
meninas estudadas, 50,2% declararam-se não brancas. 
Quanto ao nível econômico, 51,5% das jovens inseri-
ram-se na categoria C, 31,7% na A/B e apenas 16,8% 
na categoria D/E. E em relação à atividade física, 67,3% 
estavam insuficientemente ativas, isto é, desenvolviam 
menos de 300 minutos/semana (Tabela 1).

Conforme a classificação de Tanner, 47,2% estavam 
na fase de aceleração da maturidade sexual, 28,6% em 
fase de desaceleração e 24,2% no período pré-puberal. 
Quanto ao estado nutricional, 68,2% foram classifi-
cadas como eutróficas. A prevalência de sobrepeso 

e obesidade foi maior que o dobro (21,6%) do risco 
nutricional/desnutrição (10,2%) (Tabela 1).

Na percepção da imagem corporal segundo os fa-
tores em estudo (Tabela 2), o percentual de meninas 
brancas moderadamente/gravemente preocupadas 
com sua imagem corporal (19,9%) é maior que o 
das não brancas (12,7%) na mesma categoria. Entre 
as meninas não preocupadas com sua imagem, encon-
trou-se uma diferença estatisticamente significativa: 
65,6% das não brancas contra 54,3% das brancas.

Não se encontrou associação significativa entre 
imagem corporal e inserção econômica, o mesmo em 
relação à atividade física. Quando estudada a associa-
ção entre maturidade sexual e imagem corporal, en-
tretanto, percebe-se que, quanto maior a maturidade, 
maior é o percentual de preocupação com a imagem 
(Tabela 2). A análise estratificada mostrou que, mesmo 
com controle para a cor da pele, a associação entre 
maturidade sexual e imagem corporal continuou sig-
nificativa. Constata-se, ainda, que essa preocupação é 
maior entre as meninas brancas (Figura 1).

Também se encontrou associação significativa entre 
estado nutricional e percepção da própria imagem: à 
medida que aumentou o IMC, cresceu a preocupação 
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Tabela 1  -  Distribuição das adolescentes segundo a percepção da imagem corporal, cor da pele, inserção 
econômica, atividade física, maturidade sexual e estado nutricional no Município de Gravataí-RS. 

 Brasil, 2005

Variáveis n %

Cor da pele auto-referida
Branca 352 49,8
Não Branca 355 50,2

Inserção econômica
A/B 224 31,7
C 364 51,5
D/E 119 16,8

Atividade física
Ativa 231 32,7
Insuficientemente ativa 476 67,3

Maturidade sexual
Período pré-puberal 171 24,2
Aceleração da maturação sexual 334 47,2
Desaceleração da maturação sexual 202 28,6

Estado nutricional
Desnutrida/Risco nutricional 72 10,2
Eutrófica 482 68,2
Sobrepeso/Obesa 153 21,6

TOTAL 707 100,0
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Tabela 2  -  Distribuição das adolescentes nas variáveis cor da pele auto-referida, inserção econômica, atividade 
física, maturidade sexual e estado nutricional segundo percepção da imagem corporal no Município 
de Gravataí-RS. Brasil, 2005

Variáveis

Percepção da imagem corporal

χ² pNão 
preocupadas

Levemente 
preocupadas

Moderada/grave 
preocupadas

n % n % n %
Cor da pele auto-referida

Branca 191 54,3 91 25,9 70 19,9 10,75 0,005

Não Branca 233 65,6 77 21,7 45 12,7

Inserção econômica

A/B 139 62,1 46 20,5 39 17,4 3,05 0,550

C 219 60,2 91 25,0 54 14,8

D/E 66 55,5 31 26,1 22 18,5

Atividade física

Ativa 140 60,6 55 23,8 36 15,6 0,12 0,941

Insuficientemente ativa 284 59,7 113 23,7 79 16,6

Maturidade sexual (MS)

Período pré-puberal 123 71,9 35 20,5 13 7,6 21,33 0,000

Aceleração da MS 198 59,3 80 24,0 56 16,8

Desaceleração da MS 103 51,0 53 26,2 46 22,8

Estado nutricional

Desnutrido/Risco nutricional 62 86,1 9 12,5 1 1,4 69,77 0,000

Eutrófica 306 63,5 113 23,4 63 13,1

Sobrepeso/Obesa 56 36,6 46 30,1 51 33,3

Figura 1  -  Preocupação com a imagem corporal segundo a maturidade sexual de meninas brancas e não 
brancas no Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005
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Figura 2  -  Preocupação com a imagem corporal segundo o estado nutricional de meninas brancas e não brancas 
no Município de Gravataí-RS. Brasil, 2005
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decorrente dessa percepção (Tabela 2). Se por um 
lado, 36,6% das meninas com sobrepeso/obesidade 
apresentavam-se satisfeitas com seu corpo, 36,5% das 
eutróficas manifestavam algum sinal de insatisfação. 
Observou-se, ainda, o caso de uma jovem branca 
com IMC de 14,6 que apresentou uma pontuação no 
BSQ de 118, classificando-se como moderadamente 
preocupada.

A análise da associação entre o estado nutricional 
e o desfecho, estratificada pela cor da pele, mostrou 
que a preocupação com a imagem é mais frequente 
nas meninas brancas do que nas meninas não brancas 
(p=0,000). Entre as brancas obesas/sobrepeso, 37,2% 
estavam moderada/gravemente preocupadas com sua 
imagem frente a 28,4% de não brancas na mesma 
categoria (Figura 2).

Discussão

Esta pesquisa investigou a percepção da imagem 
corporal de meninas de 5ª a 8ª série da rede pública de 
ensino de Gravataí. Em função do processo de amostra-
gem e do tamanho da amostra obtido, acredita-se que as 
meninas estudadas representam as escolares do ensino 
público municipal, semelhantes às jovens desse segmen-

to de outras cidades da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, capital do Estado, embora diferentes das que 
estão fora da escola ou que estudam na rede particular. 

A média da idade foi de 12,8 anos, evidenciando 
que se encontram na adolescência, período de maior 
preocupação com a imagem, em função das intensas 
transformações corporais.13  

Outros estudos têm demonstrado que a prevalência 
de insatisfação de meninas com a própria imagem é 
bastante elevada.23-25 Em Belo Horizonte, capital do 
Estado de Minas Gerais, 61,4% das meninas estavam 
insatisfeitas23 e, em estudo sobre dois pequenos mu-
nicípios gaúchos – Dois Irmãos e Morro Reuter –, 
encontrou-se um percentual de 63,9% de insatisfação 
entre escolares de oito a dez anos de idade.24 Para 
Porto Alegre, entre escolares de oito a 11 anos, a 
prevalência encontrada foi ainda mais alta: 82,0%.25 

Diferentemente, em Florianópolis, capital de Santa 
Catarina, estudo com alunas do ensino fundamental 
e do ensino médio, de escolas públicas e privadas, 
utilizando o BSQ, constatou que apenas 18,8% estavam 
insatisfeitas com a imagem.26 

Ricciardelli e McCabe,27 ao revisarem trabalhos 
produzidos na Austrália, Croácia, Inglaterra, México, 
Suíça e EUA, encontraram prevalências que, embora 
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diferentes entre si, eram bastante altas e demonstra-
vam a elevada preocupação com a imagem corporal 
também em adolescentes de outros países. 

Em Gravataí, 40,0% das jovens encontravam-se 
insatisfeitas com seu corpo e apenas 4,6% estavam 
gravemente preocupadas com sua imagem. A baixa 
prevalência de preocupação com a imagem corporal, 
em comparação com os resultados dos estudos já 
citados, parece estar relacionada ao fato de se tratar 
de uma amostra bastante homogênea. A maioria das 
adolescentes era eutrófica, insuficientemente ativa 
e pertencente a classes sociais menos favorecidas, 
além de todas serem estudantes de escolas públicas. 
As jovens eram bastante semelhantes entre si e, pos-
sivelmente, não se sentiam cobradas quanto a sua 
imagem corporal. As pessoas aprendem a avaliar seus 
corpos a partir de sua interação com o ambiente,28 
especialmente com seus pares, comparando-se com 
o padrão de beleza vigente.

Embora a mídia e o senso comum estimulem a 
preferência por determinada forma ou aparência 
física feminina – a que as jovens estão expostas, em 
diferentes níveis – é na cultura do meio em que as ado-
lescentes vivem, reforçada pela família e amigos, que se 
encontra a maior influencia na definição da preferência 
por um modelo de corpo.23 Esse achado talvez explique 
os resultados aqui encontrados. É possível que haja 
uma cultura de encorajamento da satisfação corporal 
e  valorização de aspectos da saúde, contribuindo para  
a maior aceitação do próprio corpo.

Outro aspecto que pode ter colaborado para os 
resultados do presente estudo é o fato de a proporção 
de meninas brancas e não brancas ser extremamente 
semelhante e as últimas apresentarem maior preocu-
pação com sua imagem. Entre os estudos citados, é 
provável que a proporção de meninas brancas fosse 
maior do que em Gravataí-RS, contribuindo para mais 
altas prevalências de insatisfação.

A característica da amostra quanto à cor da pele 
diferencia-se da composição de raça/cor dos gaúchos 
– 82,6% de indivíduos brancos –,14 possivelmente em 
razão da amostra ter sido coletada na rede pública 
municipal, de grande capilaridade nas comunidades 
carentes, locais onde a proporção de não brancos é 
maior. 

Foi interessante analisar a associação entre o 
desfecho e os fatores em estudo segundo cor de pele. 
Foram encontrados poucos artigos brasileiros tratando 

desse tema. Mulheres brancas e não brancas, sujeitas 
a diferentes condições de vida, sofrem distintos tipos 
de discriminação e preconceitos sociais e raciais.29 
Acredita-se que a cor de pele faça com que as mulheres 
percebam seus corpos de forma diversa.

Segundo pesquisa com estudantes de Belo Horizon-
te-MG de ambos os sexos, entre seis e 18 anos de idade, 
houve diferenças significativas entre os grupos de cor 
de pele: 33,3% dos estudantes negros apresentaram 
insatisfação, comparados com 32,7%  dos estudantes 
de cor parda; e com 23,6% dos estudantes brancos, 
os mais satisfeitos.23 

Diferentemente desse resultado, pesquisa realizada 
com adolescentes escolares americanos comparou o 
peso referido entre diferentes etnias e identificou que 
meninas afro-americanas estavam menos preocupadas 
com seu peso do que as caucasianas.30 Na África do 
Sul, a prevalência de estudantes adolescentes brancas 
insatisfeitas com sua imagem é significativamente mais 
alta,.31 como em Gravataí, onde estes autores observa-
ram serem as meninas brancas mais insatisfeitas com 
seu corpo do que as não brancas.

A distribuição das estudantes quanto à inserção 
econômica revelou que a maioria se encontrava na 
categoria C, classe intermediária. Quando avaliada sua 
associação com a percepção da imagem, não se encon-
trou significância estatística. Em Campo Grande, capital 
do Estado de Mato Grosso, verificou-se que a satisfação 
com a própria imagem era tão maior quanto mais alta 
a classe social.7 A falta de associação detectada no 
presente estudo pode ter sido determinada tanto pela 
homogeneidade da amostra como também é possível 
que a diferença de classe social não influencie na 
satisfação das jovens de Gravataí com o próprio corpo. 

Apesar de a atividade física ser um importante deter-
minante das características físicas dos adolescentes e a 
maioria das meninas se apresentarem insuficientemen-
te ativas, não se evidenciou associação com o desfecho. 
A percepção da imagem corporal foi extremamente 
semelhante entre as duas categorias de atividade física. 
Não obstante, estudo realizado em Pelotas-RS mostrou 
um nível de sedentarismo de 39,0%, mais alto entre 
as meninas – 54,5% – do que nos meninos – 22,2%. 
Os que praticavam mais atividade física eram mais 
insatisfeitos com seu corpo, quando comparado aos 
que desenvolviam menos atividades.10 

Em Gravataí, a maior parte das meninas encontrava-
se na fase de aceleração da maturação sexual, carac-
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terizada pelo estirão pubertário, com modificações 
da composição corporal em decorrência do aumento 
do tecido adiposo, magro e ósseo.32 Porém, as que 
apresentaram mais preocupação com a imagem fo-
ram as de maior maturidade sexual. Estudo realizado 
com meninas de dez a 14 anos, utilizando a idade 
cronologica para avaliar a maturidade, identificou 
o mesmo comportamento: as meninas pós-puberes 
se mostraram mais insatisfeitas do que as púberes.12

Acredita-se que a passagem do corpo infantil para 
o adulto aumenta a preocupação com a imagem cor-
poral. As pré-púberes ainda apresentam um corpo 
com características infantis e, possivelmente, uma 
identidade também infantil. Talvez em função disso, 
encontrou-se mais satisfação com a imagem entre 
elas. Em contrapartida, as que se encontram em fase 
de desaceleração já apresentam características seme-
lhantes aos adultos, podendo adotar, de forma mais 
estruturada, os ideais de beleza do mundo adulto. 
Possivelmente, o fato de as pós-púberes estarem em 
busca de uma nova identidade faz com que se encon-
trem mais preocupadas com a própria imagem.

Sobre o estado nutricional, diversos estudos32-34 
alcançaram resultados semelhantes aos desta pesqui-
sa: quanto maior o IMC, maior a preocupação com 
a imagem. Em São Paulo, pesquisa realizada com 
adolescentes de 14 a 19 anos de idade verificou que a 
insatisfação com a própria imagem foi mais prevalente 
entre os adolescentes com sobrepeso e obesidade, su-
perior, inclusive, à das meninas.13 É mister, entretanto, 
observar que quase 40,0% das estudantes de Gravataí 
com sobrepeso/obesidade não referiram preocupação 
com seu corpo.

Pesquisa realizada em Ribeirão Preto-SP revela que 
obesas, ao apontar a forma de seu corpo em um teste 

de silhuetas, escolheram figuras inadequadas a sua 
imagem real.35 Talvez essa escolha correspondesse à 
expectativa de um corpo idealizado, o que justificaria a 
não preocupação com sobrepeso/obesidade de 40,0% 
das meninas do presente estudo. Também é digno de 
nota o percentual de meninas eutróficas que referiram 
algum nível de insatisfação, provavelmente em função 
do ideal de beleza – magro e esguio – reforçado pela 
mídia e pelo crescente espaço da profissão de modelo 
em todo o mundo.

Por fim, verificou-se a existência de uma menina 
abaixo do percentil 15 com importante distorção de 
sua imagem corporal. Essa situação é uma das cau-
sas de distúrbios alimentares do tipo de bulemia ou 
anorexia, cada vez mais prevalentes em nosso meio.26

Em Gravataí, a maioria das escolares mostrou-se 
satisfeita com sua imagem corporal. As meninas não 
brancas, particularmente, revelaram uma percepção 
mais positiva. A maior frequência de insatisfação com 
o corpo foi encontrada entre as adolescentes com 
sobrepeso/obesidade e na fase pós-puberal.

Frente aos achados deste estudo, os educadores 
e os profissionais de saúde devem estar atentos à 
existência de insatisfação com a imagem corporal 
entre estudantes do ensino fundamental e, portanto, 
ao desenvolvimento de ações visando à melhora da 
autoestima entre estes. É necessário questionar com 
as adolescentes os padrões de beleza socialmente 
aceitos, embora pouco saudáveis, e estimular es-
colhas que promovam sua saúde, como a atividade 
física e a alimentação saudável. Também é funda-
mental a realização de atividades que estimulem a 
autoestima, fortalecendo na adolescente a confiança 
em sua atratividade, bem como a aceitação social e 
o estabelecimento de vínculos amorosos.3 
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Resumo
Objetivo: realizar uma análise descritiva do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A na Paraíba. Meto-

dologia: foram realizadas, em nove municípios do estado, entrevistas com 43 profissionais responsáveis pelo Programa 
e 56 aplicadores do suplemento. O formulário de entrevista foi elaborado com base na Portaria ministerial que instituiu 
o Programa e no Manual de normatização, e a metodologia de avaliação centrada na tríade estrutura-processo-resultado. 
Resultados: como aspectos positivos observaram-se a boa adesão das famílias ao Programa e o empenho das Equipes de 
Saúde da Família em captar a população-alvo, associando estratégias como busca ativa, demanda espontânea e campanhas 
de vacinação. As principais fragilidades encontradas foram: a) no eixo estrutura, falta de material informativo para divulgar 
o Programa e orientar a população-alvo; b) no eixo processo, falta de regularidade, morosidade e fornecimento insuficiente 
do suplemento; falta ou insuficiência de treinamentos/capacitações; desconhecimento da periodicidade de aplicação do 
suplemento e preenchimento incorreto do instrumento de registro adotado pelo Programa; c) no eixo resultados, baixa 
cobertura e descontinuidade na aplicação do suplemento. Conclusão: os resultados mostram a necessidade de reorganizar 
e aprimorar o Programa na Paraíba, para que atinja o impacto esperado. 

Palavras-chave: avaliação; programa; vitamina A.  

Summary
Objective: to carry out a descriptive analysis of the National Program of Vitamin A Supplementation in Paraiba 

state. Methodology: interviews were carried out with 43 professionals responsible for the Program and 56 supplement 
appliers, in nine towns in the state. The interview form was constructed based on the ministerial policy that instituted 
the Program (729) and on the policy manual, the methodology of evaluation was centered in the structure-process-
result. Results: there were a good adherence of the families to the Program and the commitment to the Family Health 
Strategy Teams to capture the target-population, combining strategies such as active finding, spontaneous demand and 
vaccination campaigns. The main weaknesses  found were: a) the structure, lack of informative material to publicize 
the Program informing the target population; b) on the process, were lack of regularity, delay and insufficient supply 
of the supplement; lack or insufficiency of training; unawareness of the periodicity of the supplement application and 
inadequate filling-out of the registration form used by the Program; c) on the results, were low coverage and disconti-
nuity in the application of the supplement. Conclusion: the results show the necessity of reorganizing and improving 
the Program in Paraiba, so that it can reach the expected impact. 

Key words: evaluation; program; vitamin A. 
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Introdução

A deficiência de vitamina A (DVA) constitui uma 
das carências nutricionais que mais afeta o estado 
de saúde de grupos biologicamente vulneráveis, tais 
como crianças e gestantes.1-3 É considerada um grave 
problema de Saúde Pública principalmente nos países 
subdesenvolvidos, acarretando severas consequências 
à saúde infantil, tais como: diminuição do crescimento 
e do desenvolvimento, distúrbios oculares, déficit imu-
nológico e aumento da morbimortalidade associada a 
infecções respiratórias, diarreia e sarampo.4-6 

No mundo, calcula-se que 250 milhões de crian-
ças em idade pré-escolar sejam acometidas por DVA 
subclínica e que 4,4 milhões apresentem xeroftalmia, 
sendo a Ásia, a África e a América Latina, as regiões 
com as mais altas prevalências.1,2 No continente Ame-
ricano, estima-se que 8,2 milhões de crianças sejam 
acometidas, sendo 2,2 milhões os casos registrados 
no Brasil.2,7,8

O Brasil é considerado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS)9 como área de risco da carência 
subclínica de vitamina A há mais de duas décadas. A 
última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher (PNDS),10 realizada no país em 
2006, mostrou, pela primeira vez em um inquérito 
nacional, as prevalências de DVA entre crianças me-
nores de cinco anos e mulheres de 15 a 49 anos. Os 
dados levantados indicaram que 17,4% das crianças e 
12,3% das mulheres apresentaram níveis inadequados 
de vitamina A, com as taxas mais altas observadas 
em crianças das regiões Sudeste (21,6%) e Nordeste 
(19,0%). Uma série de outros estudos locais ou re-
gionais realizados anteriormente também sugerem que 
as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil apresentam 
alta prevalência de DVA em crianças e gestantes ou 
puérperas.11-13

Na Paraíba, a DVA configura-se como um problema 
de Saúde Pública grave,14 fato demonstrado no último 
inquérito de base populacional realizado no Estado, 
no qual se observou prevalência de DVA de 21,8% em 
crianças de seis a 59 meses de idade.15 

Face aos grandes malefícios da DVA em crianças e 
gestantes e da alta prevalência encontrada no Brasil, 
esta tem ocupado um lugar importante tanto em 
pesquisas epidemiológicas quanto na pauta governa-
mental, no que se refere à formulação e implantação 
de políticas e programas de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Assim, foi implantada, a partir da déca-
da de 80, uma série de medidas intervencionistas a 
curto, médio e longo prazo, objetivando a prevenção 
e o controle da deficiência nutricional de vitamina A. 
Atualmente, é desenvolvido o “Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A”, o qual visa a suple-
mentação com megadoses da vitamina em crianças 
de seis a 59 meses de idade e em mulheres no pós-
parto imediato; a promoção do aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses e complementar até os dois 
anos; e medidas educativas que abordem a importância 
da vitamina A, os benefícios da utilização de alimentos 
fontes e os malefícios causados pela sua deficiência 
no organismo.5,16

Na Paraíba, apesar de implantado há mais de duas 
décadas, o Programa de Suplementação de Vitamina A 
não foi submetido a nenhum processo de acompanha-
mento ou avaliação, de maneira a identificar as suas 
fragilidades e determinar os resultados das medidas 
realizadas. Oportunamente, o presente estudo tem o 
objetivo de realizar uma análise descritiva do Programa 
Nacional de Suplementação de Vitamina A na Paraíba, 
de acordo com o relato de profissionais de Equipes de 
Saúde da Família (ESF).

Metodologia

O presente estudo é parte de uma pesquisa de base 
populacional que foi realizada no ano de 2007 no 
Estado da Paraíba, com o intuito de avaliar a opera-
cionalização do Programa Nacional de Suplementação 
de Vitamina A, bem como determinar a prevalência de 
DVA, anemia e desnutrição em pré-escolares. Trata-
se de uma análise descritiva do Programa com base 
em aspectos da tríade estrutura-processo-resultado, 
proposta por Donabedian, para nortear avaliações 
de serviços.17 

Foram selecionados nove municípios, dos quais três 
foram escolhidos por apresentarem as mais altas den-
sidades demográficas do Estado (João Pessoa, Campina 
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Grande e Patos), e os demais foram selecionados por 
sorteio simples (Pedra Branca, Boa Ventura, Concei-
ção, Belém do Brejo do Cruz, São José de Espinharas 
e Malta). Nos referidos municípios foram selecionadas 
todas as ESF que cobriam os setores censitários sor-
teados para o estudo original,15 sendo selecionadas, 
ao todo, 47 ESF. 

Realizou-se entrevista com os membros das ESFs 
que eram os responsáveis pelo Programa ou que eram 
aplicadores do suplemento nas Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSF). Foram considerados res-
ponsáveis pelo Programa aqueles profissionais das ESF 
aos quais competiam a organização e o gerenciamento 
do Programa, e, aplicadores, os profissionais que 
forneciam o suplemento diretamente às crianças. 
Não houve recusa dos profissionais à participação 
na pesquisa.

As entrevistas foram realizadas mediante a aplicação 
de um formulário com perguntas abertas e fechadas. 
Para a identificação das variáveis e construção dos 
instrumentos de coleta de dados tomou-se por base 
as condutas gerais do Programa, normatizadas pelo 
Ministério da Saúde (MS),5 nas quais são preconi-
zadas normas para armazenamento; esquema para 
administração; estratégias operacionais; registro da 
suplementação; e atividades de informação, educação 
e comunicação à comunidade.  

Dessa forma, foram avaliados: a) Eixo estrutura: 
escolaridade e formação dos recursos humanos; local 
de estoque dos frascos com cápsulas de vitamina A; 
material para execução e divulgação do Programa; b)
Eixo processo: processo de aquisição das cápsulas; 
estratégias para seleção/captação da população-alvo; 
fluxo de envio das informações obtidas para Órgãos/
Setores responsáveis; periodicidade de administração 
do suplemento para a população-alvo; registro do 
fornecimento das cápsulas; adesão das famílias; es-
tratégias educacionais; capacitação dos profissionais; 
c) Eixo resultado: cobertura.

Para avaliar a cobertura do Programa foi feita a 
análise do registro na caderneta da criança de 1.211 
crianças de seis a 59 meses de idade residentes na 
zona urbana dos municípios estudados. A seleção das 
crianças ocorreu aleatoriamente segundo a técnica de 
amostragem sistemática do tipo múltiplas etapas.15 As 
perdas ou recusas foram compensadas imediatamente, 
por reposição de crianças da mesma faixa etária, que 
residissem em domicílios vizinhos. 

Os dados obtidos foram comparados às normas 
preconizadas pelo MS5 e pelas Portarias 2.160 de 23 
de dezembro de 199418 e 729 de 13 de maio de 2005.19

Considerações éticas
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa da Universidade Estadual da Paraíba, protocolo 
no 1128.0.133.000-05, e seguiu todas as recomenda-
ções da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos.20

Resultados 

Foram avaliadas 47 ESF, sendo realizadas entrevistas 
com 43 profissionais responsáveis pelo Programa 
de Suplementação da Vitamina A e 56 profissionais 
aplicadores do suplemento. No que concerne ao 
perfil de escolaridade e formação profissional dos 
recursos humanos, identificou-se que a maior parte 
dos responsáveis pelo Programa possuía o ensino 
superior completo (32,5%) ou a pós-graduação em 
nível de especialização (20,7%), totalizando 53,2% 
com, no mínimo, escolaridade em nível de ensino 
superior. Observou-se que 46,5% eram enfermeiros 
e 44,0% eram atendentes, auxiliares ou técnicos em 
enfermagem. Uma parcela de 7,2% possuía formação 
em outras áreas (Pedagogia, História e Letras), além 
do nível médio em enfermagem. Já para os aplicado-
res, o perfil revelado foi de profissionais com nível 
médio de escolaridade (64,3%) e formação técnica 
em enfermagem (75,2%) (Tabela 1). 

Os frascos contendo vitamina A eram armazenados 
nas salas destinadas à imunização em todas as UBSF. 
Quando interrogados sobre o local de armazenamento 
dos frascos, a maioria dos responsáveis (57,2%) o 
considerou adequado; 26,2% consideraram-no par-
cialmente adequado e 16,6%, inadequado. De acordo 
com o demonstrado na Figura 1, o ambiente físico de 
armazenamento das cápsulas de vitamina A foi consi-
derado livre da umidade, arejado e livre da exposição 
solar pela maioria dos entrevistados. 

Com relação ao material para execução, divulgação 
e orientação sobre o Programa, 74,4% dos profissio-
nais referiram conhecer algum tipo de material infor-
mativo (manual, cartazes, cartazetes). Esse material, 
segundo 66,6% dos profissionais que o conheciam, 
foi considerado adequado para informar às famílias 
sobre o Programa, mas para 30,1%, ele foi identificado 
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Tabela 1  -  Distribuição dos profissionais responsáveis pelo Programa de Suplementação de Vitamina A e dos 
aplicadores do suplemento nas Unidades Básicas de Saúde da Família do Estado da Paraíba, segundo 
o nível de escolaridade e a formação profissional. Brasil, 2008

Variáveis
Responsável Aplicador

N % N %

Escolaridade                        

   Ensino fundamental completo 3 7,0 3 5,4

   Ensino médio incompleto 1 2,4 2 3,6

   Ensino médio completo 15 35,0 36 64,3

   Ensino superior incompleto 1 2,4 0 0,0

   Ensino superior completo 14 32,5 10 17,8

   Pós-Graduação (especialização) 9 20,7 5 8,9

Formação profissional

   Superior em enfermagem 20 46,5 11 19,0

   Nível médio em enfermagem 19 44,0 41 75,2

   Formação em outras áreas 3 7,2 4 5,8

   Sem formação 1 2,3 0 0,0

TOTAL 43 100,0 56 100,0

Figura 1  -  Características do ambiente físico de armazenamento dos frascos de vitamina A, de acordo com a 
opinião dos responsáveis pelo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e dos aplicadores 
do suplemento (percentual) no Estado da Paraíba. Brasil, 2008

Livre de umidade Arejado Livre da exposição solar

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

%

7,2

88,0

4,8

21,4

64,3

14,3
9,5

85,7

4,8

Não
Sim
Parcialmente

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):373-383, jul-set 2011

Programa de Suplementação de Vitamina A na Paraíba



377

como incompleto e confuso. Convém enfatizar que 
70,3% dos entrevistados afirmaram não dispor deste 
material nas UBSF. 

Os resultados da análise de variáveis relacionadas 
ao processo de desenvolvimento do Programa, de acor-
do com o relato, respectivamente, dos profissionais 
responsáveis e dos aplicadores, estão apresentados 
nas tabelas 2 e 3. 

Em relação ao recebimento do suplemento, a maio-
ria dos responsáveis pelo Programa (67,4%) referiu 
que ocorria com frequência mensal a trimestral, mas 
23,4% relataram que não existia nenhuma regulari-
dade para a aquisição, e que ficavam na dependência 
da disponibilidade do suplemento nas Secretarias 
de Saúde municipais ou nos Distritos Sanitários. 
Apesar da boa regularidade na maioria dos serviços, 

foram referidas algumas dificuldades no processo 
de aquisição: 18,5% mencionaram a morosidade no 
recebimento, 4,7% o fornecimento insuficiente e 4,7% 
o fornecimento insuficiente específico das cápsulas de 
100.000 UI (Tabela 2).

Outro aspecto investigado junto aos responsáveis 
diz respeito aos critérios para a seleção/captação da 
população-alvo. Os principais critérios mencionados 
foram: busca ativa + demanda espontânea (57,5%) e 
busca ativa + demanda espontânea + campanha de 
vacinação (14,5%) (Tabela 2). Ainda quanto a esta 
seleção, a maioria dos responsáveis (90,5%) referiu 
não ter dificuldade em captar a população a ser aten-
dida e 9,5% afirmaram que a ausência de treinamento 
da equipe, a existência de número reduzido de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e o descompromisso dos 

Tabela 2  -  Variáveis relacionadas ao processo de desenvolvimento do Programa Nacional de Suplementação de 
Vitamina A nas Unidades Básicas de Saúde da Família, de acordo com o relato dos responsáveis no 
Estado da Paraíba. Brasil, 2008

Variáveis N %

Frequência de recebimento dos frascos de vitamina A

Mensal/Trimestral 29 67,4

Semestral 2 4,6

Sem frequência regular 10 23,4

Outros (frascos de 100.000 UI não enviados a + 6 meses) 2 4,6

Dificuldades no recebimento dos frascos de vitamina A

Morosidade 8 18,5

Fornecimento insuficiente 2 4,7

Fornecimento insuficiente de frascos de 100.000 UI 2 4,7

Sem dificuldades 31 72,1

Critérios de seleção/Captação da população-alvo

Busca ativa 3 7,0

Demanda espontânea 5 11,5

Busca ativa + Demanda espontânea 25 57,5

Demanda espontânea + Campanha 4 9,5

Busca ativa + Demanda espontânea + Campanha 6 14,5

Fluxo de informações para órgãos/Setores responsáveis

Sim 43 100,0

Não 0 –

Dificuldade no fluxo de informações para órgãos responsáveis

Sim 9 22,0

Não 34 78,0

TOTAL 43 100,0
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responsáveis pelas crianças são as dificuldades mais 
frequentes na captação da população. 

Interrogou-se, ainda aos responsáveis pelo Progra-
ma, sobre o envio de informações para os órgãos ou 
setores responsáveis. Todos afirmaram que o envio 
era mensal, e 78,0% consideraram o fluxo sem difi-
culdades. Entre as dificuldades foram relatadas falha 
na operacionalização do envio (14,0%), descontrole 
ou desorganização do serviço municipal de saúde 
receptor das informações (2,6%) e falta do formulário 
para preencher os dados (2,6%). 

Quando se interrogou aos aplicadores, profissio-
nais responsáveis pela função de administração do 
suplemento à população-alvo, sobre a periodicidade 
da aplicação para as crianças, 91,0% referiram cor-
retamente que deve ser de seis em seis meses. Porém, 
5,4% não souberam informar e 3,6% mencionaram 
que poderia ser antes de completar quatro meses 
ou anualmente. Além disso, 24,5% afirmaram que a 
periodicidade era cumprida somente algumas vezes 

e 1,9% citou que não era cumprida, sendo o motivo 
relacionado com a falta das mães no dia agendado e/ou 
a falta de suplemento na Unidade. Todos os aplicadores 
(100,0%) relataram anotar na caderneta da criança a 
data da próxima aplicação, e 84,0%, além de fazerem 
o registro na caderneta, informavam verbalmente às 
mães ou responsáveis pela criança sobre a nova data 
(Tabela 3). 

O mapa diário recomendado pelo MS para registro 
das doses administradas foi utilizado por 100,0% dos 
aplicadores. Porém, quando os aplicadores foram 
perguntados se haviam sido treinados para o preen-
chimento do instrumento, 29,6% referiram que não 
haviam recebido qualquer tipo de treinamento. Dos 
70,4% que receberam treinamento, a grande maioria 
(81,8%) afirmou ter recebido apenas um. Cumpre 
destacar que 59,6% dos aplicadores explicaram 
incorretamente o preenchimento do mapa, demons-
trando que não tinham a compreensão mínima para 
o registro. 

Tabela 3  -  Variáveis relacionadas ao processo de desenvolvimento do Programa Nacional de Suplementação 
de Vitamina A nas Unidades Básicas de Saúde da Família, de acordo com o relato dos aplicadores do 
suplemento no Estado da Paraíba. Brasil, 2008

Variáveis N %

Periodicidade de aplicação da vitamina A

A cada 6 meses 51 91,0

Outra periodicidade (menos ou mais de 6 meses) 2 3,6

Não sabe informar 3 5,4

Cumprimento da periodicidade de aplicação da vitamina A

Sim 42 75,5

Não 14 24,5

Registro da aplicação da vitamina A na caderneta da criança

Sim 56 100,0

Não 0 –

Orientação sobre a próxima data para aplicação da vitamina A

Sim 47 84,0

Não 9 16,0

Uso do Mapa Diário para registro da aplicação da vitamina A

Sim 56 100,0

Não 0 –

Uso correto do Mapa Diário 

Sim 23 40,4

Não 33 59,6

TOTAL 56 100,0
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A adesão das famílias, na opinião dos profissio-
nais responsáveis pelo Programa e dos aplicadores 
do suplemento, foi considerada boa na maioria dos 
casos (55,8 e 55,4%, respectivamente) (Figura 2). 
Segundo os responsáveis e os aplicadores, os motivos 
mais relacionados com a má adesão das famílias fo-
ram: falta de disciplina/esquecimento (37,5 e 53,8% 
respectivamente), desconhecimento do Programa 
(37,5 e 30,8%, respectivamente) e falta das cápsulas 
de vitamina A (25,0%, para os responsáveis).  

No tocante à educação/informação da população 
acerca do Programa de Suplementação de Vitamina A, 
81,4% dos profissionais referiram realizar estratégias 
para informar/educar a comunidade. A estratégia mais 
citada foi a orientação pelos Agentes Comunitários 
de Saúde e profissionais de enfermagem da Unidade 
(31,4%) (Figura 3). 

Quanto à capacitação dos profissionais responsáveis 
pelo Programa, 60,5% afirmaram não ter recebido 
treinamento/capacitação. Para aqueles que receberam 
treinamento/capacitação (39,5%), a maioria (80%) 
referiu ter recebido apenas um. 

No tocante à cobertura, a análise minuciosa da 
caderneta da criança de uma amostra de 1.211 crian-
ças de seis a 59 meses de idade atendidas pelas UBSF 

visitadas mostrou que 72,4% receberam a megadose de 
vitamina A pelo menos uma vez, enquanto que 24,1% 
nunca haviam recebido a vitamina A. Das crianças 
que receberam a megadose, 47,3%, haviam recebido 
a última dose há mais de seis meses. 

Discussão

O presente estudo, a partir do relato de profissionais 
da ESF envolvidos diretamente na operacionalização do 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A na 
Paraíba, revela pontos positivos na operacionalização 
do Programa, mas indica também algumas fragilidades 
que precisam ser trabalhadas com vistas a melhorar o 
impacto das ações realizadas, e finalmente, controlar a 
DVA que ainda é um problema grave de Saúde Pública 
nesse Estado.15

Analisando alguns pontos concernentes à estrutura, 
identificou-se uma satisfatória escolaridade e formação 
profissional da maioria dos profissionais responsáveis 
pelo Programa nas UBSF e aplicadores. Todos os apli-
cadores possuíam formação em enfermagem (médio 
ou superior), demonstrando que o profissional de 
enfermagem está mais diretamente envolvido com as 
ações de prevenção e controle de agravos à saúde,21 
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Figura 2  -   Adesão da população-alvo do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, de acordo com 
a opinião dos profissionais responsáveis e aplicadores nas Unidades Básicas de Saúde da Família no 
Estado da Paraíba. Brasil, 2008
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tais como a DVA. Enfatizamos a importância de reciclar 
os conhecimentos e promover novas oportunidades 
educativas para os profissionais com menores níveis 
de instrução, com o intuito de melhorar a operacio-
nalização e o gerenciamento do Programa. 

Ainda no contexto da estrutura, verificou-se que nas 
UBSF, segundo os responsáveis, as cápsulas eram guar-
dadas nas salas de imunização, locais considerados 
como livre da umidade, arejado e livre da exposição 
solar pela maioria dos entrevistados, e de acordo com 
o preconizado pelo MS. Deve-se salientar que, apesar 
da maioria dos profissionais ter considerado o local de 
armazenamento das cápsulas adequado, esta informa-
ção deve ser analisada com cautela, considerando que 
em quase 10,0% dos ambientes o suplemento estava 
exposto à luz solar, o que torna o armazenamento 
inadequado. O armazenamento adequado é um ponto 
importante a ser observado na estrutura do Programa 
de Suplementação da Vitamina A, uma vez que a cápsula 
de vitamina A é muito sensível, tendo o seu conteúdo 
afetado na presença de luz solar e claridade, indicando 
que deva existir o recebimento e armazenamento em 
local apropriado, fresco, arejado e não exposto a luz 
solar.5,19 

Segundo a Portaria no 72.919, para que as medidas 
educativas relativas ao Programa da vitamina A sejam 
efetivadas o MS é responsável pela elaboração de 
materiais e a divulgação das normas operacionais aos 
estados, cabendo a este último a disseminação pelos 

seus municípios. Entre os materiais disponibilizados 
pelo MS estão cartaz, cartazete e manual específico 
para o Programa da vitamina A, além de outros que 
podem ser utilizados na orientação das famílias, 
abordando a deficiência de vitamina A e a promoção 
da alimentação saudável como forma de prevenção 
da carência vitamínica.5,19 No entanto, nenhum tipo 
de material educativo ou informativo foi encontrado 
nas UBSF deste estudo, o que se caracteriza como 
um fato preocupante, mas facilmente contornável. 
Destaca-se que a Portaria no 72.919 é bastante clara 
quando refere que é uma condicionalidade para a 
implantação do Programa no município o provimento 
das ações básicas de saúde e atividades educativas em 
alimentação e nutrição suficientes para que as famílias 
reconheçam a DVA como problema de saúde e adotem 
hábitos alimentares saudáveis. 

No processo de aquisição das cápsulas, notou-se 
que a frequência de recebimento variou de mensal a 
trimestralmente ou sem regularidade definida, sendo 
pontuadas algumas dificuldades tais como a morosi-
dade e a insuficiência do suplemento. O MS19 afirma 
que o suplemento de vitamina A será enviado, confor-
me logística definida entre a Secretaria de Atenção à 
Saúde, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do MS, cujo quantitativo será calculado 
previamente com base na população levantada pelo 
IBGE. Para o cálculo do quantitativo da megadose 
de vitamina A utilizada no exercício seguinte, o MS 

Figura 3  -  Distribuição percentual das Unidades Básicas de Saúde da Família segundo a estratégia 
desenvolvida pelas equipes para informar/educar a população-alvo do Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A no Estado da Paraíba. Brasil, 2008
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deduzirá o saldo de produtos ainda disponíveis no 
município e, caso necessário, avaliará a pertinência de 
enviar quantitativo adicional desde que haja solicitação 
do gestor municipal do SUS, devidamente fundamenta-
da. O gestor estadual será responsável por enviar aos 
municípios e cada município deverá escolher a melhor 
estratégia de acesso a este suplemento, de maneira que 
nunca falte na Unidade. 

Vale salientar que o MS enfatiza a necessidade de 
envio das informações à coordenação estadual do 
Programa quando os estoques de vitamina A estiverem 
excedendo as necessidades do município, possibilitan-
do o remanejamento do suplemento para municípios 
vizinhos, ou quando os estoques estiverem aquém das 
necessidades, solicitando, nesse caso, quantitativo 
adicional, em tempo hábil, para não ocasionar descon-
tinuidade do Programa, ou ainda quando o lote estiver 
com prazo de validade próximo da data a expirar.19

As dificuldades apontadas na aquisição do su-
plemento demonstram que apesar da normatização 
estabelecida pelo MS, ainda existem falhas no acesso 
às cápsulas da vitamina, o que pode prejudicar a prá-
tica da suplementação das crianças nos municípios 
estudados e comprometer a efetividade do Programa. 
É importante frisar que a falta acontece com maior 
frequência para as cápsulas de 100.000 UI, destinadas 
a crianças com idade entre seis meses e um ano, faixa 
etária onde tem-se verificado uma maior susceptibi-
lidade à DVA, em comparação com crianças maio-
res.14,15 Esse fato serve de alerta para o MS e as gestões 
estaduais e municipais, para que possam intensificar 
o controle e facilitar a aquisição do suplemento de 
vitamina A, principalmente considerando que estudo 
realizado no Estado da Bahia já apontava falhas desta 
natureza naquele estado.3

Nesta pesquisa, a população a ser atendida foi 
selecionada por meio de busca ativa, demanda es-
pontânea e campanha, concomitantemente. A busca 
ativa destacou-se como uma importante estratégia, 
sendo observada na maioria das ESF, mas acreditamos 
que para aumentar a cobertura, que ainda está baixa, 
e abranger toda a população de menores de cinco 
anos do município, seria relevante a complementação 
das três estratégias abordadas. Cada município deve 
identificar as famílias que tenham crianças de seis 
a 59 meses para a administração da megadose de 
vitamina A, conforme o Manual de Condutas Gerais 
do Programa, devendo o município escolher a forma 

mais apropriada de seleção da população de acordo 
com as suas necessidades.5 

Com relação ao envio das informações obtidas na 
Unidade, 100,0% das ESF cumprem a recomendação 
da Portaria,19 que versa sobre a obrigatoriedade de en-
vio dessa informação para as autoridades competentes, 
as quais, através destes dados, poderão verificar se os 
suplementos estão sendo fornecidos às crianças, e em 
caso negativo, poderão tomar as providencias cabíveis. 
Vale salientar, que os profissionais devem submeter a 
folha de registro de todas as doses mensalmente ao 
coordenador municipal do Programa, o qual, após re-
colher os Mapas Diários de administração de vitamina 
A, deverá consolidá-los no Mapa Mensal Municipal de 
Administração de Vitamina A.5

Em relação ao aspecto periodicidade de forneci-
mento da cápsula à criança, esperava-se que todos 
os aplicadores estivessem cientes do fornecimento 
a cada seis meses, entretanto uma proporção deles 
desconhecia esse prazo, o que se revela como um fato 
negativo, tendo em vista ser o aplicador o profissional 
de maior responsabilidade em relação ao cumprimen-
to da periodicidade da suplementação. De acordo com 
o MS, a suplementação com megadoses de vitamina 
A deve ser feita a cada seis meses, sendo o intervalo 
de quatro em quatro meses, considerado o intervalo 
seguro de administração.5

No que concerne ao registro da aplicação, o MS 
orienta que os suplementos administrados em crianças 
devem ser registrados no Mapa Diário de Administra-
ção de Vitamina A para se ter controle do número de 
crianças que está recebendo a megadose, devendo 
no final do dia ou da semana ser verificado o número 
de doses administradas para cada grupo, bem como 
as doses perdidas.5 Neste quesito, o Programa está 
cumprindo suas atividades, uma vez que os aplicadores 
referiram utilizar o Mapa Diário em suas rotinas. Po-
rém, a ausência ou a pouca frequência de realização de 
treinamentos relatados pela maioria dos profissionais 
demonstra a necessidade de maiores esforços neste 
aspecto, uma vez que uma parcela grande de aplica-
dores não sabe preencher o instrumento corretamente. 

O ato de registrar a aplicação na caderneta da crian-
ça tem sido cumprido pelos aplicadores na Paraíba. 
No entanto, para melhorar a adesão das famílias e 
a cobertura do Programa, seria válido que além do 
registro por escrito fosse feita também orientação 
verbal à população no ato da aplicação, explicando e 
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reforçando a data agendada, uma vez que se trata de 
um grupo pouco favorecido quanto à escolaridade. 

A boa adesão das famílias foi um fato considerado 
bastante positivo e promissor e demonstra que a 
população está bem sensibilizada para o Programa. 
Em contrapartida, a afirmação de ser considerada 
regular ou ruim, ainda que rara, revela a necessidade 
de alguns municípios melhorarem suas estratégias de 
seleção da população ou modificá-la para que todas 
as crianças sejam beneficiadas. Já que foi citado que 
fatores tais como esquecimento e desconhecimento 
prejudicam a adesão, parece-nos razoável promover 
novas estratégias de educação junto à comunidade, 
bem como melhorar as já existentes.

De acordo com a Portaria no 72.919 a realização 
de atividades de informação, educação e comunicação 
sobre a deficiência da vitamina A junto às famílias é um 
componente a longo prazo do Programa, objetivando 
ampliar o conhecimento das famílias acerca da DVA, 
incentivando, também, o aumento da ingestão de 
fontes alimentares ricas em vitamina A. Vale reforçar, 
mais uma vez, que os municípios são responsáveis por 
fornecer ações básicas de saúde e atividades educati-
vas em alimentação e nutrição necessárias para que 
as famílias reconheçam a deficiência de vitamina A 
como problema de saúde, adotem hábitos alimenta-
res saudáveis e se sintam estimuladas a levarem seus 
filhos aos serviços de saúde para dar seguimento às 
administrações das megadoses de vitamina A. 

Os dados do presente estudo indicam fragilidades 
em relação à capacitação dos profissionais que atuam 
no Programa de Suplementação da Vitamina A, sinali-
zando para a necessidade de maior atenção às ações 
propostas pelos gestores ou gerentes da saúde nesse 
sentido. A importância da formação e capacitação per-
manente em todas as políticas e programas de saúde é 
uma questão indiscutível, e, no tocante ao Programa da 

vitamina A, é atribuição do MS e das secretarias esta-
duais e municipais o apoio à capacitação de recursos 
humanos nas ações de saúde inerentes ao controle e à 
prevenção das carências nutricionais, de acordo com 
as orientações especificadas na Portaria  no 729 e no 
Manual de Condutas Gerais do Programa.5,19 Segundo 
Davini e Roschke,22 educação permanente em saúde 
requer mudanças nas práticas de pensar, projetar e 
realizar a educação, contando com o apoio das insti-
tuições de saúde, para assumir as múltiplas dimensões 
de seu processo de transformação.

Quanto à cobertura do Programa, percebeu-se a 
necessidade de maiores esforços no sentido de aten-
der às metas. Uma boa parcela de crianças apresen-
tou o registro da primeira dose, o que demonstra que 
o Programa tem uma boa abrangência. Apesar disso, 
percebeu-se que a periodicidade de suplementação 
não vem sendo seguida, uma vez que cerca de metade 
das crianças havia recebido o suplemento há mais 
de seis meses, fato este que pode estar contribuindo 
para a elevada prevalência de DVA encontrada no 
estado.15 A cobertura ainda insatisfatória reflete as 
dificuldades e desabilidades apontadas pelos pro-
fissionais responsáveis e aplicadores da vitamina A 
nas ESF estudadas.

O presente estudo traz informações que permitem 
ter uma visão do funcionamento do Programa Nacional 
de Suplementação de Vitamina A no Estado da Paraí-
ba, considerando-se o relato de alguns profissionais 
envolvidos no processo. Porém, sugere-se que novas 
avaliações sejam feitas incorporando os demais atores 
que tem relação com o Programa, tais como os gesto-
res, os ACS e a própria população-alvo, no sentido de 
compreender melhor os fatores que comprometem a 
eficácia do Programa, e, sobretudo, permitindo sua 
reorganização e aprimoramento, para que finalmente 
atinja o impacto esperado.
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Resumo
Objetivo: verificar a ocorrência de espécies de culicídeos que colonizam larvitrampas. Metodologia: a pesquisa foi realizada 

na Floresta Nacional de Goytacazes e ambiente antrópico adjacente, situados no município de Linhares, Estado do Espírito Santo, 
Brasil; foram instaladas larvitrampas no solo e copa de árvores na estrada dentro do ambiente florestal e no antrópico próximo 
de residência humana. Resultados: entre junho de 2008 a maio de 2009, foram coletados 664 espécimes e Limatus durhami 
foi a predominante, principalmente nas larvitrampas do solo; na copa de árvores do ambiente florestal, os Culex spp. foram mais 
frequentes, seguidos por Haemagogus leucocelaenus. Conclusão: os dados mostram que os culicídeos silvestres podem procriar 
em recipientes artificiais, o que aumenta o risco de contato homem-vetor; o encontro de H. leucocelaenus reveste-se de importância 
epidemiológica, pelo envolvimento na transmissão da febre amarela silvestre.

Palavras-chave: ecologia de vetores; febre amarela silvestre; Haemagogus leucocelaenus; recipiente artificial. 

Summary
Objective: this research aims to asses the occurrence of mosquito species that breed in larvitraps. Methodology: the 

survey was conducted on Goytacazes National Forest and adjacent anthropic environment, located in the Municipality of 
Linhares, State of Espírito Santo, Brazil; larvitraps were installed in the ground and canopy of trees on the road within the 
forest, and in the anthropic environment near human dwellings. Results: between June 2008 and May 2009, 664 specimens 
were collected and Limatus durhami was predominant, especially in larvitraps of the ground; in the canopy of the forest en-
vironment, the Culex spp. were more frequent, followed by Haemagogus leucocelaenus. Conclusion: data show that sylvatic 
mosquitoes can breed in artificial containers, which increases the risk of human-vector contact; find of H. leucocelaenus is 
epidemiologically important because of its involvement in the transmission of sylvatic yellow fever.

Key words: vector ecology; sylvatic yellow fever; Haemagogus leucocelaenus; artificial container..
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Introdução

Os culicídeos (Diptera: Culicidae) são conhecidos 
no Brasil como muriçoca, carapanã e pernilongo. Eles 
compreendem um grupo de importância para a Saúde 
Pública na medida em que algumas de suas espécies 
são vetores de agentes de diversas doenças, incluindo 
a febre amarela.1,2

Suas formas imaturas podem ser encontradas em 
diversas coleções de água.3 Seus criadouros podem 
ser axilas de plantas,3 ocos de árvores,4 entrenós de 
bambus5 e diversos recipientes artificiais.2,6

A utilização de criadouros artificiais por algumas 
espécies de culicídeos parece indicar mudança de 
hábito ou mero oportunismo. O encontro de larvas em 
criadouros artificiais evidencia a capacitade da espécie 
em colonizar ambientes antropogênicos.6 

No Estado do Espírito Santo, poucos trabalhos 
foram realizados sobre culicídeos silvestres em rema-
nescentes florestais periurbanos. Entre as investigações 
relacionadas, registra-se a de Deane e colaboradores7 
nos Municípios de Santa Leopoldina e Sooretama; 
como a de Alencar e colaboradores,8 também no 
Município de Sooretama.

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a ocorrência 
de espécies de culicídeos que colonizam larvitrampas 
em dois ambientes ecologicamente distintos, situados 
no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, 
Brasil. Pretende-se também avaliar a variação temporal, 
a distribuição espacial e a influência da temperatura, 
pluviosidade e umidade sobre a frequência das espécies 
ao longo do período pesquisado.

Metodologia 

As pesquisas foram realizadas em dois ambientes 
distintos: 

Ambiente I
Representado pela Floresta Nacional de Goytacazes 

(19º28’0,13”S e 40º04’1,81”W), situada no Município 
de Linhares-ES (Figura 1). A Floresta Nacional de 
Goytacazes constitui remanescente de floresta atlântica 
da planície aluvial do rio Doce9 e possui uma área 
de 1.406,47 hectares, localizados às margens do rio 
Doce e da Rodovia Federal BR 101, quatro quilômetros 
distante da sede do Município de Linhares; apresenta 
clima tropical quente e úmido, com chuvas no verão 

e inverno seco, pluviosidade média anual de 1.181mm 
e temperatura média anual de 24ºC.10

Ambiente II
Ambiente antrópico (19º28’1,33”S e 40º03’9,62”W), 

adjacente à Floresta Nacional de Goytacazes (Figura 1), 
em área distante 500 metros dessa Floresta e ocupada, de 
modo geral, por lavouras de cacau (Theobroma cacao 
Linnaeus) cultivadas no sistema de mata de cabruca. 

Foram instaladas armadilhas do tipo larvitrampa 
(pneu seccionado) no solo e na copa de árvores (dez 
metros de altura), tanto no ambiente florestal como 
no antrópico (duas armadilhas em cada ambiente). A 
estrada dentro da floresta e a residência do morador 
serviram de referência à instalação das larvitrampas. 
Guardou-se uma distância de 500 metros entre as 
armadilhas instaladas nos dois ambientes; e de cerca 
de 50 metros, entre as armadilhas instaladas em solo e 
copa de árvores de cada ambiente. As armadilhas foram 
preenchidas com água e inspecionadas quinzenalmente, 
de junho de 2008 a maio de 2009. No laboratório, as 
larvas foram colocadas em gaiolas para a emergência 
dos adultos, com o objetivo de facilitar a identificação.

A identificação baseou-se, principalmente, nos espéci-
mes adultos e seguiu os critérios taxonômicos propostos 
por Consoli e Lourenço-de-Oliveira1 e por Forattini.3 Uma 
amostra do material foi encaminhada ao Laboratório de 
Entomologia da Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo, para confirmação das espécies. 

Os dados climáticos de pluviosidade, temperatura e 
umidade relativa do ar foram obtidos junto à Estação 
do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada no 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural, no Município de Linhares, distante 
8km da área pesquisada.

O teste estatístico de Mann-Whitney foi utilizado com 
o objetivo de verificar a diferença entre o número de 

Os culicídeos são conhecidos no 
Brasil como muriçoca, carapanã e 
pernilongo. Eles compreendem um 
grupo de importância para a Saúde 
Pública na medida em que algumas de 
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espécimes coletados no solo e na copa de árvores, nos 
dois ambientes pesquisados. O teste não paramétrico 
de Spearman foi utilizado para avaliar a correlação 
entre os dados climáticos e as espécies mais frequen-
tes coletadas nos dois estratos e ambientes diferentes 
ecologicamente. As diferenças foram consideradas 
significativas quando a probabilidade (p) de erro foi 
inferior a 5,0% (p<0,05).

A biodiversidade foi calculada pelo índice de Shan-
non, utilizando-se de software acessado no banco de 
dados dos entomologistas brasileiros.11

Resultados 

Foram coletados 664 espécimes, incluindo as se-
guintes espécies: Culex nigripalpus (Theobald, 1901); 
Culex pleuristriatus (Theobald, 1903); Haemagogus 
leucocelaenus (Dyar & Shannon, 1924); e Limatus 
durhami (Theobald, 1901).

Desse total de culicídeos, 534 espécimes (80,4%) 
são originários do ambiente florestal e 130 (19,6%) 
provêm do ambiente antrópico (Tabela 1). Os dados 

sobre a frequência, riqueza e índice de diversidade 
para cada estrato – em ambiente florestal e antrópico 
– também são apresentados na Tabela 1. 

Os resultados indicam que a maior frequência, rique-
za e diversidade foi observada no ambiente florestal: a 
diversidade foi maior na copa de árvores deste ambiente. 
A larvitrampa instalada no solo do ambiente florestal 
contribuiu com 59,8% do total de espécimes coletados, 
a da copa de árvores do ambiente florestal com 20,6% e 
a do solo do ambiente antrópico com 19,3%.

Devido à maior frequência e dispersão, somente os 
culicídios L. durhami e H. leucocelaenus foram avalia-
dos estatisticamente e são apresentados nas figuras 2 e 3.

L. durhami foi predominante, com 416 espécimes 
(62,7%), no ambiente florestal – 336 espécimes –, ele 
foi significativamente maior (p<0,05) que no ambiente 
antrópico – 80 espécimes (Tabela 1).

A segunda mais frequente foi H. leucocelaenus: 161 
espécimes coletados (24,3%), dos quais 114 provin-
dos do ambiente florestal e 47 do ambiente antrópico 
(Tabela 1), embora a diferença entre os dois estratos e 
ambientes pesquisados não fora significativa (p>0,05). 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):385-391, jul-set 2011
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Figura 1  -  Localização geográfica da área e dos pontos de coletas situados no Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo. Brasil, junho de 2008 a maio de 2009 

Fonte: Sistema Integrado de Bases Georreferenciadas do Estado do Espírito Santo

Ambiente florestal − Floresta Nacional de Goytacazes

Ambiente antrópico adjacente
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Os dípteros C. (Culex) nigripalpus, C. (Microcu-
lex) pleuristriatus e Toxorhynchites spp. ocorreram 
exclusivamente no ambiente florestal.

L. durhami foi coletado em maior número no 
solo do ambiente florestal, apresentando diferença 
significativa (p<0,05) em relação à copa de árvores 
do mesmo ambiente. L. durhami foi mais frequente 
tanto no solo do ambiente florestal – 77,6% – como 
no solo do ambiente antrópico – 62,5%. 

Na copa de árvores do ambiente florestal, Culex 
spp. foi mais frequente – 40,1% –, seguido de H. leu-
cocelaenus – 36,5%. Na copa de árvores do ambiente 
antrópico, foi coletado apenas H. leucocelaenus. 

Já as análises realizadas entre os dados climáticos e 
L. durhami não apresentaram resultados significativos. 
A distribuição mensal de L. durhami nos diferentes es-
tratos dos dois ambientes, a umidade relativa do ar, tem-
peratura e pluviosidade são representadas na Figura 2.

A análise dos dados mostrou associação positiva – e 
significativa – entre temperatura e frequência mensal 
de H. leucocelaenus nas armadilhas instaladas na copa 
de árvores do ambiente florestal e no solo do ambiente 
antrópico (R=0,62 e P=0,02; R=0,59 e P=0,04) 
(Figura 3). Também houve associação positiva e sig-
nificativa entre pluviosidade e frequência mensal de 
H. leucocelaenus na armadilha instalada no solo do 
ambiente antrópico (R=0,77 e P=0,00) (Figura 3).

Outras análises, relacionando-se dados climáticos e H. 
leucocelaenus, chegaram a resultados não significativos. 

Discussão 

A fauna na área pesquisada apresentou seis es-
pécies incluindo o reencontro de H. leucocelaenus, 
fato não relatado há mais de 40 anos no Estado do 
Espírito Santo (registrado pela última vez por Deane 
e colaboradores7) e que confere valor histórico ao 
achado.

H. capricornii / janthinomys são essencialmente 
silvestres. Seus criadouros preferenciais são os ocos 
de árvores.3 Entretanto, sua presença neste trabalho 
ocorreu somente na larvitrampa instalada no solo do 
ambiente antrópico. Apesar da importância epide-
miológica de Haemagogus na transmissão da febre 
amarela silvestre e sua presença no município vizinho 
de Sooretama,8 não foi possível tecer considerações 
devido à pequena quantidade coletada. 

Os Culex spp. foram encontrados quase que 
exclusivamente em ambiente florestal, achado similar 
ao obtido por Muller e Marcondes.12 Geralmente, 
os Culex não possuem restrições quanto ao tipo de 
criadouro e é comum encontrar suas larvas em águas 
poluídas. O mesmo não foi observado para os demais 
mosquitos desse gênero.3,13 

A ocorrência de L. durhami nos dois ambientes 
parece indicar certo grau de ecletismo quanto a seus 
hábitos alimentares. Sua ocorrência em ambiente an-
trópico sugere tendência de domiciliação, compatível 
com criadouros artificiais.3,6

Tabela 1  -  Frequência das espécies de culicídeos coletados em larvitrampas instaladas em solo e copa de 
árvores dos ambientes florestal e antrópico no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo. 

 Brasil, junho de 2008 a maio de 2009

Espécies
  Ambiente

Florestal      Antrópico
Total (%)

Solo Copa Solo Copa
Culex (Culex) nigripalpus 1 − − − 1 (0,1)
Culex  (Microculex) pleuristriatus 1 − − − 1 (0,1)
Culex spp. 2 55 1 − 58 (8,8)
Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus 64 50 45 2 161 (24,3)
Haemagogus (Haemagogus) capricornii/janthinomys a − − 2 − 2 (0,2) 
Limatus durhami 308 28 80 − 416 (62,7)
Toxorhynchites spp. 21 4 − − 25 (3,8)
TOTAL 397 137 128 2 664

Índice de diversidade de Shannon b
0,3 0,5 0,3 0

0,4 0,3

a) Espécimes que não puderam ser identificados em nível de espécie, cujas fêmeas não podem ser distinguidas pelos critérios taxonômicos propostos por Forattini.3

b) Índice de diversidade dos estratos solo e copa separadamente e o somatório considerando os ambientes florestal e antrópico.
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Figura 2  -  Dados climáticos e variação temporal de L. durhami coletados em solo e copa de árvores dos 
ambientes florestal e antrópico, no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo. 

 Brasil, junho de 2008 a maio de 2009
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Figura 3  -  Dados climáticos e variação temporal de H. leucocelaenus coletados em solo e copa de árvores dos 
ambientes florestal e antrópico, no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo. 
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Lopes e colaboradores14 observaram que L. durha-
mi foi frequente em criadouros localizados em áreas 
arborizadas periurbanas, e Consoli e Lourenço-de-
Oliveira1 afirmam que entre os sabetíneos, essa espé-
cie é a mais bem adaptada ao convívio urbano, com 
potencial para colonizar diferentes tipos de criadouros. 

L. durhami foi mais frequente no substrato do am-
biente florestal e no ambiente antrópico (p<0,05); ao 
que parece, um indicador de que seus criadouros são 
predominantemente nesse nível. Essa espécie pode ser 
encontrada atacando o homem e animais domésticos 
no peridomicilio, onde procriam no substrato.1 



390 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):385-391, jul-set 2011

Culicideos imaturos em larvitrampas de dois ambientes

Quanto à variação temporal, L. durhami apresentou 
a maior frequência nos períodos de junho de 2008 e de 
dezembro de 2008 a maio de 2009, com pico no mês 
de janeiro (Figura 2). Resultados semelhantes, obtidos 
por Lopes,6 mostram ser essa espécie mais frequente 
no verão chuvoso. A pluviosidade influenciou ambos 
os resultados, principalmente nas armadilhas instala-
das no solo. A frequência dessa espécie diminuiu nos 
meses mais frios, possivelmente porque houve menor 
ritmo nas atividades de alimentação e reprodução. 

Os Toxorhynchites spp. ocorreram somente em 
ambiente florestal. Tal fato parece associado à maior 
variedade de pequenos criadouros observada nesse 
ambiente, o que aumenta a probabilidade do contato 
com outras larvas utilizadas como fonte alimentar, 
haja vista serem suas larvas predadoras.3,4 O encon-
tro de Toxorhynchites em pneu não é novidade: 
Lopes6 também o coletou em mata ciliar no Estado 
do Paraná. 

H. leucocelaenus foi o segundo mais frequente. 
Sua dispersão ocorreu da floresta para a residência 
humana e sua maior ocorrência foi registrada nas 
armadilhas instaladas no solo do ambiente florestal, 
achado semelhante aos obtidos por Pinto e colabora-
dores15 em Caxiuanã, Estado do Pará. H. leucocelaenus 
é essencialmente silvestre16 e habita nos níveis mais 
elevados das árvores,3 mesmo que, eventualmente, seja 
encontrado em manchas residuais de mata secundária 
que lhe podem servir como abrigo e alimentação,4 

característica também presente na Floresta Nacional 
de Goytacazes. O encontro em armadilha de pneus 
mostra afinidade com o ambiente antrópico, conforme 
observaram Lopes,6 Zequi e colaboradores.2 

Quanto à diversidade, os índices mostram, na 
Tabela 1, que o ambiente florestal continua a ser o 
habitat preferido pela maioria das espécies; porém, a 
presença de Limatus, Haemagogus e Culex em larvi-
trampa no ambiente antrópico pode indicar tendência 
de domiciliação.

Nos meses de maior pluviosidade, observou-se 
aumento da frequência de H. leucocelaenus (Figura 
3), resultado semelhante ao observado por Zequi e 
colaboradores.2 A análise estatística revelou que a plu-
viosidade influenciou significativamente a frequência 
na armadilha instalada no solo do ambiente antrópico. 
Esse resultado é condizente com a tribo Aedini, cujos 
ovos são resistentes à dessecação e as larvas eclodem 
na época de chuva.1,3

Em dezembro, observou-se queda na frequência 
de H. leucocelaenus. Porém, segundo os dados plu-
viométricos, esse mês apresentou chuvas torrenciais, 
resultando em menor quantidade de larvas nos cria-
douros, que transbordam levando as larvas para fora 
dos criadouros. O excesso de chuva e muita insolação 
atingem diretamente os criadouros na copa de árvores, 
dificultando a sobrevivência dos alados e reduzindo 
a fauna de imaturos nesse estrato. Tal interpretação 
exclui os Culex spp., dominantes no alto das árvores 
(Tabela 1).

As espécies apresentaram maior frequência no 
período de maior pluviosidade; exceto no mês de 
dezembro, quando o excesso de chuva interferiu na 
manutenção dos criadouros, embora não interferisse 
na frequência de L. durhami. 

O encontro de H. leucocelaenus em recipiente ar-
tificial – pneu seccionado – reveste-se de importância 
epidemiológica pelo envolvimento na transmissão da 
febre amarela silvestre.17 Seu risco para os humanos 
que residem ou trabalham próximos à Floresta Na-
cional de Goytacazes, contudo, é relativamente baixo, 
uma vez que não existe registro de epizootia na região. 

A ocorrência dessa espécie em recipiente artificial 
instalado em remanescentes florestais periurbanos, 
adicionado ao fato de apresentar boa dispersão nas 
armadilhas e nos dois ambientes pesquisados, constitui 
justificativa para que a vigilância epidemiológica 
também faça o monitoramento desses ambientes. 

Os dados mostram que os culicídeos silvestres po-
dem procriar em recipientes artificiais, o que aumenta 
o risco de contato entre o homem e os vetores poten-
ciais de arboviroses. Esse risco, crescente, aponta para 
a necessidade de pesquisas adicionais sobre aspectos 
bioecológicos dessas espécies, incluindo seu potencial 
de disseminação para ambiente antrópico.  
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Resumo
Objetivo: analisar a sazonalidade climática dos atendimentos por doenças respiratórias (DR) nas unidades básicas de 

saúde de Alta Floresta-MT, Amazônia brasileira. Metodologia: estudo transversal dos atendimentos ambulatoriais por DR 
em residentes do Município de Alta Floresta no período de julho de 2006 a junho de 2007. Resultados: foram registrados 
11.818 atendimentos por DR, dos quais 9.174 (77,6%) por doenças das vias aéreas superiores e 2.644 (22,4%) por doen-
ças das vias aéreas inferiores; verificaram-se dois picos sazonais de atendimentos, em setembro (seca) e março (final das 
chuvas); os atendimentos por doenças das vias aéreas inferiores em crianças menores de cinco anos de idade foram 53,0% 
mais frequentes na seca (χ2= 21,87; ρ=0,000); em todos os grupos, as DR foram, em média, 36,0% mais frequentes na seca 
(χ2=206,40; ρ=0,000). Conclusão: os atendimentos por DR foram mais frequentes na seca, para todas as faixas etárias; 
crianças e idosos configuram-se como grupos mais vulneráveis à sazonalidade climática. 

Palavras-chave: doenças respiratórias; sazonalidade climática; Amazônia brasileira; poluição atmosférica; atendimento 
ambulatorial. 

Summary
Objective: to analyze the seasonality of the ambulatory care due to respiratory disease (RD) in the Municipality 

of Alta Floresta, State of Mato Grosso, Brazilian Amazon. Methodology: cross-sectional study of the ambulatory care 
for RD records including inhabitants of Alta Floresta-MT from July 2006 to June 2007. Results: the ambulatory care 
facilities registered 11,818 patients due to RD, 9,174 (77.6%) due to upper airways diseases, and 2,644 (22.4%) for 
lower airways diseases; two seasonal peaks in the number ofconsultations were verified, in September – dry season – 
and March – rainy season end –; the consultations related to lower airways diseases in children under five years of age 
were 53% more frequent during the dry season (χ2=21.87; ρ=0.000); for all age groups, the RD was 36% more frequent 
during the dry season (χ2=206.40; ρ=0.000). Conclusion: the visits for RD were more frequent during the dry season, 
in all age groups; children and elderly were the most vulnerable age groups to seasonal climate..

Key words: respiratory diseases; seasonal climate; Brazilian Amazon; atmospheric pollution; ambulatory assistance.
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Introdução

No Brasil, as doenças respiratórias (DR) na infância 
correspondem a 50,0% dos atendimentos ambulatoriais, 
sendo a pneumonia a principal causa, com 12,0% desse 
total. As internações por essa causa só perdem para 
aquelas relacionadas a gravidez, parto e puerpério.1-4

Alguns dos  fatores envolvidos no desenvolvimento 
das DR incluem: poeira domiciliar;5 bactérias; taba-
gismo; exposição a agentes biológicos, como o pólen 
das plantas; irritantes presentes na fumaça e neblina;6-8 
e fatores demográficos, socioeconômicos, genéticos, 
gestacionais, nutricionais e ambientais.7 Entre os 
fatores citados, a poluição atmosférica resultante da 
queima de biomassa tem gerado importante impacto 
na saúde respiratória, especialmente dos grupos mais 
predispostos como crianças e idosos.9-11 

A fumaça emitida pela queima de biomassa con-
tém partículas muito pequenas que, suspensas no 
ar, influenciam a saúde da população exposta.12 A 
contaminação do ar atmosférico aumenta a perme-
abilidade das vias aéreas, possibilitando o acesso 
e a progressão de microorganismos patogênicos.13 
Ademais, o material particulado presente na poluição 
do ar pode interferir na depuração e inativação de 
bactérias que atingem o tecido pulmonar, contri-
buindo para a ocorrência de doenças infecciosas.14 
Em consequência, ocorre aumento da mortalidade, 
de admissões hospitalares, de visitas à emergência e 
de utilização de medicamentos.12 

O Município de Alta Floresta localiza-se no Estado 
de Mato Grosso, na Amazônia subequatorial brasileira. 
Esta área vem passando por um crescente processo 
de ocupação. O município situa-se no extremo norte 
do Estado, região incluída no território conhecido 
como ‘arco de desmatamento’ em razão das elevadas 
taxas de desmatamentos e do número de focos de 
queimadas. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente 

apontou Alta Floresta-MT como um dos 36 municípios 
com maior índice de desmatamentos e queimadas 
na Amazônia brasileira. Essas queimadas produzem 
elevada concentração de poluentes atmosféricos na 
região.15-16 Soma-se a essa situação de risco à saúde o 
fato de aquela região apresentar importante sazonali-
dade pluviométrica, com consequências na variação 
da umidade relativa do ar, a qual se encontra em mais 
de 90,0% no período chuvoso e em menos de 15,0% 
no período da seca. 

Entre os municípios com mais de 25.000 habitantes 
do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta apresentou os 
piores indicadores de morbimortalidade por DR entre 
crianças menores de cinco anos de idade, no período 
de 2000 a 2004,17 e uma das maiores prevalências de 
asma entre os municípios da Amazônia.18

Os efeitos são mais importantes em grupos mais 
vulneráveis, como crianças e idosos,17 constituindo 
uma variedade de condições, desde alterações subclí-
nicas do sistema respiratório até a hospitalização por 
DR. Uma parcela desses indivíduos com DR poderá 
evoluir para óbito, em decorrência da doença ou de 
suas complicações.12 

De acordo com a Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
– 10ª Revisão (CID-10), são doenças das vias aéreas 
superiores (DVAS): nasofaringite aguda (resfriado co-
mum); sinusite; rinite; faringite; amigdalite; laringite; e 
traqueítes. Doenças que afetam as vias aéreas inferiores 
(DVAI) são: atelectasia; bronquite; bronquiolite; enfise-
ma; asma; bronquectasia; broncopneumonia; doença 
pulmonar obstrutiva crônica; tuberculose pulmonar; 
e pneumonia. Se as DVAS são mais frequentes, as DVAI 
costumam ser mais graves e determinam maior risco 
de internação e óbitos.

Este estudo é parte das ações do projeto ‘Avalia-
ção dos efeitos da queima de biomassa na Amazônia 
legal à saúde humana’ e tem por objetivo analisar as 
características e a sazonalidade climática dos atendi-
mentos em consultas médicas por DR realizadas nas 
unidades básicas de saúde e no serviço de emergência 
do Município de Alta Floresta-MT, no período de um 
ano (julho de 2006 a junho de 2007).

Metodologia

 Trata-se de um estudo descritivo transversal de 
abordagem quantitativa dos registros de atendimentos 

No Brasil, as doenças respiratórias 
(DR) na infância correspondem 
a 50,0% dos atendimentos 
ambulatoriais, sendo a 
pneumonia a principal causa, 
com 12,0% desse total.
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ambulatoriais por DR em indivíduos residentes em Alta 
Floresta, no período de julho de 2006 a junho de 2007. 

O Município de Alta Floresta, situado no extremo 
norte do Estado de Mato Grosso e a cerca de 830km 
de sua capital, Cuiabá-MT, faz parte do ecossistema 
Amazônico. Possui uma área territorial de 9.310,27km2 

e uma população de 47.304 habitantes.19 O clima é 
tropical úmido, com períodos sazonais característicos 
de inverno seco (maio a outubro) e verão chuvoso (no-
vembro a abril). A temperatura pode variar entre 24ºC e 
34ºC; e a umidade relativa do ar, entre 15,0 e 98,0%.20

No período de estudo, a rede de Saúde Pública do 
município era composta por 11 unidades da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), um centro de saúde e um 
hospital municipal com 72 leitos e um pronto-socorro 
para atender os casos de emergência local. 

Alta Floresta é sede de regional de saúde, referência 
para os municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, 
Nova Monte Verde, Paranaíta e Carlinda. Estes cinco 
municípios, juntos com Alta Floresta, somam 101.589 
habitantes.21

Para o registro dos atendimentos por DR, foram 
elaboradas planilhas, com as seguintes variáveis: iden-
tificação da unidade de saúde; data do atendimento; 
número do prontuário; nome do paciente; idade; 
gênero; sintomas e/ou diagnóstico. A partir dessas 
variáveis, foi possível categorizar os atendimentos se-
gundo faixa etária (<5 anos; 5 a 64 anos; e ≥65 anos) e 
sítio anatômico acometido. Foram consideradas como 
doenças das vias aéreas superiores – DVAS – aquelas 
localizadas acima da epiglote; e como doenças das vias 
aéreas inferiores – DVAI –, as localizadas na epiglote 
e abaixo. 

Os dados foram obtidos dos registros diários da 
rede de serviços públicos de saúde, que inclui unidades 
de Saúde da Família e centro de saúde, além do am-
bulatório e do pronto-socorro do Hospital Municipal 
de Alta Floresta. As estimativas populacionais foram 
obtidas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).21 

Os atendimentos foram classificados por capítulos, 
conforme recomenda a 2ª versão da International 
Classification Primary Care (ICPC-2), não de acordo 
com a CID-10 – esta que conta com limitações para a 
classificação dos atendimentos no âmbito da atenção 
primária.22 Foi necessário, entretanto, adotar a mesma 
CID-10 e não a ICPC-2 para a classificação das DR 
segundo o sítio anatômico, em razão desta última 

(apropriada para atendimentos ambulatoriais) não 
apresentar esse tipo de distinção em sua classificação. 

Analisou-se a proporção mensal de atendimentos 
por DR e as taxas de atendimentos segundo a faixa 
etária, bem como a localização anatômica. 

Calculou-se, ainda, a razão proporcional dos aten-
dimentos realizados nos períodos de seca e de chuvas, 
de acordo com a localização anatômica da DR, por 
grupos etários. Considerou-se como período de seca os 
meses de julho a outubro de 2006 e de maio a junho de 
2007; e como período chuvoso, os meses de novembro 
e dezembro de 2006 e janeiro a abril de 2007.

As diferenças entre as proporções dos atendimentos 
realizados no período de seca e no período chuvoso, 
por localização anatômica e grupos etários, foram veri-
ficadas mediante aplicação do teste qui-quadrado (χ2), 
considerando-se significativos os valores de p≤0,05. 
Calculou-se intervalo de confiança (IC

95%
) para a razão 

de taxas de atendimentos nos meses de seca e nos meses 
chuvosos, por grupos etários. Utilizou-se o programa 
estatístico SPSS versão 16 para a análise dos dados. 

Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (CAAE: 
0025031000-07 – parecer no 25/07).

Resultados

No período do estudo, foram registrados 11.818 
atendimentos por DR, dos quais 9.174 (77,6%) por 
doenças das vias aéreas superiores (DVAS) e 2.644 
(22,4%) por doenças das vias aéreas inferiores (DVAI). 

No grupo das DVAS, as principais condições foram: 
infecções inespecíficas das vias aéreas superiores 
(n=2.445), que representaram 26,6% das DVAS; 
amigdalite, com 23,4% dos casos (n=2.143); gripe, 
cujos registros somaram 17,8% (n=1.637); e otite, 
com 13,3% dos casos (n=1.217).

Entre as DVAI, a principal causa dos atendimentos foi 
bronquite, com 38,4% dos atendimentos (n=1.015), 
seguida de asma (n=377), que representou 14,3% dos 
casos, pneumonia (n=342), com 13,0%, bronquiolite 
(n=276) e broncopneumonia (n=265), respectivamen-
te com 10,4% e 10,0% dos casos de atendimentos. Ou 
seja: 63,1% dos casos atendidos são de doenças que 
cursam com sibilância respiratória. 
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Ao analisar a distribuição dos atendimentos segun-
do faixa etária, verifica-se que as crianças menores de 
cinco anos de idade foram objeto de 3.094 (26,2%) 
dos atendimentos por DR, 5.607 atendimentos 
(47,4%) foram para o grupo etário intermediário, 
de cinco a 64 anos de idade, e 447 (3,8%) dos aten-
dimentos contemplaram idosos, com idade igual ou 
superior a 65 anos; 2.670 (22,6%) dos registros não 
possuíam informações relativas a idade.

No período seco (maio a outubro), houve 6.608 
(56,0%) atendimentos por DR, enquanto no período 
chuvoso (novembro a abril) foram 5.210 (44,0%).

A proporção mensal de atendimentos por DR cal-
culada para cada faixa etária mostrou maiores picos 
nos meses de setembro e março. Para os idosos, o pico 
mais acentuado na proporção de atendimentos ocor-
reu no mês de setembro, extremo do período seco na 
região. Para as crianças e grupo etário intermediário, 
o pico de setembro assemelha-se ao de março, final 
da estação chuvosa (Figura 1).

O número de consultas e/ou atendimentos por DR 
segundo o mês de ocorrência e a localização anatômica 
– independentemente do sítio anatômico acometido – 
foi maior no mês de março (Figura 2). 

As taxas de atendimentos por DR foram muito 
superiores na faixa etária de menores de cinco anos, 
quando comparadas aos outros grupos de idade. Em 
cada grupo de 100 crianças, 67 foram atendidas por 
DR no período. Chama a atenção o fato de que entre 
idosos, a diferença das taxas entre DVAS e DVAI é pe-
quena em relação à diferença verificada nos demais 
grupos de idade (Tabela 1). 

Os atendimentos por DR foram, em média, 50% mais 
frequentes no período da seca e no grupo etário de 
menores de cinco anos. Essa diferença, embora menor 
para os outros grupos estudados, mantém-se significa-
tiva. Quando comparadas a localização anatômica e a 
sazonalidade climática, verifica-se que somente para as 
DVAI no grupo de idosos, não foram verificadas diferen-
ças em relação à localização anatômica e período seco 
ou chuvoso, ainda que haja diferenças no conjunto das 
doenças respiratórias entre esse grupo etário (Tabela 2).

As diferenças no volume de atendimentos realiza-
dos na seca e no período chuvoso variaram de 46,0 
a 56,0% em crianças, 13,0 a 52,0% no grupo etário 
intermediário e 24,0 a 27,0% entre os idosos, de 
acordo com os intervalos de confiança das razões 
seca/chuva (Tabela 2).

Figura 1  -  Proporção mensal de consultas por doenças respiratórias para cada faixa etária de residentes no 
Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Brasil, julho de 2006 a junho de 2007
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Figura 2  -  Número de registros mensais de atendimentos ambulatoriais por doenças respiratórias segundo 
localização anatômica em residentes do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. 

 Brasil, julho de 2006 a junho de 2007

Tabela 1  -  Taxa de atendimento por doenças respiratórias segundo faixa etária e localização anatômica em 
residentes do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.  Brasil, julho de 2006 a 

 junho de 2007

Faixa etária
(anos) População

DVAS a DVAI b Total

n Taxa c n Taxa c n Taxa c

0-4 4.574 2.566 56,10 528 11,54 3.094 67,64

5-64 40.757 4.246 10,42 1.361 3,34 5.607 13,76

65 e + 1.973 257 13,02 190 9,63 447 22,65

TOTAL 47.304 7.069 14,94 2.079 4,39 9.148 19,34

a) DVAS: doenças das vias aéreas superiores

b) DVAI: doenças das vias aéreas inferiores

c) Taxa calculada por grupo de 100 habitantes na faixa etária
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Discussão

Os atendimentos ambulatoriais e de emergência por 
DR realizados no Município de Alta Floresta durante o 
período estudado mostraram que a maior frequência 
refere-se ao grupo de crianças menores de cinco anos 
de idade. Ainda que as faixas etárias mais atendidas 
tenham sido as de crianças e idosos, para cada aten-

dimento de idoso, cerca de dez crianças receberam 
alguma assistência. Achado semelhante foi observado 
em outros estudos.11,23

Sabe-se que crianças e idosos configuram os 
grupos mais vulneráveis aos efeitos da poluição at-
mosférica.24-27 As crianças apresentam imaturidade 
imunológica e calibre das vias aéreas reduzido. Elas 
são mais ativas e apresentam metabolismo mais acele-
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rado, razões pelas quais acabam por inalar doses mais 
elevadas de poluentes. Os idosos, diferentemente das 
crianças, costumam apresentar outras complicações 
crônicas, além da capacidade reduzida de resistência 
do organismo. Muitos podem ter sido expostos a outros 
fatores associados às doenças respiratórias, como os 
fumantes ou ex-fumantes e os portadores de doença 
pulmonar obstrutiva crônica com agravamento em 
caso de exposição a poluentes atmosféricos.

Para todas as faixas etárias analisadas, os atendi-
mentos foram mais frequentes no período da seca, 
independentemente do sítio anatômico acometido. Na 
estação seca, a má qualidade do ar – aliada à dificulda-
de de dispersão de poluentes – facilita o agravamento 
dos casos respiratórios.4,28 

O incremento desse evento na seca, com pico 
acentuado nos meses de agosto e setembro, pode ser 
explicado pela influência da poluição atmosférica, de-
vida, em grande parte, à queima de biomassa somada a 
baixa umidade relativa dor ar.10,11,29 Já o pico observado 
em março (período chuvoso) pode estar relacionado 
a outros fatores de risco, como maior aglomeração, 
alta umidade relativa do ar e proliferação de fungos.19 

No caso dos idosos, a maior ocorrência de atendi-
mentos por DR também se deu no período da seca. Po-

rém, ao se analisar o sítio anatômico, não se observou 
diferença significativa entre DVAS e DVAI. Esse fato pode 
estar relacionado à maior facilidade de progressão de 
agentes patogênicos em razão da perda de mecanismos 
protetores e ressecamento das mucosas. 

Em oposição ao que foi observado neste estudo, 
em que a maior proporção de atendimentos ambula-
toriais em Alta Floresta ocorreu no período da seca, 
Botelho e colaboradores28 e Rosa e colaboradores30 

identificaram maior proporção de atendimentos por 
DR, respectivamente, nos municípios de Cuiabá-MT e 
Tangará da Serra-MT, durante o período chuvoso. Estes 
dois municípios, ainda que localizados na Amazônia 
Brasileira estão inseridos em bioma de cerrado e não 
de floresta como o município ora estudado. 

No período de seca, são intensas as queimadas 
florestais. Esse processo ocorre em grandes áreas das 
proximidades do Município de Alta Floresta, como 
também no sul do Estado do Pará. Os focos de quei-
madas resultam em emissões de materiais nocivos ao 
sistema respiratório,11 o que pode justificar a maior 
proporção de atendimentos no período da seca. Mas-
carenhas e colaboradores10 também identificaram 
aumento nos atendimentos de emergência por DR 
no Município de Rio Branco, capital do Estado do 

Tabela 2  -  Proporção de atendimentos por doenças respiratórias, segundo sazonalidade (seca e chuva), 
localização anatômica e razão de taxas (IC

95% 
a), de residentes no Município de Alta Floresta, Estado 

de Mato Grosso. Brasil, julho de 2006 a junho de 2007

Faixa etária
(anos)

Localização 
anatômica

Seco Chuvoso  Razão %
(seca/chuva) IC

95% 
a

χ2 (ρ-valor)
proporção seca/chuvaN % 

Seca N %
Chuva

0-4

DVAS b 1.535 59,82 1.031 40,18 1,49 95,39 (0,000)
DVAI c 319 60,42 209 39,58 1,53 21,87 (0,000)

Subtotal 1.854 59,92 1.240 40,08 1,50 117,22 (0,000)
(1,46-1,56)

5-64

DVAS b 2.369 55,79 1.877 44,21 1,26 56,23 (0,000)

DVAI c 797 58,56 564 41,44 1,41 38,69 (0,000)

Subtotal 3.166 56,47 2441 43,53 1,30 92,16 (0,000)

(1,13-1,52)

65 e +

DVAS b 143 55,64 114 44,36 1,25 3,19 (0,074)

DVAI c 106 55,79 84 44,21 1,26 2,53 (0,112)

Subtotal 249 55,70 198 44,30 1,26 5,71 (0,017)

(1,24-1,27)

TOTAL 5.269 57,60 3.879 42,40 1,36 206,40 (0,000)

a) IC
95%

: intervalo de confiança de 95%

b) DVAS: doenças das vias aéreas superiores

c) DVAI: doenças das vias aéreas inferiores
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Acre, em 2005, data de grandes incêndios florestais 
naquele Estado. 

Não obstante as limitações deste estudo relacio-
nadas à possibilidade de duplicidade de registros do 
mesmo indivíduo, em virtude da procura de atendi-
mento na mesma e em outra unidade de saúde por um 
único evento,31 as taxas de atendimentos observadas 
demandam importante pressão sobre os serviços de 
saúde. O presente trabalho tem como mérito haver 
coletado dados no serviço com regularidade diária, 
em formulário impresso próprio, o que confere maior 
confiabilidade ao número de atendimentos realizados 
pela rede ambulatorial. 

Os atendimentos ambulatoriais por doenças res-
piratórias no Município de Alta Floresta foram mais 
frequentes no período de seca, para todas as faixas 
etárias. Crianças e idosos, grupos mais vulneráveis 
à sazonalidade climática, demandam ações mais 

intensas e específicas, pois determinam um impacto 
nos serviços de saúde que merece ser mais bem 
dimensionado. 

Propõe-se o controle de emissões de poluentes 
atmosféricos e a ampliação da atenção à saúde da 
população residente em áreas caracterizadas pelas 
queimadas anuais, especialmente no que se refere 
aos agravos que cursam com sibilância, tais como 
bronquite, asma e bronquiolite. Sugere-se, também, 
a utilização do capítulo completo da CID-10 sobre 
‘Doenças respiratórias’, conforme fizeram Ignotti e 
colaboradores,32 e não da causa denominada ‘Infec-
ção respiratória aguda’ como indicador de efeitos 
das queimadas sobre a saúde humana, em razão do 
primeiro abarcar, entre as doenças respiratórias, a 
asma, esta que é influenciada pela poluição ambiental 
mas não se encontra incluída no grupo das infecções 
respiratórias agudas.
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Resumo
Objetivo: este estudo pretende analisar a ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos no Município de Chape-

có, Estado de Santa Catarina, Brasil. Metodologia: estudo descritivo do tipo transversal, com a utilização das bases de dados da 
Vigilância Epidemiológica do município referentes a notificação de surtos alimentares no período de 1995 a 2007. Resultados: 
enterobactérias do gênero Salmonella foram os agentes mais frequentes (53,2% dos surtos); 2006 foi o período em que mais 
ocorreu notificação por Salmonella (30,3%) e maionese foi o alimento mais frequentemente envolvido; em 2006 ocorreu o 
maior número de notificações, independentemente do agente; em contrapartida, em 2004 não houve nenhum registro de surto; 
os surtos nos domicílios foram os mais frequentes (47,5%), seguidos dos ocorridos em estabelecimentos comerciais (30,5%). 
Conclusão: é necessário um trabalho de conscientização da população sobre a notificação de surtos, além da informação para 
evitar as salmoneloses, orientações quanto às noções básicas sobre saúde e higiene do manipulador e boas práticas de elaboração 
dos alimentos nos domicílios.

Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos; infecções por Salmonella; surtos de doenças.

Summary
Objetive: this study aims to analyze the occurrence of foodborne diseases outbreaks in the Municipality of Chapecó, State 

of Santa Catarina, Brazil. Methodology: descriptive cross-sectional study with the files from local epidemiological surveillan-
ce, about occurrence of foodborne disease outbreaks from 1995 to 2007. Results: enterobacteria of the genus Salmonella 
were the most frequent agents (53.2% of outbreaks); 2006 was the period in which notification occurred more by Salmonella 
(30,3%), and the mayonnaise was the most frequently involved food; in 2006 occurred the highest number of notifications, 
regardless the agent, however in 2004, there was no recorded outbreak; the outbreaks in households were the most frequent 
ones (47.5%), followed by those occurring in commercial establishments (30.3%). Conclusion: efforts are necessaries to 
raise population awareness about the outbreaks notification, in addition to information to prevent salmonellosis, basic 
information about health and hygiene of the handler, and good handling practices of food in households.

Key words: foodborne disease; Salmonella infections; disease outbreaks.
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Introdução

A alimentação e a nutrição constituem requisitos 
básicos para a promoção e proteção da saúde, possibi-
litando a afirmação plena do potencial de crescimento 
e desenvolvimento humano com qualidade de vida e 
cidadania.1 

É de todos o direito à garantia de condições de aces-
so a alimentos básicos de qualidade e em quantidade 
suficiente, de modo permanente e sem comprometer 
o acesso a outras necessidades essenciais, com base 
em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, 
assim, para uma existência digna em um contexto de 
desenvolvimento integral da pessoa humana.2

A incidência de doenças relacionadas ao consu-
mo de alimentos cresce anualmente.3 A maioria dos 
casos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), 
contudo, não é notificada, pois muitos organismos 
patogênicos presentes nos alimentos causam sintomas 
brandos, fazendo com que a vítima não busque auxílio 
médico.4

O departamento de Saúde Pública responsável pelo 
controle e prevenção de doenças/agravos transmitidos 
por água e alimentos é a Vigilância Epidemiológica, que 
trabalha de forma integrada com outras instituições 
responsáveis pela vigilância da água, de alimentos e 
do meio ambiente, e com a assistência médica, visando 
reduzir doenças e outros agravos à saúde, eliminando 
ou controlando os fatores de risco de transmissão e 
dando importante contribuição para a garantia da se-
gurança e qualidade dos alimentos e da água ingeridos 
pela população.2

As DTA podem dar origem a surtos, definidos por 
episódios nos quais duas ou mais pessoas apresentam, 
em um mesmo período de tempo, sinais e sintomas se-
melhantes após a ingestão de um determinado alimento 
de mesma origem considerado contaminado por 
evidência clínica, epidemiológica e/ou laboratorial.5 
As DTA são consideradas problemas de Saúde Pública, 
atingem vários países, até os mais desenvolvidos, e 
manifestam-se de diversas formas, desde ligeiras indis-
posições até situações mais graves que podem carecer 
de cuidados hospitalares ou mesmo causar a morte. 

Alimentos contaminados, normalmente, têm apa-
rência, odor e sabor normais e a população é pouco 
esclarecida sobre os perigos envolvidos com esse tipo 
de alimento.6 São fatores que dificultam, em casos de 
intoxicação alimentar, a identificação do alimento con-

taminado ingerido nas últimas refeições. O manual de 
orientação para investigação de surtos de DTA de Santa 
Catarina indica que o processo se desenvolve sobre três 
eixos principais: a) investigação epidemiológica pro-
priamente dita, mediante preenchimento de formulários 
com entrevistas dos envolvidos no surto, para identificar 
os prováveis veículos de transmissão e o agente etioló-
gico; b) investigação laboratorial, a partir da coleta de 
amostras clínicas de pacientes, alimentos e água, para 
confirmação do agente etiológico; e c) investigação 
ambiental, ou seja, averiguação do local de ocorrência 
do surto, para detectar os fatores contribuintes.7

No Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
os primeiros registros dos surtos de DTA datam de 
1995. Naquela ocasião, os materiais clínicos e bioló-
gicos foram enviados para análise pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública de Santa Catarina, Lacen/
SC, em Florianópolis, capital do Estado. Este estudo 
baseou-se nos registros realizados pela Vigilância 
Epidemiológica do município, cujas notificações se 
baseiam em manual de orientações para investigação 
dos surtos de DTA.7 O objetivo dos autores foi anali-
sar a ocorrência de surtos de DTA no Município de 
Chapecó-SC, no período de 1995 a 2007, considerando 
o agente etiológico, o alimento envolvido, o local de 
ocorrência, o número de surtos/ano e o de pessoas 
acometidas em cada evento. 

Metodologia

Trata-se de estudo descritivo do tipo transversal 
que analisa a ocorrência dos surtos de DTA ocorridos 
em Chapecó, no período de 1995 a 2007. O municí-
pio está localizado na região oeste de Santa Catarina 
(27o08’03’’ S / 52o39’24’’O), na inserção da bacia 
hidrográfica do Rio Uruguai, e soma uma população 
de 174.187 habitantes.8

É de todos o direito à garantia de 
condições de acesso a alimentos 
básicos de qualidade, em quantidade 
suficiente, de modo permanente e 
sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, com base em 
práticas alimentares saudáveis.  

Doenças transmitidas por alimentos em Chapecó-SC
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Foram incluídos no estudo os registros identificados 
como surtos, os quais, segundo o Center for Disease 
Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos da 
América, são eventos que se caracterizam por duas ou 
mais pessoas apresentarem doença similar resultante 
da ingestão de um ou mais alimentos contaminados 
em comum, de mesma origem e no mesmo período de 
tempo.9 Foram excluídas as notificações cujos dados 
estavam incompletos e não permitiam identificar – pelo 
menos – duas variáveis do estudo.

Os dados epidemiológicos dos surtos de DTA 
notificados em Chapecó foram obtidos nas bases de 
dados da Vigilância Epidemiológica do município, 
organizados em planilhas eletrônicas pelo programa 
Excel® e analisados por estatística descritiva a partir 
das frequências absoluta e relativa das variáveis ‘agente 
etiológico’, ‘veículo alimentar’, ‘local de ocorrência’, 
‘período de ocorrência’ e ‘número de indivíduos 
acometidos’.

Considerações éticas
O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó e seguiu os preceitos da Resolução do Con-
selho Nacional de Saúde no 196/96.

Resultados 

No período de 1995 a 2007, foram registrados 61 
surtos de DTA no município de Chapecó (SC). Em 2006 
ocorreu o maior número de notificações (n=20), se-
guido dos anos 2005 e 2007 (ambos com n=8 surtos). 
Ressalta-se que em 2004 não houve qualquer registro 
dessa natureza no município (Figura 1).

O ano de 2005 foi aquele quando mais pessoas 
– 436 – foram acometidas por DTA em Chapecó, 
seguido de 2001, com 247 pessoas, e 2006, com 
176 doentes (Figura 1). É importante salientar: 
embora 2005 não testemunhasse o maior número 
de surtos de DTA no município (n=8), foi o perí-
odo quando se observou o maior número de casos 
(pessoas doentes), perfazendo uma média de 54 
pessoas acometidas em cada surto. Os dados obtidos 
indicam uma oscilação na ocorrência de surtos de 
DTA na cidade de Chapecó entre 1995 e 2007, com 
significativo aumento nos últimos três anos avaliados, 
espaço temporal que acumula 59,0% (n=36) do total 
de registros do período.

A maior ocorrência de surtos de DTA no período 
do estudo foi em domicílios (n=29; 47,5%), não 
havendo, entretanto, identificação nos registros da 
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Figura 1  -  Distribuição de surtos e números de pessoas acometidas por doenças transmitidas por alimentos no 
Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, segundo o ano. Brasil, 1995 a 2007
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Vigilância Epidemiológica quanto à localização dos 
surtos – área urbana ou rural –, idade e sexo das 
pessoas acometidas. Os demais surtos ocorreram nos 
setores de alimentação comercial (n=18; 29,5%) 
e industrial (n=7; 11,4%), e em festividades (n=2; 
3,2%), não tendo sido informado o local de ocorrência 
nos registros de cinco surtos (n=5; 8,2%).

Com relação aos microorganismos envolvidos, 
Salmonella sp. foi o mais frequente, representando 
o agente etiológico de 54,0% dos surtos (n=33), 
seguido de Staphylococus aureus com 13,1% (n=8) 
e Bacillus cereus com 9,8% (n=6); outros agentes 
foram responsáveis por 6,5% (n=4) dos surtos. 
Também foram avaliados os alimentos implicados nos 
surtos de DTA observados: a maionese foi o alimento 
mais frequentemente envolvido, o veículo do agente 
etiológico em 32,7% (n=20) dos surtos, seguido de 
carnes em 22,9% (n=14), doces em 19,6% (n=12) 
e massas em 11,4% (n=7); não foi identificado o 
alimento nos registros de 13,1% (n=8) dos surtos. 
No banco de dados da Vigilância Epidemiológica não 
é relacionado o agente causador – do surto – com o 
alimento que veiculou a contaminação. 

Discussão

No Brasil, entre 1999 e 2008, foram notificados 
6.062 surtos de DTA. O ano com maior número de 
notificações foi 2005 (n=923), seguido de 2001 (n= 
897) e 2002 (n=823). No mesmo período, Santa 
Catarina registrou 530 surtos.10 No Rio Grande do 
Sul, ocorreram 99 surtos de DTA no ano 2000;11 e no 
período entre 1999 e 2004, os Estados do Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Paraná foram os que lideraram o 
número de notificações de surtos de DTA, com 928, 
663 e 625 registros respectivamente, resultado de uma 
notificação mais eficaz.12

Entre 1999 e 2008, os surtos de DTA levaram a 
adoecer 117.330 brasileiros, dos quais 64 foram a 
óbito. Nesse período, os anos quando mais pessoas 
adoeceram foram 2004, com 21.723 pessoas, seguido 
de 2003, com 17.981, e 2005, com 17.279.10

Em Santa Catarina, no período de 2000 a 2007, em 
554 surtos, foram acometidas 8.890 pessoas e ocorre-
ram quatro óbitos. Os anos em que foram registrados 
os maiores números de pessoas envolvidas em surtos 
foram 2006, 2005 e 2007, com 2.379, 1.686 e 1.120 
doentes respectivamente.13

Na maioria dos casos de DTA, a notificação não 
ocorre devido aos sintomas serem brandos e, por 
essa razão, a vítima não buscar auxílio médico.4 
Quando feita a notificação, a investigação pode não 
resultar conclusiva sobre o agente etiológico, como 
se observou em dez surtos ocorridos no município, 
durante o período estudado. A nãoidentificação do 
agente etiológico indica, possivelmente: a) não ter 
sido coletado material para análise ou b) a análise do 
material coletado não ter sido conclusiva, devido à 
inativação do agente etiológico em função de conserva-
ção e transporte inadequados das amostras ou c) pela 
demora na coleta de amostras, por notificação tardia. 
E ainda podem ocorrer resultados falso-negativos: a) 
devido à distribuição não uniforme dos organismos 
nos alimentos contaminados ou b) pela ocorrência 
de agente etiológico para o qual o Lacen/SC não tenha 
realizado pesquisa.14 

Os dados constantes na Vigilância Epidemioló-
gica não permitiram identificar a relação entre os 
microrganismos envolvidos nos surtos e o alimento 
específico que veiculou a contaminação. Não obs-
tante, a Salmonella sp. foi o microorganismo mais 
frequentemente envolvido; e a maionese, o principal 
alimento veiculador.

A não identificação dos agentes etiológicos dos 
surtos, assim como a ausência de informações 
completas nos registros das investigações, dificulta 
a aplicação da análise desses dados com vistas ao 
planejamento de ações de prevenção e educação 
em saúde. 

Ao identificar as enterobactérias do gênero Sal-
monella sp. como agente etiológico mais frequente, 
presente em 54,0% dos surtos, ainda que não tenha 
sido possível identificar o alimento específico que o 
veiculou, é imprescindível o cuidado na manipulação, 
armazenamento e distribuição dos alimentos. O estudo 
ora apresentado coincide com os dados do Estado do 
Paraná,15 onde a salmonelose foi apontada como a 
principal DTA notificada a partir de 1995. Em 1997, 
52,3% dos surtos naquele Estado foram causados por 
Salmonella sp. 

Os hábitos alimentares podem afetar consideravel-
mente a epidemiologia das salmoneloses. No sul do 
Brasil, o churrasco, um alimento típico regional, tem 
na maionese caseira um dos pratos de acompanha-
mento amiúde. Essa maionese, normalmente, é feita 
com ovo cru, principal16 veiculador de Salmonela sp.
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Também é importante considerar a possibilidade 
de o manipulador de alimentos ser um portador 
assintomático, ou seja, poder representar uma fonte 
de transmissão duradoura, propagando os patógenos 
para os alimentos por suas mãos contaminadas. A 
identificação da ocorrência de contaminantes em 
manipuladores17 pode contribuir para a prevenção da 
contaminação de alimentos.

No ano 2000, estudos realizados no Rio Grande do 
Sul11 indicaram resultados similares aos desta pesquisa. 
Os autores4 relataram que os alimentos preparados 
com ovos estiveram envolvidos em 72,2% dos surtos 
de salmonelose, e a carne de frango, em 11,4% dos 
surtos. Esses resultados confirmam pesquisa realiza-
da anteriormente, no mesmo Estado, que apontou a 
maionese caseira como o alimento mais comumente 
relacionado a esses eventos, representando 42,4% dos 
surtos. Estudo realizado na Região Metropolitana de 
Campinas,18 Estado de São Paulo, demonstrou ser a 
maionese o principal alimento envolvido nessa qualida-
de de surtos (57,0%), seguido pela cobertura de bolos 
(15,0%). Esses dados são compatíveis com diversos 
outros estudos realizados no Brasil,19 na Espanha20 
e na Argentina,21 em que a maionese foi o alimento 
preparado mais frequentemente envolvido em surtos 
de salmonelose. 

Em Santa Catarina, no período de 2000 a 2007, a 
maionese também foi a principal envolvida e implicada 
em 217 surtos de DTA notificados, seguida de carnes 
(80 surtos) e sobremesas (39 surtos).13 Em Curitiba,22 
capital do Estado do Paraná, dos 446 surtos analisados 
e confirmados por critério laboratorial, 36,9% foram 
causados pela ingestão de preparações mistas conta-
minadas e 26,6% pela ingestão de carnes e derivados. 
Preparações mistas incluem aquelas que contêm 
matérias-primas de origem animal e vegetal, como 
maionese, panqueca, bolo e farofa. Quanto à origem, 
os alimentos de origem animal apareceram em 34,6% 
dos surtos. Porém, estudo em carne bovina realizado 
em São Paulo,23 detectou a presença de Salmonella 
sp. e de Staphylococus aureus em algumas amostras 
pesquisadas. Apesar do baixo índice de contaminação 
das amostras analisadas, os autores consideraram o 
resultado preocupante por se tratar de supermercados 
conceituados e considerados de confiança.

Diferentemente desses dados, no Mato Grosso do 
Sul, no período de 1998 a 2001, o bolo de confeiteiro 
foi indicado como o alimento mais frequentemente 

envolvido nos surtos.9 No Paraná, a avaliação epide-
miológica dos surtos de salmonelose ocorridos entre 
1999 e 2008 evidenciou que preparações alimentares à 
base de ovos estiveram na origem de 45,0% dos surtos 
notificados e, entre essas preparações, o bolo foi o 
alimento mais frequentemente implicado (21,4%), 
seguido pela maionese (20,7%).24 

Importante destacar que a presença de Salmonella 
sp. no alimento não significa, necessariamente, que 
haverá contaminação e desenvolvimento de sintomas 
no consumidor. As chances de ocorrência de doença de 
origem alimentar, contudo, aumentam se os alimentos 
não forem manipulados corretamente. A manipulação 
inadequada11 pode favorecer a multiplicação bac-
teriana e aumentar o número de microorganismos 
ingeridos no alimento final. 

Outro fator relevante a ser considerado é que muitos 
alimentos são preparados misturando-se ovos crus 
aos alimentos cozidos, condição em que um único 
ovo contaminado pode provocar a contaminação de 
todo o produto.25 É mister evitar o consumo de ovos 
crus e semicrus, especialmente dos que não possuem 
procedência comprovadamente segura.

O alto índice de surtos ocorridos nos domicílios, 
observado neste estudo, pode ser justificado pelo fato 
de que grande parte da população, nos municípios 
de pequeno e médio porte, ainda faz as refeições em 
casa. A inadequação na manipulação – tanto higiênica 
como de temperatura e cocção –, além dos micro-
organismos naturalmente existentes nos alimentos, 
pode contribuir para a contaminação dos alimentos 
nos domicílios. Quando se trata de municípios de 
grande porte, onde parcela relevante da população 
se utiliza de restaurantes comerciais ou refeitórios 
industriais, o número de surtos em restaurantes 
pode ser maior. 

A oscilação do número de surtos ocorridos no 
período deste estudo, provavelmente, deve-se à sub-
notificação, tanto no início do período dos registros 
quanto no ano de 2004, haja vista a Vigilância Epide-
miológica de DTA – VEDTA – ter sido implantada em 
Santa Catarina6 apenas no ano 2000, e as capacitações 
das equipes, incrementadas somente a partir de 2004. 
Outra observação que aponta para essa hipótese é o 
aumento do número de surtos nos anos subsequentes, 
quais sejam, 2005, 2006 e 2007 (Figura 1). Dessa 
forma, tais dados não significam que tenha havido mais 
surtos em 2006, comparativamente a outros anos, e 
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sim que, possivelmente, o fluxo de notificações tenha 
mostrado maior eficiência nos anos mais recentes. 
Além da oscilação evidenciada nos anos de notificação, 
observou-se que as maiores incidências de surtos se 
referiam aos meses de outono e primavera (54,0%), 
teoricamente as estações climáticas de temperaturas 
mais amenas.

A potencial subnotificação ocorrida no período 
estudado pode ser fonte de lacunas nos resultados 
encontrados. As diferenças nos totais de surtos 
notificados por ano podem, sob essa perspectiva, 
decorrer de pouca eficiência no sistema de notifica-
ção, registro e armazenamento dos dados; ou ainda, 
de falha no processo de investigação, restando surtos 
não concluídos.

Evidencia-se a necessidade de educação da popula-
ção sobre cuidados com a manipulação dos alimentos 
em nível domiciliar, bem como de orientações para 
que as DTA, mesmo as de sintomas brandos, sejam 
comunicadas aos serviços públicos para os devidos 

registros. É necessária a notificação pelo setor de 
Vigilância Epidemiológica, de todos os surtos, para a 
busca dos agentes etiológicos e alimentos específicos 
envolvidos na veiculação, bem como das causas das 
infecções, para o planejamento e treinamento de 
profissionais de saúde visando à notificação, inves-
tigação dos eventos e esclarecimento da população 
geral. Chama a atenção, também, a dificuldade e a 
demora no envio do material para análise pelo Lacen/
SC, localizado na capital do Estado, Florianópolis, cuja 
distância de 550km de Chapecó é uma das possíveis 
razões de não se identificar os agentes etiológicos em 
todos os surtos notificados. A descentralização desses 
serviços para laboratórios municipais credenciados 
tornaria mais eficaz o trabalho realizado pela Vigilância 
Epidemiológica.

Finalmente, conforme já pontuado por outros au-
tores,26 a prevenção é a melhor forma, a mais eficaz e 
a menos onerosa de curar doenças transmitidas por 
alimentos.

Doenças transmitidas por alimentos em Chapecó-SC

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):401-407, jul-set 2011

1. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual integrado 
de prevenção e controle de doenças transmitidas por 
alimentos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.

2. Centro de Vigilância Epidemiológica. Informações 
sobre doenças transmitidas por água e alimentos 
[Internet]. [acessado em 19 dezembro 2008]. 
Disponível em http://www.cve.saude.sp.gov.br.

3. Passos EC, Almeida CS, Rosa JP, Rozman LM, 
 Mello ARP, Souza CV, et al. Surto de toxinfecção 

alimentar em funcionários de uma empreiteira da 
construção civil no município de Cubatão, São Paulo/
Brasil. Revista Instituto Adolfo Lutz. 2008; 67(3):

 237-240.

4. Costalunga S, Tondo EC. Salmonellosis in Rio Grande 
do Sul, Brazil, 1997 to 1999. Brazilian Journal of 
Microbiology. 2002; 33:342-346.

5. Câmara SAV. Surtos de toxinfecções alimentares 
no Estado de Mato Grosso do Sul no período de 
1998-2001. [Monografia]. Campo Grande (MS): 
Universidade Federal de Campo Grande; 2002.

6. Amson GV, Haracemiv SMC, Masson ML. Levantamento 
de dados epidemiológicos relativos à ocorrências/
surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) 

no Estado do Paraná-Brasil no período de 1978 
a 2000. Revista Ciência e Agrotecnologia. 2006; 
30(6):1139-1145.

7. Secretaria de Estado da Saúde. Sistema Único de 
Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Manual 
de orientação para investigação de surtos de DTA 
[Internet]. [acessado 01 outubro 2010] Disponível 
em http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/
manuais_cartilhas/Manual_de_orientação_para_
investigação_em_surtos_DTA.

8. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Estimativas da população para 1o. de julho de 2009 
[Internet]. [acessado em 16 agosto 2009] Disponível 
em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf.

9. Center for Disease Control and prevention. 2000 
Surveillance for foodborne-disease outbreaks – 
United States, 1993-1997. Appendix B. Guidelines 
for confirmation of foodborne-disease outbreaks 
[Internet]. [acessado 01 outubro 2010] Disponível 
em http://www.dhss.mo.gov/CDManual/Foodborne_
condensed.

10. Ministério da Saúde. Análise epidemiológica dos 
surtos de doenças transmitidas por alimentos no 

Referências



407 

Débora Melyna Marchi e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):401-407, jul-set 2011

Brasil [Internet]. 2008 [Acessado em 03 fevereiro 
2009].  Disponível em portal.saude.gov.br.

11. Nadvorny A, Figueiredo DMS, Schmidt V. Ocorrência 
de Salmonella sp. em surtos de doenças transmitidas 
por alimentos no Rio Grande do Sul em 2000.  Actas 
Scientiae Veterinariae. 2004; 32(1):47-51 

12. Colluci C. Doenças por comida ocorrem em casa. São 
Paulo: Folha de São Paulo; p. 7, 25 ago. 2002.

13. Rosa CMA. Vigilância de doenças transmitidas por 
alimentos [Internet]. Florianópolis: 2008 [acessado 
em 18 fevereiro 2009] Disponível em www.
vigilanciasanitaria.sc.gov.br.

14. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Manual integrado de prevenção e controle de 
doenças transmitidas por alimentos [Internet]. 2006 
[acessado 30 setembro 2010]. Disponível em http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_dta

15. Camargo NJ. Avaliação dos surtos de toxinfecção 
alimentar – Paraná – 1978 a 1999. In: Silva JREA. 
Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 
São Paulo: Livraria Varela; 2001. p.357-365.

16. Malheiros OS, Paula CMD, Tondo EC. Cinética de 
crescimento de Salmonella enteritidis envolvida 
em surtos laimentares no RS: uma comparação com 
linhagens de outros sorovares. Ciência e Tecnologia 
de Alimentos. 2007; 27(4):50-55.

17. Silva JO, Capuano DM, Takayanagui OM, Giacometti 
Jr E. Enteroparasitoses e onicomicoses em 
manipuladores de alimentos do município de 
Ribeirão Preto, São Paulo. Brasil. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 2005; 8(4):385-392

18. Simões M, Marques EGL, Rocha MMM, Prandi 
MAG, Pisan B. Surtos alimentares por Salmonella 
enteritidis ocorridos na região de Campinas. In: 
Anais do 21ª Congresso Brasileiro de Microbiologia; 
2001; Foz do Iguaçu, Brasil. Paraná: 2001 p.413.

19. Hofer E, Reis EMF. Salmonella serovars in food 
poisoning episodes recorded in Brazil from 1982 to 
1991. Revista do Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo. 1994; 36(1):7-9.

20. Perales I, Audicana A. The role of hen’s in eggs 
in outbreaks of salmonellosis in North Spain. 
International Journal of Food Microbiology. 1989; 
8(2):175-180. 

21. Caffer MI, Eiguer T. Salmonella enteritidis in 
Argentina. International Journal of Food Microbiology. 
1994; 21(1-2):15-9. 

22. Antunes F. Relação entre a ocorrência de diarreia e 
surtos alimentares em Curitiba-PR. [Dissertação de 
Mestrado]. Curitiba (PR): Universidade Federal do 
Paraná; 2005.

23. Shinohara NKS, Bezerra VB, Jimenez SMC, Machado 
ECL, Dutra RAF, Lima Filho JL.  Salmonella spp. 
importante agente patogênico veiculado em alimento. 
Ciência e Saúde Coletiva. 2008; 13(5):1675-1683.

24. Kottwitz LBM, Oliveira TCRM, Alcocer I, Farah 
SMSS, Abrahão WSM, Rodrigues DP. Avaliação 
epidemiológica de surtos de salmonelose ocorridos 
no período de 1999 a 2008 no Estado do Paraná, 
Brasil. Acta Scientiarum. Health Sciences. 2010; 
32(1):9-15.

25. Santos LR, Nascimento VP, Flores ML, Rosek H, 
D’Andrea A, Albuquerque MC, et al. Salmonella 
enteritidis isoladas de amostras clínicas de 
humanos e de alimentos envolvidos em episódios 
de toxinfecções alimentares, ocorridas entre 1995 
e 1996, no Estado do Rio Grande do Sul. Revista 
Higiene Alimentar. 2002; 16(102-103):93-99. 

26. Welker CAD, Both JMC, Longaray SM, Haas S, Soeiro 
MLT, Ramos RC. Análise microbiológica dos alimentos 
envolvidos em surtos de doenças transmitidas por 
alimentos (DTA) ocorridos no Estado do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências. 2010; 
8(1):44-48.

	 Recebido	em	11/03/2010
	 Aprovado	em	17/01/2011



Outros Eventos

X ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE
Data: 26 a 28 de outubro de 2011
Porto Alegre/RS
www.ppge.ufrgs.br/abres

 

12º CONGRESSO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA
Data: 23 a 26 de novembro de 2011
Maceió/AL
www.sbhansenologia.org.br

 

XIII CONGRESSO MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA
Data: 21 a 29 de abril de 2012
Addis Abeba/Etiópia
www.etpha.org/2012

 

 
XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA TROPICAL E MALÁRIA
XLVIII CONGRESSO DA SBMT
Data: 23 a 27 de setembro de 2012
Rio de Janeiro/RJ
http://ictmm2012.ioc.fiocruz.br/



409 

Update of Avoidable Causes of Deaths (From 5 to 74 Years Old) 
Due to Interventions at the Brazilian Health System

notA técnicA Atualização da lista de causas de mortes evitáveis 
(5 a 74 anos de idade) por intervenções do 
Sistema Único de Saúde do Brasil

Endereço para correspondência:  
Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Departamento de Análise de Situação de Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saude, SAF Sul, Trecho 2, Lotes 5 e 6, Bloco F, Torre I, Edifício Premium, térreo, 
sala 14, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70070-600
E-mail: deborah.malta@saude.gov.br 

Deborah Carvalho Malta
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil 
Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil

Elizabeth França
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil

Daisy Xavier de Abreu
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil

Hélio de Oliveira
Coordenação-Geral de Análises Epidemiológicas, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil

Rosane Aparecida Monteiro
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil

Luciana M. V. Sardinha
Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil

Elisabete Carmen Duarte
Universidade de Brasilia, Brasília-DF, Brasil

Gulnar Azevedo e Silva
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Grupo Técnico 
Ana Amélia Galas Pedrosa  
Ana Paula Belon  
Antony Stevens  
Betine Pinto Moehlecke Iser  
Bruce Duncan  
Célia Landman Szarcwald
Cheila Maria de Lima  
Eliane de Freitas Drumond  
Gulnar Azevedo e Silva  
Lenildo de Moura
Marcio Dênis Medeiros Mascarenhas  
Maria Bernardete de C. Antunes  
Maria Tereza C. G. Holanda 
Maria Zélia Rouquayrol  
Marta Maria Alves da Silva
Patrícia Ismael de Carvalho  
Renata Tiene de Carvalho Yokota
Sandra Valongueiro  
Vera Lídia Alves de Oliveira
Verônica Maria Lima Abreu  

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):409-412, jul-set 2011

doi: 10.5123/S1679-49742011000300016



410

As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas preveníveis, total ou parcialmente, por 
ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época. Essas causas devem 
ser revisadas à luz da evolução do conhecimento e tecnologia para as práticas da atenção à saúde.1

Em 2007 foi publicada a primeira versão de lista de causas de mortes evitáveis sob a coordenação da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, envolvendo especialistas de áreas relevantes e realizado 
intenso debate sobre o tema.2  Usualmente as listas de evitabilidade passam por atualização, em função de valida-
ções locais, avanços no conhecimento, ou de mudanças do quadro de morbi-mortalidade. Em 2010 foi publicada 
a primeira revisão da lista em menores de cinco anos de idade.3 

Durante a XI Expoepi em 2010, em nova reunião de especialistas, foi proposta a revisão da ‘Lista de causas 
de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil de cinco a 74 anos de idade’. A lista 
foi classificada com os códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a 
Saúde – CID-10 – pela categoria com três caracteres (letra mais dois dígitos) e apenas apresentadas as subcate-
gorias (letra mais três dígitos) quando o diagnóstico era especifico.

População de 5 a 74 anos de idade 
Segundo a Lista, as mortes foram classificadas em: 
1) Causas de mortes evitáveis – e subgrupos –; 
2) Causas de mortes mal definidas; e 
3) Demais causas de morte – não claramente evitáveis.

1. Causas de morte evitáveis – e subgrupos
Foram propostas alterações nos subgrupos:
1.1. Reduzíveis por ações de imunoprevenção: em relação aos óbitos por Tuberculose, foram mantidos 

apenas os códigos de Tuberculose miliar (A19) e Tuberculose do sistema nervoso (A17), por serem as 
causas evitáveis de morte pela vacina BCG. 

1.2. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às 
doenças de causas infecciosas: aqui, foram incluídas Tuberculose respiratória com confirmação 
bacteriana e histológica (A150-A159); Tuberculose das vias respiratórias sem confirmação bacteriana e 
histológica (A160-A169); Tuberculose de outros órgãos (A180-A188); e Doenças de Chagas (B57.2). Em 
Outras doenças de notificação compulsória, foi acrescentada a febre hemorrágica pelo vírus da dengue – 
ou Dengue hemorrágica (A91).

1.3. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às doenças 
não transmissíveis: aqui, foram excluídas algumas causas – Doença de Chagas (B57.2); Hipotireiodismo 
congênito, Transtornos adrenogenitais congênitos por deficiência enzimática, Fenilcetonúria clássica 
e Galactosemia (E00; E25.0; E70.0; E74.2); Neoplasia maligna do corpo do útero (C54); e Neoplasia 
maligna do útero porção não especificada (C55). Também foram excluídas desse subgrupo, por não 
serem consideradas causa básica do óbito em adultos: Desidratação (E86); Varizes esofageanas (I85); e 
Deficiências nutricionais e anemias carenciais (E40 a E46; E50 a E64; D50 a D53). 

 Em Transtornos relativos ao uso do álcool, foram incluídas: Pancreatite crônica induzida pelo álcool (K86.0) 
e Doença alcoólica do fígado (K70). Foram ampliados os códigos da CID-10 para Doenças crônicas das 
vias aéreas inferiores (J40-J47, J81) e incluídas Hemorragia intracerebral ou oclusão (I60-I69), Leucemia 
mielóide (C92) e Obesidade (E66). 

1.4. Reduzíveis por ações adequadas de prevenção, controle e atenção às causas de morte materna: 
aqui, decidiu-se manter todo o subgrupo e proceder a revisão da lista após estudos de validação.

1.5. Reduzíveis por ações intersetoriais adequadas de promoção à saúde, prevenção e atenção 
às causas externas (acidentais e violências): acidentes de trânsito/transporte, antes referenciados 
pelos códigos V01 a V89, passaram a se denominar Acidentes de trânsito/transporte (V01 a V99), incluídos 
incidentes adversos (Y70-Y82). Alterou-se a denominação ‘Suicídios’ para Lesões autoprovocadas 
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intencionalmente (X60 a X84) e a denominação ‘Homicídios’ para Agressões (X85 a Y09). Também se 
adotou a nova denominação de Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas (X00 a X09).

 Nesse subgrupo, foram incluídos os demais códigos do capítulo XX da CID-10.

2. Causas de morte mal definidas
Não houve alteração dos códigos

3. Demais causas de morte – não claramente evitáveis
Foram incluídos ou excluídos os códigos listados acima.

A seguir, a atualização da Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis (de cinco a 74 anos de idade) por 
Intervenções do Sistema Único de Saúde: 

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

miliar (A19); Tétano obstétrico (A34); Outros tipos de tétano (A35); Difteria (A36); Coqueluche (A37); 
Poliomielite aguda (A80); Sarampo (B05); Rubéola (B06); Hepatite aguda B (B16); Meningite por 
haemophilus (G00.0). 

1.2. Reduzíveis por ações de promoção à saúde, adequada prevenção, controle e atenção às doenças 
de causas infecciosas: Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica (A15); 
Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica (A16); Tuberculose 
de outros orgãos (A18); Sequelas de tuberculose (B90); Doenças infecciosas intestinais diarréicas (A00 
a A09); HIV/aids (B20 a B24); Hepatites (B15 a B19, exceto B16); Sífilis, gonorreia e outras doenças 
sexualmente transmissíveis (A50 a A59; A63 a A64); Doenças inflamatórias pélvicas femininas (N70 a 
N73.5; N73.8; N73.9; N75; N76); Outras infecções (A23 a A26; A28, A31, A32; A38 a A41; A46; A69.2; 
J02.0; J03.0; B50 a B54; G00.1 a G00.9; G01); Febre reumática e doença reumática aguda (I00 a I09); 
Infecções respiratórias, incluindo pneumonia e influenza (J00 a J01; J02.8 a J02.9; J03.8 a J03.9; J04 a 
J05; J06.0; J10 a J22); Infecções músculo-esqueléticas (L02 a L08). 

 Outras doenças de notificação compulsória: Peste (A20); Tularemia (A21); Carbúnculo (A22); Leptospirose 
(A27); Hanseniase (A30); Febre maculosa (A77); Raiva (A82); Dengue (A90); Febre do Nilo (A92.3); 
Febre amarela (A95); Hantavirose (A98.5); Varíola (B03); Leshmaniose (B55); Doença de Chagas aguda 
(B570 a B571); Doença de Chagas (crônica) com comprometimento cardíaco (B572); Esquistossomose 
(B65); Dengue hemorrágica (A91); Infecção do trato urinário (N39.0) 

1.3. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às do-
enças não transmissíveis: Neoplasia maligna do lábio, melanoma e outros de pele (C00; C43 a C44); 
Neoplasia maligna primário do fígado (C22); Neoplasia maligna do estômago (C16); Neoplasia maligna 
colo-retal (C18 a C219); Neoplasia maligna da boca, faringe e laringe (C01 a C06; C09 a C10; C12 a C14; 
C32); Neoplasia maligna do esôfago (C15); Neoplasia da traqueia, brônquios e pulmão (C33; C34); Neo-
plasia maligna de mama (C50); Neoplasia maligna do colo de útero (C53); Neoplasia maligna do testículo 
(C62); Neoplasia maligna da tireóide (C73); Doença de Hodgkin (C81); Leucemia linfóide (C91); Leucemia 
mielóide (C92); Tireotoxicose, hipotireoidismo e deficiência de iodo (E01 a E05); Diabetes mellitus (E10 
a E14); Obesidade (E66). 

 Transtornos relativos ao uso do álcool: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool 
(F10); Gastrite alcoólica (K 29.2); Cardiomiopatia alcoólica (I42.6); Pancreatite crônica induzida pelo 
álcool  (K86.0); e Doença alcoólica do fígado (K70); Epilepsia (G40 a G41); Doenças hipertensivas (I10 
a I13); Doenças isquêmicas do coração (I20 a I25); Aterosclerose (I70); Insuficiência cardíaca (I50); 
Doenças cerebrovasculares (I60-I69); Doenças crônicas das vias aéreas inferiores (J40 a J47; J81); Apen-
dicite (K35); Úlcera gástrica e duodenal (K25 a K28); Pneumoconiose (J60 a J70); Obstrução intestinal e 
hérnia (K40 a K46; K56); Transtornos da vesícula biliar (K80 a K83); Insuficiência renal crônica (N18).
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1.4. Reduzíveis por adequada ação de prevenção, controle e atenção as causas de morte materna: 
Complicações da gravidez, parto e puerpério (O00 a O02; O03 a O26; O29 a O99). 

1.5. Reduzíveis por ações intersetoriais e de promoção à saúde, prevenção e atenção adequada 
às causas externas (acidentais e violências): Acidentes de transporte (V01 a V99); Quedas (W00 a 
W19); Afogamento e submersão acidentais (W65 a W74); Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas (X00 
a X09); Envenenamento ou intoxicação acidental por exposição a substâncias nocivas (X40 a X49); Lesões 
autoprovocadas intencionalmente (X60 a X84); Agressões (X85 a Y09); Eventos ou fatos cuja intenção é 
indeterminada (Y10 a Y34); Intervenções legais e operações de guerra (Y35 a Y36); Condições iatrogênicas 
(Y60 a Y69; Y83 a Y84); Incidentes adversos durante atos diagnósticos ou terapêuticos associados ao uso 
de dispositivos (aparelhos) médicos (Y70 a Y82); Exposição a forças mecânicas inanimadas (W20 a W49); 
Exposição a forças mecânicas animadas (W50 a W64); Outros riscos acidentais à respiração (W75 a W84); 
Exposição à corrente elétrica, à radiação e às temperaturas e pressões extremas do ambiente (W85 a W99); 
Contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes (X10 a X19); Contato com animais e plantas 
venenosos X20 a X29); Exposição às forças da natureza (X30 a X39); Exposição acidental a outros fatores 
e aos não especificados (X58 a X59); Efeitos adversos de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 
usadas com finalidade terapêutica (Y40 a Y59).

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

(R00 a R99, exceto R95). 

3. Causas de morte não evitáveis 
As demais causas (não incluídas na lista de A00 a Y98):
A10 a A14; A33; A42 a A45; A47 a A49; A60 a A62; A65 a A68; A690 a A691; A693 a A699; A70 a A76; A78 a A79; 

A81; A83 a A89; A920 a A922; A924 a A929; A93 a A94; A96 a A97; A980 a A984; A986 a A989; A99. B00 a B02; 
B04; B07 a B14; B25 a B49; B56; B58 a B64; B69 a B89; B91 a B99. C07 a C08; C11; C17; C23 a C31; C35 a C42; 
C45 a C49; C51 a C52; C54 a C61; C63 a C72; C74 a C80; C82 a C90; C93 a C99. D00 a D99. E00; E06 a E09; E15 
a E99. F00 a F09; F11 a F99. G02 a G39; G42 a G99. H00 a H99. I14 a I19; I26 a I41; I420 a I425; I427 a I429; 
I43 a I49; I51 a I59; I62; I71 a I99. J00 a J01; J021 a J027; J031 a J037; J068 a J069; J07 a J09; J23 a J39; J48 a 
J59; J71 a J80; J82 a J99. K00 a K24; K29 a K34; K36 a K39; K47 a K55; K57 a K69; K77 a K79; K84 a K85; K861 a 
K869; K87 a K99. L00 a L01; L09 a L99. M00 a M99. N00 a N17; N19 a N38; A391 a A399; N40 a N69; N736; N77 
a N99. O27 a O28. P00 a P99. Q00 a Q99. R95. S00 a S99. T00 a T99. X50 a X57. Y85 a Y98.
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Normas para publicação

Introdução
A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publi-

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

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

Modalidades de trabalhos
O Corpo Editorial da revista acolhe manuscritos 

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

Apresentação dos trabalhos 
O trabalho apresentado deve ser acompanhado de 

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

A carta de encaminhamento deve expressar: 1) que o 
manuscrito ou trabalho semelhante não foi publica-
do, parcial ou integralmente, tampouco submetido à 
publicação em outros periódicos; 2) os conflitos de 
interesse dos autores com a pesquisa relatada ou a sua 
inexistência; e 3) que todos os autores participaram 
na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho 
e execução do projeto, análise e interpretação dos 
dados, redação ou revisão crítica e aprovação da 
versão final. A carta deve ser assinada por todos os 
autores, sem exceção.

Transferência de direitos autorais
Os artigos publicados pela Epidemiologia e Servi-

ços de Saúde são de sua propriedade. Sua reprodução 
– total ou parcial – por outros periódicos, tradução 
para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos 
com artigos da revista não é permitida, senão sob 
autorização expressa destes editores. 

Deve ser enviado, junto com a carta de encami-
nhamento, o “Termo de cessão de direitos autorais” 
assinado por cada um dos autores e cujo modelo 
encontra-se na página eletrônica da SVS: http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1133. 

Formato de um trabalho para publicação
O trabalho deve ser digitado em português, espaço 

duplo, fonte Times New Roman 12, no formato RTF 
(Rich Text Format), impresso em folha-padrão A4 
com margens de 3cm e remetida a cópia impressa e 
gravação magnética (CD-Rom, disquete) exclusiva-
mente por correios. Tabelas, quadros, organogramas 
e fluxogramas apenas são aceitos se elaborados pelo 
Microsoft Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, foto-
grafias, somente se elaborados nos formatos EPS, BMP 
ou TIFF, no modo CMYK, em uma única cor – preto, 
em suas várias tonalidades. Todas as páginas devem 
ser numeradas, inclusive as das tabelas e figuras. Não 
são aceitas notas de texto de pé de página. Tabelas e 
figuras devem vir em arquivos separados. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deve conter: 

Página de rosto - compõe-se de: 1) título do artigo 
– em português e inglês; 2) título resumido para refe-
rência no cabeçalho das páginas; 3) nome completo 
dos autores e da instituição a que pertencem com o 
endereço completo, números de fax e de telefones para 
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contato; 4) E-mail do autor principal para contato; 
5) Créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se 
pertinente. 

Resumo - parágrafo de 150 palavras, estruturado 
com as seguintes seções: 1) objetivo; 2) metodologia; 
3) resultados;  e 4) conclusão do estudo. 

Para pesquisas clínicas, é obrigatória a apresenta-
ção do número de identificação em um dos registros de 
ensaios clínicos validados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo ICMJE (http://www.icmje.org/). 

Imediatamente ao Resumo, devem ser listados 
três a cinco descritores, escolhidos a partir da lista 
de Descritores de Saúde do Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da 
Organização Pan-Americana de Saúde [Bireme/Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS)], 
ou três a cinco palavras-chave escolhidas a partir de 
dados do resumo. 

 Summary - versão em inglês do Resumo, que 
também deve ser acompanhado dos descritores ou 
palavras-chave em inglês (key words). 

Relatório completo – Introdução, Metodologia, 
Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências, 
nesta ordem, seguidos das tabelas e figuras em ordem 
sequencial. Todos esses itens são obrigatórios para os 
artigos originais (detalhes na seção seguinte); as de-
mais modalidades de artigos podem dispor desse ou de 
outro formato, à escolha do autor, sempre pautado na 
racionalidade, objetividade, clareza e inteligibilidade 
do relatório. 

O relatório completo de um artigo original deve 
respeitar a seguinte sequência estrutural:

Introdução
Apresentação do problema, justificativa e objetivo 

do estudo, nesta ordem.

Metodologia
Descrição da metodologia, com os procedimentos 

analíticos adotados. 
Pesquisas clínicas devem apresentar número de 

identificação em um dos registros de ensaios clínicos 
validados pela OMS e pelo ICMJE (http://www.icmje.
org/). 

Considerações éticas - desde que pertinentes, 
devem ser destacadas como último parágrafo da Me-
todologia, fazendo menção às comissões de ética em 
pesquisa que aprovaram o projeto. 

Resultados
Exposição dos resultados alcançados, podendo con-

siderar tabelas e figuras, desde que auto-explicativas 
(ver o item tabelas e figuras).

Discussão
Comentários sobre os resultados, suas implicações 

e limitações. Discussão do estudo com outras publica-
ções de relevância para o tema  e no último parágrafo 
da seção, as conclusões. 

Agradecimentos
Após a secção da discussão e no fim do relato do 

estudo; devem-se limitar ao mínimo indispensável.

Referências
Para a citação das referências, no texto, deve-se 

utilizar o sistema numérico. Os números serão grafa-
dos em sobrescrito (sem parênteses), imediatamente 
após a passagem do texto em que é feita a citação e 
separados entre si por vírgulas. Em caso de números 
sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 
enumerando a primeira referência e a última do in-
tervalo da citação (Ex.: 7,10-16). Após a Discussão ou 
Agradecimentos, as referências serão listadas segundo 
a ordem de citação no texto. 

Em cada referência, deve-se listar até os seis pri-
meiros autores, seguidos da expressão et al para os 
demais. Os títulos de periódicos, livros e editoras de-
vem constar por extenso. As citações são limitadas a 30, 
preferencialmente. Para artigos de revisão sistemática 
e meta-análise, não há limite de citações. 

O formato das referências deve seguir os “Re-
quisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 
Periódicos Biomédicos” do ICMJE (http://www.icmje.
org/) com adaptações definidas pelos editores, 
conforme os exemplos abaixo: 

Anais de congresso
1.  Silva EM, Santos E, Guerra NMM, Marqui R, Melo SCC 

e Leme TH. Escorpionismo em Bandeirantes, Paraná: 
ações integradas na análise da situação e controle do 
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escorpião amarelo – Tityus serrulatus. In: Anais da 
8a Expoepi – Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças; 2008; Brasília, Brasil. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. p.84.

Artigos de periódicos
2. Melione LPR, Mello Jorge MHP. Morbidade Hospitalar 

por Causas Externas no Município de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, Brasil. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde. 2008; 17(3):205-216.

Autoria institucional
3. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. 7a 
ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2007.

Livros
4. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiologia 

Clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Armed; 2006.

Livros, capítulos de
5. Medronho RA, Perez MA. Distribuição das Doenças 

no Espaço e no Tempo. In: Medronho RA et al. 
Epidemiologia. São Paulo: Atheneu; 2004. p.57-71.

Material não publicado
6. Tian D, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of 

balancing selection in Arabidopsis. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America. No prelo 2002.

Portarias e Leis
7. Portaria no 1, de 17 de janeiro de 2005. Regulamenta 

a implantação do Subsistema de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, integrando o 
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Diário 
Oficial da União, Brasília, p.39, 16 fevereiro 2005. 
Seção 1.

8. Brasil. Lei no 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta 
a obrigatoriedade do Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. 
Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. 
Seção 1.

Referências eletrônicas
9. Ministério da Saúde. Informações de saúde [acessado 

durante o ano de 2002, para informações de 1995 

a 2001] [Monografia na internet] Disponível em 
http://www.datasus.gov.br

10. Almeida MF, Novaes HMD, Alencar GP . Mortalidade 
neonatal no Município de São Paulo: influência do 
peso ao nascer e de fatores sócio-demográficos e 
assistenciais. Rev. Bras. Epidemiol. 2002; 5(1):93-
107 [acessado em 11 nov. 2008]. Disponível em 
http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v5n1/11.pdf

Teses
11. Waldman EA. Vigilância epidemiológica como prática 

de saúde pública [Tese de Doutorado]. São Paulo 
(SP): Universidade de São Paulo; 1991.

Tabelas e figuras
As tabelas e as figuras (são considerados como 

“figuras”: quadros, gráficos, mapas, fotografias, 
desenhos, fluxogramas, organogramas) devem ser 
enviadas, em arquivos separados, por ordem de ci-
tação no texto. 

O título deve ser conciso, evitando o uso de abre-
viaturas ou siglas; estas, quando indispensáveis, serão 
traduzidas em legendas ao pé da própria tabela ou 
figura. 

Tabelas, quadros, organogramas e fluxogramas 
apenas serão aceitos se elaborados pelo Microsoft 
Office (Word; Excel); e gráficos, mapas, fotografias, 
somente se elaborados nos formatos EPS, BMP ou TIFF, 
no modo CMYK, em uma única cor – preto, em suas 
várias tonalidades. 

 
Uso de siglas
Siglas ou acrônimos com até três letras devem ser 

escritos com maiúsculas (Ex: DOU; USP; OIT). Em sua 
primeira aparição no texto, acrônimos desconhecidos 
serão escritos por extenso, acompanhados da sigla en-
tre parênteses. Siglas e abreviaturas compostas apenas 
por consoantes serão escritas em letras maiúsculas. 
Siglas com quatro letras ou mais serão escritas em 
maiúsculas se cada uma delas for pronunciada sepa-
radamente (Ex: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro 
letras ou mais e que formarem uma palavra (siglema), 
ou seja, que incluírem vogais e consoantes, serão 
escritas apenas com a inicial maiúscula (Ex: Funasa; 
Datasus; Sinan). Siglas que incluírem letras maiúsculas 
e minúsculas originalmente, serão escritas como foram 
criadas (Ex: CNPq; UnB). Para siglas estrangeiras, 
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recomenda-se a correspondente tradução em por-
tuguês, se for largamente aceita; ou o uso da forma 
original, se não houver correspondência em português, 
ainda que o nome por extenso – em português – não 
corresponda à sigla. (Ex: Unesco = Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 
MRPII = Manufacturing Resource Planning). Algumas 
siglas, popularizadas pelos meios de comunicação, 
assumiram um sentido próprio; é o caso de AIDS = 
síndrome da imunodeficiência adquirida, sobre a qual 
o Ministério da Saúde decidiu recomendar que seus 
documentos a reproduzam como se tratasse de nome 
de doença, “aids”, em letras minúsculas. (Brasil. 
Fundação Nacional de Saúde. Manual de editoração 
e produção visual da Fundação Nacional de Saúde. 
Brasília: Funasa, 2004. 272p.).

Análise e aceitação dos trabalhos
Os trabalhos submetidos são analisados por re-

visores (revisão por pares) e publicados desde que 
aprovados pelo Comitê Editorial e Editoria Executiva. 

Endereço para correspondência:
Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços
Epidemiologia e Serviços de Saúde: 
revista do Sistema Único de Saúde do Brasil
SCS, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal,
5o andar, Asa Sul
Brasília-DF
CEP: 70304-000

Telefones: (61) 3213-8387 / 3213-8393
Telefax:  (61) 3213-8404

E-mail: revista.svs@saude.gov.br
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