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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, visando compreender os antecedentes, origens,  evolução 
e desenvolvimento, bem como os grandes desafios existentes na atualidade 
do complexo Sistema de Saúde brasileiro, tem-se colocado, cada vez mais, a 
necessidade e a exigência de pesquisar, de estudar, da participação em eventos e 
debates de reflexão crítica e ainda do aprofundamento em discussões temáticas 
em busca de soluções criativas. Estas exigências e buscas estão colocadas como 
um grande desafio para pesquisadores, gestores do sistema, profissionais e 
estudantes da área de saúde e de áreas afins, e para entidades da sociedade civil, 
entre muitos outros atores, importantes e interessados, tanto em nível nacional 
como internacional.

Vale relembrar que no processo de redemocratização do país, nos anos 
1980, após importante mobilização coordenada principalmente pelo Centro 
Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes) e pela Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), foram articuladas expressivas parcelas de profissionais de 
saúde de instituições públicas, principalmente de universidades e centros de 
pesquisas, além de gestores, e de membros do Congresso Nacional e ainda de 
alguns sindicatos e associações de várias categorias profissionais, principalmente 
da área de saúde, em posições de consenso e no interior do chamado movimento 
pela Reforma Sanitária Brasileira. Este expressivo e articulado movimento 
aprovou, na VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, os 
democráticos princípios de Universalidade, Equidade, Integralidade das Ações 
e de Controle Social para a criação de um novo Sistema de Saúde, entre outros 
princípios organizativos como os de Descentralização e Hierarquização dos 
Serviços de Saúde. Este novo sistema tinha como pressuposto fundamental o 
entendimento da Saúde como um Direito e Dever do Estado.

Em seguida, ampliada a capacidade de mobilização da Sociedade Civil 
e em relação aos recém-eleitos deputados constituintes, foram finalmente 
aprovados e promulgados na nova Constituição Brasileira (1988), no capítulo 
relativo à seguridade social, os princípios gerais do movimento de Reforma 
Sanitária, já aprovados na VIII Conferência Nacional de Saúde, incluindo a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale referir que, neste momento, já 
ficavam evidentes os conflitos e disputas dos interesses públicos em relação aos 
interesses privados. 

Neste ano, numa outra conjuntura política e econômica nacional e 
internacional, o SUS completa 26 anos de sua aprovação/promulgação na 
constituição do país. Vale ressaltar que, neste período, ocorreram importantes 
avanços nas relações entre o Estado e a Sociedade Brasileira, permitindo a 
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implantação de seus princípios e objetivos. Entretanto, muitos dos desafios 
iniciais da Reforma Sanitária e do SUS ainda estão colocados, como a questão 
do financiamento do sistema, as contradições entre os interesses públicos e dos 
planos de saúde privados e da qualidade de um sistema público Universal e 
Equânime, entre muitos outros desafios mais específicos. Neste processo de 
complexificação do Sistema de Saúde antigos e novos problemas e desafios 
ainda estão em busca de soluções definitivas.

É importante ainda referir que este processo, ainda em movimento, de 
mudanças na estrutura e organização do setor saúde e em consonância com a 
implementação de políticas econômicas e sociais: de ampliação de empregos, 
de aumento da renda familiar, do incremento do saneamento básico, entre outras 
políticas mais específicas, gerou melhorias nas condições de vida, incluindo 
socialmente uma parcela importante da população mais pobre. Estes fatos 
ocorreram em todas as macrorregiões do país e determinaram redução de 
desigualdades e aceleração dos processos interdependentes e articulados das 
chamadas transições demográfica, epidemiológica e nutricional. 

Neste sentido, este livro se coloca como oportuno e como uma contribuição 
significativa no campo da gestão em saúde pública, tanto pela sua atualidade 
temática, quanto pela reflexão crítica realizada. Em seus nove capítulos, escritos 
por vários autores, agrega valiosas informações sobre temas específicos e muito 
relevantes para a compreensão de vários problemas de saúde da população 
brasileira. Este livro apresenta ainda resultados de pesquisas inéditas e compõe 
uma coletânea com três volumes voltados para a gestão em saúde pública: 
este primeiro, com trabalhos voltados para a vigilância em saúde; o segundo 
apresenta os trabalhos de avaliação com foco em diferentes aspectos da gestão 
e o terceiro apresenta contribuições para a política. 

Foi escrito por docentes, alunos e alguns colaboradores do Curso de 
Mestrado Profissional em Saúde Pública do Departamento de Saúde Coletiva 
(Nesc) do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães da Fiocruz em Pernambuco.

Logo no primeiro capítulo, os autores abordam a evolução nos processos 
das transições demográfica e epidemiológica, utilizando diversos indicadores, 
através de séries históricas, com dados e informações principalmente do 
IBGE. Abordam, ainda, os principais determinantes desses processos de 
transição, como os gastos públicos em saúde, o acesso da população aos 
serviços de saneamento, a ampliação da escolarização e do uso de métodos 
anticoncepcionais e de esterilização em mulheres e homens e ainda apontam 
para programas públicos de transferência de renda a parcelas da população mais 
pobre, entre outros determinantes.

Na corrida pela vida, no capítulo dois, é analisada a situação de controle ou 
de descontrole e o desfecho do tratamento da tuberculose pulmonar no âmbito 
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hospitalar, em pessoas vivendo com HIV. Nesta temática específica de grande 
relevância social, na atualidade do perfil epidemiológico de morbimortalidade 
da população brasileira, com reduzida escolaridade e ainda vivendo em precárias 
condições de vida, os autores apresentam os principais resultados de um estudo 
clínico-epidemiológico realizado num serviço de referência da cidade do Recife.

No capítulo três é analisada, numa abordagem qualitativa, uma situação 
ainda pouco enfatizada e estudada no país. Estão apresentados os principais 
resultados de uma pesquisa sobre o alcoolismo feminino no contexto da saúde 
pública. São considerados os conflitos e os motivos psicológicos e ainda os 
fatores socioeconômicos, com suas consequências na vida pessoal, social e no 
âmbito familiar.

Durante séculos, historiadores e pesquisadores, entre outros atores sociais, 
têm denunciado e apontado, em vários países, que entre as situações que mais 
degradam e humilham as pessoas (crianças e adultos) estão a fome e a sede. Nesse 
sentido, a seca na região do semiárido nordestino, já secularmente conhecida, 
atingiu nos últimos dois anos um total de 1135 municípios, habitados por cerca 
de 23 milhões de pessoas que continuam numa busca desesperada por soluções 
definitivas. Para tal, são necessários importantes investimentos públicos, o 
emprego de tecnologias novas e já disponíveis e, fundamentalmente, decisão 
política para o enfrentamento deste secular flagelo da população residente no 
Nordeste do Brasil. 

Em relação à questão da água nessa região, no capítulo quatro estão 
apresentados os resultados de um estudo sobre a avaliação normativa do 
programa de vigilância da qualidade da água para o consumo humano em um 
município do Agreste de Pernambuco. O resultado da avaliação aponta como 
insatisfatório ou crítico o grau de implantação do programa em relação à 
estrutura, ao processo de trabalho e aos resultados indicando que a qualidade 
da água é imprópria para o consumo humano e que há necessidade de ações 
corretivas imediatas. Sugerimos uma leitura atenciosa também deste capítulo, 
por abordar um dos principais determinantes sociais do processo saúde e doença. 

O capítulo cinco aborda a morbimortalidade, num estudo populacional, 
de agravos relacionados ao trabalho, no período 2007-2010, no Estado de 
Pernambuco. Os autores apontam importantes dificuldades e contradição 
entre os dados dos sistemas de notificação e destacam os acidentes de trabalho 
classificados como “Grave” e com exposição a material biológico.

Num estudo epidemiológico de corte transversal, os autores do capítulo seis 
analisam as relações entre a capacidade para o trabalho e a saúde dos servidores 
do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. O estudo contempla uma 
amostra de 310 funcionários, abordando as características sociodemográficas e 
funcionais e o índice de capacidade para o trabalho.
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No capítulo sete, os autores apresentam os resultados de um estudo 
importante sobre um flagelo contemporâneo do perfil de morbidade da população 
brasileira. Trata-se da dengue e da implantação de um sistema inovador para o 
monitoramento e controle do Aedes Aegypti num município pernambucano.

O capitulo oito tem como título: “O uso da metodologia TRACER para 
avaliação de um sistema de vigilância de resposta rápida”. Os autores analisam 
positivamente o emprego desta ferramenta aplicada à Vigilância em Saúde e na 
detecção precoce de surtos e epidemias.

O principal objetivo do capítulo nove é analisar a utilização das ferramentas 
e o acesso aos sistemas de informações em saúde disponibilizados pelo Datasus 
na Secretaria de Saúde de Pernambuco, no sentido de sua utilização para a 
tomada de decisão pelos gestores e o planejamento de ações em saúde pública.   

Pelo exposto, nesta resumida apresentação dos capítulos deste livro, fica 
evidente sua contribuição em vários temas, a compreensão da complexidade do 
atual sistema de saúde, bem como em relação aos múltiplos desafios colocados 
na gestão pública do sistema. São ainda identificados alguns determinantes das 
atuais desigualdades existentes entre as classes sociais no país considerando os 
processos de transição demográfica e epidemiológica. Neste sentido de reflexão 
crítica e favorecendo a discussão e o debate sobre a análise da situação de saúde 
na Região Nordeste e seus principais determinantes indica-se também, como 
contribuição, a leitura dos textos produzidos para a recente realização (set. 2013) 
da I Conferência Regional sobre Determinantes Sociais da Saúde ocorridas em 
Recife. Esta foi organizada pela Fiocruz-PE, reunindo gestores, especialistas e 
diversas representações da sociedade civil. Constituiu-se regionalmente como 
um desdobramento e aprofundamento da Conferência Mundial da OMS sobre 
este tema, realizada em 2011, no Rio de Janeiro.    

Ressaltamos, neste processo evolutivo e de consolidação do SUS, a 
estruturação e organização da atenção básica no país. Entretanto, esta ainda 
necessita ampliar o acesso da população e a sua capacidade resolutiva. Como 
aspecto positivo na organização da atenção básica destacamos a vigilância 
epidemiológica, ainda que centrada quase que exclusivamente no modelo 
das doenças transmissíveis. Todavia, esta foi fundamental na redução da 
mortalidade infantil, da morbimortalidade em crianças 1 a 5 anos, e no 
controle de várias enfermidades, principalmente aquelas preveníveis mediante 
vacinação. Nos últimos anos, este modelo centrado nas doenças transmissíveis 
está sendo reorganizado, no sentido do enfrentamento, também, das doenças 
crônicas não transmissíveis, tais como: hipertensão, diabetes, diversos tipos de 
câncer, entre outras enfermidades que se constituem na primeira causa de morte 
no país, há pelo menos duas décadas. Por outro lado, a Vigilância Sanitária 
e a Vigilância Ambiental também têm sido reestruturadas, gradativamente, no 
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sentido de realizar o enfrentamento de antigas deficiências e dos novos desafios 
contemporâneos da sociedade brasileira.   

Por último, destacamos, neste ano que acontece, no Brasil, as eleições 
de 2014, para presidente, governadores dos Estados, do Congresso, etc..., a 
existência de uma nova conjuntura política em curso no país. Fatos importantes 
têm ocorrido, seja pelas características das diversas reivindicações e das 
manifestações, inclusive nas ruas do país, por diversos setores da sociedade 
sobre as principais questões sociais, seja através de medidas e ações dos poderes 
do Estado constituído (executivo, legislativo e judiciário) e até mesmo na 
articulação e conformação dos novos partidos políticos e nos já existentes.        

Tomando por referência as questões sociais intersetoriais como educação, 
saneamento, transporte coletivo, etc., e em particular do setor saúde, têm 
ocorrido importantes debates com a explicitação de novas e de algumas 
demandas reprimidas. Está em evidência a questão do “MAIS”, na realidade 
brasileira, visando “MAIS” qualidade de vida. Como exemplo, citamos: “MAIS” 
qualidade no sistema saúde da atenção primária às urgências e emergências nos 
hospitais, “MAIS” investimentos públicos em saúde, na educação, no transporte 
urbano, na proteção ambiental, incluindo saneamento básico, e em moradias, 
entre muitas outras necessidades sociais, visando a redução das desigualdades 
existentes e o desenvolvimento sustentável. Para concluir destacamos a discussão 
do “MAIS MÉDICOS”, no reforço ao programa de atenção primária à saúde, 
com a contratação de médicos qualificados e experientes, nesta área, de várias 
nacionalidades, o que tem gerado importante debate desta ação do Ministério da 
Saúde (MS), entre conselhos, sindicatos e associações de profissionais da área 
da saúde, no Congresso e na sociedade em geral. 

Por fim, reiteramos a necessidade de novos estudos e pesquisas qualitativas 
e quantitativas em saúde pública sobre: políticas, planejamento, gestão, 
programas, monitoramento e avaliação dos serviços, bem como epidemiológicos 
e de vigilância em saúde, no sentido da produção de um melhor conhecimento 
gerado através de evidências científicas, sobre a realidade atual em todas as 
macro e microrregiões do país. 

Uma boa leitura!

Eduardo Freese
Pesquisador do Nesc/CPqAM/Fiocruz
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AS TRANSIÇÕES DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA NO 
BRASIL RECENTE

RESUMO

O Brasil vive uma transição demográfica acompanhada de uma transição epidemiológica, 
pela tendência declinante das taxas de mortalidade e natalidade, que poderão implicar 
na redução da população, na década de 30 do século atual. O quadro brasileiro hoje é 
diferente daquele vivido na Europa, em que o estado de bem-estar social levou décadas 
para realizar tais transformações. No presente trabalho foram estudados os elementos 
que influenciaram este processo, no qual as doenças crônicas passaram a ser a principal 
razão dos gastos em saúde e responderam por 67,3% dos óbitos registrados no ano de 
2007. Para demonstrar o processo de transição demográfica foram pesquisados dados 
demográficos disponibilizados pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas aplicadas, além de informações 
sobre saúde no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e dados de 
benefícios previdenciários e assistenciais no Ministério da Previdência Social. As 
políticas públicas sociais que se originaram na Constituição Federal de 1988, como a 
universalização dos serviços de saúde e a criação do Sistema Único de Saúde, melhorias 
nas condições de saneamento básico e educação, diminuição na concentração de renda 
e ampliação de benefícios sociais como aposentarias e pensões, tiveram grande impacto 
nesta mudança. A partir da análise das informações disponíveis estima-se que ocorrerão 
grandes pressões sobre os recursos públicos devido a esta nova situação, e considera-se 
importante que os gestores públicos se preparem para este novo cenário, desenvolvendo 
políticas públicas que permitam enfrentar o novo quadro que se aproxima.

Palavras-chave: Saúde do idoso, Saúde pública, Economia da saúde.

INTRODUÇÃO

O Brasil vive um processo de redução do crescimento de sua população, ao 
mesmo tempo em que ela envelhece. Este fato é acompanhado de uma mudança 
no perfil epidemiológico onde as doenças crônicas passam a ter prevalência, 
e, por outro lado, as doenças infeciosas e relacionadas com a desnutrição vão 
ficando em segundo plano.

O cenário demográfico vivido pelo país percorreu um período de 
crescimento acelerado, entre 1950 e 1960, em que a taxa de crescimento da 
população foi de 34,9%. Desde esta época observou-se um período de declínio 
na taxa de crescimento: entre os anos de 2000 e 2010 este percentual foi de 
11,0%. Pode-se verificar que ocorreu uma alteração de grande escala no 
crescimento da população. No Gráfico 1 pode ser observada a evolução do 
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crescimento da população brasileira em termos percentuais no período de 1940 
a 2010, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE1).

       Gráfico 1 - Crescimento da população Brasileira, 1940-2010.

       Fonte: IBGE1

Segundo estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas e aplicadas 
(Ipea),2 o crescimento populacional das Regiões Sul e Sudeste estava abaixo 
da taxa de reposição (dois filhos). Na Região Sudeste, a taxa de fecundidade, 
isto é, a quantidade média de filhos que uma mulher deveria ter em seu período 
reprodutivo, era de 1,7 filhos. O Ipea também destaca que vem caindo a taxa 
de fecundidade nas Regiões Norte e Nordeste, que já se aproxima da taxa de 
reposição.

Com relação à renda, o Ipea2 destaca que “as mulheres de renda mais alta 
estão experimentando taxas de fecundidade extremamente baixas, mais baixas 
que as de países como Itália, Espanha e Japão, variando entre 1,0 e 1,3 filho 
por mulher”2. A parcela da população que responde pelos 40% com renda mais 
alta está abaixo da taxa de reposição. Os 40% mais pobres têm 3 ou mais filhos 
e os 20% intermediários estão um pouco acima da taxa de reposição. Quando 
o assunto é escolaridade, a tendência é a mesma da renda: quanto menor a 
formação, mais filhos.

Outro elemento que acompanha o envelhecimento da população está 
relacionado com as doenças crônicas. Segundo os dados da Pesquisa Nacional Por 
amostra de Domicílios de 2008 (PNAD/2008), do total da população residente, 
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31,3% afirmou ter, pelo menos, uma doença crônica, o que correspondia a 59,5 
milhões de pessoas. Além disso, 5,9% desta população declarou ter três ou mais 
doenças crônicas. Também foi observado que o percentual de mulheres com 
doenças crônicas (35,2%) era superior ao de homens (27,2%). Em relação à 
idade, foi verificado que a proporção de pessoas com doenças crônicas crescia 
conforme aumentava a faixa etária2. Portanto, este tipo de doença, em sua 
maioria, atinge de forma mais intensa as pessoas idosas.

Pela ótica da renda, quanto mais elevada ela for, maior será a quantidade 
daqueles que declaram ter alguma doença. Assim, entre aqueles que ganhavam 
mais de cinco salários-mínimos, 38,5% admitiam ter alguma doença. Já entre 
o grupo com renda de até ¼ salário mínimo, as declarações sobre ter alguma 
doença eram de 20,8%, e entre ¼ e ½ salário-mínimo o percentual era de 25,4%. 
Isto se devia principalmente à dificuldade de acesso a serviços de saúde por 
parte desta parcela da população.

A população residente era de 189,9 milhões de habitantes em 2008, 
segundo o IBGE3, dos quais 21,0 milhões (11,1%), tinham 60 anos ou mais. 
Na população idosa, 49,6% declarou sofrer de diabetes, 48,4% de doenças do 
coração, 47,3% de artrite ou reumatismo e 42,2% de hipertensão. No caso em 
que a pesquisa informou o resultado, para o grupo etário com mais de 50 anos o 
câncer atinge 70,63% das pessoas que declararam sofrer da doença e as doenças 
renais crônicas atingiam 48,37% dos declarantes, nesta faixa etária3.

Os avanços na área de saúde têm papel fundamental na alteração do 
perfil etário da população no período recente. Um elemento importante foi a 
Constituição Federal de 1988 que estabeleceu no Art. 196 que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para que tal determinação fosse cumprida, foi criado o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Mesmo com recursos públicos escassos e disputados por diferentes 
áreas, o Brasil viveu uma grande evolução no atendimento à população.

As dificuldades para implementação da determinação constitucional de 
universalização dos serviços de saúde e suas normas posteriores eram muito 
grandes. Em 1980, mais de 40 milhões de brasileiros não tinham acesso aos 
serviços de saúde, ou seja, 1/3 da população daquela época4.

O sistema de saúde pública anterior atendia apenas a parcela da população 
integrada ao mercado formal de trabalho. Com recursos restritos e numa situação 
econômica adversa, o SUS teve que atender à demanda de toda a população. E 
ainda, sem investimentos e com a compressão nos valores da remuneração dos 
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agentes, progressivamente a qualidade do serviço foi se degradando5.
Outro elemento que contribuiu para a expansão da política de saúde foi a 

Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que estabeleceu os 
percentuais mínimos de recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos 
de saúde para os três entes da Federação. Para a União, os recursos tinham como 
referência o gasto do ano anterior atualizado pela variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB). Para os Estados e o DF, 12% do produto da arrecadação 
de impostos e das transferências constitucionais. Para os Municípios, 15% da 
arrecadação de impostos e das transferências constitucionais.

A PNAD 2008 aponta que existiam 140,7 milhões de habitantes sem 
cobertura de planos de saúde e 49,1 milhões com cobertura, ou seja, 25,8% 
têm planos de saúde. O primeiro grupo, que representa aproximadamente ¾ da 
população brasileira, é, portanto, dependente do sistema público de saúde.

O processo de crescimento ou decrescimento da população humana é 
chamado de transição demográfica. No Quadro 1 são apresentados, de forma 
sintética, como se comportam os coeficientes em cada fase, conforme definido 
por Pereira6: 

     Quadro 1– Transição demográfica 

Por fim, atinge-se uma fase em que as taxas de natalidade e de mortalidade 
são baixas e a população passa a decrescer. Vários elementos contribuem 
para que ocorra uma transição demográfica. No século 20, a partir de 1940, 
os avanços da medicina, incorporados às políticas de saúde pública, assim 
como o uso intensivo dos antibióticos, dão início a uma nova fase, com taxas 
de mortalidade em queda, mas com altas taxas de natalidade, levando ao 
crescimento da população7. Contribuíram para o atual processo de transição 
demográfica, principalmente, elementos como: a) a contracepção, b) a variação 
na renda, c) o crescimento da população urbana, e d) os avanços na educação. Ao 
mesmo tempo, ocorreu o crescimento da expectativa de vida, influenciado pelas 
melhorias nas condições de saúde e de políticas públicas, como aposentarias e 
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benefícios assistenciais. De um lado, a redução na taxa de natalidade e, de outro, 
o crescimento na expectativa de vida, levaram ao envelhecimento da população.

Uma das maiores conquistas sociais da segunda metade do século 
XX em quase todo o mundo em desenvolvimento foi a redução 
da mortalidade em todas as idades, o que resultou no aumento da 
esperança de vida e em que mais e mais pessoas alcançassem as 
idades avançadas. Esta mudança foi seguida da queda da Taxa 
de Fecundidade. Ambas ocorreram num curto período de tempo 
e acarretaram transformações rápidas no ritmo de crescimento da 
população e na distribuição etária8.

Esta evolução ampliou a expectativa de vida e a redução nas doenças 
infecciosas9. A transição é mais acelerada nos países subdesenvolvidos porque não 
se deve tanto à melhoria nas condições de vida, mas na aplicação de tecnologias 
de saúde e na extensão da cobertura de saúde a uma grande parte da população6.

Outros tipos de doenças substituem as doenças infecciosas, e acompanham 
as pessoas por um longo período de tempo, podendo ter fases agudas, momentos 
de piora ou melhora sensível3. Além das doenças crônicas relacionadas ao aparelho 
cardiovascular, às neoplasias, às doenças respiratórias crônicas e ao diabetes 
mellitus, encontram-se ainda as desordens mentais e neurológicas, as doenças 
bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e 
auditivas10.

A mudança do perfil etário da população, que se dá com o crescimento da 
população idosa, é motivo de preocupação de vários setores da sociedade. O Poder 
Executivo de todos os entes da Federação (União, Estados e Municípios) tem 
grandes responsabilidades, principalmente nas políticas voltadas para a seguridade 
social. No âmbito Federal, os Ministérios responsáveis pelas áreas sociais e 
assistenciais têm mantido grupos de estudos que vêm elaborando trabalhos sobre 
o tema, vários deles publicados, e constam das referências bibliográficas desta 
pesquisa.

Na sociedade, os recursos são escassos e as demandas são crescentes. No 
setor público, a situação é a mesma e os governos são obrigados a dar prioridade 
a certas políticas em detrimento de outras, sendo premente a busca pelo uso 
eficiente dos recursos, principalmente na área da saúde. É necessário aumentar 
a coerência entre os recursos, os serviços e as necessidades da comunidade, 
reduzindo o impacto dos desequilíbrios geográficos (ao colocar os serviços onde 
estão as necessidades), numéricos (excesso de médicos, falta de enfermeiros) 
e organizacionais, como a falta de serviços básicos e a abundância de serviços 
hospitalares11.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 

Uma visão sobre este processo transitório exige o conhecimento de um 
grupo de variáveis que levaram a esta situação. Estas variáveis podem ser 
classificadas em quatro grandes grupos, tratados adiante: a) populacional, b) 
econômico, c) social (excluída a saúde) e d) saúde. Para demonstrar o processo 
de transição demográfica foram pesquisados dados disponibilizados pelo IBGE, 
principalmente a revisão da projeção da população brasileira de 2008.

No Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) 
foram levantados dados referentes  ao custo médio das Autorizações de 
Internação Hospitalar (AIHs), relativas à população com idade inferior a 18 
anos e com 60 anos ou mais, no ano de 2009. 

Na mesma base de dados foram levantadas as despesas com saúde da 
União dos Estados e dos Municípios. Foram utilizados dados do Ipea sobre 
demografia, e foram elaborados gráficos de barras horizontais por faixa etária e 
sexo de 1990 e 2010, relativos aos anos de transição demográfica recente, com 
base em projeções do IBGE.

Para explicar os principais elementos que levaram à atual transição 
demográfica foram levantadas séries históricas relacionadas com:

a. Aumento da expectativa de vida, com base nas informações do IBGE 
sobre mortalidade geral e infantil para o período de 1940 a 2011.

b. Redução na taxa de fecundidade, com base nos dados do IBGE no 
período de 1980 a 2006.

c. Uso de contraceptivos pela população feminina, com base nos dados 
do IBGE de 1996 e de 2006.

d. Variação na concentração de renda da população brasileira (Índice de 
Gini) e redução da pobreza e extrema pobreza, com base em dados do 
Ipea, do IBGE e cálculo dos autores, de 1981 a 2011, em anos selecio-
nados.

e. Educação e analfabetismo, com base em informações do IBGE de 
1992 a 2011.

f. Saneamento, com base em informações do IBGE para o período de 
1981 a 2007.

g. Evolução da população urbana e rural, com base nas informações do 
IBGE para o período de 1980 a 2010.

h. Políticas sociais como a previdência social e os benefícios assisten-
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ciais para idosos com base nas informações do Ministério da Previ-
dência Social para o período de  1980 a 2008.

Além disso, foram realizados: 

a. Levantamento dos dados e construção do banco de informações para 
a pesquisa.

b. Aplicação das metodologias e realização da análise das informações.

c. Pesquisas na conta satélite da saúde nas contas nacionais do IBGE de 
2007.

Deve-se levar em conta a limitação das bases de dados, principalmente 
a do Datasus, que vem sendo aprimorada, além de considerar que, em anos 
anteriores, pode ter havido informações sub-registradas.

RESULTADOS 

Para entender a transição demográfica que está ocorrendo é importante 
observar a distribuição etária da população em diferentes momentos. Em 1990, o 
Brasil convivia com a situação clássica de distribuição etária em que cada grupo 
mais jovem era superior ao imediatamente posterior. No ano de 2010 observa-se 
uma mudança significativa, com uma quantidade menor de indivíduos na faixa 
de 0 a 9 anos e de 10 a 19 anos. Ao mesmo tempo, a população com 60 anos 
ou mais começa a ocupar um espaço maior, com destaque para a população 
feminina. No gráfico 2, de barras horizontais por faixa etária e sexo, pode-
se observar a situação da população brasileira em 1990, que era chamado de 
“pirâmide etária”, e em 20103. 

A evolução dos grupos etários da população brasileira no período 1940 
a 2010 indica um crescimento da população com menos de 20 anos de idade 
até 1970, quando começa a decrescer; já a população entre 20 e 59 anos tem 
crescido permanentemente, mas o grupo com maior destaque é o de pessoas 
com 60 anos ou mais, que cresceu aproximadamente 160% no período. Estes 
dados se encontram na Tabela 1.
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                  Gráfico 2 - População brasileira por faixa etária, 1990 e 2010

                Fonte: IBGE3

Tabela 1 - População brasileira por grupos etários, 1940/2010

Fonte: IBGE12

O uso de métodos anticoncepcionais tem-se intensificado no País. Em 
1996, o número de mulheres entre 15 e 44 anos de idade que não utilizavam 
nenhum método de contracepção corresponde a 22,1%; já em 2006 caiu para 
18,4%. Entre os métodos utilizados, houve, neste período, o crescimento do 
uso das pílulas anticoncepcionais de 23,1% para 27,4%, ultrapassando a 
esterilização feminina, que era de 38,55% e passou para 25,9%. A esterilização 
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masculina aumentou de 2,8% para 5,1%. A distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos tem relação direta com a queda na taxa de fecundidade. A 
distribuição de contraceptivos pelo SUS aumentou de 7,8% para 21,8%, entre 
1996 e 200611. Na Tabela 2 pode-se observar os dados comparativos das PNDS 
(Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher) de 1996 e 
2006, relacionados ao uso de métodos anticoncepcionais:

Tabela 2 - Distribuição relativa das mulheres unidas de 15 a 44 anos, segundo o uso de métodos 
anticoncepcionais e tipo de método, PNDS, 1996 e 2006.

                                     Fonte: Ministério da Saúde13

O crescimento urbano acelerado também impactou a fertilidade. Em 1980 
a população urbana era de 67,6% e a rural de 32,41%14. Já em 2010, a população 
urbana era de 84,4% e a rural de 15,6%.12

No período 1980/2010 a população urbana viveu um crescimento superior 
a 100% passando de 80,4 milhões de habitantes para 160,9 milhões, enquanto a 
rural diminuiu 22,6% passando de 38,5 milhões para 29,8 milhões de habitantes. 
Este processo de urbanização traz consigo hábitos culturais como famílias 
menores implicando numa diminuição do crescimento vegetativo(*)5. Cabe 
ressaltar, também, que na área rural ocorreu uma diminuição de 8.7 milhões de 
habitantes e no tamanho das famílias.  Em 1981, 40,79% da população vivia 
nesta situação; em 2008 o percentual havia caído para 20,40%. No Gráfico 3 
pode-se observar essa variação da população brasileira entre urbana e rural no 
período de 1980 a 2010.

Considera-se condição de extrema pobreza aquela em que a renda per 
capita mensal é de até 25% do salário-mínimo, em média, e condição de 
pobreza aquela em que a renda é de até meio salário-mínimo per capita12. Outro 
indicador de renda é o Índice de Gini, que tem variação entre zero e um, sendo 
que quanto mais alto, maior será a concentração de renda. O Índice de Gini teve 
uma variação negativa de 15,8% entre 2001 e 2011, indicando uma melhoria 
nas condições de vida da população, mesmo levando em conta a elevada 
concentração de renda no Brasil. Na Tabela 3 pode se observar o percentual de 
pessoas pobres e o Índice de Gini, em anos selecionados.
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    Gráfi co 3 - População brasileira urbana e rural, 1980-2010.

   Fonte: IBGE12

                                  Tabela 3 – Percentual de pessoas pobres e Índice
                                  de Gini - 1981-2011.

                            Fontes: IBGE-PNAD15. 
                                  (*) a) Pessoas Pobres cálculo dos autores com base no número de
                                  domicílios/PNAD;   b) PNAD

Um elemento importante na transição demográfi ca é a taxa de analfabetismo 
que era de 50,3%, em 1950, e diminuiu para 8,6%, da população com 15 anos 
ou mais de idade, em 2011. 

Em 1992, das pessoas com idade entre 7 e 14 anos, 13,4% estavam 
fora da escola e, em 2011, este percentual caiu para 1,5%, implicando numa 
redução de 11,9% em relação ao total de alunos nesta faixa etária. Quanto à 
população com 11 anos ou mais de estudo, o percentual subiu de 14,1% para 
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35,1% na faixa etária de até 10 anos ou mais, equivalendo a um crescimento de 
aproximadamente 150% neste grupo.

No que tange à taxa de analfabetismo, cabe ressaltar que a população 
analfabeta com idade entre 15 e 24 anos é de 1,5%.13 Na população com 25 anos 
ou mais, a taxa de analfabetismo é de 10,6%. Entre 1995 e 2007 a média de anos 
estudados pelos brasileiros avançou de 5,2 para 7,2 anos16. Na Tabela 4 podem 
ser visualizadas as informações relativas a alteração nas condições de educação 
da população brasileira:

            Tabela 4 - Indicadores % de população e de educação - Brasil - 1992/2011

          Fonte: IBGE.16

A ampliação dos serviços de saneamento básico foi fundamental para a 
população brasileira. Água é a base da vida; sua disponibilidade com qualidade, 
aliada ao seu tratamento após o uso é central para a melhoria da saúde.

No Brasil, os domicílios urbanos com água tratada cresceram  
aproximadamente 17%, de 1981 até 2009, sendo que 6,9% dos domicílios ainda 
não contam com este serviço essencial. A cobertura de rede coletora de esgoto 
cresceu 17,5% no mesmo período, na área urbana. Ocorre contudo 41,2% dos 
domicílios ainda não têm este tipo de atendimento o que sobrecarrega a rede 
pública de saúde, devido às doenças provocadas pela ausência do serviço. Na 
área rural, a cobertura de água tratada, cresceu atingindo 32,8% dos domicílios, 
em 2009. Neste mesmo ano, a área rural contava com 5,5% de coleta de esgoto. 
Observe-se que, na área rural o esgotamento com rede coletora na maioria das 
vezes não é necessário. Aproximadamente ¼ dos domicílios ainda contam com 
equipamentos precários para este serviço de esgotamento sanitário. Em 1981, a 
coleta de lixo era realizada em 66% dos domicílios, ampliando-se para 88,4% 
em 2007, o que indica um crescimento de 33,3% no período de 16 anos. Na 
Tabela 5 encontram-se os dados de abastecimento de água e coleta de esgoto 
no Brasil.
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           Tabela 5- Brasil -Acesso a serviços de saneamento em ano selecionados, 1981/2009.

           Fonte: IBGE17.

No período de 2002 a 2010, os gastos públicos com saúde cresceram em 
termos reais. No Governo Federal o crescimento foi de 24,8%, nos Estados 60% 
e nos Municípios 73,4%. Os dados relativos aos gastos públicos dos entes da 
Federação, atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo do IBGE), podem ser observados na Tabela 6:

                                     Tabela 6- Gastos dos entes da Federação - Recursos 
                                     Próprios (R$ bilhões) -2002/2005/2010

                                          Fonte: Ministério da Saúde18

A expectativa de vida(*) da população brasileira passou por uma grande 
evolução no século passado. Em 1940 ela era de 42,7 anos de vida e atingiu 74,1 
anos em 2011, um crescimento de 73,3%, no período. Com relação à taxa bruta 
de mortalidade, observou-se uma redução de 30% entre 1980 e 2008, no país. 
No período 1950-2008 ocorreu uma redução de 66,5% na taxa de mortalidade 
bruta do país. Cabe ressaltar que a mortalidade infantil no Brasil diminuiu 
76,7% entre 1980 e 2011, caindo de 69,1 para 16,1 por mil nascidos vivos. 
Os dados apontam para a possibilidade de o país cumprir a chamada “Meta do 
Milênio”, que consiste na redução deste indicador em 2/3, até 2015, atingindo 
15,6 por mil habitantes.

Expectativa de vida(*), segundo o IBGE, significa o mesmo que esperança de vida; número médio de anos que um indivíduo de idade x esperaria 
viver a partir desta idade, se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade observada. Particularmente, se x=0 = 0, tem-se a expectativa de vida ao 
nascer.
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Na Tabela 7 e no Gráfico 4 encontram-se os dados do  crescimento da 
expectativa de vida da população brasileira e da redução da mortalidade infantil, 
de 1940 a 2011:

Tabela 7 -Expectativa de vida e redução da mortalidade infantil da população brasileira 
1940 - 2011

Fonte: IBGE7

                           Gráfico 4 - Expectativa de vida e mortalidade infantil da 
                           população brasileira - 1940-2011

                           Fonte: IBGE7.

DISCUSSÃO

No processo de transição demográfica, o Brasil encontra-se na fase 
intermediária de convergência dos coeficientes com a taxa de natalidade, a taxa 
de mortalidade e o crescimento vegetativo da população, todos em baixa. Com o 
consequente crescimento da população idosa, este processo impactará as políticas 
voltadas para a área de saúde por se tratar de um grupo mais frágil e com maiores 
demandas. Ou seja, a população idosa demanda mais serviços de saúde.
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O envelhecimento da população também é um desafio para o planejamento 
das políticas públicas. Na saúde pública isto ocorre num contexto de escassez 
crônica de recursos, sendo que o acesso a medicamentos é limitado e desigual, 
comprometendo os mais pobres19.

No ano 2000 os idosos representavam 6,1 % do total. No intervalo de 10 
anos ocorreu um crescimento de 78,4% quando comparado com 2010, passando 
a representar 10,8% da população brasileira.

No período recente, observa-se uma redução na taxa de fertilidade e no 
tamanho médio das famílias, em todas as regiões, assim como por faixa de renda 
e grau de instrução. A taxa de fecundidade(*) decresceu de 4,4 filhos, em 1980, 
para 2,0 filhos em 20063. No mesmo caminho, pode-se observar que o tamanho 
das famílias, que era de 3,84 pessoas pela média de moradores por domicílios 
urbanos, na contagem da população de 1996, passou para 3,47, em 20073. 
Estas mudanças ocorreram devido à queda da fecundidade e ao crescimento da 
expectativa de vida da população brasileira, que serão apresentados a seguir.

Redução da taxa fecundidade

A queda na fecundidade foi responsável pela diminuição do crescimento 
populacional e pela mudança da estrutura etária, nas últimas décadas, além da 
diminuição da mortalidade e da migração. O processo de redução da fecundidade 
ou de transição da fecundidade é aquele em que a população passa de um regime 
de elevada fecundidade para outro de fecundidade reduzida, inferior ao nível 
de reposição, tendo como consequência a diminuição da população jovem e o 
aumento da população de idosos20.

A fecundidade é diferenciada, conforme as condições de renda. Nos 
anos recentes o Brasil tem convivido com uma redução do número de pessoas 
que vivem em condição de pobreza e pobreza extrema. O quadro de melhor 
distribuição de renda aponta no mesmo sentindo de redução da fecundidade. 
Programas sociais, como o Bolsa-Família, têm contribuído para estas mudanças.

Há uma relação direta entre pobreza e fecundidade. As mulheres no 
quintil de renda mais baixo da população tem, em média, 3,9 filhos, enquanto 
as mulheres no quintil mais alto têm 1,3 filhos. No nível mais alto de renda, as 
mulheres brasileiras, em termos de fecundidade, se aproximam das mulheres da 
Itália, Espanha e Japão2.

Segundo o IBGE, Taxa de Fecundidade(*) Total é o número de filhos que, em média, teria uma mulher, pertencente a uma coorte hipotética de 
mulheres, que durante sua vida fértil tiveram seus filhos de acordo com as taxas de fecundidade por idade do período em estudo e não estiveram 
expostas aos riscos de mortalidade desde o nascimento até o término do peíodo fértil.
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A educação também tem uma correlação direta com a fecundidade. Quanto 
mais instruída for a mulher, menor será sua taxa de fecundidade. 

Segundo o Ipea2 , a diferença entre as mulheres com até 4 anos de estudo e 
com 12 anos e mais é de 1,4 filhos. Neste sentido, a contracepção, o crescimento 
urbano, a melhoria na renda e na educação contribuíram de forma decisiva para 
a redução da taxa de fecundidade no período recente.

Crescimento da expectativa de vida

As políticas públicas – com destaque para a área de saúde – foram as 
principais responsáveis pelo crescimento da expectativa de vida, no país. Na 
área da saúde, a descoberta de medicamentos, as campanhas de vacinação, os 
tratamentos de doenças, a melhoria na qualidade da alimentação e o crescimento 
do saneamento básico também contribuíram para este quadro. Além disto, 
o desenvolvimento de políticas sociais de assistência, previdência social e 
educação permitiram este avanço.

Um elemento importante foi a busca de vinculação de recursos básicos 
para a saúde, como ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional n° 29, 
de 2000, que estabeleceu os valores mínimos para os entes da Federação, e sua 
regulamentação, através da Lei Complementar nº 141/12.

Destaque-se que, mesmo com a redução da mortalidade de crianças com 
menos de um ano, ainda existem intensas disparidades regionais que fazem com 
que, na Região Nordeste a taxa de mortalidade seja 2,3 vezes maior que na 
Região Sul21

Esta redução está relacionada diretamente aos programas de melhoria 
das condições nutricionais das crianças desenvolvidos pelos governos e por 
instituições da sociedade civil, como a Pastoral da Criança ligada à Igreja 
Católica, e à cobertura de vacinações, hoje basicamente universalizada.

A Constituição Federal de 1988 ampliou o espaço para o acesso às políticas 
de previdência e assistência social relacionadas às aposentadorias, pensões 
e benefícios de prestação continuada. Em 1980, a cobertura previdenciária e 
assistencial de caráter continuado para idosos e deficientes, ou seja, a proporção 
de beneficiários em relação ao total da população brasileira era de 6,5% 
passando para 13,4%, em 200727,28. Nesse período, os benefícios governamentais 
cresceram 105,5 % em quantidade, enquanto a população cresceu 57,3%. Além 
destes, outros benefícios foram instituídos pela Constituição, como o seguro-
desemprego e o abono salarial. Nos anos recentes, foram assegurados benefícios 
de transferência de renda com condicionalidades, o que permitiu uma melhoria 
na qualidade de vida da população em geral, mas com impacto maior sobre a 
população de menor renda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os principais elementos que levaram à transição demográfica acompanhada 
da transição epidemiológica foram:

a. A redução da taxa de fecundidade, vinculada ao uso de métodos an-
ticoncepcionais, ao crescimento urbano, em que, tradicionalmente, as 
famílias são menores, à melhoria na renda da população (em que pese 
a grande concentração existente) e na educação.

b. Ao crescimento da expectativa de vida, devido à queda na taxa de 
mortalidade total e infantil, à melhoria nas condições de saúde, com 
destaque para o saneamento básico, e a outras políticas sociais go-
vernamentais como as aposentadorias e pensões, os benefícios de 
prestação continuada para idosos e deficientes carentes e programas 
de transferência de renda com condicionalidades, como é o caso do 
“Programa Bolsa Família”, os programas de vacinação, por exemplo.

Estes elementos, que são determinantes sociais de saúde, podem e devem 
melhorar, contudo, são também, os principais responsáveis pela redução da 
fecundidade e pelo crescimento da expectativa de vida da população.

Não se pode deixar de registrar que, em direção oposta à melhoria das 
condições de vida, surgem elementos negativos como o crescimento da violência 
urbana, a falta de saneamento em regiões pobres e o surgimento de comunidades 
em torno dos depósitos de lixo, graves problemas no trânsito urbano e nas 
rodovias, que demandam serviços de saúde, além do reaparecimento de doenças 
como a tuberculose e a hanseníase, o crescimento da dengue e outras doenças 
transmitidas por vetores, que também ampliam a demanda por serviços de 
saúde. Deve-se destacar, também, a escassez de recursos no SUS.

Cabe ressaltar que o processo de envelhecimento implicará, mantidos os 
padrões atuais de vida, num aumento dos gastos públicos com a saúde do idoso, 
sendo que os gastos com este grupo etário são bastante superiores aos do restante 
da população. Para o gestor público, é importante desenvolver políticas de vida 
saudável e combate ao sedentarismo e a vícios, visando a redução de gastos 
futuros com doenças, além da melhoria na execução das políticas públicas, 
com o objetivo de reduzir o volume dispendido, direcionando a economia para 
outras políticas sociais.
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VIGILÂNCIA DA TUBERCULOSE EM ÂMBITO HOSPITALAR: 
FATORES RELACIONADOS COM O DESFECHO DO 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR EM PESSOAS 
VIVENDO COM HIV

RESUMO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa de notificação compulsória, 
no Brasil. A baciloscopia do escarro é o exame mais utilizado, em nosso meio, para 
identificação do bacilo da tuberculose, mas tem sensibilidade limitada, principalmente, 
em Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV). Este estudo teve por objetivo descrever as 
características clínico-epidemiológicas e as relacionadas ao diagnóstico baciloscópico 
da tuberculose pulmonar em 229 PVHIV e verificar a relação dessas características com 
o resultado do tratamento da tuberculose. Realizou-se um estudo de coorte em PVHIV 
que iniciaram tratamento para tuberculose pulmonar no Hospital Correia Picanço, entre 
outubro/2007 e outubro/2010. Predominou o sexo masculino (69,9%), menores de 40 
anos (53,3%), com média de idade de 38,7 ± 9,5 anos. Em 2/3 dos doentes a renda 
familiar era menor do que um salário mínimo e 40,6% residiam no Recife. No início 
do tratamento 79% apresentavam tosse, em 36,7% o tempo de tosse foi ≥ três semanas, 
85,6% eram caso Aids. A baciloscopia do escarro foi poitiva em 32,8%. O desfecho 
favorável foi o mais frequente (52,8%). Houve maior proporção, estatisticamente 
significante, de desfecho desfavorável entre os mais jovens, com renda familiar abaixo 
de um salário mínimo, nos que iniciaram o tratamento para tuberculose hospitalizados, 
nos retratamentos da tuberculose, nos casos Aids, nos que já usavam antirretrovirais, 
naqueles que não fizeram uso de antirretrovirais, entre os que tinham anemia e nos 
doentes em que a baciloscopia do escarro inicial era positiva em três cruzes.

Palavras-chave: Vigilância Epidemiológica. HIV. Tuberculose pulmonar. Diagnóstico 
da Tuberculose. Serviços de Saúde.

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa, de notificação 
compulsória no Brasil1 e, por sua grande magnitude e transcendência, permanece 
como um agravo prioritário para a saúde pública2. 

A forma clínica mais frequente da TB é a pulmonar, tanto na população 
em geral quanto em Pessoas Vivendo com o Vírus da Imunodeficiência 
Humana/“Human Immunodeficiency Virus” (PVHIV), dependendo do grau 
de imunossupressão do doente3, e, desses, 60% são bacilíferos, ou seja, com 
baciloscopia de escarro positiva. A TB pulmonar bacilífera é a mais relevante 
para a saúde pública, pois os doentes bacilíferos são a principal fonte de infecção, 
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mantendo a cadeia de transmissão da doença4.
A baciloscopia do escarro continua a ser o exame mais amplamente 

disponível para o diagnóstico da TB pulmonar bacilífera, na maioria dos 
países5, principalmente em locais com poucos recursos financeiros6, porém com 
limitações, como necessidade de concentração mínima de bacilo de 104/mm 
para ser positiva, não diferenciação das micobactérias e necessidade de uma 
adequada coleta do escarro para otimização do exame7; apesar da baciloscopia 
direta de escarro ser de alta especificidade nos países onde a TB é endêmica, a 
sensibilidade é baixa8.

A pandemia causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana/“Human 
Immunodeficiency Virus” (HIV) modificou a epidemiologia da TB, dificultando 
seu controle9,10. A infecção pelo HIV é o maior fator para se adoecer por 
tuberculose em indivíduos previamente infectados pelo Mycobacterium 
tuberculosis (MTB). A chance de evolução da infecção latente tuberculosa 
para TB ativa nos indivíduos imunocompetentes é de 10% ao longo da vida, 
enquanto que, nos imunodeprimidos, é de 8% a 10% ao ano3,11.

Em populações com alta prevalência de PVHIV a TB é uma das causas 
principais de morbimortalidade3,12. A TB é a mais prevenível, curável e 
transmissível de todas as doenças relacionadas ao HIV. Além disso, é uma das 
primeiras infecções oportunistas que surge entre PVHIV13 e a primeira causa de 
morte em PVHIV2, 14. 

O diagnóstico da TB pulmonar em PVHIV é mais difícil do que em 
indivíduos HIV-negativos, pois apresentam menos tosse3, maior frequência de 
baciloscopia de escarro negativa15 e radiografia de tórax com resultados atípicos 
e até sem alterações, conforme a imunossupressão2. 

A interação entre o MTB e o HIV é bidirecional e sinérgica. A tuberculose 
acelera a evolução da infecção pelo HIV, resultando em progressão para a doença 
pelo HIV, ou seja, a Aids3 e a infecção pelo HIV ocasionam o desenvolvimento 
de formas mais graves de tuberculose, a forma disseminada e a extrapulmonar3,16.

O Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) no Brasil, já em 
1999 estabeleceu metas, como diagnosticar 92% dos casos esperados, tratar com 
sucesso pelo menos 85% deles 9,12,17 e reduzir o abandono do tratamento para 
menos de 5%17,18.  Para que essas metas sejam alcançadas, torna-se necessário 
implementar ações para o controle da TB em PVHIV, nas áreas assistencial, 
programática e de vigilância epidemiológica.19

Com a convergência das epidemias da TB e do HIV, o desafio para a saúde 
pública aumentou, exigindo a implementação de estratégias para o seu controle2.  
Fatores econômicos, sociais e questões de infraestrutura da saúde são os 
principais entraves para o controle da TB11, tornando-se cada vez mais evidente 
a necessidade de novos modelos operacionais que gerem mais acessibilidade ao 
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sistema de saúde20. 
A descoberta precoce da TB pulmonar bacilífera e a introdução do 

tratamento oportuno constituem a base para um efetivo programa de controle da 
TB, pois, curam o doente, reduzem o tempo de transmissão do MTB e quebram 
a cadeia epidemiológica da doença7, diminuindo a mortalidade pela TB e 
contribuindo para uma maior sobrevida das PVHIV19. Oportunidades perdidas 
para o diagnóstico precoce da TB pulmonar retardam o início do tratamento, 
mantendo sua transmissão21. 

Em virtude da relevância da tuberculose em PVHIV, a boa qualidade 
do sistema de informação é fundamental para a análise dos indicadores 
epidemiológicos, estabelecendo um fluxo das informações, monitorização e 
acompanhamento dos casos diagnosticados. Portanto, conhecer a magnitude 
da TB, sua distribuição, fatores de risco e tendência de sobrevida no tempo, 
através de dados de morbidade e de mortalidade, faz parte dos objetivos da 
vigilância epidemiológica da TB em todos os níveis, sobretudo da Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar (VEAH)4.

Garantir uma assistência de qualidade para as PVHIV e com tuberculose 
é importante para o estabelecimento de uma parceria entre o doente, o serviço 
e os profissionais de saúde que nele atuam, tanto referente às atividades dos 
profissionais de saúde quanto às administrativas, como acolhimento, facilidade 
e rapidez no atendimento. Ainda no âmbito dos serviços de saúde, para um 
bom desempenho das ações de controle da TB é fundamental a organização e 
manutenção de um sistema de vigilância e informação ágil e resolutivo19.

Identificar a situação diagnóstica e o desfecho do tratamento da TB 
pulmonar em um hospital de referência para PVHIV é imprescindível para o 
desenvolvimento, a incorporação e a implementação de ações programáticas 
voltadas para a melhoria da assistência clínica e do controle da TB na instituição. 

O presente estudo teve por objetivo descrever as características 
sociodemográficas, os hábitos de vida, as características clínico-epidemiológicas, 
o diagnóstico baciloscópico, a frequência de desfecho do tratamento para a 
TB, e sua relação com as características descritas, em PVHIV que iniciaram 
tratamento para TB, em um hospital de referência para assistência à PVHIV. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Realizou-se um estudo tipo coorte. Foi utilizada uma amostra de 
conveniência, a partir de uma população selecionada de PVHIV, com 18 anos 
de idade ou mais, que iniciaram tratamento para TB pulmonar no Hospital 
Correia Picanço (HCP) - serviço de referência para assistência a PVHIV em 
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Pernambuco (PE) - entre outubro de 2007 e outubro de 2010. 
Foram excluídos os doentes transferidos para outros serviços de saúde, 

aqueles em que o tratamento para TB foi suspenso por mudança do diagnóstico, 
os pacientes em que a informação sobre a realização da baciloscopia de escarro 
não constava em seu prontuário e aqueles cujo prontuário não foi localizado.

Os pacientes foram classificados com relação ao desfecho em: 

a. Desfecho desfavorável - PVHIV cujo desfecho desfavorável do tra-
tamento para TB pulmonar correspondeu a: óbito (quando ocorreu o 
óbito do paciente, por qualquer causa, durante o tratamento da TB) ou 
abandono do tratamento (quando ocorreu a interrupção do tratamento 
para TB por mais de 30 dias consecutivos)2.

b. Desfecho favorável - PVHIV cujo desfecho do tratamento para TB 
pulmonar correspondeu à cura (quando, no final do tratamento, foram 
realizadas duas baciloscopias do escarro com resultados negativos, ou 
por término do tratamento, quando, no final tratamento, não foi reali-
zada a baciloscopia do escarro)2.

A definição de caso de tuberculose pulmonar e de pessoas infectadas com 
HIV seguiu as normas do Ministério da Saúde do Brasil1.

As variáveis do estudo foram classificadas em: 

a. Características sociodemográficas e hábitos de vida das PVHIV e com 
TB pulmonar – sexo, idade, escolaridade, trabalho, renda do chefe 
da família, região de residência, tabagismo, etilismo e uso de drogas 
ilícitas.

b. Características clínico-epidemiológicas das PVHIV e com TB pul-
monar – forma clínica, presença de tosse, tempo de tosse, local de 
início do tratamento, tratamento prévio para TB, ser caso Aids, uso de 
antirretrovirais (ARVs) e contagem de linfócitos CD4.

c. Características do diagnóstico baciloscópico da TB pulmonar – soli-
citação, realização e resultado da baciloscopia do escarro, número de 
amostras coletadas, resultado da baciloscopia segundo a quantidade 
de amostras de escarro coletadas, resultado em cruzes das bacilosco-
pias positivas.

Os dados foram coletados no banco de dados construído a partir da 
pesquisa “Estudo Clínico-Epidemiológico da Co-infecção HIV/Tuberculose em 
Recife”, banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan)-TB/ HCP, Sinan-TB/PE, banco de dados do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM)-PE, Livro de Registro de Baciloscopia do laboratório do 
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HCP e revisão dos prontuários dos doentes. 
Foi realizada análise estatística descritiva dos dados, com distribuição de 

frequências absoluta e relativa, média e mediana. Para comparar as diferenças de 
proporções das características dos dois grupos estudados e avaliar a significância 
estatística, foi utilizado o teste do Qui-quadrado, através do programa Epi Info 
versão 6.0, sendo considerado significante o valor de p < 0,05.

Esse estudo fez parte do projeto CSV 182/06 “Estudo Clínico-
Epidemiológico da Co-Infecção HIV/Tuberculose em Recife”, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Pernambuco, 
com registro no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (Sisnep) FR-067159 
/ Caae-0004.1.172.106-05 / REGISTRO CEP/Centro de Ciências da Saúde /
Universidade Federal de Pernambuco 254/05.   

   

RESULTADOS
           

Em uma coorte de PVHIV, 247 pacientes que iniciaram tratamento para 
TB pulmonar foram acompanhados durante o período do estudo. Desses, 18 
casos foram excluídos: seis por mudança de diagnóstico, quatro transferidos 
para outros serviços durante o tratamento da TB, dois transferidos para o HCP, 
sem informação sobre a baciloscopia do escarro no início do tratamento para 
TB, e seis devido à não localização de seus prontuários. Portanto, a casuística 
foi constituída por 229 casos de PVHIV que iniciaram tratamento para TB 
pulmonar. 

Na casuística estudada, predominou o sexo masculino (69,9%), menores 
de 40 anos (53,3%) com média de idade de 38,7 anos (± 9,5 anos). Cerca de 
60% estudaram até o ensino fundamental e a maioria (79,5%) não trabalhava. 
Em quase dois terços dos doentes a renda do chefe da família era inferior a um 
salário mínimo e 40,6% residiam no Recife. Quanto aos hábitos de vida, cerca 
de 60% eram fumantes ou ex-fumantes. Mais de 80% referiram ser etilistas e 
66,8% declararam ter usado drogas ilícitas alguma vez na vida (Tabela1).    
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      Tabela 1 - Características sociodemográficas e hábitos de vida das PVHIV que iniciaram 
      tratamento para tuberculose pulmonar. HCP, outubro 2007 - outubro 2010. 

     Nota: PVHIV- Pessoas Vivendo com Vírus de Imunodeficiência Humana. HCP-Hospital 
      Correia Picanço. Fonte: Elaborada pelas autoras
. 
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    Tabela 2 – Distribuição das características clínico-epidemiológicas das PVHIV que 
     iniciaram tratamento para tuberculose pulmonar. HCP, outubro 2007 - outubro 2010.        

 

    
    Nota: PVHIV - Pessoas Vivendo com HIV. HCP- Hospital Correia Picanço. ARV- antirretrovirais.
     Fonte: Elaborada pelas autoras.  

A forma pulmonar isolada de TB ocorreu em 85,6%. A tosse foi referida por 
79% dos doentes, entre os quais 46,4% tossiam há mais de três semanas, porém, 
em mais de 30% daqueles não havia informação sobre a duração desse sintoma. 
O tempo entre o início de tosse e o início do tratamento da TB pulmonar variou 
de um a 450 dias. Em cerca de 20% dos doentes que tossiam, a baciloscopia não 
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foi solicitada (dados não tabulados).  
Entre os doentes pesquisados, cerca de 60% iniciaram o tratamento em 

regime ambulatorial, 74,2% não tinham tratamento prévio para TB, 86% eram 
caso Aids e 53,7% já faziam uso de medicamentos antirretrovirais (ARV). Em 
14,8% dos doentes não havia registro da contagem de linfócitos CD4 e, dentre os 
que tinham feito o exame, cerca de 50% apresentavam contagem de CD4 abaixo 
de 200 células/mm3 (Tabela 2). O valor mínimo da contagem de linfócitos CD4 
foi de duas células/mm3, o valor máximo de 1552 células/mm3 e a mediana 157 
células/mm3 (dados não tabulados). 

Em 23,6% dos casos não havia registro da dosagem da hemoglobina no 
sangue. Dentre os investigados foi detectada anemia, no início do tratamento 
para TB pulmonar, em 70,3% (Tabela 2).  A média de hemoglobinemia foi de 
10,3%, com valor mínimo de 4,4 g/dl (dados não tabulados).

Considerando todos os desfechos do tratamento da tuberculose pulmonar 
em PVHIV participantes da pesquisa, observou-se que 53,3% apresentaram 
cura, 27% abandonaram o tratamento da TB e 19,7% foram a óbito durante o 
tratamento da TB (Tabela 2).

Quanto às características relacionadas com o diagnóstico baciloscópico 
da TB pulmonar entre os doentes pesquisados, verificou-se que a baciloscopia 
foi solicitada em 74,2% dos casos e realizada em 67,2%, o que correspondeu 
a 90,6% dos doentes para os quais esse exame foi solicitado. Considerando 
os doentes que realizaram a baciloscopia do escarro (154), em 48,7% deles o 
exame foi positivo (Tabela 3).

Ainda entre os que realizaram a baciloscopia, 35,7% coletaram apenas 
uma amostra de escarro, 37,7% duas amostras e 26,6% três amostras. Dentre os 
pacientes que tiveram apenas uma amostra de escarro coletada para realização 
da baciloscopia, 52,7% apresentaram resultados positivos. Dentre os que 
coletaram duas amostras, o percentual de positividade foi de 50%, enquanto 
que, nos que coletaram três amostras o resultado negativo predominou (58,5%). 
Dos 75 doentes do estudo em que a baciloscopia foi positiva, 62,7% foram 
classificados em relação à carga de bacilos no escarro como uma cruz, 18,7% 
duas cruzes e 12% três cruzes (Tabela 3).
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     Tabela 3 – Distribuição das características do diagnóstico baciloscópico da tuberculose 
     pulmonar em PVHIV que iniciaram tratamento para tuberculose. HCP, out. 2007 – out. 
     2010.
     

       Fonte: Elaborada pelas autoras. Nota: PVHIV- Pessoas Vivendo com HIV. HCP: Hospital
          Correia Picanço.
         *Escrito no prontuário que a baciloscopia do escarro foi positiva. 

A análise das características sociodemográficas estratificada pelo desfecho 
do tratamento da TB mostrou que o desfecho desfavorável predominou, 
estatisticamente significante, entre os menores de 40 anos (60,7% p=0,047) e 
no grupo com renda familiar menor que um salário mínimo (76,6% p=0,002) 
(Tabela 4). 

Quanto aos hábitos de vida dos participantes do estudo (tabagismo, etilismo 
e uso de drogas ilícitas), as diferenças de frequência encontradas em relação aos 
desfechos do tratamento da TB não apresentaram significância estatística.    

 Em relação às características clínico-epidemiológicas, o desfecho 
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desfavorável (53,3%) predominou entre os pacientes que iniciaram tratamento 
para TB durante hospitalização, quando comparados com aqueles que o 
iniciaram em regime ambulatorial (p=0,003). Observou-se maior proporção 
de desfecho favorável entre os pacientes que não haviam realizado tratamento 
prévio para essa doença (81,1%); porém, entre os doentes que já tinham sido 
tratados previamente para TB o desfecho desfavorável foi o mais frequente 
(61%), quando comparado ao desfecho favorável (39%) (p=0,016) (Tabela 4).

O desfecho desfavorável foi também mais frequente (92,5%) entre os 
pacientes que eram caso Aids no início do tratamento da TB, quando comparados 
com aqueles que não eram (p=0,033) e entre os pacientes que faziam uso de 
ARV antes do tratamento da TB (56,1%) e naqueles que não iniciaram ARV 
(32,7%), quando comparados com os que iniciaram o tratamento ARV durante 
o tratamento para TB (p=0, 006) (Tabela 4).

     Tabela 4- Características sociodemográficas e clínico-epidemiológicas das PVHIV que
      iniciaram tratamento para tuberculose  pulmonar, relacionadas com o desfecho do
      tratamento para tuberculose. HCP, out. 2007 – out. 2010    

     Fonte: Elaborada pelas autoras. 
      Nota: PVHIV - Pessoas Vivendo com HIV. HCP - Hospital Correia Picanço. TB- tuberculose.  
     ARV – Antirretrovirais. 
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Quanto às características do diagnóstico baciloscópico, verificou-se que, 
entre os doentes com baciloscopia positiva (75), cujo resultado foi dado em 
número de cruzes (93,3%), houve diferença estatisticamente significativa na 
distribuição de frequência de desfecho do tratamento para TB, desfavorável e 
favorável. Embora os percentuais de exames com apenas uma cruz tenham sido 
similares nos dois grupos, observou-se maior percentual de exames com três 
cruzes no grupo com desfecho desfavorável (p=0,010) (Tabela 4).

DISCUSSÃO 
  
  No presente estudo verificamos que a maioria das PVHIV que iniciaram 

tratamento para TB eram homens, com menos de 40 anos de vida, com pouca 
escolaridade, desempregados, com renda familiar inferior a um salário mínimo. 
Menos da metade residiam no Recife, o que pode ter ocasionado dificuldade 
de acesso ao serviço para realização de exames e acompanhamento da doença, 
decorrente do pouco recurso financeiro dos doentes pesquisados.

O predomínio de homens na população deste estudo esteve de acordo com 
os resultados descritos por outros autores15,22,23,24. A média de idade verificada 
neste estudo, 38,7 anos (± 9,5 anos), foi semelhante à descrita por outros 
pesquisadores23,24, e está em conformidade com o predomínio de adultos jovens 
– 20 a 39 anos – na população geral de Pernambuco (33,9%), em 200925. 

Na nossa casuística, um pouco mais da metade dos pacientes tinham 
apenas o ensino fundamental, além do alto percentual de analfabetos, diferente 
do encontrado por Paiva, Pereira e Moreira26, porém em uma população de 
estudo com PVHIV e com indivíduos HIV-negativos, em que quase metade 
dos doentes pesquisados haviam estudado até o nível médio ou superior. Este 
achado pode estar relacionado à pauperização da epidemia do HIV, refletindo-se 
no acesso à escolaridade e aos serviços de saúde. 

Identificamos, em no nosso estudo, que a maior parte dos doentes 
pesquisados não trabalhavam e quase dois terços tinham renda familiar menor 
do que um salário mínimo. Por outro lado, um estudo realizado no Recife27 
identificou menor percentual de desempregados e de indivíduos com renda 
inferior a um salário mínimo em uma população de doentes com TB. No 
entanto, a população desse estudo citado acima incluiu PVHIV e indivíduos 
HIV-negativos, o que talvez justifique as diferenças encontradas. 

Neste estudo, um pouco mais da metade dos doentes eram fumantes ou 
ex-fumantes. Alguns estudos têm descrito a relação do tabagismo com o risco 
de desenvolver tuberculose28 e formas mais graves da doença, na população em 
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geral29. 
O percentual de etilistas identificado entre os doentes deste estudo foi alto, 

porém um pouco menor do que o identificado por outros autores15,27. No entanto, 
os estudos acima referidos incluíram PVHIV e indivíduos HIV negativos. 

Na população estudada, um pouco mais de dois terços dos pacientes 
referiram o uso de drogas ilícitas.  Este achado possivelmente está relacionado 
ao uso cada vez maior de drogas em nossa sociedade, constituindo-se em um 
problema importante de saúde pública. O fato de que, no ano de 2009, 10% 
dos escolares do nono ano do ensino fundamental de Recife já tinham usado 
drogas ilícitas30, sugere a necessidade de se incluir esta variável nos estudos 
populacionais sobre questões de saúde e doenças.

Em relação às características clínico-epidemiológicas dos pacientes 
estudados, houve predomínio da forma pulmonar isolada da TB, estando de 
acordo com outros estudos realizados com PVHIV23,31.

Em um pouco mais da metade dos doentes pesquisados o tratamento foi 
iniciado em regime ambulatorial, semelhante ao encontrado por Maruza et al.32 

em uma população semelhante à do atual estudo. Este achado também está em 
conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil,4 que 
sugere que os internamentos sejam feitos em situações especiais.

Evidenciou-se alto percentual de casos novos de TB entre os pacientes 
estudados. Achado semelhante foi descrito por outros autores, tanto em PVHIV 
como em indivíduos HIV-negativos27,33,34.

A maior parte dos pacientes estudados já era caso Aids por ocasião do 
início do tratamento para TB. Resultado semelhante foi descrito em outro 
estudo, no mesmo serviço onde este estudo foi realizado35. É possível que este 
achado esteja relacionado ao diagnóstico tardio da infecção pelo HIV, em nosso 
meio.

Um pouco mais da metade dos participantes deste estudo já faziam uso 
de terapia ARV quando iniciaram o tratamento para TB, cerca de um quarto 
dos doentes iniciou a terapia ARV durante o tratamento para TB e um quinto 
dos pacientes não fez tratamento com ARV até o término do tratamento da TB. 
É importante ressaltar que, apesar das recomendações do Ministério da Saúde 
do Brasil3 para iniciar o tratamento ARV precocemente em pacientes com TB, 
ainda não existe consenso, na literatura, sobre o melhor momento para início 
dos ARVs em PVHIV e TB36,37, o que pode estar relacionado ao alto percentual 
de pacientes que não utilizaram ARV durante o tratamento para TB. 

Entre os indivíduos estudados foi observado um alto percentual de 
imunodeficiência avançada, traduzida pela contagem de linfócitos CD4 menor 
do que 200 células/mm3 e pela baixa mediana de linfócitos CD4 encontrada. 
Outros estudos realizados previamente no mesmo local em que o presente 
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estudo foi desenvolvido mostraram resultados semelhantes23,32.
A anemia foi diagnosticada em mais de dois terços dos participantes. 

Estudo de Nunes et al.24 realizado entre PVHIV e com TB pulmonar confirmada 
bacteriologicamente, também identificou baixos níveis de hemoglobina 
sanguínea no início do tratamento para TB.

Um pouco mais da metade dos doentes deste estudo ficaram curados da TB. 
Esse percentual ficou muito abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde do Brasil13, no entanto, foi semelhante ao descrito por outros autores23,26,36. 
Um alto percentual de abandono do tratamento da TB - um pouco mais de um 
quarto dos doentes - também foi verificado, sendo um pouco maior do que o 
descrito por Maruza et al.32, em população semelhante. 

Quase um quinto dos doentes evoluiu para óbito. Um percentual um pouco 
acima dos 17% descritos por Varma et al.31 e abaixo dos 29% descritos por 
Maruza, Ximenes e Lacerda23. O aumento da mortalidade por TB em PVHIV é 
relatado por alguns autores, decorrente da inter-relação do HIV com o MTB.3,7,16 
Possivelmente, o baixo percentual de cura e os altos percentuais de abandono 
e óbito do tratamento para TB encontrados neste estudo estejam relacionados à 
gravidade dos pacientes estudados.

 Quanto ao diagnóstico baciloscópico da TB, foi identificado que a 
baciloscopia do escarro foi solicitada em cerca de três quartos dos pacientes 
estudados e que menos de dez por cento destes não realizaram o exame. Oliveira 
et al.38 encontraram um percentual ainda maior (28,7%) de baciloscopias não 
solicitadas em um estudo com PVHIV e indivíduos HIV-negativos. É possível 
que os achados deste estudo, no que se refere à realização da baciloscopia, 
estejam relacionados à menor frequência de tosse em PVHIV e com TB 
pulmonar3, além do fato de um significativo número dos doentes estudados não 
residirem no Recife, o que pode ter dificultado o seu retorno ao serviço para 
coleta de material para exame.

Neste estudo, quase metade dos doentes que realizaram a baciloscopia do 
escarro tiveram o exame positivo. Percentual maior foi identificado por Paiva, 
Pereira e Moreira26, em PVHIV e indivíduos HIV-negativos. É possível que 
a menor sensibilidade da pesquisa de Baar no escarro, entre PVHIV, esteja 
relacionada com a menor carga bacilar apresentada pelos pacientes39 e com 
menor quantidade de expectoração22. 

Quanto ao número de amostras de escarro coletadas para realização da 
baciloscopia, no presente estudo, verificou-se que em mais de dois terços dos 
doentes foram coletadas de uma a duas amostras. A necessidade de mais de 
uma coleta de escarro faz com que os pacientes precisem fazer várias visitas 
aos serviços de saúde para entregar o material, ir buscar os resultados e iniciar 
o tratamento. Em países de média e baixa renda, as taxas de “perda” desses 
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pacientes, durante o processo do diagnóstico, são altas40. 
Verificou-se, ainda, que o maior percentual de positividade da baciloscopia 

ocorreu quando foi coletada apenas uma amostra de escarro (um pouco mais da 
metade dos doentes), semelhantemente ao descrito por outros autores8,41. Em 
relação ao resultado em cruzes da baciloscopia, verificou-se maior frequência do 
resultado de uma cruz, muito possivelmente em decorrência da imunodeficiência 
avançada da população do estudo, que é mais frequentemente paucibacilar11,42.

No presente estudo, os casos de desfecho desfavorável foram 
significativamente mais frequentes entre os indivíduos com menos de 40 anos 
de idade, com renda familiar inferior a um salário mínimo, que iniciaram o 
tratamento para TB durante a hospitalização, nos casos de retratamento da TB, 
entre os doentes que eram caso Aids, entre os doentes que iniciaram terapia 
ARV antes do início do tratamento da TB e nos que não fizeram uso de terapia 
ARV, nos que estavam com anemia e entre os que apresentaram positividade de 
três cruzes no resultado da baciloscopia, o que está de acordo com a literatura 
10, 22, 23,31,32,43-52.

A maior limitação deste estudo foi a falta de informação no prontuário do 
doente, referente ao período do início do tratamento para TB, quanto à duração 
da tosse, contagem de linfócitos CD4, valor da hemoglobina no sangue e do 
resultado da baciloscopia do escarro em cruzes, tanto nos doentes que iniciaram 
o tratamento para TB na instituição da pesquisa, quanto entre os pacientes 
transferidos de outros serviços de saúde.  

Outra limitação é que pode ter ocorrido viés de seleção, pelo fato da 
pesquisa ter sido realizada em um hospital de referência estadual para PVHIV, 
que possui internamento em UTI e em isolamento respiratório, recebendo 
doentes em fase adiantada da infecção pelo HIV, inferida pelo alto percentual 
de caso Aids e pela baixa mediana de linfócitos CD4 encontrada na população 
deste estudo, podendo os resultados terem sido influenciados também pela maior 
gravidade da TB. Ainda outra limitação é que a associação de cada variável com 
o desfecho não foi ajustada pelas demais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre PVHIV que iniciaram tratamento para TB pulmonar a maioria 
eram homens, menores de 40 anos de idade, com menos de 10 anos de estudo, 
desempregados, com renda familiar inferior a um salário mínimo e quase 
metade residiam no Recife. A maioria era fumante ou ex-fumante, etilista e já 
tinha usado droga ilícita alguma vez na vida. 

Houve maior frequência da forma pulmonar isolada da TB. A maior parte 
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dos doentes referiam tosse (quase metade tossiam há mais de três semanas), 
haviam iniciado tratamento ambulatorialmente e não tinham realizado 
tratamento prévio para TB. A maioria era caso Aids, já fazia uso de terapia ARV, 
apresentava contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200 células/mm3 e tinha 
anemia.  Observou-se baixo percentual de cura e altos percentuais de abandono 
do tratamento e óbito.

A baciloscopia do escarro foi solicitada para a maioria dos doentes e 
realizada em quase todos, sendo positiva em cerca da metade dos casos. A 
coleta de uma ou duas amostras de escarro foi realizada em um pouco mais de 
dois terços dos pacientes, com maior positividade entre os que coletaram uma 
amostra e maior frequência entre os que apresentaram o resultado de uma cruz 
de bacilos. 

Ocorreu maior proporção de desfecho desfavorável, estatisticamente 
significante, nos doentes mais jovens, com baixa renda familiar, início do 
tratamento para TB enquanto hospitalizados, realizaram tratamento prévio para 
TB, já eram casos Aids, que já tinham usado terapia ARV antes do início do 
tratamento da TB ou que não fizeram uso de ARV, apresentavam anemia e entre 
os doentes com baciloscopia positiva em três cruzes. 

Estudos direcionados para esclarecer a associação entre anemia e o 
resultado da baciloscopia em cruzes com o desfecho desfavorável do tratamento 
da TB em PVHIV são necessários. 

Os resultados encontrados reforçam a necessidade do desenvolvimento, 
incorporação e implementação de medidas de controle da TB em PVHIV, no 
local do estudo, que priorizem grupos específicos, notadamente aqueles em 
que houve maior frequência de desfecho desfavorável, contribuindo assim para 
o diagnóstico precoce da TB pulmonar e instituição do tratamento adequado 
e oportuno, e assim, reduzir os percentuais de abandono do tratamento para 
TB e de óbitos, aumentar os percentuais de cura e de sobrevida das PVHIV 
acompanhadas no serviço.
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OS MOVEDORES E OS EFEITOS DO BEBER FEMININO

RESUMO

O trabalho enfoca o alcoolismo feminino, concebido como doença de acordo com a 
CID-10 e com marco teórico das representações sociais. Um assunto relevante, devido 
ao número crescente de mulheres que vêm fazendo uso de álcool abusivamente. Sendo 
assim, o objetivo geral deste estudo foi identificar as causas atribuídas pelas mulheres 
alcoolistas para o consumo de álcool sem controle e as consequências deste uso. Estudo 
do tipo exploratório, qualitativo com cinco mulheres, em uma unidade de saúde mental 
pública, especializada no atendimento em dependência química com o diagnóstico 
de alcoolismo sem outras dependências químicas. Utilizou-se, como instrumentos, 
o questionário sociodemográfico e a entrevista semiestruturada. O questionário foi 
ponderado para caracterização da amostra e a análise das entrevistas baseada na técnica 
de análise de conteúdo. Constatou-se faixa etária entre 47 e 68 anos; escolaridade de 
ensino fundamental incompleto, com residência própria, com filhos, e vivendo sozinhas. 
Muitas iniciaram o uso de álcool sem controle em eventos de vida significativos (perda 
de ente querido e separação conjugal) e por dificuldades econômicas e sociais, usando 
o álcool como forma de lidar com seus sofrimentos.  Assim, além de motivos de ordem 
psicológica, fatores econômicos e sociais levarem ao uso do álcool, cujas consequências 
são sobretudo problemas relacionados ao isolamento social, à depressão e à baixa 
autoestima.

Palavras-chave: Mulheres. Alcoolismo causas, Isolamento Social.

INTRODUÇÃO

O alcoolismo é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. 
Suas consequências estão coligadas aos altos índices de acidentes no trânsito, 
desemprego, violência doméstica, discórdias familiares, separação de casais e 
dificuldades na saúde não apenas da pessoa que bebe, mas, também, daquelas 
que com ela vivem especialmente seus familiares1.

Conforme Kaplan e Sadok2 e Novaes et al.3, o alcoolismo é descrito 
como uma perturbação crônica de comportamento, manifestada pelo consumo 
excessivo e prolongado de álcool, e que interfere na saúde da pessoa, e no 
funcionamento social e econômico desta.

Para Gitlow e Peyser4, o alcoolismo é uma doença, caracterizada pela 
ingestão repetitiva e compulsiva de álcool, que pode resultar na interferência em 
algum aspecto da vida do alcoolista, seja na saúde, no estado civil, na carreira, 
nos relacionamentos interpessoais ou em outras adaptações sociais necessárias. 
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Como qualquer doença, o alcoolismo representa uma disfunção ou inadaptação 
às necessidades da vida cotidiana.

É um problema que abrange indiscriminadamente homens e mulheres 
de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades, e 
cuja prevenção é dificultada pelo fato das bebidas alcoólicas serem vendidas 
livremente e, muitas vezes, estimuladas pela própria sociedade, e quando se faz 
um alerta sobre o seu uso é de forma sutil para a população, quanto aos seus 
danos para a saúde1,5.

A prevalência do alcoolismo entre as mulheres ainda é significativamente 
menor que a encontrada entre os homens6. Ainda assim, o consumo abusivo 
e/ou a dependência do álcool traz, reconhecidamente, inúmeras repercussões 
negativas sobre a saúde física, psíquica e “social” da mulher.

Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, o consumo de bebidas 
alcoólicas por mulheres passou de 8,2% para 10,6% entre 1997 e 20077, dado 
este que nos leva a refletir sobre o porquê das mulheres estarem se inserindo, 
cada vez mais, neste contexto. Estima-se que um dos fatores que pode estar 
causando esse aumento esteja ligado ao fato de que as mulheres estão assumindo, 
gradativamente, papéis masculinos. A alteração do papel social das mulheres 
tem sido fortemente sugerida como uma possível explicação para o aumento do 
uso de álcool entre estas. 

Oliveira8 lembra que vários estudos, nas últimas décadas trouxeram 
mudanças reveladoras à humanidade, tanto nas áreas científica e tecnológica 
quanto nas áreas educacional e social. Um dos segmentos mais envolvidos por 
essas mudanças e transformações foi o gênero feminino. As transformações 
modernizantes, após emancipação das mulheres, permitiram a configuração de 
uma inovação na condição feminina. As mulheres tiveram o seu papel social 
redefinido à luz das transformações ocorridas na família e nas condições sociais 
e econômicas. Conquistaram direitos políticos, asseguraram o acesso à educação 
e passaram a ganhar o espaço público do trabalho e do poder de escolha9. 

Apesar de o movimento feminista encontrar-se em avanços, não se podem 
esconder as decorrências provenientes desse processo de transformações. 
Essa conquista traz consigo uma maior exposição ao risco de usar bebidas 
alcoólicas e outras drogas psicotrópicas tendem, por causa do preconceito e da 
estigmatização, a permanecer anônimas, retardando a procura por ajuda10.

É fundamental assinalar a diferença entre o conceito de sexo e gênero. 
Pois, muitas pessoas empregam os termos sexo e gênero como sinônimo trata-
se de dois conceitos que se referem a aspectos distintos da vida humana. O sexo 
se estabelece ao nascimento, com base nas características da genitália externa, 
e diz respeito à procriação, à reprodução biológica. O gênero é um elemento 
constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 
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sexos. É neste conceito que o estudo sobre o fenômeno do alcoolismo feminino 
foi tratado.10

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o alcoolismo é 
uma doença grave, gera prejuízos biológicos bem mais graves às mulheres do 
que aos homens.11 Essa explicação deve ser pelo fato de que a metabolização 
do álcool ou outras substâncias psicoativas acontece de maneira mais lenta nas 
mulheres do que nos homens e, deste modo, elas se tornam mais susceptíveis 
aos danos associados ao seu consumo, mesmo ingerindo níveis mais baixos de 
álcool por período mais curto12. 

O uso continuado de álcool reduz a densidade da massa óssea em ambos 
os sexos, mas a probabilidade de provocar osteoporose é maior no feminino13.

Zilberman14 alega que as comorbidades psiquiátricas associadas ao 
alcoolismo feminino que aparecem com mais frequência são o transtorno 
de personalidade, depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade e 
transtornos alimentares. Estes mesmos autores explicam que a maior parte das 
mulheres bebe como forma de livrar-se das angústias associadas aos quadros 
depressivos. A prevalência de depressão nas que abusam de álcool é de 30% 
a 40%. Talvez por essa razão, tentem o suicídio quatro vezes mais do que as 
abstêmias.

Segundo Neves15, mulheres acima de 40 anos estariam expostas a um maior 
aumento do consumo alcoólico, associado a uma falta de estrutura familiar, o 
que não ocorreria entre os homens.

Além das características específicas nas mulheres (biológicas e 
psicológicas), existem outros aspectos socioculturais que também influenciariam 
de forma particular o padrão de consumo de álcool entre as mulheres12. 

Para Hochgraf16, as mulheres com o diagnóstico de alcoolismo sentem-se 
mais isoladas, apontam ter menos suporte emocional e vivenciam suas relações 
de maneira mais estressante do que mulheres não alcoolistas. Referem-se com 
mais frequência à rejeição e à estigmatização do problema.

As mulheres, devido ao uso abusivo e crescente de álcool, podem sofrer 
sérios prejuízos nos diversos papéis por elas assumidos na sociedade, tais como: 
mãe, esposa e profissional, isto é, o álcool pode comprometer suas participações 
sociais17. 

Considera-se o alcoolismo um problema de saúde pública que requer 
intervenção no nível micro e macro das políticas de saúde, pois sua pertinência 
está no cotidiano de muitas pessoas, interferindo na vida e na saúde da 
comunidade. A convivência com tal problemática despertou-nos o interesse 
quanto à produção de publicações atualizadas18.

Diante do exposto, esse artigo teve o objetivo de analisar e compreender os 
fatores que têm contribuído para o aumento do uso do álcool entre as mulheres 
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entrevistadas, a atenção ao alcoolismo feminino no contexto da saúde pública. 
Em outras palavras: compreender eventuais particularidades do alcoolismo 
feminino e as consequências do uso de bebidas alcoólicas nas vidas das 
mulheres com essa problemática. Acredita-se que, deste modo, pode-se avançar 
na compreensão da relação entre alcoolismo e gênero. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa, realizado 
em um serviço público de saúde mental especializado em álcool e outras 
drogas, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Recife, referência para 
tratamento de transtornos relacionados à dependência química no território de 
abrangência, para ambos os sexos, no período de maio a julho de 2011.

Escolhemos a pesquisa exploratória, pois esta tem como objetivo 
desenvolver proposição, modificar e esclarecer conceitos. Além disso, foi 
favorável em situações que incluem a ampliação e o aprimoramento de novas 
ideias, conforme afirma Minayo19. 

Na interpretação da vida social das mulheres entrevistadas em face do 
alcoolismo, procurou-se desenvolver um processo de interação pesquisador/
pesquisado, com valorização do encontro, do diálogo e da representação, 
considerando que o objeto do estudo tem também o seu sujeito. A análise adota, 
portanto, a subjetividade como instrumento de conhecimento e as representações 
sociais como eixo condutor. 

Assim, este estudo procurou compreender as Representações Sociais como 
um processo dinâmico, considerando a inserção das mulheres alcoolistas num 
contexto sociocultural definido e também a sua história pessoal e social, visando 
apreender a representação social do alcoolismo e entender as formas como as 
mulheres alcoolistas elaboram esse conhecimento e como elas convivem com 
essa problemática, no seu cotidiano.

A coleta de dados foi realizada em três etapas. A primeira foi a seleção 
das entrevistadas, que ocorreu através do levantamento dos prontuários de 
todas as mulheres alcoolistas, indicadas pela equipe interdisciplinar do serviço, 
totalizando cinco prontuários. A classificação foi feita segundo o CID-10, critério 
adotado no Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo quinto capítulo 
se refere aos Transtornos Mentais e de Comportamento e inclui os transtornos 
mentais e comportamentais devidos ao uso de substâncias psicoativas, com o 
código F101.

Outro critério foi o de que as mulheres estivessem em tratamento no 
serviço há, pelo menos, seis meses. É importante destacar que, no momento 
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dessa pesquisa, só essas cinco mulheres estavam em atendimento neste serviço, 
independentemente de nosso critério.

A segunda etapa está relacionada à caracterização da amostra, através 
do questionário sociodemográfico: questões referentes à idade, religião, 
escolaridade, situação conjugal atual, situação profissional, moradia e renda 
familiar.

A terceira etapa foi a realização das entrevistas, com perguntas norteadoras 
para atingir o objetivo da pesquisa. Um dos aspectos levantados foi o cognitivo, 
na busca de descrever as informações das participantes sobre o alcoolismo, as 
justificativas para o consumo e as consequências de seu uso. Vale salientar que 
esse trabalho se limitou a esses dados encontrados na pesquisa. 

Antes das entrevistas, foi realizado um contato prévio, para marcar o dia 
e  a hora mais convenientes para as participantes. O protocolo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética do CPqAM/Fundação Osvaldo Cruz. Para garantir a 
confidencialidade e, por outro lado, resguardar as identidades, optou-se por 
apresentar as falas das entrevistadas por meio do código de nomes de rosas. A 
amostra foi intencional, composta por mulheres com diagnóstico estabelecido 
de alcoolismo, sem outras dependências químicas, e de maior idade.

A proposta de trabalho foi submetida à avaliação da equipe interdisciplinar 
da unidade de saúde, composta por psicóloga, enfermeira, assistente social, 
terapeuta ocupacional, médico clínico, médico psiquiatra, entres outros 
profissionais. Todos consideraram que as mulheres alcoolistas estavam aptas a 
serem entrevistadas, resguardados os critérios éticos. 

Os dados dos questionários sociodemográficos foram apresentados em 
relação à caracterização da amostra, seguida de revisão de literatura. A análise 
das entrevistas baseou-se na técnica de análise qualitativa de conteúdo19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário sociodemográfico foi utilizado para caracterizar as 
participantes do estudo. Assim, foram entrevistadas cinco mulheres, de idade 
entre 47 e 68 anos; com baixa escolaridade; duas trabalham informalmente, 
uma situação profissional precária; três têm renda familiar superior a um salário 
mínimo ao mês; três são solteiras, uma casada e outra separada. A maioria das 
mulheres entrevistadas são chefes de família, têm filhos, e moram em casa 
própria e vivem sozinhas.

Este estudo destaca a importância de observar os aspectos como idade, 
estado civil, religião, escolaridade e ocupação, em consonância com outros 
aspectos, como predisposição genética, fatores psicológicos e socioculturais, 



68  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

que podem exercer influência no uso do álcool nas vidas das pessoas. 
Pesquisa realizada por Edwards, Marshall e Cook20. indicou que mulheres 

de meia-idade, sozinhas, com baixo suporte psicossocial e baixa autoestima ou 
que apresentam sintomas ansiosos tornam-se mais vulneráveis ao alcoolismo. 
Em função disso, optamos por iniciar a apresentação dos resultados da pesquisa 
pela caracterização da amostra estudas.

O que leva as mulheres entrevistadas ao consumo de bebidas alcoólicas 
sem controle.

Nas entrevistas, as participantes devem explicações para justificar o 
seu alcoolismo. As explicações foram de cunho psicológico, social e de 
relacionamento. No entanto, uma série de estudos estabeleceu a importância 
provável de fatores genéticos como uma das causas do alcoolismo. 

Este achado se confirma nas falas da maioria das entrevistadas, a exemplo 
no discurso de uma das participantes: 

Fiquei doente depois do falecimento dos meus pais. Minhas duas 
irmãs já eram casadas. Eu fiquei sozinha, sem ninguém Ser mulher 
sozinha é triste. No inicio bebia em ambiente familiar eu era jovem 
junto com o meu pai e minhas irmãs bebia vinho e trabalhava com 
o meu pai. Até viajava com ele e conheço vários restaurantes, festas 
era tempo muito bom. Mais agora eu bebo muito e sem controle, a 
cachaça, principalmente quando estou apreensiva, triste e sozinha 
(Rosa Amerela).
 

As mulheres entrevistadas começaram a beber com maior frequência e 
ou abusivamente a partir da ocorrência de eventos vitais significativos, como 
a perda de alguém querido ou uma separação. Percebe-se, assim, que eventos 
traumáticos podem desencadear o uso abusivo e o alcoolismo em algumas 
mulheres17, 21.

Notou-se que todas as entrevistadas iniciaram o consumo de bebidas 
alcoólicas de maneira social durante a juventude, ou seja, no processo de 
socialização22. Pode-se refletir que esta conduta do beber feminino esteja 
agregada às conquistas da mulher na vida pública e ao processo de poder 
escolher17. Porém, para as mulheres entrevistadas, o consumo em excesso causou 
diversos danos e também nas pessoas que as cercam. E, bem pior, quando esse 
consumo se torna constante, tornando a mulher uma dependente da droga: uma 
alcoolista.

Nas citações de todas as entrevistadas, o que as levou a beber foi a dor do 
desprezo e da angústia expressiva, apontando para os fatores psicológicos como 
um importante movedor no desenvolvimento do alcoolismo.

Ficou evidenciado que a carência afetiva e a baixa autoestima das 
participantes provocaram dificuldades de motivação e de anseio no processo da 
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própria recuperação do alcoolismo, como também em sua vivência no cotidiano.
O achado foi comum entre todas as participantes, e pode ser sintetizado na 

fala de uma das entrevistadas: 

Acho horrível, que é vergonha para as mulheres que beberem. 
Quando eu bebo não faço nada. Hoje só tenho a bebida como 
companheira. Não tenho mais ninguém. Todo mundo desprezou, 
não ligo pra nada. Mais agora estou tentando mudar, graça o apoio 
daqui (serviço de saúde). Mais é muito difícil ficar sem beber 
nesta minha vida. Antes eu conseguia trabalhar fazendo bico ou 
trabalhando nas casas dos outros, ia muitas vezes com ressacas. No 
meu 44anos morreu o meu filho e pedir o emprego era de carteira 
assinada, ai que piorou bebia muito, bebo pra esquecer as coisas 
ruins da vida (Rosa Castanha Chá).

Outros fatores sociais, como desemprego e privação social, foram 
citados pelas participantes. Em seu estudo, Pillon e Luiz23 afirmam que estes 
fatores podem facilitar ou influenciar significativamente o início e o uso 
continuado do álcool pelas mulheres. Os achados comprovam que as condições 
socioeconômicas influenciam o uso de álcool sem controle, por todas as 
participantes, comprovando a manifestação e o desenvolvimento do alcoolismo 
devido a estes fatores.

O álcool teve um importante papel em vários momentos da vida das 
participantes, mas o alcoolismo aconteceu, em média, por volta dos quarenta 
anos, devido à vivência de problemas, segundo informado pelas entrevistadas. 
Foi a consequência do hábito de beber, iniciado muitos anos antes, na maioria 
das vezes durante a adolescência ou juventude, como citado por todas as 
entrevistadas. 

Segundo Bauer21, tanto a mulher como o homem alcoolista começam 
a se habituar através do etilismo social, no qual tanto encontram alívio das 
tensões habituais da vida quanto descobrem que suas tensões internas podem 
ser neutralizadas pela ingestão de bebidas alcoólicas. Com o decorrer do 
tempo, a mulher e homem alcoolista se tornam cada vez mais dependentes da 
bebida como um meio de reduzir a ansiedade, além de suprimir lembranças 
desagradáveis, o que pode ser percebido no depoimento das entrevistadas.

É preciso também levar em conta que o uso exagerado de álcool, por parte 
das mulheres, no tempo atual permanece estigmatizante e pouco compreendido 
pela sociedade. O alcoolismo feminino tende a estereotipar a alcoolista, que não 
é vista como doente, e sim como alguém com desvio de caráter, fraqueza, perda 
da razão, um problema estritamente individual, sem influência ou consequências 
relacionadas ao social; o que caracteriza sua condição de cidadã negada e, dessa 
forma, a família, como sua extensão, é também atingida.



70  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

Neste campo, que investiga a relação entre o álcool e as mulheres, tem 
havido uma preocupação, por parte da comunidade científica brasileira, de 
entender a população feminina que consome tal droga em contextos específicos. 
Devido ao fato de que muitas das diferenças nos padrões de consumo de álcool 
entre os sexos têm causas culturais. Os padrões socialmente construídos, 
ligados ao gênero, afetam diretamente o comportamento relativo ao uso de 
álcool em homens e mulheres, uma vez que a decisão sobre este consumo, de 
deixar de consumir ou consumir exageradamente, está geralmente relacionada 
à construção de valores.24 As falas das mulheres entrevistadas caminham em tal 
direção.

As consequências do uso de bebidas alcoólicas sem controle nas vidas das 
mulheres entrevistadas 

A percepção sobre as consequências do uso álcool foi outro aspecto 
analisado, buscando ampliar a visão sobre o objeto do estudo. As participantes 
afirmaram que as consequências foram problemas psicossociais, ou seja, de 
ordem psicológica, familiar, profissional e física em decorrência do uso do 
álcool sem controle. 

O trecho a seguir ilustra este achado: 

[...] Talvez porque ninguém vai me visitar, depois da separação 
conjugal. Também estou com insônia, tenho que beber pra dormir 
e beber pra desperta, não existe animo para nada, também fiquei 
hipertensa e com problemas de dores forte nas pernas e o medico 
falou que estou desnutrida, não consigo comer nada. Sem fala que 
a minha família deu o desprezo quando aparece é brigando e com 
agressão falando que é muita falta de personalidade eu beber o 
tempo inteiro, dizendo mulher bêbada (Rosa).

Dentre os problemas psicossociais, é justamente o isolamento social que 
se destacou na fala da maior parte das entrevistadas. As informações acima 
são sugestivas de que o beber feminino pode se caracterizar como um rótulo 
estigmatizante produzido pelo meio social, ou ainda, pelo fato de reproduzir 
um tipo de ideologia dominante: Beber entre mulheres só com controle, pois 
o consumo abusivo de bebidas é destinado aos homens e não às mulheres. 
Por conta desta ideologia, a perda do apoio social acontece mais rapidamente, 
devido à baixa tolerância social em relação ao hábito de mulheres beberem 
abusivamente23.

Estudo realizado por Pillon e Luiz23 revelou que o ambiente familiar 
influencia as pessoas na resolução para o consumo do álcool. Mas, quando se 
trata do alcoolismo em mulheres, este pode estar associado à negligência, ao 
distanciamento emocional, à agressão e à rejeição dos familiares. As mulheres 
entrevistadas referem o desprezo dos seus familiares como desencadeante 
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estressante para o uso do álcool sem controle na sua vida.
As envolvidas na pesquisa destacaram a troca de agressões verbais por 

parte dos seus familiares. Justificando que antes consumiam bebidas alcoólicas 
e não tinha reclamação e nem brigas, mas agora só existem problemas e críticas.

As falas confirmam que os conflitos familiares vividos por todas as 
participantes podem habitualmente indicar o fracasso em atender às expectativas 
sociais. Na medida em que a mulher vai ampliando seu espaço vital, assumindo 
múltiplos papéis, rompendo preconceitos e estereótipos em torno de um modelo 
dito feminino, essa diferença de sexo gradativamente diminui. No entanto, em 
face da especificidade do papel feminino, na estrutura familiar das mulheres 
entrevistadas, onde a maioria assume a responsabilidade da família, a casa e 
a sustentação econômica desta, é cobrado permanente moderação no uso de 
bebidas alcoólicas.

Na observância dos problemas psicológicos trazidos pelas entrevistadas, 
pudemos perceber o quanto a depressão, o isolamento e a angústia apareceram 
como consequência do uso de álcool sem controle. O que robustece os estudos 
realizados sobre comorbidades, indicando que mulheres alcoolistas apresentam 
transtornos de ansiedade e depressão como diagnósticos psiquiátricos mais 
frequentes17,23.

Ao analisar os achados, observa-se que as participantes reconhecem, entre 
as consequências, a decorrente falta de estímulo para viver. Uma vez que se 
aproximam das queixas vagas de pensamentos em morrer, elas deixam aparecer 
o intenso sofrimento com sua vida.

Hochgraf16 entende que a relação entre alcoolismo e tentativas de suicídio 
é vinculada não só a transtornos afetivos, como também à erosão das redes 
sociais, danos nas relações interpessoais e distúrbios do controle de impulso. 
O estabelecimento da relação alcoolismo- depressão- suicídio relaciona-se ao 
fato de que as mulheres alcoolistas têm comumente transtornos depressivos ou, 
de outro modo, as mulheres são mais identificadas como depressivas quando 
acometidas por transtornos mentais. Este achado se confirmou nas falas de três 
entrevistadas e pode ser exemplificado no discurso das participantes: 

[...] Só percebi que estava com essa doença (alcoolismo), depois 
que tive a tentativa de suicídio. Tomei remédio da minha depressão 
muito junto com a cachaça. Aí fui socorrida. Fiquei com muita 
vergonha. Pensava que só era depressão (Rosa Vermelha).

Desta forma, pode-se cogitar que as tentativas de suicídio apresentariam 
alguma correlação com estes quadros depressivos. E ainda mais, parece haver 
além, da urgência de desenvolver estratégias de sensibilização das mulheres para 
o tratamento, algum tipo especial de caminho a ser cursado no acompanhamento 
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do seu sofrimento.
Outro dado sobre as consequências deste uso, revelado pelas participantes, 

foi que este problema está também relacionado à vida profissional. Uma 
das entrevistadas foi demitida, por apresentar problemas em exercer suas 
atribuições profissionais. Vale lembrar que as pesquisas realizadas revelaram 
que os homens, como consequência do alcoolismo, apresentam principalmente 
problemas legais e ocupacionais. Notou-se aqui que a participante teve o mesmo 
comportamento do homem, no que diz respeito a problemas profissionais em 
decorrência do uso de álcool3.

Neste estudo, as participantes focalizaram também os problemas físicos 
vivenciados como consequência do uso de álcool, tais como a hipertensão e a 
inapetência.  Diversos estudos sugerem que as mulheres começam a beber sem 
controle mais tarde que os homens, a forma como metabolizam o álcool parece 
pô-las em maior risco de desenvolver complicações clínicas mais precocemente 
que os homens. Vale mencionar que essas consequências consistem nas 
complicações clínicas do alcoolismo, tanto para o homem como para a mulher, 
mais frequentes neste grupo14,20.

Uma explicação possível é que o desenvolvimento e as consequências do 
alcoolismo em mulheres passam por diferentes caminhos daqueles percorridos 
pelos homens. Pelo fato de que biologicamente, elas são menos tolerantes ao 
álcool do que os homens, e atingem concentrações sanguíneas de álcool mais 
altas com as mesmas doses. Isso acontece devido à menor quantidade de água 
corporal, em detrimento de maior quantidade de gordura; associados a uma 
menor quantidade de enzimas que metabolizam o álcool, implicam no fato de 
que as mulheres precisam da metade da dose ingerida pelos homens para se 
intoxicar12.

Tornou-se visível, na fala de todas as entrevistadas, que as aflições, os 
motivos e as consequências do uso de álcool permitiram transformações nas 
atitudes e comportamentos diante desta problemática. Observou-se que, a 
princípio, as entrevistadas não sabem exatamente o que fazer para lidar com 
o uso de bebidas alcoólicas. Muitas vezes, elas negam o problema, adiando o 
enfrentamento. Outras vezes, ficaram paralisadas pelo medo e pela angústia. 
Assim, ao verificar a impossibilidade de sustentar tal posição, se envolvem em 
comportamentos equivocados, que oscilam entre prazer, tristeza e solidão, em 
função do preconceito desencadeando condutas polarizadas.

Observou-se que, no decorrer do tratamento, com as orientações e o 
apoio dos profissionais do serviço especializado, as participantes procuram um 
sentido mais claro para o alcoolismo, em relação à saúde e à doença na sua vida. 
Revelam apreensão sobre os problemas psicossociais e clínicos que as afligem 
e a disposição e confiança para batalhar para reduzir os prejuízos provocados 
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pelo uso do álcool. 
Pode-se ponderar, de acordo com os discursos das mulheres entrevistadas, 

que são as causas psicossociais que levam à manifestação e ao desenvolvimento 
do alcoolismo feminino. Isto se confirmou nas falas de todas, sintetizadas no 
depoimento de uma participante, afirmando que as causas resultantes do uso 
do álcool sem controle são ficar sozinhas, sentir angústias e ter aborrecimentos. 
Afirmando que é muito difícil sobreviver sozinha e enfrentar o desprezo das 
pessoas, fazendo com que ela não sentisse vontade de comer e nem de conversar 
só vontade de beber.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que foi visto no decorrer desta pesquisa, pode-se apontar, 
como resposta ao problema exposto, que as mulheres alcoolistas apresentaram 
explicações de caráter psicológico para o uso de álcool sem controle, em 
suas vidas. Embora essas teorias etiológicas sejam marcadamente revestidas 
de caráter social. Ou seja, ainda que haja uma forte tendência às explicações 
genéticas para o alcoolismo em geral, as mulheres pesquisadas indicaram uma 
dimensão psicossocial para a ocorrência do alcoolismo em suas vidas.

Percebeu-se que as participantes fazem uso excessivo de álcool 
relacionado a situações sociais de privação econômica e perdas afetivas - como 
uma separação conjugal ou morte de entes queridos. Refletimos que o aumento 
do uso de álcool, entre as mulheres, está ligado à alteração de seu papel social, 
à medida que a censura social frente à embriaguez da mulher vai diminuindo e 
se aproximam os hábitos de beber entre os sexos.

Com relação às consequências do uso, o que chamou a atenção foi a 
informação das entrevistadas com relação aos problemas psicológicos, dentre 
os quais são fortemente citadas a depressão e a solidão. O achado está em 
concordância com os estudos realizados sobre comorbidades, atestado que 
as mulheres alcoolistas têm frequentemente transtornos depressivos, o que 
permite então supor que as tentativas de suicídio têm alguma correlação com 
esses quadros depressivos. E ainda mais: parece existir, além da urgência de se 
desenvolverem estratégias de sensibilização das mulheres ao tratamento, algum 
tipo de trilha a ser cursada no âmbito da dinâmica do sofrimento das mesmas.

Estas mulheres demandam espaços relativos a medidas de caráter 
preventivo, podem ser organizadas, a fim de vencer o isolamento e o ápice do 
sofrimento, que pode ocasionar o suicídio. 

As representações do alcoolismo feminino, que circulam no tecido social 
e que incluem uma invisibilização da questão como um problema de saúde 
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pública, podem ter um efeito iatrogênico: a intolerância, a condenação e a 
exclusão contribuem para a depreciação das alcoolistas, afastando-as das [ou 
retardando as] possibilidades de enfrentamento e superação dos desafios que se 
estabelecem na vida social e familiar. Em outras palavras, somente acrescentam 
prejuízos maiores que o próprio consumo das bebidas alcoólicas.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/Aids. 
A política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e 
outras Drogas. 2.ed. rev. ampl. Brasília, 2004.

2. Kaplan, HI., Sadock BJ. Compêndio de Psiquiatria Dinâmica. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1984.

3. Novaes C, Melo NR, Bronstein MD, Zilberman ML. Impacto do alcoolismo em 
mulheres: repercussões clínicas. Rev Psiq Clín. 2000; 27(1):16-21. 

4. Gitlow SE, Peyser HS. Alcoolismo: um guia prático de tratamento. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1991.

5. Uchôa R. Em debate: consumo de drogas, lazer e comportamentos de risco entre 
jovens. In: Silva GL Organizador. Adolescência, drogas e violência: proteger é 
preciso. Recife: Bagaço, 2008.

6. Pala B. Il consumo alcolico femminile tra ricerca di parità e aumento del rischio: 
quale prevenzione? Ann Ist Super Sanità. 2004; 40(1):411-46.

7. Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 
GREA/IPQ/ACFMUSP. I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco 
e Outras Drogas entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras. Organizado por: 
Andrade AG, Duarte PCAV, Oliveira LG. Brasília: Senad; 2010. 

8. Oliveira ZLC. Porto Alegre: aqui as mulheres não se escondem. Mulher Trab. 
2002; 2:159-69.

9. Jardim SRM. Gênero e educação: abordagens e concepções em dissertações de 
mestrado no Estado de São Paulo (Pós-graduação em Educação). São Carlos: 
UFSCAR, 2003. 

10. Strey MN, Jacques MGC. Psicologia social contemporânea: gênero. Petrópolis: 
Vozes, 2000.

11. Babor TF, Caetano R, Caswell S, Edwards G, Giesbrecht N, Graham K. Alcohol: 
no ordinary commodity. Research and public policy. Oxford: Oxford University 
Press, 2003.

12. Andrade AG, Anthony JC, Silveira CM. Álcool e suas consequências: uma abor-
dagem multiconceitual. Barueri: Minha Editora, 2009. 

13. Hurtado AMM. Alcoholismo femenino: problemática social. La Ventana. 2002; 
16:78-95.

14. Zilberman ML. Alcoolismo feminino. Apresentação em Power-Point. São Paulo, 
2005. [Acesso em: 12 maio 2011]. Disponível em: <http://www.abead.com.br>. 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO   I  75
     

15. Neves DP. Alcoolismo: acusação ou diagnóstico? Cad Saúde Públ. 2004; 20(1):7-
14.

16. Hochgraf PB. Alcoolismo feminino: comparação de características sócio-demo-
gráficas e padrão de evolução entre homens e mulheres alcoolistas. Tese. [Douto-
rado] São Paulo: Universidade de São Paulo; 1995.

17. Nóbrega MPS, Oliveira EM. Mulheres usuárias de álcool: análise qualitativa. 
Rev. Saúde Públi. 2005; 39(5):816-23.

18. Sodelli MA. Abordagem proibicionista em desconstrução: compreensão fenome-
nológica existencial do uso de drogas. In: O Desafio da drogadicção na sociedade 
contemporânea.  Ciên. Saúde Colet. 2010; 15(3):637-44.

19. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6. ed. 
São Paulo: Hucitec, 1999.

20. Edwards G, Marshall E, Cook CCH. O tratamento do alcoolismo. Um guia para 
profissionais de saúde. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

21. Bauer J. O Alcoolismo e as mulheres: contexto e psicologia. São Paulo: Cultrix, 
2004.

22. Silva MGB. O pensar e o agir das mulheres assistidas em um Centro de Atenção 
Psicossocial de Álcool e outras Drogas: alcoolismo feminino e o caminho para a 
recuperação. [Dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães, 2012.  

23. Pillon SC, Luiz MAV. Modelos explicativos para o uso de álcool e drogas e a prá-
tica da enfermagem. Rev Lat Amer Enferm. 2004; 12(4):676-82. 



76  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

4
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA 
QUALIDADE DA ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EM MUNICÍPIO DO 
AGRESTE DE PERNAMBUCO: 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA E 
CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS

Antônio Augusto Vieira de Aragão 
André Monteiro Costa 

Henrique Fernandes da Câmara Neto 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO   I  77
     

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO EM MUNICÍPIO DO AGRESTE DE

PERNAMBUCO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA E
CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS

RESUMO

Este trabalho avaliou o Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (Vigiágua) no município de Buíque, situado na região do Semi-Árido do 
Agreste pernambucano, caracterizou os Sistemas de Abastecimento de Água e as 
Soluções Alternativas Coletivas cadastrados no Programa. O trabalho tem sua relevância 
por não existirem estudos avaliativos inerentes ao Programa em municípios do interior 
do Estado de Pernambuco; e também pelo fato do Ministério da Saúde investir em ações 
do Vigiágua, que visam à qualificação de profissionais na área de Vigilância Ambiental 
e possibilitar uma análise crítica sobre o processo de implantação do Programa em nível 
municipal. A metodologia utilizada para identificar o grau de implantação do Programa 
foi a avaliação normativa. O resultado evidencia que a implantação do Vigiágua se 
encontra em nível insatisfatório, portanto, necessitando de uma maior operacionalização 
do Programa para alcançar seus objetivos.

Palavras chave: Qualidade da água, Vigilância, Avaliação de Programas e Projetos de 
Saúde, Abastecimento de Água, Análise da Água.

INTRODUÇÃO

Em 1992, foi assinada, em Havana, uma declaração para a proteção da 
qualidade da água, sendo instituído o Dia Interamericano da Água. Segundo 
a Declaração Universal dos Direitos da Água, “o direito à água, assim como o 
direito à vida, é um dos direitos fundamentais do ser humano, segundo o Artigo 
30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem”¹.

E as ações do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Vigiágua) estão inseridas na Vigilância em Saúde. Este 
tem por objetivo principal garantir à população o acesso à água com qualidade 
compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação, como 
uma ação para a promoção da saúde. O seu campo de atuação aborda todas e 
quaisquer formas de abastecimento de água coletivas ou individuais na área 
urbana e rural, de gestão pública ou privada². 

O Semi-Árido Brasileiro é um dos maiores do planeta, em extensão, 
abrangendo o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões 
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da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí e uma parte do sudeste do Maranhão³. Por ser uma região sujeita a período 
crítico e de estiagem prolongada, a Região Nordeste do Brasil vem sendo objeto 
de importantes estudos, principalmente nos anos em que ocorre o fenômeno 
“El Niño”, quando o clima se modifica, intensificando ainda mais a seca nessa 
região4.    

Como os demais recursos da biosfera, a água, além de ser finita, apresenta 
uma tendência para um futuro quadro de escassez. Este cenário leva à necessidade 
de ações urgentes de preservação e conservação de sua quantidade e qualidade. 
No Brasil, a Lei nº 9.433/1997, lei das águas, dispõe sobre a política nacional de 
recursos hídricos, define que a água é um bem de domínio público, constituindo 
um recurso natural limitado, dotado de valor econômico5. 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), os grandes desafios da saúde 
ainda são, principalmente, as hepatites, a malária, a febre amarela, a cólera, a 
esquistossomose, a dengue. Por essa lista, percebe-se a importância que ainda 
há nas doenças de veiculação hídrica ou que tenham como elo importante da 
cadeia o ambiente, entendendo-se que não há como combater essas enfermidades 
deixando de lado as populações rurais, onde a adequada captação e o uso da 
água são mais negligenciados do que nos grandes centros urbanos6. 

É importante ressaltar as Doenças Relacionadas ao Saneamento 
Ambiental Inadequado (DRSAI). Segundo Costa el al. 7, os óbitos por DRSAI 
vêm apresentando tendência de declínio, embora com oscilações importantes, 
como o aumento de óbitos por diarreia, em 1998. Isto se deve ao incremento de 
casos em todos os estados do Nordeste do Brasil entre os anos de 1996 e 2000. 
Os autores observaram que o registro de óbitos no país apresenta problemas 
relativos à qualidade dos dados, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) no Brasil, o conceito de atual 
de saúde, tem início na Constituição Federal (CF) de 1988, através do Art. 
196, que define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e agravos, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação8. 

Portanto, o objetivo deste artigo é avaliar o grau de implantação do 
Vigiágua no município de Buíque - Pernambuco. E os objetivos específicos 
são: Caracterizar os Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) para consumo 
humano e as Soluções Alternativas Coletivas (SACs) de água para consumo 
humano do Município, cadastrados no Programa Vigiágua; descrever a 
estrutura, o processo e o resultado do Vigiágua; e estimar o grau de implantação 
do Vigiágua.

O conceito de saúde foi ampliado na CF de 1988, e a Lei nº 8.080, de 
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1990, significou a institucionalização da vigilância em uma perspectiva 
mais abrangente, mantendo separadas a vigilância sanitária e a vigilância 
epidemiológica, e incluindo, entre as suas competências, a vigilância de 
produtos, serviços, dos ambientes e dos processos de trabalho, através de 
execução direta ou mediante a participação de outros setores8.

A Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VQACH) 
é composta pelas ações de controle e vigilância, e deve-se salientar que têm 
sido extremamente tímidas. Muitos municípios e localidades não dispõem de 
pessoal e de laboratórios capazes de realizar o monitoramento do manancial ao 
sistema de distribuição, tendo, até mesmo, dificuldade em cumprir as exigências 
da Portaria MS nº 36, de 19902. 

Os SAAs são definidos como toda instalação composta por um conjunto 
de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição 
canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder 
público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão. Podem 
ser sistemas isolados, aqueles que abastecem um único município: “sistema que 
abastece um bairro, um setor ou uma localidade”; ou Sistemas Integrados, que 
abastecem vários municípios: “quando mais de uma unidade produtora abastece 
um único município, bairro, setor ou localidade”.

 E as SACs são definidas como toda modalidade de abastecimento coletivo 
de água distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre outras, 
fonte, poços ou chafarizes comunitários, distribuição por veículo transportador, 
instalações condominiais horizontal e vertical. Podem ser providas ou 
desprovidas de distribuição por rede. As soluções desprovidas de distribuição 
por rede, em geral, encontram-se associadas a fontes, poços ou chafarizes 
comunitários e distribuição por veículo transportador (caminhão, carroça). 

Com o reordenamento institucional ocorrido a partir do início da década 
de 1980, surgiram novos marcos legais que fornecem substrato jurídico às ações 
de VQACH por parte do MS (Quadro 1). Assim, para o desenvolvimento do 
Vigiágua é importante dispor de um banco de dados que alimente um sistema de 
informações capaz de fornecer subsídios à definição de diretrizes gerais, ações 
de planejamento, alocação de recursos e avaliação. Então, torna-se necessário 
definir indicadores de VQACH, incluindo indicadores da qualidade desta e de 
caracterização do abastecimento/consumo2.

O Vigiágua possui um Sistema de Informação de VQACH (Siságua), 
tem como finalidade, coletar e fornecer informações sobre qualidade da água. 
Informações que devem ser processadas, estabelecendo correlação entre as 
informações ambientais e epidemiológicas, identificando os problemas, assim 
como as causas e as respectivas medidas corretivas pertinentes. O Sistema 
de Informações Siságua foi criado em fevereiro de 2000, e tem por objetivo 
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“coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente de forma a 
produzir informações necessárias à prática da VQACH por parte das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde, de acordo com a legislação vigente”9.

O gerenciamento do sistema segue a hierarquia do SUS de forma 
descentralizada. Sua estrutura é composta de três módulos: Módulo de Cadastro 
dos Tipos de Abastecimento, Módulo do Controle e Módulo da VQACH10. 

     Quadro 1: Marco Legal do Programa Vigiágua

    Fonte: Aragão21
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O Módulo de Cadastro consta de informações a respeito das principais 
características técnicas de cada sistema. É composto por informações sobre 
forma de abastecimento, localização do sistema, data em que foi cadastrado, 
manancial que abastece o sistema, localidade e população atendida. 

O Módulo de Controle apresenta os resultados das análises provenientes 
do serviço de controle de qualidade da água desenvolvido pela empresa 
concessionária de água. São dados de qualidade de água da estação de tratamento 
e da rede de distribuição. Apresenta parâmetros de água bacteriológicos, físico-
químicos e informações sobre a intermitência do sistema, quebras e reclamações 
no sistema. 

O Módulo de Vigilância apresenta os resultados de análises de água 
realizados pelas secretarias municipais de saúde, tanto para os grandes sistemas 
públicos como para as soluções alternativas. A alimentação do sistema é feita 
exclusivamente pelas secretarias de saúde. As empresas concessionárias enviam 
seus dados para as secretarias que alimentam o sistema9.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada para realizar o estudo foi avaliativa, através da 
avaliação normativa. Segundo Contrandiopoulus et al.11, consiste em fazer um 
julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de 
seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este pode 
ser o resultado da aplicação de critérios e de normas (avaliação normativa). A 
partir das abordagens conceituais se necessita definir conceitos: A avaliação em 
saúde, no caso específico das políticas de saúde, vem ganhando uma centralidade 
nas organizações. As decisões necessárias para atender aos preceitos da 
universalidade de acesso, qualidade da atenção prestada e viabilidade econômica 
do SUS, são particularmente difíceis de tomar, pois envolvem um sistema de 
saúde complexo, grandes zonas de incerteza nas relações entre os problemas de 
saúde e as intervenções suscetíveis de resolvê-los e as expectativas crescentes da 
população12. 

À avaliação normativa cabe a noção mais tradicional de avaliação, sob a 
ideia de se julgar o cumprimento de normas prévias do plano. Donabedian13, 
descreve a condução desta avaliação em três grandes eixos: a avaliação de 
estrutura, de processo e de resultado. E estabelece o grau de implantação do 
programa, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os 
serviços (processo) e a apreciação dos resultados obtidos. 

A apreciação da Estrutura procura saber em que medida os recursos foram 
empregados de modo adequado para atingir os resultados esperados. Esta 
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apreciação deveria responder à perguntas do tipo: Estes recursos são suficientes 
para oferecer o leque completo dos serviços prestados? É geralmente neste tipo de 
apreciação que se apoiam os organismos de acreditação. 

A apreciação do Processo trata de saber em que nível os serviços são 
adequados para atingir os resultados esperados, e se faz comparando os 
serviços oferecidos pelo programa ou pela intervenção com critérios e normas 
predeterminadas em função dos resultados esperados. 

A apreciação do Resultado consiste em se perguntar se os resultados 
observados correspondem aos esperados; é feita comparando os índices dos 
resultados obtidos com critérios e com normas de resultados esperados. Para 
avaliá-los, deve-se geralmente empregar a pesquisa avaliativa11. 

E o Grau de Implantação é a contribuição das dimensões estrutura, processo 
e resultado, implantados no programa; estimado de forma ponderada; e o conceito 
de implantação refere-se à extensão da operacionalização de uma intervenção14.   

Esta pesquisa foi realizada no Município de Buíque – Pernambuco, nas 
áreas urbanas: na sede municipal e nas sedes dos Distritos do Carneiro, Catimbau, 
Tanque, Guanumbi e Amaro. Este município pertence à jurisdição da VI Gerência 
Regional de Saúde (VI Geres), pertencente à Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

O município está situado na Mesorregião do Agreste e na Microrregião do 
Vale do Ipanema. Apresenta extensão territorial de 1.273,6 km2 . Nele se situa a 
Aldeia Indígena Kapinawá. Limita-se com os municípios de Sertânia, Arcoverde, 
Águas Belas, Pedra e Tupanatinga15. Segundo dados do IBGE 16, a população do 
Município de Buíque é estimada em 51.990 hab., sendo que 21.121 habitantes 
residem na Zona Rural e 30.869 habitantes residem na Zona Urbana.

Quanto à Fonte de Dados, o estudo se desenvolveu com base de dados de 
Cadastro, Controle e Vigilância do Siságua do Programa Vigiágua; com dados de 
controle dos prestadores de serviço: Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa) e Cadastro da Prefeitura Municipal de Buíque (PMB), através da 
Secretaria Municipal de Obras (SMO), e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
por meio da Vigilância Sanitária (Visa) Municipal; e dados técnicos do Cadastro 
de Poços da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM)15.

Em relação às variáveis do estudo para caracterizar os SAAs e SACs, foram 
utilizados dados do Cadastro da SMO e do Siságua, com relação à Descrição do 
Manancial de Abastecimento, Descrição do Sistema de Abastecimento e Tipo de 
Suprimento. Para descrever a Estrutura, Processo e Resultado do Programa, foi 
elaborado um quadro para cada dimensão; onde foram expressos os indicadores, 
baseados no Quadro de Instrução Normativa. 

Quanto à análise de dados para cada dimensão de estrutura, de processo, e 
de resultado; foram estabelecidos pesos e valores absolutos para os indicadores, 
com valor relativo validado ao máximo, em comparação ao valor absoluto de 
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acordo com o grau de importância.
Equação para pontuação em relação ao resultado do grau implantação do 

programa: 
 

∑   ( [ Sp E x Peso E ]  +  [ Sp P x Peso P ]  + [ Sp R x Peso R ] )
GI ( T )     =      ____________________________________________
                                                                     10
Donde: 
G I ( T ) =  Grau de Implantação do Programa
Sp E = Soma da Pontuação do Valor Relativo do Subtotal 1 da Tabela da Estru-
tura
Sp P = Soma da Pontuação do Valor Relativo do Subtotal 2 da Tabela do Proces-
so 
Sp R = Soma da Pontuação do Valor Relativo do Subtotal 3 da Tabela do Resul-
tado 
Peso E / P / R = Peso da Estrutura (P = 3), do Processo (P = 3), e do Resultado (P 
= 4)
∑  =   Somatório

Conforme Souza (2005) e Oliveira (2010), o modelo de julgamento 
adaptado e adotado para classificar o grau de implantação do Programa Vigiágua, 
tem quatro níveis:

- Entre 9,00 pontos a 10,0 pontos: Excelente (Implantado);
- Entre 7,00 pontos a 8,99 pontos: Satisfatório;
- Entre 5,00 pontos a 6,99 pontos: Insatisfatório;
- Abaixo de 5,00 pontos: Crítico. 

A pesquisa utilizou todos os dados oriundos do Siságua; portanto, não foi 
necessário Parecer do Comitê de Ética do CPqAM (Fiocruz).

RESULTADOS

Em relação aos sistemas do estudo, verificou-se que, dos 9.701 domicílios 
particulares permanentes, 2.754 (28,4)% são abastecidos pela rede geral de 
água, 2.343 (24,2)% são atendidos por poços ou fontes naturais e 4.604 (47,5)% 
por outras formas de abastecimento. O município possui três SAAs; o SAA do 
Mulungu, sob responsabilidade da Compesa, que atende a uma população de 
25.000 hab.; o SAA Catimbau (1.000 hab.) e SAA Carneiro (900 hab.), e nove 
SACs, que, juntas, atendem a uma população de 3.080 hab. São as SACs dos 
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Distritos do Carneiro, Riachão, Catimbau, Guanumbi, e Amaro; e SACs da Vila 
São José, do Centro de Convivência de Idosos (CCI) , da Rua Cleto Campelo e 
da Rua Félix Paes de Azevedo; sob responsabilidade da PMB, através da SMO.

O SAA Mulungu (Compesa) fornece água para a população residente na 
área urbana da Sede do município e perímetro urbano dos Distritos Guanumbi 
e Tanque. A captação é realizada em manancial de água superficial. O SAA 
possui duas Estações de Tratamento de Água (ETAs), cada uma com capacidade 
máxima operacional de 50 L/s. É executada a etapa de tratamento convencional 
por desinfecção através de cloração. 

Os condutos são formados de circuitos ou anéis, que têm a disposição de anéis 
ou malhas, disposição esta muito mais empregada do que a de redes ramificadas. 
Diferentemente destas últimas, nas redes malhadas, graças á forma de circuitos, 
a interrupção do escoamento em qualquer trecho não necessariamente paralisa 
setores à jusante, pois o escoamento pode ocorrer segundo sentidos distintos 
aos condutos principais. Em relação à qualidade da água distribuída, as redes 
malhadas minimizam a possibilidade de redução significativa da concentração de 
cloro residual, em virtude da inexistência de pontas secas nas extremidades.

A captação do sistema é realizada em manancial de água superficial 
(barragem), a barragem do Mulungu tem capacidade de acumulação de 
1.280.953m3, porém, em 2011, suas margens apresentam-se atividades antrópicas.

O SAA Distrito Carneiro (SMO) fornece água para a população residente 
na área da Sede do Distrito. A captação é feita por 2 poços. A SMO não dispõe de 
dados da capacidade de tratamento, nem de vazão de operação da ETA em L/s, e 
o SAA encontra-se desativado. 

O SAA do Distrito do Catimbau (SMO) fornece água para a população da 
Sede do Distrito. A captação é feita através de um poço. A SMO não dispõe de 
dados da capacidade de tratamento e nem de vazão de operação da ETA. 

Observou-se que não é executada a etapa de tratamento convencional por 
desinfecção através de cloração. Quanto a caracterização das SACs (SMO), 
observou-se que todas as nove SACs têm seu fornecimento de água potável feito 
por chafariz, sem rede de distribuição, porém não é executada a etapa de tratamento 
convencional por desinfecção através de cloração; e as SAC do Riachão e do 
Amaro estão desativadas.

Para definir o grau de implantação do Vigiágua foram elaboradas tabelas 
para as Dimensões de Estrutura, Processo e Resultado.

A estrutura do Programa Vigiágua é formada pelos indicadores: equipe de 
recursos humanos, ambiente físico, recursos financeiros, insumos, equipamentos 
e material de consumo; aos quais foram atribuídos pesos, valores absolutos e 
valores relativos de acordo com o grau de importância, atribuindo um subtotal 1 
de 7,69 pontos, em que atingiu o nível satisfatório (Tabela 1). 
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        Tabela 1 – Estrutura do Programa Vigiágua no município de Buíque

        Fonte: Aragão 21
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Pode se observar que quase todos os indicadores estão sendo cumpridos, 
porém ainda estão faltando insumos, tais como: reagentes colilert para análise 
de coliformes, e equipamentos importantes como: GPS , veículo, autoclave, luz 
ultravioleta e turbidímetro.

A dimensão Processo do Vigiágua é formada pelos indicadores: 
Cadastramento dos SAA e SAC, Alimentação do Siságua, Monitoramento dos 
SAA e SAC, e Análises Laboratoriais; aos quais foram atribuídos pesos, valores 
absolutos e valores relativos de acordo com o grau de importância, atribuindo 
um Subtotal2 de 1,73 pontos, onde atingiu o Nível Crítico (Tabela 2). 

Verificou-se que nenhum dos indicadores está sendo cumprido, e o mais 
grave é a não alimentação do Sistema de Informações Siságua, pois ficou com 
valor relativo igual a zero, o que acarreta em comprometimento do nível da 
Dimensão Resultado.

A Dimensão Resultado do Vigiágua é formada pelos indicadores: 
Cumprimento de Metas da Vigilância dos SAA e SAC, e Cumprimento de 
Metas do Vigiágua; aos quais foram atribuídos pesos, valores absolutos e 
valores relativos de acordo com o grau de importância, atribuindo um Subtotal 
3 de 5,56 pontos, onde atingiu o Nível Insatisfatório (Tabela 3). Verificou-se 
que os indicadores não estão sendo cumpridos efetivamente, principalmente, o 
Indicador de Metas do Vigiágua.

Na Tabela 4, após ponderação dos valores relativos atribuídos a cada 
dimensão: a Estrutura foi classificada como Satisfatória (7,69 pontos); o 
Processo foi classificado como Crítico (1,73 pontos);  o Resultado ficou como 
Insatisfatório (5,56 pontos); o Grau de Implantação do Vigiágua no município 
foi classificado como Insatisfatório (5,05 pontos).
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        Tabela 2 - Processo do Programa Vigiágua no município de Buíque

     Fonte: Aragão 21
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       Tabela 3 - Resultado do Programa Vigiágua no município de Buíque

      Fonte: Produção de Aragão 21

       Tabela 4 - Grau de Implantação do Programa Vigiágua no município de Buíque

        Fonte: Produção de Aragão 21

Nunca este tipo de avaliação foi realizado em nível municipal; até mesmo, 
em nível estadual (VI Geres), se verificou a necessidade desta intervenção. 
Além disso, é importante salientar que muito provavelmente, quanto mais uma 
avaliação for bem-sucedida, mais ela abrirá caminhos para novas perguntas. Ela 
semeia dúvidas, sem ter condições de dar todas as respostas e não pode nunca 
terminar realmente, devendo ser vista como uma atividade dinâmica no tempo, 
apelando para atores numerosos, utilizando métodos diversos e envolvendo 
competências variadas12.

Partindo do contexto de que o Programa Vigiágua no município, 
anteriormente não estava implantado, foi necessário se averiguar em que nível 
de operacionalização estava o seu grau de implantação. O grau de implantação 
é a contribuição das três dimensões – Estrutura, Processo e Resultado - 
verdadeiramente implantados no programa; estimado de forma ponderada; e o 
conceito de implantação refere-se à extensão da operacionalização adequada de 
uma intervenção14.

A partir deste estudo, se verificou, por meio de Avaliação, que o Programa 
Vigiágua no Município de Buíque, ainda está em nível Insatisfatório.
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Observou-se que as ações desenvolvidas pelo município, quanto à 
capacidade instalada, tentam se adequar, para que haja uma operacionalização 
nas ações de vigilância. No entanto, a implantação de programas desta 
magnitude não depende apenas de recursos financeiros, pois envolve outros 
tipos de enfrentamento, a exemplo da rotatividade de profissionais e gestores 
no âmbito municipal. A abrangência das ações a serem desenvolvidas em cada 
esfera do setor saúde dependerá da capacidade instalada e da disponibilidade de 
recursos humanos e materiais (pessoal qualificado, infraestrutura de laboratório, 
recursos de informática, nível de consolidação dos serviços de vigilância etc.); 
isso é principalmente válido para o município, que é ao mesmo tempo a ponta 
do sistema de saúde na operacionalização das ações de vigilância é a porta de 
entrada do fluxo de informações17.

Conforme determinação da SES de Pernambuco, Secretaria Executiva de 
Vigilância em Saúde, através da Diretoria Geral de Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental (DGVEA), por Nota Técnica (NT) de 2009 da PAVS (Programação 
Pactuada de Vigilância em Saúde), que orienta sobre as metas do Vigiágua, durante 
pactuações realizadas nas Gerências Regionais de Saúde com representantes 
da Vigilância em Saúde dos municípios surgiram questionamentos acerca da 
pactuação das ações do Vigiágua, no ano de 2009, em relação aos parâmetros de 
turbidez e pesquisa de coliformes na água de consumo humano, afirmando não 
ser possível o cumprimento das metas sugeridas pela Área Técnica do Vigiágua/
Nível Central.

Dessa forma, pode-se pensar em uma organização das ações inerentes 
à VQACH, as quais, em função de sua complexidade, seriam desenvolvidas 
no âmbito do Estado e/ou do Município.17  Observou-se que, em relação à 
Dimensão Estrutura, o seu nível se encontra como Satisfatório; e na SMS existe 
um ponto de grande importância, que é a não existência de uma Diretoria de 
Saúde Ambiental, ficando toda a responsabilidade pela efetivação das ações do 
Vigiágua para a Diretoria de Visa Municipal, esta Diretoria tem um quadro de 
recursos humanos reduzido, capacitado de forma incipiente e não atualizado de 
forma adequada e contínua por parte da SES, através de cursos. Desta forma, 
as ações sob sua responsabilidade são exercidas de forma precária e, mesmo 
diante de todos os esforços, é evidente que não se pode esperar a cobertura do 
Programa em curto prazo.

No município em tela, através da SMS, isto foi verificado in loco. 
Considerações como esta não ignoram que, em algum momento de estruturação 
do Programa de VQACH, muitas vezes, principalmente na ponta do sistema, o 
exercício prático das “diversas esferas da vigilância” será indissociável1.

Portanto, o já detalhado Programa de VQACH tem por objetivo geral 
desenvolver ações de VSA, relacionada à VQACH, que garantam à população 
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o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão 
de potabilidade estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde; 
faltando apenas operacionalizar o seu Sistema Siságua, principalmente em 
municípios de pequeno porte, como é o caso do município de Buíque.

Para o desenvolvimento do programa de VQACH, é importante dispor de 
um banco de dados que alimente um sistema de informações capaz de fornecer 
subsídios à definição de diretrizes gerais, ações de planejamento, alocação de 
recursos e avaliação de desempenho2.

No município de Buíque, isto começa a se verificar, através das ações do 
Programa Vigiágua,  implementadas desde o início do ano de 2010, com apoio 
da SMS, por meio da Vigilância Sanitária (Visa) municipal que colabora com os 
recursos humanos, e através da construção do Laboratório de Análises de Água 
em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa)18.

Para que o Programa Vigiágua se tornasse operacionalizado no município, 
em relação à Dimensão Processo, tornou-se então necessário definir indicadores 
de VQACH, incluindo indicadores da qualidade da água e de caracterização 
do abastecimento/consumo de água.1 Ainda em relação ao Processo, foi feita 
uma proposta de classificação de ações de VQACH, de acordo com seu grau de 
complexidade, adaptado da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas): Nível 
I- medições de cloro residual livre e pH na rede de distribuição dos SAAs e das 
SACs; Nível II- Procedimentos realizados no Nível I; Cadastro dos SAAs e das 
SACs administrados pelo setor público; e realização de análises bacteriológicas 
dos SAAs e SACs de forma sistemática. Neste caso, é apresentado um exemplo 
para a implementação de um programa de VQACH19.

No município de Buíque começou a se confirmar através das ações do 
Programa de VQACH, que têm sido implementadas desde o início de 2010, 
com apoio da SMS, por meio da Diretoria de Visa municipal, que colabora 
com os recursos humanos e ações tais como o monitoramento, que é importante 
inclusive em outros estudos futuros e deveria incluir indicadores sobre a 
qualidade da coleta da água. Também deveria alimentar o Siságua e através de 
inspeções sanitárias sistemáticas, embora sejam ações de baixa complexidade.

O Siságua constitui um importante instrumento para as ações de VQACH, 
fornecendo informações sobre os SAAs e as SACs, indispensáveis para a 
definição de estratégias de ações preventivas e corretivas dos mesmos. Para a 
execução das medidas propostas, se prevê ações integradas com outros setores e 
instituições, tais como a Secretaria de Estado para Assuntos de Meio Ambiente 
e Comitês de Bacias Hidrográficas20.

O Siságua é um Sistema de Informações em que as mesmas devem 
ser tratadas adequadamente, com um bom processo de armazenamento e de 
recuperação, e atualização dos registros de forma frequente para a boa atuação 
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da vigilância. As informações devem ser apresentadas em forma fácil de 
serem analisadas por tomadores de decisão e comunidade em geral, devendo 
estar disponíveis para a consulta.  A geração de boletins periódicos constitui 
importante medida para socializar as informações e fortalecer as ações de 
vigilância, com vistas à definição de medidas de prevenção e controle18.

Durante a avaliação se constatou um ponto de grande importância com 
relação ao Siságua: a falta de conexão de internet no computador da Diretoria 
de Visa Municipal. Quando se precisa utilizar computador para alimentar o 
Sistema, tem que solicitar a outra Diretoria da Secretaria Municipal de Saúde, 
a qual, embora conectada, não é de boa qualidade. Esta é uma das dificuldades 
para adesão às práticas do Siságua no âmbito municipal, acarretando um serviço 
abaixo dos requisitos mínimos necessários para um bom funcionamento.

Estas dificuldades comprometem seriamente a implantação do Programa 
Vigiágua, porque a dimensão estrutura ainda não está totalmente concluída e, 
consequentemente, o nível da dimensão processo que se encontra como Crítico, 
fica comprometido, porque os serviços não são adequados. Assim sendo, não se 
consegue atingir os objetivos esperados na dimensão Resultados.

Em pesquisa para avaliação do Siságua, Câmara et al.9, observaram 
que o mesmo ainda se encontra na forma incipiente, apresentando grandes 
problemas, citados no referencial teórico deste estudo. Da maneira como está 
funcionando, torna-se impossível obter um diagnóstico sobre qualquer sistema 
de abastecimento no País. “Outro problema que precisa ser enfrentado pelo MS 
é a sua permissão para divulgação pública das informações do Siságua, que 
ainda é restrita ao MS e à SES”9.

Neste contexto, vale evidenciar a perspicácia de Câmara et al.9, que 
detectaram na íntegra, os problemas crônicos no  Siságua que comprometem 
diretamente a implantação do Programa Vigiágua, e que perduram até hoje 
(2011); sete anos após a sua pesquisa, o que se verificou durante a pesquisa de 
campo para a coleta de dados do Siságua, realizada no município de Buíque, foi 
que os problemas continuam praticamente os mesmos.

Resumindo, foi averiguado que,  em Buíque, o Vigiágua não possui um 
Sistema Siságua eficiente e eficaz; como este é um dos pontos principais em 
relação à Dimensão Processo e para a efetiva implantação do Vigiágua, os 
resultados finalísticos almejados não puderam ser alcançados em sua plenitude. 
Comprovando esta afirmativa, a Dimensão Processo: se encontra em nível 
Crítico; e a Dimensão Resultado se apresenta Insatisfatória.

Observou-se, ao longo do estudo, que a articulação política foi um ponto 
forte no processo de implantação do Vigiágua. Denis e Champagne14 sugerem que 
as dificuldades ligadas à implantação de programas não dependem da ineficácia 
do processo de planejamento ou do sistema de controle, mas dos interesses 
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particulares dos atores influentes na organização, ao discutirem o contexto 
organizacional e sua influência na implantação de programas. Neste sentido, 
foram fundamentais as iniciativas do Vigiágua desenvolvido no município para 
agregar as instituições estratégicas. Dentre as várias articulações, destacam-
se as realizadas com as gestões estaduais e municipais (Secretarias de Saúde, 
Gerências Regionais de Saúde e Funasa), para implantação do Vigiágua em 
nível municipal.

Ressalta-se que este estudo utilizou a Portaria MS nº 518/2004, como 
referência para parâmetros de potabilidade, bem como para outros parâmetros 
relativos à água para consumo humano, pois os dados utilizados, foram aqueles 
consolidados pela PMB, através da SMS, por meio da Diretoria de Vigilância 
Sanitária, durante o período de 10 de janeiro a 10 de dezembro de 2011. 
Portanto, durante a coleta de dados deste estudo não foi possível utilizar como 
referência a Portaria MS nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, porque a mesma 
ainda não tinha entrado em vigor, mesmo conhecendo as determinações desta 
nova Portaria, que iria revogar a Portaria nº 518/200421, não possível utilizá-la 
antes de sua vigência oficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em referência ao SAA Mulungu, foi verificado que o mesmo cumpre as 
normas técnicas em vigor, conforme dispõe a Portaria nº 518/2004, desde a 
captação da água até o terminal da rede de distribuição, bem como em relação 
ao tratamento da água. Porém, com relação ao seu manancial superficial, onde 
ocorre a captação do Sistema de Abastecimento, está ocorrendo uma intensiva 
degradação antrópica nas suas margens, o que está em desacordo com a 
Resolução nº 357/2004 do Conama. 

Quanto aos SAA e SAC sob a responsabilidade da SMO, foi confirmado 
que os mesmos não estão cumprindo as normas técnicas em vigor, conforme 
dispõe a Portaria nº 518/2004, tanto em relação ao tratamento da água do 
Sistema de distribuição, quanto à captação até o terminal de distribuição.

O Vigiágua, no Município de Buíque, quanto ao seu Grau de Implantação, 
está classificado como Insatisfatório. Em relação à Estrutura, no que tange aos 
recursos empregados e sua organização, embora em condição razoável, mas 
ainda faltando equipamentos importantes, apresenta-se em condição Satisfatória. 
Quanto ao Processo, no que refere aos serviços produzidos, se encontra em nível 
Crítico. Porém em relação ao Siságua, verificou-se que, por não estar implantado 
e operacional, fica comprometendo seriamente a apreciação dos resultados 
obtidos. No que diz respeito ao Resultado, foi verificado que se encontra em 
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nível Insatisfatório, porque vários dos seus indicadores selecionados são de 
Metas do Vigiágua. 

Para que as ações do Programa sejam efetivadas, recomenda-se que os 
SAAs do Distrito Carneiro e Catimbau, e todas as nove SACs, com distribuição 
de água através de chafariz (SMO), devem imediatamente passar a executar o 
tratamento das suas águas por desinfecção através de cloração, conforme dispõe 
a Port. nº 518. O SAA (Compesa) precisa providenciar um Termo de Ajustes 
de Conduta (TAC), junto à SMS e SMA, para que sejam tomadas medidas 
corretivas com relação ao seu manancial, conforme dispõe a Resolução nº 357 
do Conama.

Quanto à VSA municipal, especificamente a vigilância da qualidade 
da água, é necessário rever suas práticas frente às disposições da Portaria nº 
518/2004. Em relação à Estrutura: a SMS precisa ordenar melhor as ações na 
área para aquisição de equipamentos e insumos para o Vigiágua. Dentre elas, 
a contratação temporária ou através de concurso público, e o treinamento de 
funcionários para solucionar o problema da regularidade das ações de VSA. 

Quanto ao Processo: Em relação às análises laboratoriais, há necessidade 
de um responsável para o laboratório, e de regularidade nas análises de água. No 
monitoramento, é importante ter regularidade na coleta, processo e interpretação 
de resultados das águas provindas dos SAA e SAC. E é necessário dar atenção 
às informações sobre a qualidade da água do manancial. 

Quanto ao Resultado: A qualidade bacteriológica da água dos SAAs e das 
SACs (PMB), é muitas vezes imprópria para consumo humano, necessitando 
de ações corretivas imediatas pela SMO. Referente ao teste de turbidez, 
recomenda-se a implantação imediata deste tipo de ação, em nível municipal; 
cloro residual, cobertura do abastecimento, tratamento da água e regularidade. 
A SMO precisa se adequar às normas da Portaria nº 518. Por outro lado, a SMS 
precisa indicar um responsável para alimentar o Siságua.
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MORBI-MORTALIDADE DE AGRAVOS RELACIONADOS AO 
TRABALHO EM PERNAMBUCO DE 2007 A 2010

RESUMO

No Brasil, as doenças profissionais constituem hoje um grave problema de saúde 
pública. É evidente a precariedade das informações disponíveis, sendo a principal fonte 
de dados o Instituto Nacional de Seguro Social, que refere apenas as doenças registradas 
e ocorridas entre os trabalhadores segurados, representando menos da metade da 
população economicamente ativa do país. O presente estudo teve como objetivo conhecer 
a ocorrência dos agravos relacionados ao trabalho (ART), identificando sua distribuição 
geográfica e a subnotificação de óbitos, no Estado de Pernambuco, no período de 2007 a 
2010. Para isso, foi realizado um estudo exploratório de base populacional. A população 
do estudo foi representada pelo universo de casos de ARTs notificados no Sistema de 
informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) e dos óbitos por ARTs notificados no 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período especificado. Para análise da 
distribuição espacial da morbi-mortalidade dos ARTs, segundo o Centro de Referência 
à Saúde do Trabalhador e a Regional de Saúde de abrangência dos municípios de 
Pernambuco foi utilizado o Terra View. Para resgatar dados referentes ao óbito, foi 
realizado o relacionamento (linkage) entre esses dois bancos de dados. Os ARTs com 
maiores proporções de casos notificados no Sinan Net foram: Acidentes de trabalho 
com exposição a material biológico (36,3%) ; Intoxicação Exógena (24%) e Acidente 
de Trabalho Grave (19,4%). O sexo mais acometido foi o masculino e a faixa etária de 
20 a 34 anos. Foram recuperados 978 óbitos, através do relacionamento (“mesh”) dos 
bancos de dados. O estudo mostra a relevância da notificação dos ART no Sinan Net e 
SIM e auxilia no direcionamento de ações para reverter esse cenário, envolvendo todos 
os atores sociais necessários, almejando eliminar ou atenuar a exposição do trabalhador 
aos agentes de riscos, viabilizar o diagnóstico e tratamento adequado, bem como 
melhorar as condições de trabalho.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Sistema de Informação. Vigilância 
Epidemiológica.

INTRODUÇÃO

Os agravos à saúde do trabalhador há muito vêm sendo objeto de avaliação 
e estudo. Várias são as alterações que foram incorporadas nos processos 
produtivos. No entanto, as consequências advindas do seu viver/laborar/adoecer 
permanecem atuais e presentes1. 

O desenvolvimento atual do processo de trabalho é consequência das 
intensas e profundas transformações das relações sociais, econômicas e políticas 
pelas quais passou o mundo no último século. No Brasil, em particular, esta 
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questão merece especial atenção em função dos inúmeros avanços tecnológicos, 
acarretando significativas alterações na área da saúde e segurança do trabalho2.

Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
ocorrem anualmente, no mundo, cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, 
além de aproximadamente 160 milhões de casos de doenças ocupacionais. Essas 
ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB mundial. Segundo estimativa da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), na América Latina apenas 1% a 4% das 
doenças do trabalho são notificadas3.

No Brasil, em 2009, ocorreu cerca de uma  morte a cada 3,5 horas, 
motivada pelo risco decorrente dos fatores ambientais do trabalho e ainda cerca 
de 83 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos, a cada uma hora na jornada 
diária. Foi observado, nesse ano, uma média de 43 trabalhadores/dia que não 
mais retornaram ao trabalho devido a invalidez ou morte. Considerando-se, 
exclusivamente, o pagamento feito pelo Instituto Ncional de Seguridade Social 
(INSS) em 2009 dos benefícios devido a acidentes e doenças do trabalho, 
somado ao pagamento das aposentadorias especiais decorrentes das condições 
ambientais do trabalho, encontra-se um valor da ordem de R$ 14,2 bilhões/ano. 
Adicionando-se despesas como o custo operacional do INSS e aquelas na área 
da saúde e afins, o Brasil tem um custo  que atinge a ordem de R$ 56,8 bilhões4.

Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e outubro de 2011, pelo 
menos 40.779 trabalhadores foram vítimas de acidentes graves de trabalho, das 
quais 1.143 morreram. Esse número é 10% maior do que o de igual período 
do ano anterior (37.035). Os dados do Ministério englobam trabalhadores de 
diversos setores de atividade, mas se referem apenas aos atendimentos na rede 
de serviços de saúde credenciada do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan)5.

Os Sistemas de Informações em Saúde (SIS) e o registro rotineiro de 
dados provenientes da produção de serviços são importantes fontes para a 
vigilância. O acesso a essas bases de dados tem sido facilitado pelo uso da 
tecnologia da informação na área de saúde. Ou seja, o uso dessas bases, pela 
técnica da compatibilização das informações oriundas de diversas fontes, tem 
sido utilizado no aprimoramento da qualidade dos registros6.

A construção isolada da saúde do trabalhador no sistema de saúde, 
acrescida da fragmentação das áreas de vigilância em saúde e da ausência de 
priorização das questões de saúde e ambiente tem contribuído para o atraso 
de mecanismos que propiciem a instalação da vigilância epidemiológica em 
saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição de uma 
equipe de vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador é uma estratégia 
fundamental para articulação das ações de vigilância dos ambientes e da 
assistência7.
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O Sinan é o principal SIS para registro da morbidade por doenças de 
notificação; entretanto os registros de casos de doenças podem ser encontrados 
em diversos Sistemas de Informação e não constarem no Sinan. O Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM), responsável pelo registro de todos os óbitos 
ocorridos no País, é outro Sistema de Informação onde existem variáveis de 
identificação do indivíduo e que podem contribuir com os estudos de morbidade 
e mortalidade8.

A saúde do trabalhador em Pernambuco começou a ser estruturada 
legalmente a partir da publicação da Portaria nº 942, de 14 de dezembro de 
1994, do Secretário Estadual de Saúde. Tinha, entre outras atribuições, definir 
as condições para proporcionar assistência à saúde do trabalhador, mediante a 
criação dos Centros de Referência à Saúde do Trabalhador (Cerest), de modo a 
adequar a rede pública para atendimento às doenças ocupacionais e acidentes 
do trabalho. No início, o Programa de Saúde do Trabalhador do SUS/PE contou 
com a participação da equipe multidisciplinar da Diretoria de Epidemiologia 
e Vigilância Sanitária (Dievis) e da Diretoria de Assistência a Saúde (DAS), 
centrais sindicais, Federação de Trabalho Agrícola de Pernambuco (Fetape) e 
instituições públicas que tinham interface com a saúde do trabalhador. Importante 
notar que a referida Portaria delegava aos municípios a gestão de saúde do 
trabalhador, de acordo com a sua condição no processo de municipalização.

Atualmente, a saúde do trabalhador no Estado de Pernambuco conta 
com uma Gerência Estadual de Atenção à Saúde do Trabalhador (Geast), uma 
Coordenação Estadual do Cerest, oito Cerest Regionais e um Estadual e 32 
Unidades Sentinelas .

Desde 2007, a distribuição dos Cerest contemplou todos os municípios do 
Estado ficando assim definidos Figura 1:

A organização estabelecida para os serviços de saúde vinculados ao SUS 
que, em Pernambuco, até maio de 2011 possuía 11 Regionais de Saúde, pode 
ser observada na Figura 2:
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          Figura 1 - Distribuição dos municípios do Estado de Pernambuco segundo Cerest

            Fonte: Pernambuco. Secretaria Estadual de Saúde9              

         Figura 2 - Distribuição dos municípios do Estado de Pernambuco, segundo a 
Regional de Saúde.

             Fonte: Elaborado pelos autores.

            I REGIONAL- RECIFE           II REGIONAL-LIMOEIRO         III REGIONAL- PALMARES          IV REGIONAL-CARUARU

            V REGIONAL- GARANHUNS        VI REGIONAL- ARCOVERDE          VII REGIONAL-SALGUEIRO
 
            VII REGIONAL PETROLINA           X REGIONAL- OURICURI           X REGIONAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA             

            XI REGIONAL- SERRA TALHADA       

Percebe-se, portanto, que a organização da Saúde do Trabalhador não 
obedeceu essa distribuição.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi do tipo exploratório, de base populacional. A população do 
estudo foi representada pelo universo de casos de ART notificados no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) e dos óbitos por ART 
notificados no SIM, no período de 2007 a 2010. 

Os dados contidos nos arquivos DBF dos agravos relacionados ao trabalho 
do Sinan Net Estadual foram explorados após conversão, utilizando o software 
Tabwin, versão 3.4. Foi criado um arquivo de conversão dos Cerests, de acordo 
com a composição de cada um deles, segundo os municípios de abrangência, 
no Estado. Para cada base de dados dos agravos relacionados ao trabalho foi 
realizada alteração no arquivo DEF para que o aplicativo pudesse tabular os 
dados por Cerest.

Foi realizado um relacionamento (linkage) entre os bancos de dados do 
Sinan Net  e do SIM, com o propósito de resgatar dados referentes ao óbito. 
Os dados foram processados em sistema de linkage específico, o RecLink 
III, desenvolvido por Kenneth Rochel de Camargo Jr. e Cláudia Medina 
Coeli. 

Para o cálculo de Razão de Proporção dos ARTs foram utilizados como 
referências o primeiro e último ano do estudo. 

Para a Análise de Tendência Temporal dos ARTs, foram estimados modelos 
de regressão linear simples, definidos como: Y = a + b ano, sendo a o coeficiente 
médio no período analisado e b o incremento (acréscimo ou decréscimo) médio 
no período. O R2 (Coeficiente de Determinação) corresponde à mensuração da 
força de relação linear. As conclusões foram baseadas no intervalo de confiança 
de 95%.

Os cálculos do Odds ratio (OR), Risco Relativo e p-valor foram realizados 
com o auxílio do software EPI-Info 2000 e utilizou-se o sexo masculino como 
referência de exposição. Para a espacialização da morbi-mortalidade por 
Regional de Saúde e Cerest, foi utilizado o software Terraview, versão 4.2.0, 
tendo sido explorado o método de k-médias (representação de clustering), onde 
foram informados a priori o número desejado de agrupamentos, buscando-
se minimizar a variação dentro e maximizar a variabilidade entre os grupos, 
através da análise de variância.

RESULTADOS

Os agravos e doenças do trabalho constituem alguns dos mais graves e 
abrangentes problemas de saúde pública do país, com complexidade regional 
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variável, condicionada pela natureza, estágio e diversidade dos processos 
produtivos instalados em cada um dos 26 estados que compõem o território 
nacional10.

Pode-se observar, na Tabela 1, que entre os agravos relacionados 
ao trabalho, e notificados no Sinan Net no período de 2007 a 2010, tem-se, 
respectivamente em ordem decrescente: Acidentes de Trabalho com Exposição 
a Material Biológico, com 36,3% (592 casos); Intoxicação Exógena com 24% 
(391 casos); Acidente de Trabalho Grave com 19,4% (316 casos) e LER/Dort 
com 18,3% (299 casos).

Através da análise Razão de Proporção dos ARTs, verifica-se  na Tabela 1, 
que o número de casos notificados no último ano, foi cinco vezes maior que no 
primeiro ano do período estudado, ou seja, 649 casos a mais. Merecem destaque 
o aumento no número de notificações de Acidentes com Material Biológico, 
com  número de casos sete vezes maior (RP=7,12 ou 235 casos), Acidentes de 
Trabalho Grave com número de casos cento e dezesseis vezes maior (RP= 116 
ou 232 casos) e LER/Dort com número de casos onze vezes maior (RP= 11,22 
ou 100 casos), no ano de 2010 em relação ao ano de 2007.

          Tabela 1 - Casos notificados de agravos relacionados ao trabalho em residentes de      
          Pernambuco, no período de 2007 a 2010

           Fonte: Pernambuco. Secretaria Estadual de Saúde11.
           Nota: RP = Razão de Prevalência entre o início e o final do estudo(2007 e 2010). Unidade de medida   
           em  percentagem (%).

Na análise de Regressão Linear (Gráficos 1, 2, 3 e 4), observa-se que 
os valores dos ARTs são positivos, sinalizando que a inclinação da reta “ b” é 
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crescente, ao longo dos quatro anos estudados - Tendência Temporal dos ARTs 
crescente -, e que nesse período, o aumento médio do número de casos notificados 
foi de 77,8 (Acidentes com Exposição a Material Biológico); 74 (Acidentes de 
Trabalho Graves); 33,7 (LER/Dort) e 19,9 (Intoxicação Exógena).

Nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 observa-se que a mensuração da força  de reação 
linear entre X e Y, expressa em “R²”, mostra que o modelo tem um ajuste bom. 
Os valores de “R²” são na grande maioria dos ARTs elevados, próximos de 
um, levando ao conhecimento de que o crescimento das notificações de ART é 
fortemente explicado com o passar do tempo.

Verifica-se, nos Gráficos 1 e 3, que os ARTs que apresentaram maiores valores 
de “R²” - maior força de relação linear -  foram os Acidentes com  Exposição a 
Material Biológico (“R²” = 0,99) e LER/Dort (“R²” = 0,85).

                  Fonte: Pernambuco, Secretaria Estadual de Saúde, 11

Gráfico 1 - Casos notificados de Acidentes 
com  Exposição a Material Biológico em 
residentes de Pernambuco (2007 à 2010).

Gráfico 3 - Casos notificados de LER/
DORT em residentes de Pernambuco 
(2007 a 2010).

Gráfico 2 - Casos notificados de Acidentes 
de Trabalho Grave em residentes de 
Pernambuco (2007 à 2010).

Gráfico 4 - Casos notificados de 
Intoxicação Exógena em residentes de 
Pernambuco (2007 a 2010).
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Observa-se, na Tabela 2, que, no geral, os casos de agravos relacionados 
ao trabalho acometeram na sua maioria o sexo masculino, com exceção dos 
Acidentes de Trabalho por Material Biológico e Transtorno Mental relacionado 
ao Trabalho onde o sexo feminino foi mais atingido, com,  respectivamente, 
79.7% e 58.8% dos casos. 

Os ARTs que apresentaram nível de significância estatística com p-valor 
< 0,001 foram os: Acidentes com  Exposição a Material Biológico; Acidente de 
Trabalho Grave e Intoxicação Exógena (Tabela 2).

Na análise do OR verifica-se que ser homem é um fator de proteção para 
os Acidentes com Exposição a Material Biológico (Tabela 2). Em relação ao 
Risco Relativo (RR), observa-se que, nos Acidentes de Trabalho Grave e nas 
Intoxicações Exógenas, o aumento do risco por ser homem é de 8,55 e 0,60, 
respectivamente (Tabela 2).

       Tabela 2 - Casos notificados de Agravos Relacionados ao Trabalho em residentes de   
       Pernambuco, segundo o sexo,  no período de 2007 a 2010.

      Fonte: Pernambuco, Secretaria Estadual de Saúde11

       Nota: OR= Odds ratio ; RR= Risco Relativo. O intervalo de confiança utilizado foi de 95%.

As faixas etárias que apresentaram maiores proporções de casos notificados 
segundo os agravos relacionados ao trabalho foram : (a) Acidente de Trabalho 
com Exposição a Material Biológico, Acidente de Trabalho Grave, Intoxicação 
Exógena (20-34 anos); (b) LER/Dort,Pair e Transtorno Mental (35-49 anos). 
Chama a atenção as Pneumoconiose , em que 50% dos casos notificados 
atingiram a faixa etária de menor de 01 ano. Verificou-se também que 50% dos 
casos notificados de Pair e Pneumoconiose acometeram a faixa etária de 65 a 79 
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anos e que 0,2% (01 caso) e 0,5% (2 casos) de Intoxicação Exógena acometeram 
a faixa etária de 80 anos e mais. Merecem destaque, os casos notificados 
nas faixas etárias infantis, representando 9%, e nas faixas acima de 65 anos, 
correspondendo a 13%.

Pode-se observar que, segundo a situação no mercado de trabalho, os 
Empregados Registrados representam 44,9% das notificações de ARTs, seguidos 
de 21,6% de casos ignorados, segundo essa variável. 

Os Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico apresentaram 
maiores proporções de notificação nos Empregados Registados (35,5%); Servidor 
Público Estatutário (87,2%) e Servidor Público Celetista (85,4%). 

No que tange aos Acidentes de Trabalho Grave, foram  os Empregados 
não Registrados (34,7%) e os Autônomos (52,2%) que apresentaram 
maiores proporções, já nas Intoxicações Exógenas os mais acometidos 
foram os aposentados (50%). As LER/Dort apresentaram 66,7% de casos em 
desempregados.

 Foram observadas inconsistências entre os casos de óbitos por Agravos 
Relacionados ao Trabalho notificados nos Sistemas de informação em Saúde 
(SIM e Sinan Net), foram observadas, tais como, todos os casos que evoluíram 
para óbito no Sinan Net não estão notificados no SIM como óbito por ART e 
todos os casos notificados no SIM como óbito por ART , não foram notificados 
ao Sinan Net como óbito por esta causa (Quadro 2).

  Quadro 2 - Casos notificados no Sinan  Net e registrados no SIM de agravos relacionados ao  
  trabalho em residentes de Pernambuco, no período de 2007 a 2010.

 Fonte: Elaborado pelos autores.
 Acidente de Trabalho com Exposiçao a Material Biológico (Atcmb), Acidente de Trabalho Grave(Atg),Transtorno        
 Mental Relacionado ao Trabalho (Tmrt), Intoxicaçao Exógena (Ie),Cancer Relacionado ao Trabalho (Crt)
 



106  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

Nos mapas 1 e 2 pode-se observar que as divisões dos municípios segundo a 
Regional de Saúde e o Cerest de abrangência divergem entre si, com exceção 
da IV Regional de Saúde e o Cerest de Caruaru. Verifica-se que os municípios 
com maior número de notificações foram Recife, Cabo de Santo Agostinho e 
Caruaru.

Observa-se no mapa 1, que as Regionais de Saúde com maior concentração 
de casos notificados abrangem os municípios que mais concentram as 
notificações dos ARTs. Porém, no mapa 2, este comportamento não acontece 
nas divisões por Cerest.

   Fonte: Pernambuco, Secretaria Estadual de Saúde11.

Na tabela 5 pode-se verificar que os ARTs que apresentaram maiores 
proporções de invasão, segundo o Cerest, de notificação do caso foram, em 
ordem decrescente, respectivamente: Transtorno Mental (45,4%); Acidente 
de Trabalho com Exposição a Material Biológico (15,4%) e Acidente de 
Trabalho Grave (15,4%). Chamam a atenção para os Acidentes com Exposição 
a Material Biológico, responsáveis por 71,4% dos casos de invasão do Cerest 
de Palmares, e os Acidentes de Trabalho Grave que representaram 66,7% dos 
casos de invasão do Cerest do Recife. Verifica-se que, no Sinan Net,  existem 
municípios que registram casos de Agravos Relacionados ao Trabalho que não 
são o de residência (casos de invasão). Observa-se, ainda, que os Cerests que 
apresentaram maiores proporções de casos de invasão foram, respectivamente: 
Cerest Palmares (32,4%); Cerest Recife  (27,7%) e Cerest Petrolina (9,3%).

Mapa 1- Número de casos notificados de 
Agravos Relacionados ao Trabalho em 
residentes de Pernambuco, segundo o 
município de notificação e Regional de Saúde 
(2007 a 2010)

Mapa 2- Número de casos notificados 
de Agravos Relacionados ao Trabalho 
em residentes de Pernambuco, segundo 
município de notificação e Cerest (2007 a 
2010)
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DISCUSSÃO

Caracterizar e registrar as doenças do trabalho, no Brasil, ainda tem sido 
uma tarefa muito difícil. Isso acontece devido às dificuldades em notificá-las e 
pelo fato de os mecanismos de proteção ao trabalhador não serem muito bem 
definidos. O acidente é muito mais fácil de se notificar porque se vê, o que não 
acontece com as doenças, que surgem lentamente e nem sempre são diretamente 
relacionadas ao trabalho12.

Conforme demonstrado neste estudo, houve uma tendência temporal 
crescente dos ARTs durante os quatro anos estudados, merecendo destaque os 
Acidentes com Material Biológico, os Acidentes de Trabalho Grave e LER/
Dort. As maiores proporções de casos notificados em Pernambuco foram em 
ordem decrescente: os Acidentes com Exposição a Material Biológico, as 
Intoxicações Exógenas, os Acidentes de Trabalho Grave, LER/Dort, Transtorno 
Mental, Dermatose Ocupacional, Pair e Pneumoconiose, esses comportamentos, 
podem ter associação com: (a) Estruturação dos Cerest; (b) Melhorias do Sinan 
( Digitação de fichas de notificação/investigação; recursos humanos capacitados 
nessa área); (c) Organização de Serviços de Saúde e (d) Capacitação de 
profissionais da assistência e da vigilância epidemiológica.

A análise conjunta de vários sistemas pode revelar aspectos que não se 
sobressaem quando um sistema específico é analisado isoladamente. Além 
disso, respeitadas as limitações decorrentes de cada sistema, os cruzamentos 
dos dados podem tanto complementá-los quanto ampliar o escopo da análise 
pretendida13. 

Para que um sistema de vigilância epidemiológica seja eficiente e efetivo, 
é fundamental o estabelecimento de normas técnicas capazes de uniformizar os 
procedimentos dentro do processo de vigilância, viabilizando a comparabilidade 
de dados e informações14.

Através da análise do OR, pode-se perceber que ser homem é um fator de 
proteção para os Acidentes com Exposição a Material Biológico, o que merece 
destaque, visto que esse fato pode estar relacionado: a) Ao tipo de ocupação 
dos pernambucanos, que estão expostos ao risco desses acidentes; (b) à menor 
procura do serviço de saúde pelos homens acidentados e, consequentemente, 
menor número de notificações de casos desse agravo, no sexo masculino.

 O fato de ser maior o risco de ser homem para os Acidentes de Trabalho 
Grave e Intoxicações Exógenas pode estar associados: (a) Ao tipo de ocupação 
e exposição a que os trabalhadores desse sexo estão expostos; (b) o agravo ter 
maior probabilidade de apresentar complicações, fazendo com que o serviço de 
saúde seja procurado; (c) evolução para o óbito,  principalmente por Acidente 
de Trabalho Grave; (d) deficiência na fiscalização, por parte do empregador e/
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ou órgãos competentes, no que diz respeito ao uso de equipamentos de proteção 
individual pelos trabalhadores.

Em Pernambuco, no geral, os Agravos Relacionados ao Trabalho 
acometeram o sexo masculino e a faixa etária de 20 a 34 anos, mostrando assim 
estreita relação com os estudos realizados por Queiroz et al.15, na região do leste 
de Minas Gerais, em que a faixa etária mais atingida por acidentes do trabalho 
situa-se entre 18 a 39 anos, preferencialmente constituída por homens. 

Waldvogel16 destaca que o fato do acidente de trabalho atingir 
preponderantemente o adulto jovem evidencia  grande perda na população 
economicamente ativa, influenciando negativamente o crescimento da nação. 
Essa situação se agrava ao se pensar no problema consequente às perdas 
decorrentes das sequelas e incapacidades daqueles acidentados que não 
chegaram ao óbito.

Neste estudo, chama-se a atenção para os ARTs em faixas etárias infantis, 
de adolescentes e idosos, não regulamentados para o trabalho, principalmente 
os casos notificados em menores de 01 ano, de Acidentes de Trabalho com 
Exposição a Material Biológico, Pneumoconiose e Transtorno Mental. Esse fato 
pode estar relacionado com problemas relativos ao preenchimento das fichas de 
investigação dos agravos e/ou erro na digitação dos casos no Sinan Net, o que 
demonstra a necessidade de melhorar a qualidade da informação e de realizar 
estudos mais específicos que constatem a veracidade destes dados.

Os casos de LER/Dort em Pernambuco representaram 18.3% do total 
de casos notificados de Agravos Relacionados ao Trabalho e apresentaram 
variações no seu comportamento, apresentando declínio no número de casos 
notificados nos últimos dois anos do período estudado, observando-se assim, 
diferenças com as estatísticas divulgadas pelo INSS, relatando que 

No Brasil, o aumento da incidência de LER/Dort pode ser 
observado nas estatísticas do INSS de concessão de benefícios 
por doenças profissionais. Segundo os dados disponíveis, estes 
benefícios respondem por 80% dos diagnósticos que resultaram 
em concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez 
pela previdência social em 1998. O mesmo fenômeno pode 
ser observado na casuística atendida nos Cerests (Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador), na rede pública de serviços 
de Saúde17.

Abordar casos de LER, hoje internacionalmente e em todas as línguas 
mais conhecidas como Dort, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 
Trabalho, ainda é um problema de saúde de difícil solução. O número 
insuficiente de médicos e equipes multidisciplinares bem preparados e com 
formação holística (Medicina do Trabalho + Doenças Músculo-Esqueléticas + 
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Psicofisiologia etc.) faz com que diagnósticos sejam formulados erradamente, 
propiciando que trabalhadores afastados por doença não profissional ou mesmo 
indivíduos simuladores passem a gozar de privilégios frente a trabalhadores 
honestos e normais, causando uma desmotivação ao trabalho e estímulo a novos 
afastamentos18.

Os dados relacionados aos casos notificados de Pneumoconiose no Estado 
são escassos, dificultando, assim, traçar um perfil epidemiológico fidedigno 
sobre o seu comportamento; isso mostra que este estudo tem relação com os 
realizados sobre pneumoconiose, abordado na Norma Técnica para Avaliação 
da Incapacidade- Pneumoconiose,  onde relata que, devido à precariedade de 
registro e processamento de dados sobre pneumoconioses, assim como outras 
doenças ocupacionais, as estatísticas oficiais não refletem o quadro geral do 
País19.

Pernambuco, apresentou 12 casos notificados de Dermatose Ocupacional, 
ou seja, 0,7% do total de casos de Agravos Relacionados ao Trabalho notificados 
no Sinan Net no período estudado, e 06 óbitos registrados no SIM  que não 
constavam no Sinan Net, o que leva a pensar na existência de subnotificações de 
casos por algum ou vários motivos, dentre eles os abordados por Lammintausta 
e Maibach19, que afirmam que as dermatoses ocupacionais representam parcela 
ponderável das doenças profissionais. Sua prevalência é de avaliação difícil e 
complexa.

O quantitativo de casos notificados de Pair em Pernambuco no período 
estudado sugere a existência de subnotificações, assim como acontece com os 
demais trabalhadores brasileiros, conforme estudos publicados por Guerra et 
al.20, que relatam que, embora a Pair tenha atingido proporções praticamente 
endêmicas no meio industrial, estudos científicos sobre a sua história natural 
nos trabalhadores brasileiros ainda são escassos. Faz-se necessária, portanto, 
uma exploração científica continuada sobre o comportamento da Pair nos 
trabalhadores brasileiros.

A Pair, na grande maioria dos casos, não ocasiona a incapacidade para o 
trabalho, o que determina dificuldades na notificação desse agravo à saúde do 
trabalhador no País. Portanto, as estimativas da prevalência dessa doença, nas 
diferentes classes de trabalhadores brasileiros, são efetuadas, basicamente, por 
meio de alguns estudos epidemiológicos.21-27

Dados epidemiológicos sobre doença mental são escassos em Pernambuco, 
assim como demonstra  o estudo de Barbosa-Branco, Albuquerque Oliveira e 
Mateus,28 afirmando que, tanto internacionalmente quanto em nível nacional, 
principalmente considerando sua possível relação com o trabalho, há escassez 
desses dados.

Em outro estudo, Barbosa-Branco29 sugere que a subnotificação desses 
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casos no Estado seja devida à invisibilidade muitas vezes característica da 
doença mental,  principalmente na sua relação com o trabalho.

Em termos epidemiológicos, no conjunto das doenças mentais, 
particularmente na população trabalhadora, os episódios depressivos e o 
estresse estão entre os mais estudados, sendo que os primeiros têm sido alvo 
de preocupação, principalmente nos países desenvolvidos, em função do forte 
impacto econômico e social envolvido no processo30-33.

Constata-se que, em Pernambuco, a escassez de dados sistematizados sobre 
os acidentes de trabalho com exposição a material biológico, não nos permite 
conhecer a magnitude global do problema, dificultando, assim, a avaliação das 
medidas preventivas utilizadas atualmente.

A subnotificação da exposição ocupacional às doenças infecciosas é uma 
grande barreira para entender os riscos e os fatores associados com a exposição 
ocupacional a sangue e fluidos corpóreos34.

No Brasil, embora os riscos de acidentes dessa natureza estejam presentes 
nas atividades dos profissionais de saúde, do grande número de pacientes 
portadores dos vírus HIV, HBV e HCV, e das condições de trabalho oferecidas 
por muitos hospitais, inexistem dados sistematizados sobre a ocorrência dos 
acidentes com material pérfuro-cortante que permitam conhecer a real magnitude 
do problema. Outro fator que dificulta conhecer a realidade brasileira é a falta 
da cultura para a notificação do acidente do trabalho35.

Este estudo demonstra que o Sinan Net abrange os empregados com 
vínculo formal e informal, diferentemente do Sistema da Previdência Social, 
que inclui apenas os empregados com vínculo formal. Todavia, chama atenção o 
número de casos com a variável de situação no mercado de trabalho ¨ignorado¨ 
nos Acidentes de Trabalho Grave, e principalmnte, nas Intoxicações Exógenas, 
o que dificulta uma análise do perfil dos trabalhadores no que diz respeito a 
este aspecto. Sugere-se que esse percentual de ignorabilidade da variável em 
questão, se deve à dificuldade de entendimento de cada uma das treze categorias 
abordadas na ficha de investigação do Sinan Net e/ou à falta de sensibilidade/
capacitação do profissional que está notificando estes casos. Portanto, é 
necessário que outros estudos sejam realizados, para melhor entender as 
causas desse comportamento e também aprofundar os conhecimentos relativos 
à definição e /ou interpretação correta de cada uma dessas treze categorias, 
visando não somente a melhoria na qualidade do preenchimento da ficha pelo 
profissional responsável, como também sua utilização na análise da informação 
gerada, posteriormente. 

Os óbitos por Acidente de Trabalho Grave e Intoxicação Exógena, 
notificados no Sinan Net, quando comparados entre si, apresentaram 
comportamentos opostos durante o período estudado, ou seja, o primeiro 
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mostrou-se em ascensão e o segundo em declíno. Mender,35 reforça a dificuldade 
da realização do diagnóstico das intoxicações, inicialmente, porque as pessoas 
geralmente estão expostas a uma multiplicidade de agentes; em segundo lugar, 
porque o quadro clínico muitas vezes é difícil de ser caracterizado e não faz 
parte da rotina dos atendimentos dos profissionais de saúde; em terceiro lugar, 
são necessários serviços de saúde com recursos para realizar procedimentos 
de vigilância que comprovem o nexo etiológico; e, finalmente, a realização de 
exames toxicológicos é cara, necessitando de laboratórios bem equipados e de 
boa qualidade analítica.

Foram encontradas inconsistências na definição/conceito do CID 10 
utilizado nos instrumentos dos dois sistemas de informação (SIM e Sinan 
Net),ou seja, o CID 10 utilizado na causa básica de óbito do SIM não especifica 
se o óbito teve relação com o trabalho; e os óbitos notificados no Sinan Net 
com CID 10 relacionados ao trabalho foram registrados no SIM com CID 10 
diferente, tendo, na sua maioria, relação com o trabalho. A exemplo, podem-se 
citar: (a) os casos de Acidentes de Trabalho Grave do Sinan Net com CID 10 
(Y96- Acidente de Trabalho Grave) estavam registrados no SIM com CID 10 
de causa básica de óbito (W124- Queda em ou de um andaime-rua e estrada e 
outros tipos de CID 10, como : V99; V199; V446; V489; V695; V892; W308; 
W870 e W872); e (b) um caso notificado no SIM com CID 10 de causa básica 
de óbito (J64- Pneumoconiose não especificada), não estava notificado no Sinan 
Net com o CID 10 (J64-Doença relacionada ao trabalho / Pneumoconiose), 
conforme preconizado na ficha de investigação desse agravo.

Em relação aos óbitos de Intoxicação Exógena, aconteceu o mesmo, 
estando notificados no Sinan Net com CID 10 (T65.9) e no SIM com os seguintes 
CID10: J81; X680; X689; X840; Y182 e Y349. Também foi observado que todos 
os óbitos por Dermatose ocupacional (6 casos); Pneumoconiose (21 casos), 
Transtorno Mental relacionado ao Trabalho (9 casos) e Câncer relacionado 
ao Trabalho, registrados no SIM, não estavam notificados no Sinan Net. 
Portanto, os sistemas de informação em saúde utilizados na análise mostram 
a necessidade de padronizar os instrumentos coleta, principalmente no que diz 
respeito ao significado dos CID 10 utilizados, a fim de facilitar análises futuras 
e, consequentemente, a utilização da informação de modo mais adequado.

Observou-se que Pernambuco apresenta subnotificações de casos de ART 
nos sistemas de informação em saúde abordados (Sinan Net e SIM). Os óbitos 
por Acidentes de Trabalho Grave e Intoxicação Exógena notificados no Sinan 
Net não foram encontrados no SIM com o mesmo CID 10 de causa básica de 
óbito. Todos os óbitos de Dermatose Ocupacional, Pneumoconiose, Transtorno 
Mental Relacionado ao Trabalho e Câncer Relacionado ao Trabalho, registrados 
no SIM,  não estavam registrados no Sinan Net. Isso mostra que, de acordo com 
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a literatura, há necessidade de melhorar a padronização técnica e semântica 
dos instrumentos de coleta, incluindo campos de identificação, ressaltando, 
entretanto, que a busca por melhor comunicação entre os sistemas de informação 
não deve impedir o desenvolvimento de soluções locais e contextualizadas4. 
Oportunidade, atualidade, disponibilidade e cobertura são características que 
determinam a qualidade da informação, fundamentais para que todo o Sistema 
de Vigilância Epidemiológica apresente um bom desempenho6.

Este estudo, constatou que as maiores concentrações de notificações 
de ART foram: (a) Municípios: Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Recife; 
(b) As Regionais de Saúde: I (sede Recife) e IV (sede Caruaru); (c) Cerest: 
Recife, Caruaru e Petrolina. Acredita-se que aspectos, como: (a) Estruturação 
do Cerest, (b) Nº de implantação de Unidades Sentinelas, (c) Nº de profissionais 
capacitados na área, (d) Maior facilidade de acesso ao município pelo 
usuário, (e) Estruturação do Sistema de Informação,  tenham favorecido esse 
comportamento.

Em Pernambuco, as divisões dos municípios, segundo a Regional de Saúde 
e a Cerest de abrangência, divergem entre si, excetuando-se a IV Regional de 
Saúde e o Cerest de Caruaru. As Regionais de Saúde possuidoras das maiores 
concentrações de casos notificados sempre abrangem os municípios que mais 
concentram as notificações dos ARTs, porém este comportamento não acontece 
nas divisões por Cerest, o que dificulta a análise sob essa ótica, uma vez que 
existe um mascaramento da concentração dos casos de ART notificados, já que 
a área de abrangência  dos municípios, segundo a divisão por Cerest, é muito 
maior, quando comparada, com a lógica da distribuição estabelecida para os 
serviços de saúde no Estado, por Regional de Saúde. 

Este estudo demonstrou que no Sinan Net  existem Cerests que abrangem 
municípios de notificação, que notificam casos de ART de residentes de 
municípios que não são pertencentes ao seu território de abrangência (casos de 
invasão). Observa-se ainda que os Cerests que apresentaram maiores proporções 
de casos de invasão foram os Cerest Palmares, Cerest Recife e Cerest Petrolina. 
Os ARTs que apresentaram maiores proporções de invasão segundo o Cerest de 
notificação do caso, foram: Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho; Acidente 
de Trabalho com Exposição a Material Biológico e o Acidente de Trabalho 
Grave. Esse comportamento de invasão entre os Cerests, pode ser explicado pelos 
mesmos motivos supracitados.

Segundo Gondim et al.37 , nos últimos quinze anos a categoria espaço vem 
sendo utilizada com ênfase no campo da saúde, como uma abordagem fundamental 
para dar suporte ao conceito de risco, em função das múltiplas possibilidades que 
se tem em localizar e visualizar populações, objetos e fluxos, e de se espacializar 
a situação de saúde que revelam as condições de vida das pessoas em seu interior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente a esse quadro, é possível concluir que merecem destaque: os 
Acidentes de Trabalho Grave e com Exposição a Material Biológico; o sexo 
masculino; a faixa etária de 20 a 39 anos; os ARTs notificados em faixas etárias 
não regulamentadas para o trabalho; o percentual elevado de ignorabilidade da 
variável situação no mercado de trabalho; as falhas presentes nas notificações; 
as inconsistências existentes entre os Sistemas de Informação em Saúde; as 
subnotificações de ARTs; a necessidade de maior atenção pelos sistemas e 
serviços de saúde; a distribuição dos Cerests diferente da estabelecida para os 
serviços de saúde no Estado, que é por Regional de Saúde; e a contribuição para 
os serviços de saúde e  área científica. 
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AS RELAÇÕES ENTRE CAPACIDADE PARA O TRABALHO E 
SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DE PERNAMBUCO

RESUMO

As questões referentes ao envelhecimento funcional constituem uma prioridade na 
saúde do trabalhador e fazem com que a capacidade para o trabalho seja um importante 
indicador, por abranger aspectos relativos à saúde física, bem-estar psicossocial, 
competência individual e condições de trabalho. Estudo epidemiológico de corte 
transversal que avaliou a relação entre a capacidade para o trabalho, as características 
sociodemográficas e funcionais e as dimensões de saúde nos servidores do TRT de 
Pernambuco. Foram analisados 310 servidores. Os dados foram coletados por meio 
de questionários autopreenchidos: Questionário de características sociodemográficas e 
funcionais, Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) e Medical Outcomes Study 36 – 
Item short form health survey (SF-36). Para análise dos dados foram utilizadas técnicas 
de estatística inferencial através dos testes: F (Anova), com comparações de Tukey, 
Exato de Fisher, teste Qui-quadrado e teste da Razão de Verossimilhança. Os resultados 
mostraram que os sujeitos têm, em média, 44 anos, distribuídos semelhantemente quanto 
ao sexo, 65,8% são casados/companheiros, 85,2% têm no mínimo nível superior, 48,4% 
estão na Área Judiciária, 73,9% são Técnicos Judiciários, 75,8% estão na instituição há, 
pelo menos, 10 anos. O ICT médio foi de 40 pontos, considerado boa capacidade para 
o trabalho; 2% foi considerado como baixa. As morbidades autorreferidas prevalentes, 
com diagnóstico médico, foram: as lesões/doenças músculo-esqueléticas, as doenças 
digestivas e as doenças respiratórias. Os escores médios do estado de saúde do SF-
36 foram superiores à metade do valor máximo esperado. O ICT esteve associado 
significativamente a todas as dimensões do estado de saúde (p<0,001), independente 
das características sociodemográficas e funcionais. O investimento tanto em melhorias 
no estilo de vida do trabalhador, e no ambiente de trabalho é imprescindível para a 
manutenção, melhora e recuperação da capacidade para o trabalho.

Palavras chaves: Setor Público. Avaliação da Capacidade de Trabalho. Saúde do 
trabalhador.

INTRODUÇÃO
           

O processo de envelhecimento normal tem características próprias e 
esperadas, porém estas características podem modificar-se devido à atividade 
laboral. Ao exercer uma atividade com grande exigência física e/ou mental, o 
organismo do trabalhador sofre alterações decorrentes do trabalho e da forma 
como ele o realiza. Dependendo das condições ambientais e ergonômicas do 
trabalho, pode-se acelerar ou agravar o processo de envelhecimento, tornando-o 
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patológico e com sérias repercussões sobre a capacidade para o trabalho e a 
qualidade de vida destes trabalhadores¹.

O principal problema do envelhecimento em relação ao trabalho é o 
desequilíbrio entre as capacidades funcionais e as exigências do trabalho2-6. 
O envelhecimento é usualmente combinado com um declínio na capacidade 
funcional. Por outro lado, quando o trabalhador tem mais experiência nas tarefas 
que executa, as exigências do trabalho, especialmente as mentais, tendem 
a aumentar, podendo levar ao envelhecimento funcional precoce. Em países 
com características semelhantes ao Brasil, trabalhadores com idades inferiores 
a 45 anos de idade já devem ser motivo de preocupação7. O envelhecimento 
funcional tem sido definido por diversos autores, como a perda da capacidade 
para o trabalho, sendo que pode ser percebível antes mesmo do envelhecimento 
cronológico6-11. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, como trabalhador em 
fase de envelhecimento, aquele com 45 anos de idade ou mais. Assume-se que, 
a partir dessa idade, as perdas de algumas capacidades funcionais tendem a 
se acentuar, caso medidas preventivas não sejam adotadas concomitantemente, 
bem como se as condições de trabalho não forem adequadas. Condições 
inadequadas de trabalho podem ser traduzidas em riscos de natureza física, 
química, biológica ou organizacional, que podem resultar no afastamento 
precoce do mercado de trabalho12.

O envelhecimento da força de trabalho fez com que as questões relativas 
ao envelhecimento funcional se tornassem uma prioridade no campo da saúde 
e segurança no trabalho e, neste contexto, a capacidade para o trabalho é um 
importante indicador na medida em que abrange aspectos relativos à saúde 

física, bem-estar psicossocial, competência individual, condições e organização 
do trabalho3,7,13,14.

O conceito de Capacidade para o Trabalho (work ability), proposto a partir 
dos estudos do Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), enfatiza que 
ela é uma condição resultante da combinação dos recursos humanos em relação 
às demandas físicas, mentais e sociais do trabalho, gerenciamento, cultura 
organizacional, comunidade e ambiente de trabalho15,16.

Este é expresso como “quão bem está, ou estará, um (a) trabalhador (a) 
presentemente ou num futuro próximo, e quão capaz ele ou ela pode executar 
seu trabalho em função das exigências, de seu estado de saúde e capacidades 
físicas e mentais”17. A OMS18 considera que o conceito engloba, num sentido 
lato, todas as capacidades necessárias à execução de um determinado tipo de 
trabalho e, num sentido restrito, é sinônimo de expressão e aptidão para o 
trabalho. 

Pode-se concluir, portanto, que a capacidade para o trabalho pode ser 
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influenciada por um processo multifatorial em que os diversos elementos 
interagem entre si, muitas vezes de maneira complexa3,4,7. De acordo com Gould 
et al.19, é inegável que está associada a quase todos os fatores que descrevem 
recursos individuais e de vida no trabalho.

Dentre os aspectos sociodemográficos, vários autores identificam a idade 
como determinante18-28, em relação ao sexo, o feminino é o que tem maior 
associação29, mas entre os diversos fatores atuantes, a saúde é considerada 
como um dos principais determinantes3,4,7,17,21,25,27,29-42. A saúde mental é menos 
correlacionada do que a saúde física e é tida como mais relevante em trabalhos 
com elevadas demandas mentais13,24,25,29.

De acordo com Campos28, apesar de haver uma tendência a atingir um 
ponto culminante do bom desempenho em atividades profissionais próximo 
aos 40 anos de idade, apresentando posteriormente uma perda progressiva 
das habilidades dos indivíduos, acredita-se que questões específicas como a 
prática regular de atividade física e a experiência profissional adquirida possam 
ter efeito compensatório sobre a perda prevista de habilidade e capacidade 
mantendo, desta forma, um bom desempenho profissional. 

Fischer et al29. enfatizam que a adoção de hábitos de vida não-saudáveis, 
como o etilismo e o tabagismo, e as más condições de vida, podem tanto agravar, 
como acelerar a perda dessa capacidade.

 Segundo Martinez, Latorre e Fischer14 e o Business Work and Ageing42, 
a manutenção da capacidade para o trabalho tem consequências positivas na 
determinação da saúde, bem-estar e empregabilidade dos trabalhadores, com 
benefícios para as organizações e para a sociedade, em função de seus impactos 
sobre a produtividade, absenteísmo, e sobre os custos sociais decorrentes das 
pensões por incapacidade e da assistência às doenças. Logo, o investimento na 
melhoria e na manutenção, além de prevenir a perda da capacidade funcional, a 
aposentadoria precoce e o aparecimento de doenças ocupacionais, reflete-se na 
qualidade de vida do trabalhador, mantendo as pessoas economicamente ativas e 
reduzindo, assim, custos para a sociedade, propiciando, ainda, o envelhecimento 
ativo do trabalhador43.

O interesse em estudar o envelhecimento funcional deve-se às profundas 
modificações que estão ocorrendo no perfil demográfico da população em geral, 
sendo os trabalhadores incluídos neste perfil. Admitir o envelhecimento da 
população como um todo e o envelhecimento da população de trabalhadores 
nela contida, possibilita adequar o planejamento de ações em saúde, em especial 
aquelas que dizem respeito à saúde do trabalhador.

Um dos principais desafios da moderna gestão pública é assegurar 
ambientes organizacionais saudáveis, assim como condições de trabalho 
capazes de motivar os servidores públicos no desempenho de suas atribuições 
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funcionais, elevando assim a qualidade do serviço público prestado aos cidadãos.
Assim, considerando o tempo que o trabalhador permanece em seu 

ambiente de trabalho, ele necessita de condições satisfatórias para garantir-lhe 
saúde, vida social e familiar, além de medidas para que não perca sua capacidade 
funcional em idade produtiva, ou seja, não envelheça precocemente. 

A autoavaliação da capacidade para o trabalho, através de instrumento 
padronizado e validado, é um procedimento complementar aos exames 
periódicos e admissionais. Informa a perda de capacidade para o trabalho, 
servirá de subsídio para acompanhamento da saúde dos servidores, a prevenção 
da perda precoce da capacidade para o trabalho e do envelhecimento funcional, a 
promoção da saúde, a qualidade de vida e a intervenção nos quadros de declínio 
já comprovados. Nesse sentido, tornou-se viável lançar mão desse modelo de 
avaliação que contempla o olhar do próprio trabalhador diante das atividades 
que realiza, trazendo uma complementação às avaliações realizadas pela equipe 
de saúde.

Quanto melhor o estado de saúde, melhor é a capacidade para o trabalho, 
o que mostra a importância do monitoramento da saúde do trabalhador, para 
que se identifiquem alterações precocemente e se apliquem as medidas de 
prevenção, promoção e recuperação da saúde.

Considerando as questões expostas, este estudo avaliou a relação entre a 
capacidade para o trabalho, as características sociodemográficas e funcionais 
e as dimensões de saúde nos servidores do Tribunal Regional do Trabalho de 
Pernambuco.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
          
A modalidade adotada para o estudo é a analítica, não-experimental, com 

abordagem epidemiológica e de corte transversal. 
A população-alvo foi constituída por servidores do Tribunal Regional 

do Trabalho de Pernambuco, das áreas administrativa, judiciária e de apoio 
especializado. 

Realizou-se uma amostra estratificada proporcional baseando-se no 
universo de 2109 servidores, com prevalência de 50%, nível de confiança de 
95% e erro amostral de 5%. Sendo assim, a amostra maximizada foi de 391 
servidores. O grupo de estudo foi composto por 310 servidores, ou seja, a taxa 
de resposta foi de 79%.

Os critérios para inclusão foram: servidor ativo do quadro de pessoal; 
admitido há, pelo menos, um ano; estar em atividade no período da coleta de 
dados; aceitar, voluntariamente, participar da pesquisa; assinar o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responder os instrumentos de 
coleta de dados. Os critérios de exclusão foram: estagiários; requisitados; não 
aceitar participar da pesquisa; aceitar participar da pesquisa, mas recusar-se a 
responder os instrumentos de coleta de dados; servidores em férias; afastados 
por motivo de doença ou qualquer outro tipo de afastamento que impossibilite 
responder à pesquisa no período de realização do estudo; participantes do teste-
piloto do instrumento de coleta de dados. A coleta de dados ocorreu entre agosto 
e dezembro de 2011.

Para a coleta de dados foram usados os questionários descritos a seguir:

a. Questionário sobre características sociodemográficas e funcionais que 
constou de questões sobre as características sociodemográficas (sexo, 
idade, escolaridade, estado conjugal) e funcionais (lotação nas áreas 
administrativa, judiciária, apoio especializado, função, cargo, tempo 
na função, tempo no tribunal, jornada de trabalho);

b. O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), que é um instrumento 
construído com base em 10 questões sintetizadas em sete dimensões: 
(1) “capacidade para o trabalho atual e comparada com a melhor de 
toda a vida”; (2) “capacidade para o trabalho em relação às exigências 
do trabalho”, por meio de duas questões sobre a natureza do trabalho 
(físico, mental ou misto); (3) “número atual de doenças autorreferi-
das e diagnosticadas por médico”, obtido a partir de uma lista de 51 
doenças; (4) “perda estimada para o trabalho devido a doenças”; (5) 
“faltas ao trabalho por doenças”, obtido a partir de uma questão sobre 
o número de faltas, categorizada em cinco grupos; (6) “prognóstico 
próprio sobre a capacidade para o trabalho” e (7) “recursos mentais”, 
obtido pela ponderação das respostas de três questões. Os resultados 
das sete dimensões fornecem uma medida da capacidade para o traba-
lho que varia de 7 a 49 pontos;

c. O Medical Outcomes Study 36 – item short form health survey – SF 
– 36, que foi tomado como critério-padrão por possibilitar uma ava-
liação genérica da saúde a partir da percepção do próprio indivíduo, 
fornecendo oito escores que variam de 0 a 100 pontos, representando 
os conceitos mais frequentemente mensurados nos inquéritos de saú-
de: capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral de saúde, 
vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde mental.

Para a análise dos dados, foram obtidas distribuições absolutas, percentuais 
uni e bivariadas e as medidas estatísticas: média, mediana e desvio padrão 
(técnicas de estatística descritiva) e utilizadas técnicas de estatística inferencial 
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através dos testes: F (Anova) com comparações de Tukey, Exato de Fisher, 
desde que as condições para utilização do teste Qui-quadrado não fossem 
verificadas e o teste da Razão de Verossimilhança, quando não foi possível obter 
o teste Exato de Fisher. A margem de erro utilizada nas decisões dos testes 
estatísticos foi de 5%. O nível de significância estabelecido em todos os testes 
estatísticos utilizados foi de p<0,05. O software utilizado para digitação dos 
dados e obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS® (Statistical Package for 
the Social Sciences) na versão17.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães. A participação dos servidores foi voluntária, 
mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e os 
resultados tratados com confidencialidade.

RESULTADOS
          
Na Tabela 1, observa-se que a população do estudo foi constituída por 

310 servidores, sendo 156 (50,3%) do sexo masculino e 154 (49,7%) do sexo 
feminino. A idade variou dos 25 aos 69 anos, com média de 44 anos. A faixa 
etária foi, em sua maioria, de 40 a 49 anos (148-47,7%), seguida de 25 a 39 
anos (82-26,5%). A escolaridade é elevada, sendo a maioria absoluta pós-
graduada (175-56,5%), seguido de superior completo (89-28,7%) e médio 
completo (46-14,8%). Os servidores casados ou que vivem com companheiros, 
corresponderam à maioria (204-65,8%), os solteiros, separados, divorciados ou 
viúvos foram (106-34,2%).

Segundo os dados apresentados na Tabela 2, em sua maioria dos servidores 
pesquisados estão lotados na Área Judiciária (150-48,4%), seguida da Área 
Administrativa (119-38,4%). Em relação ao cargo, predominou o Técnico 
Judiciário (229-73,9%), seguindo-se o Analista Judiciário (71-22,9%). Quanto 
ao tempo de trabalho no Tribunal (103-33,2%) pesquisados têm entre 15 e 20 
anos de serviço, (76-24,5%) entre 10 e 15 anos e (56-18,1%) estão na instituição 
há mais de 20 anos.
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                          Tabela1 - Distribuição dos servidores pesquisados segundo as 
                          características sociodemográficas, Pernambuco, 2011.

                               Fonte: Elaborado pelos autores.

                                   Tabela 2 – Distribuição dos servidores pesquisados segundo 
                               as características funcionais, Pernambuco, 2011.

                                  Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Tabela 3 estão apresentados as estatísticas relativas ao estado de saúde. 
Destacamos que as médias dos domínios variaram de 62,35 para vitalidade, a 
80,58 para capacidade funcional. Os escores médios em todas as dimensões do 
SF-36 foram superiores à metade do valor máximo esperado, ou seja,50.
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                     Tabela 3 – Estatística descritiva dos domínios relativos ao 
                     estado de saúde, Pernambuco, 2011.

                   Fonte: Elaborado pelos autores.
                     Nota: Escores variando de 0 a 100.

Em relação à classificação do Índice de Capacidade para o Trabalho 
na população estudada, observa-se, no Gráfico 1, que 149 (48%) servidores 
apresentaram capacidade para o trabalho na categoria boa, 94 (30%) na categoria 
ótima, 61 (20%) na categoria moderada e apenas 6 (2%) na categoria baixa.

A média do ICT dos servidores deste estudo foi de 40 pontos, (desvio 
padrão de 5 pontos), variando de 22 a 49 pontos e mediana de 41 pontos.

Gráfico 1 – Classificação do Índice de Capacidade para o Trabalho na população estudada, 
Pernambuco, 2011

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O Gráfico 2, se refere à distribuição das lesões/doenças por grupos, 
segundo o diagnóstico médico e a própria opinião dos pesquisados. 

 Nota-se que as lesões/doenças músculo-esqueléticas foram predominantes, 
tanto no relato de doenças com diagnóstico médico (32,41%), como na própria 
opinião dos servidores (43,15%).

 Merece destaque, também, o grupo dos transtornos mentais, em que houve 
uma inversão de resultados, ou seja, a resposta dos servidores pesquisados, 
segundo sua opinião (11,20%) foi maior do que a resultante do diagnóstico 
médico (7,01%).

    Gráfico 2 – Distribuição das lesões/doenças por grupos segundo o diagnóstico médico e 
     na  própria opinião dos pesquisados, Pernambuco, 2011

      Fonte: Elaborado pelos autores.

Não se comprovaram associações estatisticamente significativas entre 
o grau de capacidade para o trabalho e as características sociodemográficas, 
tampouco com nenhuma das variáveis relacionadas à função.
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Tabela 4 – Estatística descritiva do Grau de Capacidade para o Trabalho segundo os dados 
sociodemográficos, Pernambuco, 2011

Fonte: Elaborado pelos autores. Nota1: (1): Através do teste Exato de Fisher. 
Nota2: * Solteiro / Separado / Divorciado / Viúvo.   Nota3: ** Casado / Companheiro

Tabela 5 – Estatística descritiva do Grau de Capacidade para o Trabalho segundo os dados 
relacionados às características funcionais. Pernambuco, 2011

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota:  (1): Através do teste Exato de Fisher. (2): Através do teste de Razão de Verossimilhan
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Mesmo sem comprovação de associação significativa, cabe destacar que 
foi possível perceber que, com o avanço da idade, o grau de capacidade para 
o trabalho apresentou uma tendência de aumento. Já em relação ao sexo, o 
feminino teve a distribuição maior nos baixos graus do ICT (baixo e moderado), 
enquanto o masculino tem maior distribuição nos altos graus do ICT (bom e 
ótimo).

A Tabela 6, apresenta as estatísticas das dimensões do SF36 segundo o 
grau de capacidade para o trabalho. 

Nesta tabela se destaca a presença de diferenças significativas entre todas 
as categorias para cada uma das dimensões (p < 0,05), através dos testes de 
comparações múltiplas (em pares). Com exceção dos graus baixo e moderado, 
foi comprovada diferença significativa entre as demais combinações.

        Tabela 6 – Estatística do Grau de Capacidade para o Trabalho segundo as dimensões   
        relativas ao estado de saúde, Pernambuco. 2011.

Fonte: Elaborado pelos autores.
 Nota 1: (*): Diferença significativa ao nível de 5,0%.
Nota 2:  (1): Através do teste F (Anova) com comparações múltiplas de Tukey.
 Nota 3:  Se as letras entre parênteses são distintas, existe diferença significativa entre os graus de             
capacidade para o trabalho.
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DISCUSSÃO
           
Em relação ao sexo, houve distribuição semelhante na amostra pesquisada. 

Recentemente, uma pesquisa divulgada pelo IBGE45 revela que das mulheres 
brasileiras ocupadas no mercado de trabalho em 2011, 22,6% estavam no setor 
público, enquanto entre os homens, esse percentual era de 10,5%. Analisando 
a distribuição da população ocupada, exclusivamente no setor público, as 
mulheres correspondiam a 55,3%, contra 44,7% de homens.

Destaque-se que os dados relativos ao sexo estão de acordo com o 
quantitativo de servidores ativos do Tribunal Regional da 6ª Região fornecido 
pela Secretaria de Recursos Humanos da instituição: atualmente, no quadro dos 
1944 servidores ativos, 982 são mulheres e 962 homens.

A pesquisa também revelou que os servidores pesquisados em sua maioria 
estão na faixa etária dos 40 aos 49 anos, a média de idade foi de 44 anos, com 
idade mínima de 25 e máxima de 69 anos, o que pode ser justificado pela 
estabilidade no emprego, característica do funcionalismo público.

Esta faixa etária também foi encontrada no estudo realizado por Campos29 , 
com os servidores do Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia, representando 
32,9%. O autor destaca que, ao mesmo tempo, nesta parcela de servidores 
foram encontradas as maiores queixas relativas aos desconfortos músculo-
esqueléticos. 

Hilleshein33, em estudo com 195 servidores públicos do Hospital das 
Clínicas de Porto Alegre sobre a interface entre o pessoal e o laboral dos 
enfermeiros, relacionado com a capacidade para o trabalho e a promoção da 
saúde, também verificou predominância da faixa etária dos 40 aos 49 anos, 
abrangendo 37,3% dos enfermeiros.

A faixa etária predominante nessa pesquisa também revela a questão do 
envelhecimento funcional. A Organização Mundial da Saúde (OMS)18 definiu 
como trabalhador em envelhecimento aquele a partir dos 45 anos de idade, 
pois é nesta fase que se inicia a diminuição de certas capacidades funcionais 
necessárias ao desempenho das atividades laborais.

Ao analisar a questão da escolaridade, merecem destaque os dados do 
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA)46, os quais revelam 
que 60,1% dos trabalhadores da PEA da Região Metropolitana do Recife têm o 
ensino médio completo. 

Neste estudo, 85,2% dos servidores têm nível universitário. É inegável 
que a escolaridade no serviço público é alta. O que corrobora com a existência 
do plano de cargos e carreiras na instituição, podendo o servidor possuir uma 
maior escolaridade do que a exigida pela função, o que eleva o seu nível salarial 
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através do adicional de qualificação e da função comissionada, incentivando-o 
a continuar estudando.

Nota-se que a maioria dos servidores deste estudo possui ao menos 
curso de nível superior e que, em alguns casos, assumiram cargos destinados 
a pessoas com nível médio. É provável que essa situação gere problemas de 
inadequação às atividades exercidas por excesso de qualificação, podendo 
ocasionar inclusive, uma insatisfação; mas, por outro lado, nada impede que 
tais servidores assumam cargos de chefia e assim adquiram posições mais 
compatíveis com o grau de instrução que possuem.

As novas exigências do mercado de trabalho e o novo cenário do mundo 
do trabalho demandam um profissional que invista nele mesmo, pois o 
mundo globalizado espera que o trabalhador seja cada vez mais polivalente, 
multifuncional, criativo, flexível, comprometido e pronto para atender às 
necessidades do mercado47.

Hermann48 e Campos49, em suas pesquisas com servidores públicos 
estaduais detectaram alto índice de escolaridade, com cursos de nível superior, 
e concluíram que os servidores, de uma maneira geral, têm buscado a formação 
continuada.

Na área judiciária, pesquisou-se a maioria dos servidores. Resultado de 
acordo com a distribuição dos servidores na instituição pesquisada, em que 
grande parte encontra-se na área judiciária, seguida da área administrativa e a 
minoria lotada na área de apoio especializado. Fato já esperado, considerando 
que a instituição é um ramo do Poder Judiciário e que a área-fim (jurisdicional) 
detém a maior parte de seu funcionalismo, ou seja, 70% na área-fim e 30% nas 
demais áreas.

O TRT 6, assim como outros Tribunais do Trabalho, procurou se adequar 
às determinações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que, através da 
Resolução n. 63/2010, padronizou a estrutura organizacional e de pessoal dos 
órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus50.

Em relação ao cargo, o de Técnico Judiciário apresenta-se como maioria 
absoluta. Ao analisar a questão do cargo em relação à escolaridade, nota-se uma 
disparidade entre ambos, pois, para o exercício do cargo de Técnico Judiciário 
exige-se curso de nível médio ou técnico e, como já comentado anteriormente, 
a amostra estudada apresenta um nível elevado de escolaridade. 

Outra questão estudada foi o tempo de trabalho no Tribunal, que teve como 
maioria aqueles que estão na instituição entre 15 e 20 anos. Achado que pode ser 
justificado pela estabilidade no emprego proporcionada pelo concurso público 
e pela possibilidade de garantia salarial, fatores que estimulam os servidores a 
manter o vínculo empregatício por tantos anos. 

Os resultados do estudo de Campos49 mostraram que os servidores com 
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mais de 10 anos na instituição apresentaram maior prevalência de desconfortos 
músculo-esqueléticos em todas as regiões corporais. Podendo ser atribuído 
ao envelhecimento funcional e ao efeito agregado dos anos de trabalho, que 
provocam um acúmulo de exposição do corpo aos riscos de desenvolver 
doenças. 

Os achados desta pesquisa são coincidentes com os estudos de Montanholi, 
Tavares e Oliveira51; Negeliskii36; Spindula e Martins52; Stacciarini e Tróccoli53, 
realizados em instituições públicas, demonstrando que a idade e o tempo de 
serviço são mais elevados quando comparados com estudos realizados em 
instituições privadas54,55.

Os resultados pertinentes ao estado de saúde mostraram valores elevados 
nos escores das oito dimensões analisadas, evidenciando boa qualidade do 
estado de saúde destes servidores. 

As dimensões que apresentaram os escores mais baixos foram a vitalidade, 
a percepção de dor e o estado geral de saúde, porém não foram inferiores a 
60% do escore. Este resultado é compatível com as prevalências dos agravos 
à saúde identificadas através do ICT e também com os dados do absenteísmo-
doença referentes aos anos de 2010 e 2011, onde sobressaem as lesões/doenças 
músculo-esqueléticas.

Na aplicação do SF-36 nos Estados Unidos56, na França57, na Alemanha58, 
na Suécia59 e no Brasil60 com populações adultas, cujo objetivo era de validação 
e avaliação psicométrica do instrumento em populações saudáveis para obtenção 
de valores de referência (exceto nos Estados Unidos), a dimensão vitalidade 
também apresentou o escore médio mais baixo, seguido por saúde mental ou 
dor e estado geral de saúde.

Os servidores apresentaram resultados mais favoráveis nas dimensões 
representativas da saúde física e as dimensões representativas da saúde mental 
apresentaram no geral, médias com valores mais baixos. 

Uma possível explicação para esse resultado seriam os efeitos negativos 
sobre a saúde mental dos trabalhadores, decorrentes de processos de 
reestruturação organizacional inadequada, bem como da exposição a elevadas 
cargas mentais no trabalho, consistentemente relatadas em pesquisas com 
servidores públicos24, 47,61-65. 

Através do ICT, verificou-se que a maioria da população tinha uma 
capacidade para o trabalho boa ou ótima. Esse perfil favorável pode estar 
relacionado ao conteúdo do trabalho, que é predominantemente mental. É 
sabido que os trabalhadores com conteúdo do trabalho mental tendem a ter sua 
capacidade para o trabalho mais preservada, quando comparados com aqueles 
com conteúdo predominantemente físico. 

Estes resultados estão em contraposição aos de Campos29 em estudo com 
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servidores do TRT de Goiânia, em que a totalidade apresentou uma capacidade 
para o trabalho classificada como moderada. O autor atribuiu o resultado à 
grande quantidade de servidores com sintomas músculo-esqueléticos.

De acordo com Tuomi et al.17, os trabalhadores com ICT moderado ou 
baixo devem receber apoio e orientação gerencial, para melhoria e, até mesmo, 
restauração da capacidade para o trabalho, através de dietas balanceadas, 
exercícios físicos, melhora na qualidade de sono, repouso e convívio social, 
bem como reabilitação médica, quando necessária. Do ponto de vista gerencial, 
devem ser identificados e corrigidos, no ambiente de trabalho, os riscos que 
possam comprometer a saúde do trabalhador.

Segundo os autores, quando a capacidade para o trabalho é boa ou ótima, 
como neste estudo, devem ser explicados ao trabalhador quais fatores do 
ambiente do trabalho e estilo de vida estariam relacionados à manutenção ou à 
deterioração da saúde. Além disso, é recomendável o encorajamento às práticas 
que estimulem a saúde do trabalhador.

O ICT também possibilitou identificar os agravos à saúde, sendo que, 
tanto na opinião do próprio trabalhador como no relato de diagnóstico médico, 
os resultados são compatíveis com o perfil ocupacional e com o absenteísmo 
dos servidores, sobressaindo-se as lesões/doenças músculo-esqueléticas.

Na instituição pesquisada, as relações de poder hierarquizadas, formais, 
as normas administrativas rígidas, favorecem a ocorrência de abuso de poder. 
Esse contexto institucional se reflete no padrão de adoecimento dos servidores 
e magistrados, verificando-se que principais causas de afastamento para 
tratamento de saúde são os transtornos mentais e comportamentais, seguidos 
das doenças ósteo-musculares, ambos associados a fatores de risco relacionados 
ao trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
         
Os servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sujeitos do 

estudo, são caracterizados sociodemograficamente com distribuição semelhante 
quanto ao sexo, casados ou com companheiros, com média de idade de 44 anos 
e majoritariamente com escolaridade de nível superior a pós-graduado. 

Com relação às características funcionais, a maioria está lotada na 
Área Judiciária (área-fim), corroborando com a padronização da estrutura 
organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho. É predominante o cargo 
de Técnico Judiciário e a grande maioria está na instituição há, pelo menos, 10 
anos. 

O estado de saúde mostrou valores elevados nos escores das oito dimensões 
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analisadas, evidenciando boa qualidade do estado de saúde destes servidores, 
inclusive em nenhuma dimensão analisada foram verificados valores abaixo da 
média. 

Os servidores apresentaram resultados mais favoráveis nas dimensões 
representativas da saúde física e as dimensões representativas da saúde mental 
apresentaram no geral, médias com valores mais baixos.

O ICT foi classificado, em sua maioria, nas categorias bom e ótimo, tendo 
média de 40 pontos. Esse perfil favorável pode ser condicionado pelo conteúdo 
do trabalho, que é predominantemente mental. 

Em relação aos agravos à saúde dos servidores, tanto na opinião do próprio 
trabalhador como de diagnóstico médico, os resultados são compatíveis com 
o perfil ocupacional e com o absenteísmo dos servidores, sobressaindo-se as 
lesões/doenças músculo-esqueléticas. 

Estas associações ocorreram independentemente das variáveis 
sociodemográficas e funcionais, demonstrando a importância da capacidade 
para o trabalho em relação à saúde dos trabalhadores. Conclui-se que, quanto 
melhor o estado de saúde, melhor a condição da capacidade para o trabalho. 

Neste estudo, as variáveis sociodemográficas e funcionais não tiveram 
associação estatisticamente significativa com a capacidade para o trabalho.
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INOVADOR PARA 
MONITORAMENTO E CONTROLE POPULACIONAL DE 
AEDES AEGYPTI EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

RESUMO

Os altos índices de infestação pelo Aedes aegypti registrados, desde 1997, em Santa Cruz 
do Capibaribe-PE (IIP = 5,8 a 13,2%), nos ciclos bimestrais do Programa de Controle da 
Dengue, indicaram a necessidade de utilizar novos métodos de abordagem objetivando 
resultados que apresentassem maior impacto sobre o vetor dos vírus da Dengue. Neste 
sentido, um Sistema de Monitoramento e Controle Populacional do Aedes aegypti 
(SMCP-Aedes), desenvolvido pela rede Saudável-Sistema de Apoio Unificado para 
Detecção e Acompanhamento em Vigilância Epidemiológica, foi testado no município, 
desde 2008, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a Fiocruz-PE. O sistema 
incluiu: a) uma rede de 262 ovitrampas-sentinela (OVT-S) georreferenciadas, com 
coleta mensal de 524 palhetas (suportes de oviposição das OVT-S), contagem dos 
ovos e repasse das informações para um banco de dados geográficos que analisa e gera 
mapas de distribuição de densidades; b) remoção mecânica massiva de ovos e de alados 
do ambiente, utilizando ovitrampas-controle (OVT-C) e aspiradores mecânicos, em 
locais priorizados com base na vigilância entomológica. A avaliação dos resultados da 
aplicação do SMCP-Aedes em Santa Cruz do Capibaribe, de maio/2008 até abril/2010, 
revelou que eles produziram uma compreensão mais clara da ocupação do território 
urbano pelo vetor, mostrando níveis altos de infestação geral e indicando as áreas 
com maior concentração populacional de Ae. aegypti. O sistema, muito sensível para 
detectar e distinguir baixas e altíssimas densidades do inseto, permitiu medir o impacto 
das ações integradas de controle mecânico, que resultaram na eliminação de 4,5 milhões 
de ovos de Aedes, em seis meses, e de 10.819 culicídeos adultos, causando redução 
significativa da densidade do vetor. As ferramentas e estratégias empregadas neste 
sistema favoreceram a compreensão da biologia do vetor, pelos habitantes. A inserção 
dessas ferramentas estimulou maior compromisso e, como consequência, melhor 
atuação da equipe responsável pelo controle da doença.

Palavras-chave: Dengue, Aedes, Ovitrampa, SMCP-Aedes, controle integrado.

INTRODUÇÃO

Facilidades e limitações observadas durante a implantação de novas 
ferramentas para o controle do vetor do vírus da dengue (DENV), no município 
pernambucano de Santa Cruz do Capibaribe, iniciada em 2008, foram analisadas 
visando aferir possíveis contribuições das novas abordagens para a saúde da 
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população santa cruzense. O Sistema de Monitoramento e Controle Populacional 
de Aedes aegypti- SMCP-Aedes – (Diptera: Culicidade), desenvolvido pela 
Rede Saudavel (Sistema de Apoio Unificado para Detecção e Acompanhamento 
em Vigilância Epidemiológica), com o apoio do Programa de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde Pública - PDTSP-Fiocruz1, foi implantado no município 
em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e o Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE. 

A opção pela adoção de novos métodos foi motivada pelo registro de 
índices sempre altos de infestação no município, em todos os ciclos bimestrais 
de inspeção domiciliar para a presença de Ae. aegypti, sem qualquer sinal de 
tendência de redução da infestação ao longo dos anos, não obstante os esforços 
empreendidos pela equipe municipal responsável pelas ações do Programa 
Nacional de Controle da Dengue (PNCD). 

Referida como a principal doença reemergente da atualidade, a dengue 
tem sido considerada como a doença de mais rápida expansão geográfica, 
representando uma ameaça para mais de dois e meio bilhões de pessoas2. No 
Brasil, o perfil epidemiológico da doença aponta a vulnerabilidade de ocorrência 
de epidemias em praticamente todo o território nacional, com tendências de 
elevação da incidência nas faixas etárias mais jovens da população, bem como 
das formas severas da doença, aumentando o risco de letalidade3,4.

Como não há ainda uma vacina eficaz disponível, e o isolamento dos 
portadores do vírus é uma medida limitada, pela grande proporção de casos 
assintomáticos ou oligossintomáticos, não detectados5, os esforços para controle 
das infecções por DENV se concentram principalmente na tentativa de controle 
do inseto vetor.  No Brasil, apesar dos enormes recursos investidos nos últimos 
15 anos para o controle do vetor, não há evidências de efetividade destas 
intervenções, como tem sido constatado tanto em análises entomológicas que 
demonstram a manutenção de altos níveis de infestação dos ambientes urbanos 
pelo vetor6,7, quanto do ponto de vista epidemiológico, com a permanência de 
intensa circulação viral em sucessivas epidemias3,8,9.

Neste contexto, a proposta de aplicar e avaliar novos métodos e 
estratégias para o controle vetorial foi acolhida pela Secretaria de Saúde e pela 
administração municipal.  O SMCP-Aedes foi implantado no município, em 
um esforço conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e suporte científico 
da Fiocruz-PE, visando, além de produzir conhecimentos sobre a infestação 
pelo vetor e sua biologia, planejar e implementar intervenções apropriadas de 
controle com base na vigilância e apoiadas em participação social, bem como 
avaliar a viabilidade operacional de aplicação dos instrumentos do sistema de 
monitoramento, em escala real.  Durante este período (2008 a 2010), as ações 
do PNCD, iniciadas em 1997, não foram interrompidas. 
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O SMCP-Aedes inclui a implantação de uma rede de ovitrampas-sentinela 
georreferenciadas distribuídas uniformemente sobre a zona urbana; contagem 
periódica dos ovos de Aedes coletados nas ovitrampas-sentinela e alimentação 
de um Banco de Dados Geográficos (BDG) que emprega tecnologias espaciais 
e análises geoestatísticas para gerar mapas de distribuição espacial do vetor, 
indicativos de áreas de risco de transmissão; ações de controle integrando 
remoção mecânica de ovos do ambiente com ovitrampas-controle, remoção 
de mosquitos adultos do ambiente utilizando aspiradores e pacto social para 
adesão ao sistema1.

Neste capítulo é descrito o processo de implantação e acompanhamento, 
por dois anos, das ferramentas utilizadas no SMCP-Aedes, que se inserem num 
modelo de vigilância à saúde que transcende o monitoramento de indivíduos 
doentes, estimulando a articulação intersetorial, de acordo com as diretrizes do 
SUS e, por outro lado, estabelecendo uma lógica para intervenções seletivas e 
apropriadas ao ambiente local. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O novo sistema foi comparado, com base em parâmetros definidos, com 
os métodos utilizados no PNCD, em vigência no município desde 1997.

Parâmetros quantitativos e qualitativos foram empregados para 
comparar os dois sistemas de vigilância e controle do Ae. aegypti, utilizados 
simultaneamente na rotina do serviço, na sede do município de Santa Cruz do 
Capibaribe: o PNCD, implantado no município em 1997 e o  SMCP-Aedes, 
implantado para avaliação, em maio de 2008. O estudo foi realizado no período 
de maio/2008 a abril/2010.

Terceira cidade mais populosa do Agreste Pernambucano, com 80.330 
habitantes e densidade demográfica de 162,36 hab./km² 10, Santa Cruz do 
Capibaribe tem como principais atividades econômicas a indústria e o comércio 
de roupas, sendo conhecida como a Capital da Sulanca. 

Neste período o Programa Municipal do Controle da Dengue (PMCD) 
encontrava-se composto por 33 Agentes de Campo, um Laboratorista, dois 
Educadores, três Supervisores e um Coordenador. Haviam 35.087 imóveis 
cadastrados no Sistema de Informações de Febre Amarela e Dengue do PNCD/
PMCD (Sisfad), dos quais 19.754 eram imóveis residenciais. Os principais 
entraves na execução deste programa foram: recursos financeiros insuficientes 
para pagamento da mão de obra necessária e para aquisição de insumos; alta 
rotatividade dos Agentes; população flutuante de aproximadamente 15.000 
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pessoas por semana; alto índice de pendência nas visitas domiciliares, com 
mais de 10% dos imóveis fechados e não recuperados; rápido crescimento 
populacional, com constante aumento do número de imóveis; abastecimento 
irregular de água; saneamento deficiente; dificuldade em sensibilizar a população 
sobre o tema.

Monitoramento do vetor

Para comparar a viabilidade operacional do Sistema de Monitoramento 
do SMCP-Aedes com a Pesquisa Larvária utilizada pelo PNCD e caracterizar a 
utilidade das informações geradas pelos dois modelos como indicador de níveis 
de exposição ao vetor, foram considerados os seguintes parâmetros: ações 
desenvolvidas nas operações em campo, ações desenvolvidas nas operações de 
laboratório e dados gerados no âmbito do Levantamento Rápido de Infestação 
pelo Ae. aegypti (LIRAa) e SMCP-Aedes. 

Ações desenvolvidas nas operações de campo para monitoramento do 
vetor: Foram avaliadas a partir das metodologias utilizadas nos dois modelos: 
PNCD e SMCP-Aedes.

Monitoramento no PNCD: O Levantamento Rápido de Infestação pelo 
Ae. aegypti (LIRAa) é baseado em pesquisa larvária e consiste em um método 
simplificado de amostragem determinada em função da densidade demográfica, 
do número de imóveis e de quarteirões existentes para estimação do IIP (Índice 
de Infestação Predial, porcentagem de imóveis com presença de larvas) e do IB 
(Indice de Breteau, porcentagem de depósitos com presença de larvas). Em cada 
extrato, sorteia-se uma amostra independente de, no máximo, 450 imóveis11. 
Durante a visita, com periodicidade bimestral, o Agente inspeciona todos os 
cômodos e depósitos que contenham água no intra e peridomicílio, com o auxílio 
de um lanterna, pesca-larva (peneira para coleta de larvas) e espelho de bolso. 
As amostras coletadas (larvas e pupas) são acondicionadas em tubos de ensaio 
etiquetados (endereço do imóvel, tipo de depósito) contendo álcool a 70% e 
um chumaço de algodão, sendo colhidas no máximo dez amostras por depósito 
e, posteriormente, encaminhadas para o laboratório de entomologia, para 
classificação. Para a execução desta atividade são necessários: preenchimento 
da ficha de visita afixada no imóvel, preenchimento do boletim de campo com 
os dados do imóvel visitado. Material utilizado: boletim de campo, lápis grafite, 
dois pesca larvas, tubos de ensaio, etiquetas, álcool a 70%, algodão, pipeta tipo 
conta gotas, bacia pequena, lanterna e espelho de bolso11.

Monitoramento no SMCP-Aedes: este modelo utiliza um método de 
amostragem determinado em função da densidade de imóveis por quilômetro 
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quadrado. Baseia-se na coleta contínua de ovos em OVT-S georreferenciadas, 
distribuídas uniformemente na Zona Urbana do município (Figura 1), contagem 
dos ovos coletados em ciclos mensais e envio dos resultados, com disseminação 
baseada na internet para um Banco de Dados Geográfi cos (BGD), onde são 
automaticamente produzidos mapas de distribuição de densidades de ovos, 
indicando áreas quentes (hot spots)12. Como suporte para a oviposição, são 
utilizadas duas palhetas de eucatex  (medindo 15cm x 5cm), fi xadas no interior 
do recipiente por meio de um clip e com a porção inferior mergulhada em água. 
A cor preta, a água e o larvicida biológico à base de Bacillus thuringiensis 
israelensis (Bti) funcionam como atraentes de fêmeas grávidas, que depositam 
seus ovos nas palhetas (Figura 1).   Na rotina, durante a visita com periodicidade 
mensal, o agente se dirige diretamente à OVT-S para a manutenção, a qual 
consiste em substituição das palhetas, reposição de água, reaplicação do larvicida 
biológico, acondicionamento das palhetas coletadas em sacos plásticos e seu 
transporte para o laboratório. O agente informa ao responsável pelo imóvel 
o resultado dos dados da coleta anterior. Para esta atividade são necessários: 
larvicida biológico (tubo de 50 ml) e palhetas etiquetadas com o número da 
Ovitrampa para reposição (Figura 1). 

Figura 1 - Mapa da área de estudo em Santa Cruz do Capibaribe indicando a localização das 
ovitrampas (detalhe de uma ovitrampa sentinela, palhetas e tubos com Bti)

Fonte: Arquivos da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe13; Banco de Dados Geográfi cos 
SAUDAVEL-SMCP-Aedes14. 
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Ações desenvolvidas nas operações de laboratório para geração de 
índices de infestação: foram avaliadas a partir das metodologias utilizadas nos 
dois modelos - PNCD e SMCP-Aedes. 

No âmbito do PNCD: No laboratório, as larvas e pupas recolhidas em 
campo são preparadas em lâminas e classificadas com base em características 
morfológicas. Os dados obtidos são digitados no Sisfad, os quais geram os 
Índices de Infestação Predial e de Bretau (IIP e IB). 

No âmbito do SMCP-Aedes: no laboratório municipal, as palhetas são 
armazenadas separadamente, para secagem, em folhas de isopor. A contagem dos 
ovos foi inicialmente realizada ao microscópio estereoscópico, o que demandava 
muito tempo. A partir de janeiro/2010 as palhetas vêm sendo enviadas para a 
Fiocruz-PE, onde os ovos são contados utilizando um sistema semiautomático 
para contagem de ovos de Aedes em palhetas, o Sistema de Digitalização de 
Palhetas (SDP)15, desenvolvido por pesquisadores do Centro de Tecnologias e 
Geociências da UFPE. Os resultados das contagens são transmitidos via internet 
ao BDG gerando mapas de distribuição de densidades, que podem ser acessados 
pelo município.  

Dados gerados pelo LIRAa e SMCP-Aedes: A utilidade das informações 
produzidas como indicador de níveis de infestação pelo vetor foi avaliada, 
comparando-se os dados produzidos pelos dois sistemas, durante dois anos, no 
mesmo espaço urbano, pelas mesmas equipes operacionais. 

Dados gerados pelo LIRAa (PNCD): com base nas inspeções visuais 
e amostras de larvas e pupas coletadas em campo são calculados os índices 
entomológicos utilizados no PNCD:  Índice de Infestação Predial (IIP), que 
expressa em porcentagem a relação entre o número de imóveis positivos e o 
número de imóveis pesquisados; e o Índices de Bretau (IB), que expressa em 
porcentagem, a relação entre recipientes positivos e imóveis4.

Dados gerados no SMCP-Aedes: Os resultados obtidos através da leitura 
das palhetas são transmitidos ao BDG no Laboratório de Métodos Quantitativos 
da Fiocruz-PE, onde são gerados relatórios que informam o percentual de 
imóveis positivos para ovos, a densidade de ovos/imóvel-mês e mapas de 
distribuição espacial das densidades populacionais do vetor estimadas por 
alisamento (Kernel), os quais indicam os “pontos quentes” de concentração de 
população ativa de Aedes12.

Controle do vetor 

Para conhecer a viabilidade operacional e o impacto da remoção mecânica 
de Aedes do ambiente, foram avaliados os processos de implantação, rotina 
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de acompanhamento e resultados obtidos com a utilização das ferramentas 
de controle do SMCP-Aedes: Ovitrampas-controle (OVT-C) e aspiradores 
mecânicos.

No PNCD:

As ações de controle realizadas no município, no âmbito do PNCD, 
basearam-se na aplicação de inseticidas e orientações à população sobre como 
evitar a proliferação do vetor, constituindo-se de: visita domiciliar e aplicação 
de larvicida nos criadouros; inspeção dos Pontos Estratégicos e aplicação de 
adulticidas.

Visita domiciliar com aplicação de larvicida em criadouros: Os Agentes 
fazem visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis existentes na zona 
urbana e nos povoados da zona rural, durante a qual os moradores são 
informados sobre a prevenção da dengue, inspecionados todos os cômodos e 
o peridomicílio, e realizado tratamento focal dos reservatórios de água com 
larvicida organofosforado Temefós a 1%, de acordo com a capacidade dos 
mesmos. Para execução desta atividade, utiliza-se: boletins, ficha de visita, lápis 
grafite, cola, fita métrica, calculadora de bolso, lápis de cera, lixa para parede, 
pacotes contendo Temefós a 1% com 500g cada11.

Os dados sobre a visita domiciliar são anotados em formulário próprio 
(boletim diário), no qual ficam registrados a data, o endereço completo e os 
procedimentos adotados durante a inspeção do imóvel. A ficha de visita 
domiciliar é utilizada para comprovação da atividade do agente no imóvel, 
devendo ser afixada no interior deste11. A cada ciclo realizado durante o período 
deste estudo, o município gastou, em média, 11 toneladas de larvicida.16

Inspeção dos Pontos Estratégicos (PE): Pontos estratégicos são locais 
onde há concentração de depósitos do tipo preferencial para a oviposição da 
fêmea do Ae. aegypti  ou especialmente vulneráveis à introdução do vetor, tais 
como: oficinas mecânicas, cemitérios, borracharias, ferros-velhos etc. Nestes 
PEs, a pesquisa larvária é realizada em ciclos quinzenais, com tratamento focal 
e/ou residual, com periodicidade mensal para o tratamento residual. 

Aplicação de adulticidas: O tratamento a Ultra Baixo Volume (UBV) 
consiste na aplicação espacial de inseticidas piretroides a baixíssimo volume, 
utilizando equipamento específico. A recomendação do PNCD é que este tipo 
de controle seja executado apenas nas situações de epidemia ou quando o IPI 
for superior a 5%4.
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No SMCP-Aedes:

As ações de Controle basearam-se na remoção mecânica do vetor, 
utilizando as seguintes ferramentas: OVT-C para supressão de ovos e aspiradores 
mecânicos para eliminar mosquitos adultos.

OVT-C: Em Santa Cruz do Capibaribe foram instaladas, no início de 
outubro/2009, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Câmara 
de Vereadores, 4.684 OVT-C para remoção em massa de ovos do ambiente. 
Este número foi ampliado para 5.676, a partir de fevereiro/2010. As OVT-C são 
fabricadas a partir de garrafas pet lavadas, cortadas e pintadas de preto, sendo 
utilizadas com 1,2 litro de água, Bti como larvicida e estimulante de oviposição, 
tecido de algodão em cor clara (suporte de ovoposição), um clip e um metro de 
cordão (Figura 2). São distribuídas nas áreas consideradas críticas pelo SMCP-
Aedes, nos pontos estratégicos definidos no PNCD, nas unidades de saúde, 
escolas, Centro da Moda e na maioria dos imóveis de 3 bairros considerados 
críticos para casos de dengue: Santo Agostinho, Santa Tereza e Rio Verde.

A manutenção destas armadilhas ocorreu bimensalmente, durante a visita 
de rotina do PMCD, constando de: substituição dos suportes de ovoposição 
(tecido), troca da água e re-aplicação de Bti. Os tecidos coletados são 
posteriormente incinerados. Dentre os suportes de ovoposição recolhidos para 
incineração, uma amostra (~100 tecidos) foi tomada a cada ciclo, para estimar 
o número médio de ovos depositados nas OVT-C. Esta estimativa foi feita no 
laboratório da SMS, segundo o método desenvolvido no Departamento de 
Entomologia da Fiocruz-PE17.

Figura 2 - Ovitrampas-controle confeccionadas com garrafas PET

             Fonte: Banco de Dados Geográfico Saudavel- SMCP-Aedes14.
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A instalação destas armadilhas foi feita no peridomicilio, em local 
sombreado, protegido da chuva, a uma altura de aproximadamente 1m do chão. 

Aspiradores Mecânicos: O município recebeu, em janeiro/2009, oito 
aspiradores para remoção de mosquitos adultos nas áreas consideradas de risco 
para a transmissão da Dengue, conforme definido no SMCP-Aedes: Unidades 
de Saúde (hospitais, policlínica, postos de saúde, sede do Samu); em escolas; 
nas áreas críticas (pontos quentes) indicadas nos mapas do SMCP-Aedes; em 
blocos de imóveis em torno das residências dos casos notificados da doença; e 
em Pontos Estratégicos definidos no PNCD. São equipamentos de baixo peso, 
fácil manuseio, movidos a bateria, fabricação nacional.

RESULTADOS

Monitoramento

Os dois sistemas de monitoramento do vetor comparados durante dois 
anos, em que as ações foram executadas simultaneamente no município, têm 
objetivos operacionais  e resultados distintos: o LIRAa  baseia-se em pesquisa  
visual de larvas e pupas em depósitos com água nos domicílios e inclui a coleta 
de larvas para identificação das espécies. No SMCP-Aedes a presença de fêmeas 
adultas ativas é verificada pela observação e contagem de ovos postos nas 
palhetas de ovitrampas (OVT-S) numeradas, localizadas por endereço e pelas 
coordenadas geográficas. A identificação de espécies Aedes é feita em larvas 
resultantes de ovos coletados. 

Níveis de infestação indicados pelo LIRAa

O Levantamento de Índice Rápido para o Ae. Aegypti, preconizado pelo 
PNCD, é executado no município a cada 60 dias. No período de dois anos deste 
estudo foram realizados 12 ciclos, com duração de 2 dias/ciclo, e uma média 
de 1447,00 ± 114,72 imóveis visitados por ciclo. Nesta operação, cada agente 
inspecionou cerca de 44 imóveis em cada ciclo, em média 22 imóveis/agente/
dia.

Em todos os ciclos o IIP foi superior a 5%. A presença do vetor foi 
detectada em mais de 5% e menos de 14% dos imóveis, a cada ciclo (Gráfico 
1), valores considerados de “alto risco” para epidemias de Dengue, segundo 
os critérios do PNCD.  Observa-se, nos anos de 2008 e 2009, uma redução do 
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IIP nos 5º e 6º ciclos do ano (setembro a dezembro), voltando a crescer a partir 
do 1º ciclo (janeiro-fevereiro) do ano subsequente (2009 e 2010).  Os valores 
do IB oscilam paralelamente ao IIP, sendo iguais ou ligeiramente superiores 
(1 a 3 pontos percentuais), indicando, neste caso, a ocorrência de mais de um 
criadouro positivo em alguns imóveis (Figura 3).

   Figura 3. Número de imóveis inpecionados e Índices de Infestação Predial e de   
   Breteau, nos ciclos do LIRAa  realizados de 2008 a 2010.

  Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe18.

Operações de monitoramento e níveis de infestação indicados 
pelo SMCP-Aedes

Implantação: Este sistema de monitoramento foi implantado na rotina 
do serviço, sem dificuldades operacionais, a partir de maio/2008. O marco 
inicial foi a apresentação do Projeto à sociedade Santa Cruzense, em evento 
público, com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Saúde, 
pesquisadores da Fiocruz-PE, Prefeito, Vereadores, Secretários do município, 
profissionais da saúde, representantes do Conselho Municipal de Saúde, 
imprensa local e residentes. A equipe responsável pelo controle da dengue foi 
capacitada por técnicos da rede Saudável numa oficina com carga horária de 
20h, para implantação e execução das atividades de rotina do SMCP-Aedes, 
com ênfase na importância do envolvimento da população como copartícipe do 
projeto.

Manutenção rotineira e resultados produzidos: No período deste estudo 
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foram realizados 25 ciclos de coleta de ovos e manutenção das 262 OVT-S 
instaladas, ficando cada Agente responsável pela manutenção de 8 OVT-S, por 
ciclo. Os procedimentos da visita de rotina para manutenção das OVT-S, com 
frequência mensal, foram mais simples do que os procedimentos da visita para 
inspeção domiciliar e pesquisa de larvas. A duração média da visita foi de 15 
minutos/imóvel.  Não houve recusa dos moradores às visitas e instalação da 
OVT-S.

Leitura das palhetas e níveis de infestação: A contagem, ao microscópio 
estereoscópico, de ovos depositados nas palhetas, levou até 40 minutos para 
a leitura de uma única palheta, devido ao elevado número de ovos. A leitura 
de um lote, ao microscópio, durou mais de um mês, apesar da colaboração de 
técnicos da Fiocruz-PE e da Secretaria de Saúde do Recife na contagem, para 
acelerar a obtenção dos resultados.

Com o objetivo de agilizar o processo da contagem dos ovos, um SDP 
desenvolvido por pesquisadores da UFPE, foi instalado no município, em 
outubro/2009, para os primeiros testes de uso na rotina.  Ajustes necessários à 
transmissão dos dados via web adiaram o uso do equipamento no município e a 
contagem passou a ser efetuada em um protótipo instalado no Departamento de 
Entomologia/Fiocruz-PE. Até o início de 2012 foram concluídas as contagens 
de sete ciclos, referentes aos meses de maio de 2008; janeiro, abril, junho e 
julho de 2009 e fevereiro e maio de 2010 (Figura 4).

     Figura 4- Número médio de ovos por ovitrampa-sentinela, 
    em 7  ciclos, de maio 2008 a maio de 2010.

   (*) Sistema de Monitoramento e Controle Populacional do Aedes egypty.
    Fonte: Banco de Dados do Sistema de Apoio Unificado para Detecção e companhamento em
    Vigilância Epidemiológica  SMCP- (*)Aedes14.



150  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

Os resultados obtidos nos sete ciclos indicam a presença do vetor em todos 
os imóveis, ou seja, o índice de infestação foi de 100%, em todos os momentos. 
Há, entretanto, diferenças acentuadas na intensidade de infestação, tanto em 
diferentes momentos, mostrando variações temporais (Figura 4),  quanto entre 
micro-regiões do espaço urbano do município (Figura 5). 

Considerando-se os valores observados em 2009, nota-se, a partir da média 
de 998  ovos/OVT-S em janeiro, uma elevação em junho, seguida de redução 
de densidade de ovos no mês subsequente.  A maior média foi registrada em 
maio de 2008: 1.587,2 ± 1.242,7 ovos/OVT/mês.  Em fevereiro de 2010, a 
densidade de ovos foi muito inferior ao registrado em outros ciclos. Deve-se 
registrar que as intervenções de controle, através da utilização de OVT-C, foram 
implementadas 4 meses antes,  a partir de outubro de 2009. 

Figura 5 - Mapas de distribuição de densidades de ovos do vetor, gerados 
pelo SMCP-Aedes

Fonte: Banco de Dados do Sistema de Apoio Unificado para Detecção e Acompanhamento em 
Vigilância EpidemioLógica/SMCP-Aedes14.

O Serviço de Referência para Controle de Culicídeos Vetores (SRCCV/
Fiocruz-PE) analisou e identificou 2471 larvas de mosquitos originadas de ovos 
coletados nas OVT-S, todos classificados como Ae. aegypti19. Os dados obtidos 
no LIRAa, também indicam a ocorrência de Ae. aegypti  como  única espécie 
de Aedes no município.
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Controle

No SMCP-Aedes foram utilizadas duas ferramentas para remoção do vetor 
do ambiente: as OVT-C para remoção de ovos e aspiradores mecânicos para 
remoção de mosquitos adultos.

Remoção de ovos 

As OVT-C foram instaladas no município a partir de outubro/2009.  Esta 
atividade foi precedida de: capacitação, por técnicos da rede Saudável, de toda 
a equipe de Vigilância Ambiental; da divulgação das estratégias de controle, 
através de palestras nas escolas, cartazes e adesivos explicativos, entrevistas 
e outras formas de difusão na mídia local; da mobilização de estudantes para 
obtenção de garrafas pet para confecção das ovitrampas.

Inicialmente, 4.684 OVT-C foram instaladas, durante cinco dias úteis, nas 
Unidades de Saúde, nos bairros selecionados Santa Tereza, Rio Verde e Santo 
Agostinho, com sérios problemas estruturais, localizados na periferia da cidade, 
e em outros bairros, nos imóveis situados em áreas identificadas como “pontos 
quentes” nos mapas de densidade. Após avaliação das ações, este número foi 
ampliado, para complementar a cobertura nas áreas contempladas. Isto foi feito 
em fevereiro de 2010, elevando o número para 5.676 armadilhas em campo. Um 
total de 167 responsáveis por imóveis não aceitaram a instalação das OVT-C, 
representando um percentual de 2,94% de recusa. 

Em virtude das ações de manutenção das OVT-C ocorrerem 
simultaneamente com as visitas do PMCD, não foi possível mensurar o tempo 
gasto nesta operação, nem comparar dificuldade/facilidade de transporte e 
manuseio de insumos para as operações. 

Os resultados da estimativa de ovos por ovitrampa nos 3 primeiros ciclos 
revelaram a presença de ovos em todas as OVT-C, com numero médio elevado 
no 1º ciclo, decrescendo nos seguintes (Tabela 1). Multiplicando as médias pelo 
total de ovitrampas, estimou-se que foram retirados do ambiente e incinerados 
mais de 4.500.000 ovos, no período de outubro de 2009 a abril de 2010. 



152  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

                      Tabela 1 - Número de OVT-C por categorias de valores segundo a
                      quantidade estimada de ovos depositados nos 3 primeiros ciclos de 
                      coleta massiva de ovos, de outubro/2009 a abril/2010

              Fonte: Banco de Dados do Sistema de Apoio Unificado para Detecção e     
              Acompanhamento em Vigilância EpidemioLógica /SMCP-Aedes14.

A redução nos valores das médias geométricas nos ciclos subsequentes 
sugere que a eliminação em massa de ovos, possivelmente reforçada pela 
remoção de adultos, resultou em diminuição populacional do vetor. Com efeito, 
o monitoramento de Aedes pela rede-sentinela indicou redução da densidade 
populacional, como se pode observar no mapa de densidades de ovos referente 
a fevereiro/2010 (Figura 5).

Aspiração de mosquitos

Devido ao reduzido número de agentes para execução simultânea dos 
dois modelos de monitoramento e controle do Aedes (PNCD e SMCP-aedes), 
não foi possível a realização sistemática das aspirações em todos os imóveis 
considerados de alto risco para transmissão da dengue (escolas, pontos 
estratégicos, pontos críticos para densidade populacional, áreas com ocorrência 
de casos, Moda Center, etc), conforme recomendado pela equipe técnica do 
SMCP-aedes.

Aspirações rotineiras foram feitas regularmente nas unidades de saúde, 
a partir de janeiro/2009. Os resultados (Tabela 2) mostraram: a) a presença do 
Aedes em 80,2% dos 381 eventos; b) um total de 6.074 culicídeos adultos foram 
aspirados, sendo 28,8% (1.753 indivíduos) de Ae. aegypti e o restante (4.315) 
de Culex quinquefasciatus.  Isto representa uma média de 4,6 Aedes eliminados 
por unidade de saúde, a cada aspiração.

        



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO   I  153
     

         Tabela 2 - Resultados das aspirações mensais de mosquito em unidades de saúde de 
         Santa Cruz do Capibaribe-PE, de janeiro/2009 a abril/2010

Fonte: Banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe20.

No período compreendido entre janeiro de 2009 e abril de 2010 foram 
também realizados, embora não com a frequência planejada, 614 eventos de 
aspiração em imóveis identificados como locais de risco de transmissão de 
DENV, tendo sido removidos do ambiente um total de 4.745 culicídeos, dos 
quais 908 (19%) foram identificados como Ae. aegypti  e 3.837 (81%) como 
Culex quinquefasciatus. Nos resultados, observa-se que, dos 470 mosquitos 
coletadas nos Pontos Estratégicos, 407 (86,6%) são Aedes, confirmando a 
importância destes pontos como criadouros para esta espécie.

Deve-se registrar a grande simplicidade de manejo dos aspiradores 
utilizados. Um treinamento de poucos minutos é suficiente para capacitar 
operadores. Por outro lado, a aceitação das operações de aspiração por parte dos 
habitantes dos imóveis foi muito boa, não houve nenhum registro de recusa. O 
tempo da operação, em imóvel residencial, foi de aproximadamente 25 minutos; 
em imóveis maiores (hospitais, escolas), foi muito variável, segundo o número 
de cômodos aspirados. 

As operações de aspiração descritas removeram do ambiente um total 
de 10.819 culicideos, dos quais 2.661 (24,6%) foram identificados como Ae. 
aegypti.

Envolvimento institucional e participação social

Desde a apresentação do SMCP-Aedes, registrou-se o interesse e 
envolvimento de instituições, de segmentos da sociedade e de pessoas, 
especialmente pela forma de participação nos eventos listados a seguir, reunindo 
setores como o Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores, gestores 
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municipais, escolas, trabalhadores de saúde e da educação, mídia local e 
população em geral: apresentação pública das estratégias, métodos e instrumentos 
utilizados no SMCP-Aedes, em maio/2008; exposição: “O mosquito da Dengue 
– Conhecer para se proteger”, em praça pública, inaugurada pelo vice-prefeito 
e presidente da Câmara Municipal, novembro/2008, cujo público visitante foi 
de aproximadamente 2000 pessoas; gincana entre as escolas da rede pública 
para arrecadação de garrafas pet, destinadas à confecção de ovitrampas-
controle (foram arrecadadas mais de 32.000 garrafas); doação pela Câmara de 
Vereadores, um computador, como prêmio,  à escola vencedora (agosto 2009); 
oficinas de capacitação de alunos e professores para a confecção de OVT-C; 
instalação das OVT-C nos imóveis (outubro de 2009), com participação ativa de 
alunos da rede municipal;  passeatas de estudantes, escoteiros, agentes de saúde 
e público, com carro de som, palhaço, etc., em  bairros da cidade; reuniões com 
diretores e coordenadores  de escolas para planejar estratégias de mobilização; 
palestras educativas nas igrejas, Câmara de Vereadores, Clube dos Diretores 
Lojistas e escolas, durante todo o período do estudo; oficinas com equipe de 
controle da dengue, demais profissionais da saúde, autoridades locais, Conselho 
Municipal de Saúde, mídia local, para divulgação dos resultados alcançados. 
Nestas operações participaram regularmente, além dos agentes de endemias do 
PMCD, 10 agentes do Programa Durma Bem, responsáveis pelo controle de 
Culex quinquefasciatus.

DISCUSSÃO

No período deste estudo, maio/2008 a abril/2010, foram realizados, 
através da rede-sentinela, 25 ciclos mensais de coleta de ovos. A equipe que 
executou estas operações em campo era composta pelo mesmo número de 
agentes de endemias (33 ± 2) que executava anteriormente apenas as ações 
do Programa Municipal de Controle da Dengue. Em outras palavras, mesmo 
representando um acréscimo de ações à rotina dos agentes, a coleta de amostras 
em campo para monitoramento vetorial pelo SMCP-Aedes, pode ser assimilada 
pelo serviço simultaneamente com as operações do PNCD. Devido ao alto grau 
de infestação, a contagem dos ovos depositados nas palhetas, segundo passo 
deste sistema de monitoramento, entretanto, não funcionou no mesmo ritmo 
operacional em 2008-2009. Em março de 2010, as contagens passaram a ser 
feitas com apoio de um sistema de digitalização de palhetas para contagem 
semiautomática dos ovos.  

Apesar desta dificuldade, a contagem de ovos em seis ciclos e as análises 
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dos resultados revelaram informações que permitiram compreender melhor 
a ocupação do território urbano pelo vetor. Os resultados do primeiro ciclo 
(maio/2008) mostraram, surpreendentemente, a presença de ovos em todos os 
imóveis, com média >1.500 ovos por ovitrampa (min. 67, max. 6027 ovos em 
uma OVT-S). Este alto grau de infestação foi constatado apesar da aplicação 
rotineira de 7.000 a 11.000 Kg de larvicida organofosforado (temefós), a cada 
dois meses durante 11 anos (1997-2008), além de aplicações esporádicas de 
adulticidas à base de piretroides em UBV pelo PMCD. O uso sistemático destes 
inseticidas de síntese até o presente (13 anos) resultou em alta resistência da 
população local de Ae. aegypti ao temefós, com razão de resistência (RR95) de 
142,44 vezes, como demonstrado em estudo recente realizado pelo SRCCV/
Fiocruz-PE.19 Este cenário de ampla dispersão e alta intensidade de infestação 
do território pelo Aedes foi confirmado pelos dados registrados no ano seguinte 
(2009): 100% de positividade das ovitrampas, com médias variando entre 700 
e 1.400 ovos/OVT-S/mês. Estes resultados demonstram que a aplicação regular 
de inseticidas, por mais de uma década, não causou impacto sobre a população 
do vetor e não parece ter sido capaz de limitar seu estabelecimento e manutenção 
em elevada densidade, sobre todo o território urbano. 

É importante ressaltar que, ao mesmo tempo em que demonstra a presença 
do vetor em todos os imóveis, o sistema de monitoramento é suficientemente 
sensível para mostrar diferenças quantitativas claras da população do Aedes 
em diferentes lugares, e também variações temporais, indicando os lugares e 
os momentos que devem ser priorizados nas ações de controle. O uso destas 
armadilhas permite estimar quantitativamente a população reprodutivamente 
ativa atual do mosquito, diferentemente dos indicadores de monitoramento 
utilizados no PNCD. De fato, a presença de larvas e pupas não indica, 
necessariamente, a presença simultânea de fêmeas adultas, uma vez que as 
formas aquáticas observadas em um dado momento podem resultar de eclosões 
recentes (induzidas por condições ambientais favoráveis no momento) a partir 
de ovos depositados não se sabe quantos meses antes.21

Este cenário de infestação não é revelado pelo sistema de monitoramento 
do PNCD, cujos percentuais de positividade detectaram a presença do vetor 
em apenas 5,8% a 13,4% dos imóveis, no mesmo período (2008-2010); além 
de baixa sensibilidade de detecção, este sistema também não informa se há 
diferenças de intensidade de infestação entre imóveis positivos, indicando 
apenas os números dos quarteirões onde há imóvel positivo. Além de serem 
operacionalmente muito laboriosos, os índices de infestação (IP e IB) utilizados 
no programa nacional têm sido considerados indicadores fracos da quantidade 
de mosquitos, portanto, limitados para avaliar riscos de transmissão da doença22. 

O emprego de OVT-S como instrumento de coleta de amostras para 
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monitoramento do vetor de vírus Dengue, no município de Santa Cruz do 
Capibaribe, apresentou benefícios operacionais claros, quando comparado 
com a pesquisa larvária utilizada para composição do IP e IB. Estes benefícios 
conferem maior agilidade e maior conforto aos agentes: operações de campo 
mais simples, menor quantidade de material a ser transportado, visitas mais 
rápidas e menos invasivas para instalação e manutenção de rotina.  Quanto à 
qualidade das informações produzidas, enquanto o método utilizado no PNCD 
informa apenas o percentual de imóveis com presença de larvas/pupas (que 
podem resultar de ovos depositados anteriormente), o novo sistema possui como 
vantagens: a) elevada sensibilidade para detectar a presença do Ae. Aegypti, 
mesmo quando em baixa densidade; b) quantifica a população do mosquito, 
indicando locais com diferentes níveis de concentração de população ativa 
do vetor; c) gera mapas de distribuição espacial do vetor, úteis para orientar 
decisões de intervenção. O uso de tecnologias de informação e análise espacial 
no SMCP-Aedes é fundamental para produzir instrumentos, em especial mapas, 
de fácil leitura por agentes, técnicos e gestores, que conferem maior agilidade 
às tomadas de decisão para intervenções. 

Embora o sistema de contagem semiautomática de ovos sobre palhetas 
tenha sido utilizado apenas nos últimos meses deste período de avaliação, foi 
possível constatar que ele contribui para a produção de informação em tempo 
muito curto.  

As medidas para controle de Ae. aegypti, empregando ovitrampas  
confeccionadas a partir de garrafas pet foram iniciadas em outubro/2010, com 
efetiva participação da comunidade local, após um período de monitoramento 
da população do vetor no município. A cidade foi mobilizada para uma gincana, 
realizada em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e 
Câmara de Vereadores, durante a qual foram recolhidas cerca de 32.000 garrafas 
pet. As OVT-C foram confeccionadas pelo Instituto Casa da Criança e Cidadania 
(Icriac), uma organização não governamental localizada em Porto de Galinhas/
PE, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e apoio da Facepe. 

Os resultados alcançados em 3 ciclos de coleta intensa de ovos com 
OVT-C tratadas com Bti, que resultaram na atração-eliminação de parte da 
população de Ae. Aegypti, ao remover do ambiente mais de 4,5 milhões de 
ovos do mosquito, mostraram que esta estratégia, integrada a outras ações, é 
capaz de promover uma redução da população, mesmo em um contexto de alta 
densidade populacional deste inseto. Estes dados são concordantes com Regis 
et al.7 e Melo-Santos,23 que reportaram que o uso em larga escala de ovitrampas-
controle tratadas com Bti é capaz de remover do ambiente grandes quantidades 
de ovos que poderiam ter sido depositados em habitats aquáticos desprotegidos 
ou de difícil acesso.    
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A análise dos dados observados em Santa Cruz do Capibaribe sugere 
que a armadilha OVT-C com Bti é um instrumento robusto para uso em 
larga escala porque, além de eficiente para atrair fêmeas para oviposição, 
tem baixo custo material e operacional, boa aceitação pelos habitantes e é de 
fácil operacionalização pelos Agentes de Campo e eventuais colaboradores. 
Neste instrumento simples, a carga simbólica inerente a armadilhas em geral 
é reforçada pela reutilização, em sua construção artesanal, de embalagens com 
risco potencial de se tornarem criadouros de mosquitos, se deixadas no ambiente. 
Este fato, somado à oportunidade que se oferece às pessoas, de visualizar, a 
cada 2 meses, os ovos depositados na armadilha instalada em sua própria casa, 
tem certamente um papel didático e mobilizador. 

Apesar da grande aceitação desta ferramenta pela comunidade local, o 
número insuficiente de Agentes em campo para a execução concomitante das 
ações inerentes aos dois modelos de controle e monitoramento do Ae. aegypti 
utilizados no município (PNCD e SMCP-Aedes) constituiu-se num entrave, 
tornando-se operacionalmente inviável a instalação de OVT-C na totalidade dos 
imóveis da zona urbana, como  anteriormente planejado.

O uso de aspiradores portáteis para remover mosquitos adultos do interior 
de imóveis foi percebido pela equipe do programa como uma ação que oferece 
boa relação custo-benefício, com base em vários aspectos: i) equipamento 
leve, de fácil operação por períodos longos, sem desconforto ao operador; ii) 
a aspiração de mosquitos adultos permite diagnóstico imediato da situação de 
infestação, identificação rápida das espécies encontradas, e ação-resposta em 
curto tempo;  iii) é capaz de aspirar grandes quantidades de mosquitos, sem 
causar danos ao meio ambiente; iv) permite aos ocupantes do imóvel visualizar 
o produto da ação, conhecer de imediato a situação de infestação, e participar 
da operação.  Assim como no caso das operações com OVT-C, não foram 
implementadas todas as ações de aspiração planejadas, em decorrência da 
disponibilidade limitada de Recursos Humanos.  A integração com o Programa 
Municipal Durma Bem permitiu operações sistemáticas de aspirações, muito 
regulares, em 18 unidades de saúde, que, somando-se às aspirações realizadas 
em outros imóveis, promoveram a eliminação mecânica de mais de dois mil 
Aedes adultos, contribuindo para limitar a transmissão viral. 

Em seu conjunto, os resultados obtidos e as avaliações feitas neste estudo 
permitem indicar que a aplicação do SMCP-Aedes pelo serviço municipal, 
em cenários semelhantes ao descrito, é operacionalmente viável e produz 
informações sobre a presença e abundância do vetor e sobre suas variações 
temporais e espaciais de densidade, que contribuem muito para orientar ações 
de controle. O monitoramento da população de Aedes por este sistema mostrou 
um quadro de infestação do município antes desconhecido, não observado 
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em onze anos de pesquisa larvária.  Os dados de monitoramento do vetor na 
sede do município, área urbana que concentra mais de 90% dos habitantes, 
demonstraram a manutenção de alta intensidade de infestação durante mais 
de um ano (maio/2008 – agosto/2009), revelando ausência de evidência de 
resultados da aplicação sistemática de inseticidas (larvicida e adulticida) sobre 
a população de Ae aegypti.  

O novo sistema de monitoramento foi capaz de quantificar o impacto das 
intervenções de controle após seis meses de eliminação mecânica de ovos e de 
adultos, que reduziram as densidades da população de valores oscilando entre 
700 e 1.500 ovos/OVT-S/mês, em 2008-2009, para 343 ovos/OVT-S/mês, em 
maio de 2010. Análise recente dos dados até outubro de 2011 demonstrou que a 
redução da densidade da população de Ae aegypti em Santa Cruz do Capibaribe 
foi da ordem de 90%, quando são comparadas as densidades de ovos registradas 
no mesmo período (maio-julho) de 2011 com 20087. Em estudos anteriores, 
Regis et al7. observaram que em áreas urbanas de pequeno-médio porte, 
intervenções de controle dirigidas à remoção em massa de ovos com ampla 
cobertura territorial, integrada à redução de fontes de proliferação do vetor, e 
reforçada pela eliminação mecânica de alados em pontos críticos de densidade 
vetorial indicados pela vigilância entomológica, podem prevenir o crescimento 
sazonal da população do Ae. Aegypti, contribuindo, por conseguinte, para 
atenuar a intensidade de transmissão viral.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do SMCP-Aedes na rotina dos serviços é operacionalmente 
viável em áreas urbanas como a de Santa Cruz do Capibaribe.  As operações 
de instalação e manutenção mensal da rede de ovitrampas-sentinela são 
indubitavelmente mais simples e confortáveis ao operador do que as operações 
clássicas de inspeção domiciliar detalhada para detectar visualmente larvas de 
Aedes.  

O sistema de monitoramento de populações SMCP-Aedes é muito sensível 
para detectar a presença do vetor em muitos locais onde a pesquisa visual não 
consegue observar a presença de larvas, além de indicar geograficamente a 
amplitude da infestação no território. O sistema produz informação espacial 
sobre a intensidade da infestação, permitindo priorizar áreas para ações.  O 
uso de tecnologias de informação para registro de coordenadas geográficas, 
contagem de ovos nas palhetas das OVT-S, análise e difusão dos resultados 
é fundamental para o funcionamento do sistema.  Foi demonstrado que os 
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instrumentos utilizados para eliminar mecanicamente o vetor, na fase adulta 
ou de ovo, são eficientes, operacionalmente simples, viáveis para aplicação em 
escala ampla.  

Os resultados do SMCP-Aedes permitiram uma compreensão mais clara 
da ocupação do território urbano pelo vetor, e permitiram igualmente medir o 
impacto das ações integradas de controle, registrando redução da densidade do 
vetor. 

Avalia-se que os recursos humanos envolvidos, se dedicados apenas 
às operações do SMCP-Aedes seriam quantitativamente suficientes e muito 
possivelmente as intervenções de controle vetorial teriam sido mais amplas. O 
engajamento da equipe responsável pelo controle da Dengue, dos gestores da 
saúde e de outros atores nas ações durante este projeto é sugestivo da importância 
da participação social para os resultados observados. 
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O USO DA METODOLOGIA TRACER PARA AVALIAÇÃO DE 
UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE RESPOSTA RÁPIDA

RESUMO

Este estudo se propôs a analisar o Fluxo de Informação utilizado pelo Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - nacional utilizado nas ações de 
detecção e enfrentamento das Emergências de Saúde Pública. A pesquisa estruturou-se 
a partir do questionamento sobre a utilização da Metodologia Tracer para se avaliar o 
FI utilizado no Cievs nacional. Para responder a esta questão, privilegiou-se a coleta de 
informações de caráter público, observando a estrutura e o funcionamento do Centro 
(protocolos operacionais, instrumento de decisão disponível, tecnologias utilizadas, fluxo 
de informação adotado), nas recomendações do Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI/2005) e em modelos de avaliação de sistemas de saúde. A fundamentação teórica 
baseou-se nas abordagens de avaliação de sistemas de vigilância e detecção precoce 
de surtos e epidemias. Foi utilizado desenho de estudo descritivo, e para a análise dos 
dados, foi utilizado o método qualitativo, fundamentando-se na metodologia tracer 
aplicada a dois Eventos de Relevância Nacional (ERN), selecionados como componentes 
traçadores, percorrendo o FI adotado no Cievs nacional. Foram avaliados dois eventos, 
um surto de dengue IV em Roraima, notificado ao Cievs após a confirmação do caso 
index. Após três meses de monitoramento, três casos foram confirmados e medidas de 
controle adotadas. O segundo evento, uma inundação em Alagoas capturado na imprensa, 
e que afetou 180.000 pessoas. Durante três meses foram registrados 37 mortes, 17 casos 
suspeitos de leptospirose e 175 casos confirmados de dengue. Apesar das limitações 
deste estudo, concluiu-se que a metodologia tracer aplicada ao campo da Vigilância em 
Saúde, pela sua facilidade e flexibilidade de aplicação, permite a avaliação de fluxos 
estabelecidos, assim como seus produtos. Além disso, pode complementar os dados 
gerados por avaliações em que outras metodologias foram utilizadas.

Palavras chave: metodologia tracer. análise de fluxos de informações, emergência de 
saúde pública, Cievs nacional.

INTRODUÇÃO

Para as autoridades sanitárias, a vigilância de eventos de saúde pública é 
uma atividade fundamental, cujas funções contribuem para o monitoramento, 
o controle, a detecção de agravos de interesse e para a avaliação das ações e de 
programas de saúde pública. No início da década de 60, Alexander Langmuir1 
definiu a Vigilância Epidemiológica (VE) como sendo:

A observação contínua da distribuição e tendências da incidência 
de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação 
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de informes de morbidade e mortalidade, assim como de outros 
dados relevantes, e a regular disseminação destas informações a 
todos que necessitam conhecê-la1.

O termo vigilância foi inicialmente utilizado na Saúde Pública como 
forma de monitorar rigidamente indivíduos suspeitos de portarem doenças 
infecciosas, controladas em determinadas áreas ou regiões, de forma a evitar sua 
disseminação. As práticas adotadas tinham o caráter individual, como colocar o 
indivíduo, ou quem quer que tenha tido contato com ele, em quarentena.

A expressão Vigilância Epidemiológica surgiu no Brasil, na década de 50, 
e estava conectada ao controle de doenças transmissíveis com o significado de 
“observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças 
transmissíveis e de seus contatos”2.

Na década de 1960, a Campanha de Erradicação da Varíola, empreendida 
entre 1966-73, notabilizou-se pela busca ativa de casos da doença, a detecção 
precoce de surtos e o bloqueio imediato da transmissão da doença, e contribuiu 
para a consolidação de novos conceitos ligados à VE no Brasil, servindo de base 
para a organização do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica3.

A VE adquiriu importância, e foi tema central na 21ª Assembleia Mundial 
de Saúde realizada em 1968, que a definiu como “a coleta sistemática e o uso 
de informação epidemiológica para o planejamento, implantação e a avaliação 
de programas de controle de doenças”. Essa definição teve o intuito de expandir 
o escopo da VE para agravos não infecciosos, tendo em vista as mudanças no 
perfil demográfico-epidemiológico observado a partir da segunda metade do 
século XX4.

No final da década de 80, Thacker e Berkelman6 cunharam o conceito de 
Vigilância em Saúde Pública, alicerçado pela definição do Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)5, em 1986,  que ampliou as atribuições da 
vigilância para detectar um número maior de agravos, incluindo dados sobre 
doenças crônicas, ocupacionais e de serviços de saúde, e estabelecendo a 
vigilância de fatores de risco. Segundo Thacker e Berkelman6, o uso do termo 
epidemiológico para modificar a vigilância era motivo de confusão, pois a 
Epidemiologia é uma disciplina mais ampla e que incorpora ações de pesquisa 
e ensino, sendo distinta da prática de saúde pública.

Com o advento do Sistema Único em Saúde (SUS), regulamentado pela Lei 
no 8080/19907, as atividades do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SNVE) passaram a ser compartilhadas pelos gestores do SUS, privilegiando-se 
a sua descentralização. Nessa lei, definiu-se a VE como: 

Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
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determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças e agravos.

Regulamento Sanitário Internacional

A sociedade contemporânea é caracterizada, sobretudo, pelo incontrolável 
processo de mobilização das populações. As tecnologias de transportes 
desenvolvidas nas últimas décadas reduziram, temporalmente, as distâncias 
entre as nações e incrementaram a rotatividade de pessoas, de mercadorias. 
Estas tecnologias propiciaram, também, condições mais favoráveis para 
a rápida propagação de doenças entre os países. Nesse cenário de grandes 
transformações, ampliaram-se as possibilidades da emergência e reemergência 
de doenças, dos riscos biológicos, químicos e físicos, requerendo sistemas de 
vigilância bem estruturados e que atuem, preferencialmente, de forma conjunta, 
com o objetivo de proteger à saúde humana8.

As vantagens e as desvantagens de uma sociedade globalizada, aliadas às 
recomendações contidas nas diversas resoluções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), nas quais se demonstrou a necessidade de se rever e atualizar 
o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (WHA48.7, WHA54.14, 
WHA55.116, WHA56.28 e WHA56.29) motivaram a aprovação, na 58ª 
Assembleia Mundial da Saúde (AMS), da revisão deste regulamento sanitário 
em 2005(RSI/2005).

Essa revisão buscou, a partir de ações preventivas e curativas, proteger 
a população mundial, implementando ações de saúde pública, sem interferir 
demasiadamente no tráfego de pessoas e mercadorias. Adicionalmente, 
fortaleceu o desenvolvimento de capacidades no campo da saúde pública 
mundial, desenvolvendo e aplicando novas estratégias de vigilância e controle 
de enfermidades (transmissíveis e não transmissíveis), com o objetivo de 
restringir a propagação internacional de doenças.

O instrumento utilizado como foco da vigilância no RSI é a notificação das 
Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (Espii), definido 
como um evento extraordinário, constituindo-se num risco para a saúde pública 
dos Estados-Parte. Essa preocupação se deve, principalmente, ao potencial que 
as doenças assim classificadas têm em se propagar, não respeitando de maneira 
a não respeitar as fronteiras intra e internacionais, exigindo uma resposta 
internacional coordenada. O exemplo mais recente da adoção do regulamento 
foi a notificação dos casos da Gripe H1N1, doença originária do México e que 
atingiu, num curto espaço de tempo, vários países, e teve sua ação de controle 
coordenada pela OMS.
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Aos países que aderiram ao novo RSI/2005, mantidas as suas soberanias 
nacionais, foi determinado que, num período de cinco anos, deveriam implantar 
ou aprimorar suas capacidades para detectar, avaliar, notificar e informar eventos 
ocorridos em seus domínios que pudessem ser classificados como uma Espii. 
Objetivou-se, com essas ações, criar uma rede mundial que buscasse a proteção 
universal, para todos os povos, contra a propagação internacional de doenças.

Avaliação em saúde

No âmbito da saúde, o envelhecimento da população, direcionando 
o perfil epidemiológico para doenças crônicas e o aumento dos custos da 
assistência, repercute diretamente na gestão dos serviços de saúde. O gestor 
encontra-se duplamente desafiado, de um lado, pelo aumento da complexidade 
da assistência em decorrência da modificação epidemiológica e, do outro, pela 
necessidade de incorporação de novas tecnologias, cada vez mais dispendiosas. 
Nesse contexto, torna-se premente a análise cuidadosa das reais necessidades 
de saúde da população e a criação de políticas que possam atendê-las da forma 
mais eficiente e eficaz possível. 

A avaliação é um dos mais valiosos mecanismos para atender ao contexto 
exposto acima. Há numerosas definições de avaliação e, de acordo com 
Constandriopoulos et al. 9, cada pesquisador constrói a sua. Para Brousselle et 
al. 10, 

A avaliação consiste, fundamentalmente, em fazer um julgamento 
de valor sobre uma intervenção empregando um dispositivo 
que permita fornecer informações cientificamente válidas e 
socialmente legítimas sobre uma intervenção ou qualquer um de 
seus componentes, considerando os diferentes atores envolvidos 
que possam ter julgamentos diferentes, de modo a revelar a posição 
sobre a intervenção e construir, individual ou coletivamente, um 
julgamento que possa se traduzir em ações.

A avaliação das intervenções é extremamente valorizada e cada vez 
mais se institucionaliza, principalmente, em países como os Estados Unidos, 
França e Canadá10. Todavia, no Brasil ainda há dificuldades em se ampliar esse 
processo, em decorrência da falta de uma cultura avaliativa. A avaliação no 
campo da saúde exige uma integração de disciplinas e metodologias das áreas 
de economia, da avaliação baseada em indicadores epidemiológicos e da prática 
clínica. As ciências sociais cada vez mais vêm contribuindo para esse desiderato.

A avaliação dos sistemas de vigilância tem o objetivo de aferir se os 
indicadores de importância para a saúde pública são gerados, analisados e 
divulgados de maneira eficiente e efetiva. Além disso, para cumprir seus 



166  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

objetivos, este sistema tem que se inserir na estrutura de saúde pública de uma 
determinada região.

As metodologias mais utilizadas para realização de avaliações de sistemas 
de vigilância em saúde utilizam-se da abordagem sistêmica proposta por 
Donabedian11,12, ou seja, a descrição da tríade: estrutura, processo e resultados. 
Essa sistematização é essencial para a descrição do sistema, mas, por sua 
compartimentalização, não consegue avaliar os fluxos de geração de produtos, 
no caso da VS, informação epidemiológica.

Para a VS, além da descrição dos processos, avaliar o fluxo das 
informações, o tempo entre a notificação e o arquivamento após a investigação 
do caso são importantes para aferição da qualidade do sistema. Avaliações 
periódicas são exigidas para a detecção de possíveis problemas e melhoria dos 
processos. Outras metodologias de avaliação foram propostas, mas com pouca 
aplicabilidade prática13.

A abordagem proposta por Donabebian11,12, é ratificada pela WHO14, que 
preconiza que a análise de sistemas de vigilâncias deve contemplar a tríade 
proposta pelo autor. E vai além, ao recomendar a subdivisão dos três itens, a saber: 
1. estrutura (consiste dos objetivos, recursos e procedimentos organizacionais); 
2. processo (constituído de: a. observação, comunicação e confirmação dos 
eventos; b. interpretação dos dados e comunicação dos resultados para a 
instância gestora do sistema); 3. resultado (geralmente, constitui-se de uma 
comunicação ou um relatório circunstanciado do evento analisado).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No caso do Cievs Nacional, os autores, Souza e Pinto Júnior, utilizaram 
a abordagem descritiva de Donabedian13,14, associada à pesquisa documental 
de dados secundários, levantando-se informações nos protocolos técnicos, no 
Comitê Permanente (por intermédio do Monitor Cievs), nos relatórios públicos 
e nos documentos internos produzidos e disponibilizados pelo Cievs nacional, 
com o objetivo de construir o Fluxo de Informações (FI) e, por consequência, 
visualizar a passagem e o processamento dos eventos de importância para o 
Sistema. 

Para se avaliar o sistema, foi escolhida a metodologia tracer, descrita no 
início da década de 1970 pelos pesquisadores Kessener, Kalk e Singer15 e que foi 
utilizada inicialmente para avaliar a qualidade dos serviços de saúde utilizando 
um ou mais componentes traçadores. Estes componentes são escolhidos ou 
definidos a partir de um problema identificável de saúde, cujo acompanhamento 
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lança luz para a forma como uma determinada parte do sistema funciona.
A principal característica desta metodologia é a sua capacidade em avaliar 

de maneira global, tanto os processos quanto os produtos gerados pelo sistema. 
É difícil identificar e apontar as fraquezas e as virtudes de um processo sem 
conhecer os produtos que foram gerados. Todavia, a análise isolada dos produtos 
pode fornecer resultados pouco precisos, já que, em muitos casos, esta análise 
não é capaz de detectar desperdícios de recursos durante o processo.

Segundo Kessener, Kalk e Singer15, os dados gerados pela metodologia 
tracer são de fácil compreensão e podem retroalimentar o sistema, aprimorando 
seus fluxos e seus processos. Os objetivos são a busca da qualidade da execução 
destes processos e a identificação das partes que necessitam de melhorias.

Os eventos marcadores ou traçadores são selecionados a partir de 
condições tipicamente atendidas pelo sistema e, são elegíveis para, no caso do 
Cievs, serem inseridas no FI e avaliados como Emergências de Saúde Pública 
de Importância Nacional (Espin) ou Espiis. 

Os eventos analisados no estudo foram selecionados na reunião do Comitê 
Permanente (CP) do Cievs nacional ocorrida no dia seis de setembro de 2010. 
Nesta reunião foram elencados, para monitoramento, dois eventos: a) a suspeita 
de circulação de dengue IV no Estado de Roraima (Região Norte do Brasil) e 
b) o desastre natural (enchente) ocorrido no Estado de Alagoas (AL), na Região 
Nordeste do Brasil. Ambos foram selecionados como eventos traçadores para 
aplicação da metodologia tracer. 

Nos dois eventos selecionados foram avaliados: o tipo de doença/evento; 
confirmação da doença (por exemplo, laboratorial); data da detecção; local de 
ocorrência (cidade/estado); fonte notificadora; data da notificação; classificação 
do evento como uma Espin; total de casos; casos confirmados; casos suspeitos; 
casos descartados; óbitos confirmados e suspeitos; resumo, com dados 
estatísticos, do evento e equipe técnica envolvida no monitoramento do evento; 
e o percurso de cada Evento de Relevância Nacional (ERN) no FI do Cievs 
nacional durante o processo de análise e gerenciamento das informações.

Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância
em Saúde – Cievs Nacional

O Brasil, Estado Parte do RSI/2005, está em processo de descentralização 
das ações de vigilância, buscando consolidá-las nas três esferas de gestão do 
SUS, conforme princípios emanados da Lei Orgânica da Saúde7. Essas ações 
desenvolvidas no país atendem as recomendações expressas no RSI/2005, 
relativas à necessidade dos Estados Parte do RSI/2005 aprimorarem suas 
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capacidades no campo da vigilância. 
Diante do novo RSI, o Ministério da Saúde (MS), por intermédio da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), passou a:
- Adotar o modelo OMS para detecção, registro, monitoramento, 

divulgação e resposta às emergências em saúde pública através do Cievs 
nacional;

- Implementar a Rede Cievs, formada por CIEVS, implantada nas 
Secretarias Estaduais de Saúde e também nas Secretarias Municipais de Saúde 
das capitais dos estados. Essa rede reproduz o mecanismo que padroniza 
as informações e estabelece respostas unificadas quanto à compreensão e 
possibilidade de análise de dados;

- Formar recursos humanos (epidemiologistas de campo).
Todas essas ações visam fortalecer a capacidade no campo da vigilância 

nos três níveis de governo, onde foi criada a Rede Cievs. Essa rede almeja 
representar, para o Brasil o que a “Global Outbreak Alert and Response 
Network” (Goarn) representa para a comunidade internacional.

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada pesquisa documental 
de dados secundários, levantando-se informações nos protocolos/documentos 
técnicos produzidos e disponibilizados pelo Cievs Nacional e, principalmente, 
no Comitê Permanente do Cievs Nacional, por intermédio do Monitor Cievs, 
com o objetivo de analisar, via metodologia tracer, o funcionamento do FI do 
Centro e, por consequência, visualizar a passagem e o processamento dos ERNs 
pelo Sistema. Portanto, a presente pesquisa não foi submetida à apreciação de 
um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

RESULTADOS

O Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde - Cievs Nacional teve sua criação regulamentada no 
ano de 2005 e inauguração em 2006 para atender a um requisito do RSI na sua 
revisão de 2005,16 que prevê a instituição de centros de enlace (pontos focais 
para o RSI) em países-parte. O objetivo é a detecção em tempo oportuno de 
eventos que possam ser classificados como Espii ou Espin. 

O Cievs nacional analisa as informações obtidas por intermédio das 
notificações encaminhadas por várias fontes. Os principais mecanismos 
utilizados para receber esses dados são o correio eletrônico notifica@saude.
gov.br, o Disque Notifica - 0800-6446645 e a FormSUS (www.saude.gov.br ). 
Utiliza-se, também, de dados provenientes de profissionais e serviços de saúde 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO   I  169
     

nacionais e internacionais, da busca ativa de informações na internet através de 
clippings, mídia e sítios na internet de instituições como o CDC dos Estados 
Unidos e da OMS. 

Os ERNs detectados pelo Cievs nacional são monitorados durante todo o 
ano, em reuniões do CP que ocorrem semanalmente. Neste comitê, reúnem-se 
representantes das áreas técnicas da SVS para discutir as ações já realizadas, 
a avaliação de risco e outras ações.  As atividades de monitoramento são 
registradas em um software chamado Monitor Cievs, por intermédio da Lista 
de Verificação de Eventos (LVE), desenvolvida e mantida pela própria equipe 
do Cievs nacional. 

As informações coletadas passam por um fluxograma (Figura 1), 
denominado Instrumento de Decisão (ID), adaptado do anexo II do RSI/2005, 
que define se a informação representa um risco nacional ou internacional. Este 
instrumento possui quatro questões que determinam este risco, havendo uma 
resposta positiva, o evento é considerado uma Espin, dois são considerados 
ESPII e são notificados à OMS. 

A análise e a gestão das informações epidemiológicas oriundas do processo 
de recepção e/ou captação de ERN são acompanhadas, ininterruptamente, via FI, 
ilustrado na Figura 2, utilizado no Centro Nacional de Enlace. No FI, é possível 
identificar como a informação perpassa pelas três esferas de gestão do SUS, 
pelos notificadores, pelos verificadores. Visualiza-se, também, a utilização do 
ID (Figura 2), a divulgação de informações estratégicas acerca das emergências 
de saúde pública, as instâncias decisórias e o sistema de monitoramento.

O primeiro componente traçador refere-se a uma notificação feita pela 
Rede Cievs (Cievs/SES Roraima), utilizando o mecanismo denominado 
E-Notifica. Em 30/07/2010 (sexta-feira), foi detectada na cidade de Boa Vista, 
capital do Estado de Roraima, a ocorrência de Dengue-IV, confirmada por testes 
laboratoriais e, na mesma data, o Cievs/SES Roraima notificou o evento ao 
Cievs nacional. A notificação foi recebida na mesma data. Esta etapa constitui a 
fase inicial do FI e já é possível conhecer o notificador e o mecanismo utilizado 
para a informação chegar ao Cievs nacional.
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Figura 1- Instrumento de Decisão, utilizado pelo Cievs nacional para definir 
se um ERN é ou não uma Espin(*).

Fonte: Centro de Informações Estratéicas em Vigilância em Saúde - Cievs nacional (2005)
(*) adaptado do Anexo II do RSI/2005
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          Figura 2 - Fluxo de resposta do CNE/Cieves nacional as notificações dos ERNs

            Fonte: Elaboração pelos autores, com base em informações obtidas no Cievs nacional
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Eventos listados no Anexo II (notificação imediata) da Portaria 
2472/201017, devem ser notificados, num período de até 24 horas, à autoridade 
sanitária competente. Neste caso, a comunicação ocorreu num prazo inferior ao 
estabelecido. 

No dia primeiro de agosto (domingo), o Cievs nacional comunicou à OMS 
a ocorrência de Dengue-IV no município de Boa Vista, capital do Estado de 
Roraima, Brasil. Até então, o ID não havia sido completado. A comunicação do 
CNE brasileiro com a OMS ocorreu num prazo menor do que 48 h.

Naquele momento, a notificação estava aguardando que as áreas técnicas 
do MS gerassem conhecimento que subsidiasse o Cievs nacional na utilização 
do ID. Entre os dias 30/07 e 02/08, as informações necessárias para utilização 
do Instrumento de Decisão foram completadas. Quatro questões subsidiam a 
avaliação de risco de um evento notificado ao Cievs nacional: (1) O impacto 
na saúde pública é grave?; (2) O evento é incomum ou inesperado?; (3) Há 
risco significativo de propagação nacional e/ou internacional? e; (4) Há risco 
significativo de restrições ao comércio ou a viagens internacionais?.

Para o Cievs nacional, se o evento receber apenas um “sim”, ele é 
classificado como sendo uma Espin. No evento descrito, as questões 1 a 3 do ID 
receberam “sim” como resposta e o evento foi considerado uma Espin.

Seguindo o roteiro do FI, na segunda-feira, dia 02/08/2010, foram tomadas 
as providências listadas abaixo:

- A Espin foi inscrita na LVE, sendo a partir daí monitorada pelo CP 
e as informações disponibilizadas aos integrantes da Rede Cievs e demais 
participantes do processo de vigilância em saúde. O Cievs nacional, de acordo 
com a rotina adotada, não solicitou a anuência do Cievs/SES Roraima na 
avaliação de risco do evento, obedecendo ao determinado pelo anexo II do 
RSI/2005.

- O Cievs/MS disponibilizou, ao Cievs Roraima, equipe técnica para 
colaborar nas ações de vigilância.

Ainda na segunda-feira, dia 02/08, a OMS pediu anuência e recebeu o aval 
do CNE brasileiro para divulgar o evento para os outros CNEs.

A Espin foi apresentada na reunião do CP, ocorrida em 02/08/2010, a partir 
das 08h30m. Caso o evento tivesse sido notificado após a reunião do Comitê, a 
Espin só seria apresentada na reunião que ocorreu no dia 09/08/2010.

Na reunião ocorrida em seis de setembro de 2010, definiu-se que a Espin 
permaneceria sob monitoramento. Na LVE registrou-se um total de 19 casos, 
sendo: três confirmados; nove sob suspeita e sete descartados, confirmando-
se a autoctonia de infecção no município de Boa Vista. Os casos confirmados 
evoluíram para cura e os pacientes se recuperaram. Foram tomadas as seguintes 
providências:
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a. atividades de nebulização espacial com inseticidas;

b. controle de vetores em pontos estratégicos;

c. controle larvário com visita domiciliar;

d. busca ativa de casos suspeitos de Dengue-IV;

e. treinamento de 80 agentes comunitários de saúde para orientar a po-
pulação sobre as medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti 
no ambiente doméstico;

f. envio de 30 amostras de pacientes suspeitos, como medidas de vi-
gilância, para confirmação diagnóstica no Instituto Evandro Chagas 
(IEC).

Entre os dias trinta de julho e 02 de agosto de 2010, o evento notificado 
percorreu todos os passos previstos no FI disponível no Cievs nacional para 
receber, analisar e divulgar informações estratégicas sobre a ocorrência, no país, 
de uma Espin. 

O segundo evento ocorreu em 18 de junho de 2010 (sexta-feira), no Estado 
de Alagoas e foi capturado na mídia pelo Cievs nacional no dia 19 do mesmo 
mês. Neste caso, houve uma busca ativa, evidenciando a condição de sistema 
híbrido: ora recebe, ora captura.

Embora toda notificação de desastre ambiental seja, automaticamente, 
considerada uma Espin pelo ID, consta do fluxograma utilizado pelo centro 
nacional que eventos capturados na mídia, dentre eles os desastres, necessitam 
passar por um processo de verificação prévio, antes da definição como Espin. Em 
19 de junho de 2010, conforme estabelecido no FI, a verificação foi solicitada 
ao Cievs/SES Alagoas. Dois dias após a consulta, aquele centro confirmou a 
ocorrência do evento no Estado de Alagoas.  

Observou-se que o Cievs/SES Alagoas não notificou o evento ao Cievs 
nacional no prazo de até 24 h, conforme previsto na Portaria 2472/2010.17

Na avaliação de risco, o evento recebeu um “sim” que justificou sua 
classificação como Espin. Para a questão (O impacto na saúde pública é grave?), 
consta da LVE divulgada pelo Cievs nacional a seguinte justificativa: “de acordo 
com a magnitude, transcendência, intensidade do evento, situação de risco para 
ocorrência de casos novos de doença (transmissíveis e não transmissíveis) ou 
agravo (incomum ou inesperado) e necessidade de resposta nacional coordenada 
imediata”. 

A Espin foi cadastrada na LVE e apresentada ao CP na reunião ocorrida em 
28 de junho de 2010. O período entre a ocorrência do evento e a apresentação da 



174  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

Espin ao CP foi justificado pela inexistência de reunião do Comitê nos demais 
dias da semana, exceto na segunda-feira.

O Cievs nacional encaminhou equipe técnica especializada para contribuir 
com o Cievs/SES Alagoas. Segundo dados constantes na LVE, há representantes 
de cinco áreas técnicas do MS, do Cievs nacional, além dos profissionais da 
Fundação Nacional de Saúde.

Na reunião ocorrida no dia seis de junho de 2010, decidiu-se que o evento 
permaneceria sob monitoramento. Constam da LVE os seguintes dados sobre o 
evento ocorrido em Alagoas: total de pessoas afetadas 181.018; desabrigados 
47.897; desalojados 26.618. Contabilizaram-se 37 óbitos.

Entre os dias 20 de junho e dois de setembro de 2010 constam as 
seguintes notificações: 58 casos suspeitos de leptospirose (destes, 17 casos 
foram confirmados, além de apontar um óbito); 829 casos suspeitos de dengue 
(destes, 175 foram confirmados); cinco casos suspeitos de Hepatite A; três casos 
suspeitos de Rubéola; 53 casos suspeitos de coqueluche (destes, 19 casos foram 
confirmados); 18 casos de Varicela; um caso suspeito de febre tifoide; quatro 
casos de Meningite.

DISCUSSÃO

Na atualidade, a vigilância e o monitoramento de eventos de importância 
para a Saúde Pública são atividades consideradas basilares para a organização 
dos serviços de saúde no território nacional. Suas atribuições extrapolam a 
simples geração de informação epidemiológica para a tomada de decisões, 
devendo ser entendida como parte integrante da busca pela assistência integral 
à saúde coletiva e do indivíduo8.

As mudanças epidemiológicas e demográficas por que vêm passando 
o Brasil nas últimas décadas têm pressionado o sistema a se adaptar ao 
envelhecimento da população; são mudanças da magnitude das doenças 
voltadas para as doenças crônicas e as causas externas e ao que acarretam o 
encarecimento da atenção à saúde9. O sistema de saúde é considerado, em todas 
as nações, como um setor-chave da economia. Apesar disso, nenhum país possui 
recursos ilimitados para investimento na área, sendo forçado a fazer escolhas 
de alocação para gerir a oferta de cuidados. Essa decisão deveria ser definida 
por meio de critérios explícitos, já que o setor saúde não é considerado um livre 
mercado e necessita de forte regulamentação por parte do Estado10. Portanto, a 
realização da própria avaliação acarreta custos e a designação de profissionais 
para esse fim. A metodologia tracer, proposta nesse trabalho para avaliar um 
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sistema de vigilância em saúde, poderia ser utilizada como ferramenta de baixo 
custo e que se mostrou de fácil execução e com resultados que podem contribuir 
para o monitoramento dos processos e sua melhoria. 

Com a passagem dos dois componentes traçadores pelo FI, foi possível 
visualizar as atividades desenvolvidas para identificar as Espins, a divulgação 
das emergências na LVE, a divulgação de informações estratégicas para a OMS 
e para a Rede Cievs o monitoramento das emergências pelo CP. Verificou-se, 
também, os tempos de execução em cada etapa do FI, além de identificar os 
profissionais envolvidos no trabalho nas esferas federal, estadual e municipal 
do SUS. As atividades envolvidas na identificação das ESPINs, na divulgação 
de informação estratégica para a OMS e Rede Cievs e no monitoramento pelo 
CP mostraram-se muito representativas para o bom funcionamento do FI. A 
detecção de eventos também apresenta sensibilidade elevada, em decorrência do 
grande número de fontes de informações monitoradas, assim como considerável 
especificidade, tendo em vista que toda a informação é passível de confirmação 
após a sua verificação.

Conforme previsto por Penná18, extraiu-se uma grande variedade de 
informações a partir dos dois componentes traçadores selecionados para se 
analisar o FI do Cievs nacional. Ainda de acordo com este autor, embora os 
guias selecionados fossem representativos para o FI, não foi possível identificar 
nenhum nó crítico que dificultasse a evolução natural das informações neste 
instrumento. Todavia, no desastre natural de Alagoas, a notificação não foi 
realizada no tempo aprazado pela portaria 2472/201017, pela Vigilância em 
Saúde local, ou seja, em menos de 24 h. Neste caso, o Cievs nacional detectando 
o rumor, solicitou a confirmação, que só se deu 48 h após a ocorrência do evento.

Os dados gerados com a utilização da metodologia “tracer” são de fácil 
compreensão e, se necessário, podem ser utilizados para aprimorar o sistema 
avaliado15. Adicionalmente, a avaliação dos dois eventos selecionados (Dengue 
IV em Roraima e Desastre Natural em Alagoas) indicou que, independentemente 
do componente traçador selecionado, é possível aplicar a metodologia tracer 
com resultados confiáveis, evidenciando o caráter flexível18 para escolha 
do componente. Outra evidência produzida pela avaliação das condições 
selecionadas refere-se aos indicadores de processo e de resultados observados 
durante o percurso dos eventos pelo FI. Foi possível identificar as atividades 
desenvolvidas, seus agentes e, também, a distribuição desses agentes pelas três 
esferas de gestão do SUS.

Embora a aferição da qualidade do FI não tenha sofrido alteração com 
os dois eventos analisados19, considera-se necessário a realização de mais 
estudos para se testar a confiabilidade, além de outros parâmetros da aplicação 
da metodologia tracer na avaliação de sistemas de vigilância. As limitações 
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metodológicas dificultaram este tipo de análise, que exigiria uma seleção mais 
ampla de eventos, observação mais continuada e a aplicação da metodologia 
a partir da fonte geradora do componente traçador, já que os autores somente 
avaliaram o ID do Cievs nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, considera-se que os integrantes do Cievs nacional estão 
tecnicamente aptos para compreender as informações geradas e proceder, se 
necessário, a alterações/melhorias no FI e/ou na estrutura do centro.

Apesar das limitações deste estudo, a percepção dos autores sobre a 
metodologia tracer é que sua facilidade e flexibilidade de aplicação permitem 
avaliação de fluxos estabelecidos, assim como de seus produtos. Além disso, 
esta metodologia permite complementar os dados gerados por avaliações em 
que outras metodologias foram utilizadas.
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ACESSO 
AOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE 

DISPONIBILIZADAS PELO DATASUS NA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE PERNAMBUCO 

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é analisar a utilização das ferramentas de acesso aos 
dados dos Sistemas de Informações em Saúde – SIS, disponibilizadas pelo Departamento 
de Informática do SUS, por parte dos gerentes e coordenadores da Secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco – SES - PE. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa 
e qualitativa, de natureza exploratória, a partir de um estudo de caso. A pesquisa foi 
dividida em duas fases: na primeira, foi aplicado um questionário estruturado com 
perguntas objetivas. A população respondente foi composta por todos os gerentes e 
coordenadores integrantes das Secretarias Executivas da SES-PE. Foram então 
identificados os gerentes e coordenadores, entrevistados na segunda parte da pesquisa, 
de natureza qualitativa, devido às características do objeto de estudo. As entrevistas 
foram semiestruturadas. A coleta de dados foi interrompida quando ocorreu a saturação 
de informação. Entrevistou-se 15 gerentes e coordenadores, e a partir da análise narrativa 
de conteúdo, criaram-se três categorias: relação com os dados de saúde na rotina de 
trabalho; conhecimento e utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SISs e uso 
dos dados dos SISs captados pelas ferramentas de acesso. Na sua rotina de trabalho, os 
gerentes e coordenadores solicitam levantamentos de dados a terceiros, porém também 
utilizam as ferramentas estudadas para acessá-los. As ferramentas mais utilizadas são o 
Tabwin, Tabnet, Cadernos de Informação de Saúde, Indicadores de Dados Básicos e o 
Tabdos. Há necessidade de ampliar e redefinir os treinamentos nas ferramentas dentro 
da SES-PE. A utilização dos dados dos SISs, levantados pelas ferramentas de acesso, 
tem influenciado diretamente na tomada de decisão e no planejamento das ações. A 
utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SISs vem sendo fortalecida e sua 
qualidade melhorada para utilização da informação na gestão da saúde. 

Palavras-chave: Sistemas de informação – utilização. Bases de Dados Estatísticos. 
Disseminação de Informação. Serviços de Informação.

INTRODUÇÃO

Uma das principais ferramentas da informação é a comunicação. O 
processo de comunicação pode ser exposto a partir de diversos pontos de vista. 
Na saúde pública, ele está diretamente relacionado com a área decisória¹.

 A comunicação é um processo mediante o qual se transmitem mensagens 
(informações) para gerar conhecimento para a tomada de decisões. A essência 
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da comunicação é fazer conhecer algo, de forma geral denominado informação, 
para poder influir e efetuar intencionalmente a composição ou funcionamento 
de um sistema. Seu objetivo é gerar respostas que podem ou não ser de 
mudanças. González de Gómez¹ afirma que “a informação acontece nos sujeitos 
humanos como uma passagem ou movimento de um estado ou de uma base de 
conhecimento a outro estado ou base de conhecimentos”, ou seja, a informação 
deve gerar movimento na área de conhecimento dos seres humanos. Porém, esse 
movimento pode suscitar alterações de comportamentos, atitudes e decisões, ou 
simplesmente consolidá-los. Para que as informações atinjam esse objetivo de 
gerar respostas, elas devem circular de forma ordenada e com uma qualidade 
aceitável².

 Nas últimas décadas, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para esse 
fim, provocando uma revolução nos ambientes empresariais e até domésticos, 
alterando até mesmo os hábitos das pessoas³. Certamente, a produção crescente 
de informações e tecnologias para o respectivo processamento está entre as 
principais transformações vividas no mundo a partir da segunda metade do 
século XX4.

 Um dos principais desafios colocados para a área de informação é fomentar 
um amplo processo político de debate na sociedade em torno da produção, 
disseminação e uso das informações em saúde, tanto para apoiar as decisões 
da gestão quanto subsidiar o exercício do controle social sobre as políticas 
públicas5. O acesso à informação possibilita ao cidadão participar ativamente 
das decisões do Estado, na medida em que aumenta seu senso crítico e seu 
conhecimento com relação às ações de governo e suas necessidades. Silva, Cruz 
e Melo 6 afirmam que “o aparato que envolve a informação em saúde necessita 
estar a serviço dos sujeitos políticos; sendo assim, o acesso às informações 
precisa ser democratizado e as barreiras existentes, superadas”, ampliando a 
capacidade de argumentação dos atores sociais nos processos de pactuação.

O surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação vem 
desencadeando o desenvolvimento de novas formas de geração, transmissão 
e utilização da informação e o consequente crescimento dessas, em volume e 
diversidade, em todos os setores da sociedade. 

No setor saúde, a implantação dessas tecnologias ganha importância 
estratégica, sobretudo, se direcionada ao uso adequado e oportuno da informação. 
Porém, se os respectivos usuários não forem capacitados ao manuseio adequado 
desses novos instrumentos e recursos, é impossível conseguir êxito em relação 
ao seu uso eficiente para acesso às informações necessárias².

Os benefícios e possibilidades trazidos pelas tecnologias da informática 
às informações em saúde são evidenciados por Moraes7, quando diz que: “As 
tecnologias oriundas da eletrônica e da informática, em relação às informações, 
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abrem possibilidades imensas para seu uso e sua aplicação na área da saúde, 
com alcances inimagináveis”.

As estratégias de difusão da informação têm sido ampliadas a passos 
largos. Porém, a produção do saber, do conhecimento, do entender as formas 
de acesso e os “segredos” implícitos nas rotinas de trabalho dos “especialistas” 
que dominam o manuseio das ferramentas informacionais estão longe de ser 
realmente democratizadas, afastando dessa relação o sujeito que efetivamente 
vai fazer uso da informação7.

O poder que gira em torno da informação é evidente, porém Moraes8 
esclarece que esse poder só se torna real quando ela informa o que é importante 
para quem de fato está decidindo, tornando a necessidade de divulgação da 
informação uma condição básica para se “oxigenar” essa relação de poder real 
da informação. 

Traçando um paralelo entre poder e valor da informação, Moraes7 diz 
que, “por definição, a informação só adquire valor se utilizada pelo “receptor” 
para diminuir seu grau de incerteza”. Isto significa dizer que o poder e o valor 
da informação estão diretamente ligados com a sua disponibilização para o 
“usuário” final e sua relação com as decisões e mudanças que podem surgir 
desse processo.

Para que essas decisões e mudanças possam ocorrer de forma ampla, as 
informações devem estar disponibilizadas para acesso sempre bastante facilitado 
nas respectivas fontes.

Na área da saúde, as principais fontes de informações existentes no 
Brasil são os Sistemas de Informações em Saúde (SISs), disponibilizados pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). O acesso a 
tais informações é disponibilizado por aquele órgão de várias formas, inclusive 
por meio de ferramentas de tabulação de dados, de domínio público, acessíveis 
no sítio do Datasus na internet (www.datasus.gov.br). Tais ferramentas são: o 
Tabwin (Tabulador Genérico para Windows) e o Tabnet (Tabulador Genérico 
para a Internet). Existe ainda o Tabdos (Tabulador Genérico para o DOS), que 
se encontra atualmente sem investimento de manutenção por parte do Datasus 
devido, provavelmente, à sua particularidade em trabalhar no antigo sistema 
operacional DOS. A implantação dessas ferramentas representou avanços de 
desempenho considerável pelo Datasus a partir da década de 1990, na medida 
em que não só disponibiliza dados através de tabulações, como também os 
apresenta em gráficos e mapas9.

Como acontece de forma rotineira na área de informática, o domínio dessas 
tecnologias vem, ao longo do tempo, sendo efetivado por grupos seletivos de 
técnicos que, por sua vez, formam verdadeiros “guetos tecnológicos de poder” 
que centralizam as formas de disseminação das informações em saúde.  Sobre 
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essa perspectiva, Moraes e Gomez10 dizem que: 

A tematização da informação e informática em saúde torna-
se uma “caixa preta”, sob o domínio de experts que imprimem 
uma racionalidade tecnocrática a questões de política pública: 
Política de Saúde e, como parte dessa, a Política de Informação e 
Informática em Saúde.

Wacquant11 define gueto como “um produto e um instrumento de poder de 
um grupo”. Para ele, existem duas categorias relativas a um gueto: a dominante 
e a dominada. O objetivo da dominante é circunscrever e controlar a dominada. 
Para esta última, o gueto é um “recurso integrador e protetor”, visto que livra 
seus membros de um contato constante com os dominantes.

Deste modo, a forma de disseminação das informações em saúde no 
Brasil gera uma rotina clientelística de atendimento, facilitando um jogo cruel 
e desigual de interesses entre os que produzem as informações e os que dela 
necessitam7.  

É papel das secretarias estaduais de saúde a divulgação e disseminação 
das informações em saúde, no âmbito do Estado. Esse envolvimento segue 
integralmente o que preconiza o próprio Regulamento do Pacto pela Vida, 
quando define como responsabilidade do Estado: “Operar os sistemas de 
informação epidemiológica e sanitária de sua competência, bem como assegurar 
a divulgação de informações, análises e apoiar os municípios naqueles de 
responsabilidade municipal”12.  

Como a maioria dos SISs existentes na Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco (SES/PE) foi desenvolvida e mantida pelo Ministério da Saúde 
(MS), com a participação direta do Datasus, o trabalho de divulgação dessas 
informações fica bastante facilitado pelo uso das ferramentas de tabulação das 
bases de dados daquele órgão, Tabwin e Tabnet. Porém, a realidade da rotina da 
SES na relação dos gerentes e coordenadores com as informações necessárias às 
decisões e planejamentos efetuados no dia a dia, não foge da realidade apresentada 
por Moraes8. Esta autora afirma que “vive-se um tempo em que a tecnologia 
das comunicações tem avançado a uma velocidade cega: mas aquilo que os 
profissionais de saúde devem dizer uns aos outros, amparados na tecnologia 
da informação, não mostra desenvolvimento comparável”, evidenciando uma 
defasagem, não só na utilização, como no acesso dos mesmos às informações 
existentes nos SISs disponíveis.

Na sede da SES-PE, encontra-se uma rede interligada de computadores 
em cujo servidor são armazenados os arquivos que contêm as bases de dados 
dos SISs disponibilizados pelo Datasus, tornando-as disponíveis em todos os 
setores da SES-PE para acesso através das ferramentas de tabulação. Observa-
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se que, por um lado, há “grupos de excelência” com domínio do acesso às 
informações em saúde e, por outro, grupos de gerentes e coordenadores atuando 
em franca dependência dos primeiros, fato que ressalta uma forte relação de 
poder entre eles. Essa defasagem não reflete o esforço e consequente tentativa 
de aproximação tecnológica dessas ferramentas aos respectivos usuários, 
desenvolvida pelo MS / Datasus.

 O grande desafio centra-se, então, na aproximação dos “planejadores” 
e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) das ferramentas de acesso às 
informações em saúde, visando o que Silva, Cruz e Melo6, definem como:

Tornar essas informações acessíveis aos usuários do SUS de maneira 
universal. Ou seja, não basta divulgar os dados pura e simplesmente, é necessário 
apresentar a informação numa linguagem adequada, de forma a permitir que 
qualquer sujeito possa se apropriar do conhecimento. 

Nesse sentido, esta pesquisa analisa a utilização das ferramentas de acesso 
aos dados dos SISs disponibilizadas no Datasus pelos gerentes e coordenadores 
da SES-PE.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo de caso realizado na sede da SES/PE, entre 
setembro/2009 e março/2010.

 Pernambuco se localiza no centro-leste da Região Nordeste do Brasil. 
Possui uma área de 98.938 km2, formado por 184 municípios e o território de 
Fernando de Noronha, com uma população estimada, em 2009, de 8.810.318 
habitantes, com densidade demográfica de 89,05 hab/km2. Sua capital é o 
município do Recife. Com relação à divisão político-administrativa na área 
da saúde possui 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), cujas sedes são 
localizadas nos seguintes municípios: Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, 
Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, 
Serra Talhada, Goiana13,14.

A pesquisa ocorreu em duas fases. Na primeira, foi aplicado um questionário 
estruturado a todos os gerentes e coordenadores das seguintes Secretarias 
Executivas da SES-PE: de Atenção à Saúde - Seas; de Coordenação Geral - 
SECG; de Regulação em Saúde - SERS; e de Vigilância em Saúde - SEVS, 
totalizando 128 atores. Desses, 115 efetivamente responderam ao questionário, 
resultando numa amostra representativa do universo conferindo significância de 
95% e erro amostral de 3%. Aos gerentes e coordenadores que responderam a 
esse questionário, passamos a denominar “respondentes”.

Para a classificação desses potenciais sujeitos, elaborou-se critério de 
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pontuação para classificação dos respondentes, em três níveis de conhecimento 
e utilização das ferramentas (baixo, médio e alto), conforme abaixo descrito:

ontuação -1(menos um); Cada ferramenta teve um peso diferenciado, 
que foi multiplicado pela pontuação (sim=1/não=-1) para totalizar, no final, a 
pontuação ponderada de cada ferramenta;

. Cada resposta “sim” recebeu a pontuação 1(um), e cada resposta “não” 
recebeu a pontuação -1(menos um); Cada ferramenta teve um peso di-
ferenciado, que foi multiplicado pela pontuação (sim=1/não=-1) para 
totalizar, no final, a pontuação ponderada de cada ferramenta;

. Os pesos de cada ferramenta foram os seguintes: Tabdos (peso 1), 
Tabwin (peso 2), Tabnet (peso 2), Cadernos de Informação de Saúde 
(peso1), Indicadores de Dados Básicos (peso 1). Como não foi encon-
trado, na literatura, nenhum padrão que atribua pesos a tais ferramen-
tas, esses foram distribuídos de acordo com a importância e quantida-
de de dados que cada ferramenta oferece.

. Os resultados foram obtidos após a multiplicação dos valores sim(1) e 
não(-1), pelos respectivos pesos de cada ferramenta (1 e 2).

. Foram então classificados os níveis de conhecimento e de utilização 
das ferramentas, a partir do seguinte padrão: a. Baixo = -7,  -5 e -3 
b. Médio = -1 e 1 c. Alto = 3, 5 e 7

O respondente foi orientado a informar se “sabia da existência” ou “já 
tinha escutado falar” de cada ferramenta de acesso aos dados do Datasus, 
listadas no questionário. Com relação à sua utilização, o respondente informa 
se estava “fazendo uso” na sua rotina de trabalho. As respostas foram inseridas 
em banco de dados, construído na plataforma Epi Info, versão 3.5.1, para as 
análises de frequência.

O resultado da primeira fase serviu de base para a escolha dos gerentes e 
coordenadores participantes da segunda, que consistiu em pesquisa qualitativa 
do estudo interpretativo-explicativo. A esses participantes denominamos 
“pesquisados”. Para este estudo foi necessário conhecer problemáticas e 
questões apenas elucidadas a partir da experiência dos atores envolvidos, além 
de captar as múltiplas realidades existentes na relação entre esses atores e as 
ferramentas de acesso aos dados do Datasus, buscando também compreender 
a complexidade e os significados da experiência existente nessa relação. Para 
tanto, os dados coletados foram descritivos, a partir de palavras e condutas 
observadas nos sujeitos da investigação.

A amostra foi do tipo teórica, na qual se elegem os sujeitos com base 
em critérios que procuram assegurar a expressão mais apurada do fenômeno. 
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A priori, foram selecionados gerentes e coordenadores, em exercício há pelo 
menos um ano, perfazendo quinze pessoas: oito gerentes e sete coordenadores. 
A este recorte, dois outros critérios foram agregados: disponibilidade e vontade 
de participar da pesquisa, visando tornar a entrevista agradável com informações 
de qualidade. Em seguida, aplicou-se o critério relacionado aos níveis de 
conhecimento e utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Datasus. Para 
tanto, nos baseamos nos resultados da classificação atribuída a cada elemento 
pesquisado no enfoque quantitativo desta pesquisa. A prioridade de inclusão 
para a entrevista recaiu sobre os classificados com alto nível de conhecimento e 
utilização das ferramentas.

Baseados nos critérios descritos, foram escolhidas sete (7) pessoas com 
altos níveis de conhecimento e utilização, um (1) com alto nível de conhecimento 
e médio nível de utilização, três (3) com alto nível de conhecimento e baixo 
de utilização, 2 com médio nível de conhecimento e de utilização, e dois (2) 
com médio nível de conhecimento e baixo de utilização. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, guiadas por um roteiro temático. As entrevistas 
duraram em torno de 50 minutos e foram gravadas e posteriormente transcritas. 
Para assegurar a qualidade dos dados, as informações foram trianguladas. A 
triangulação consistiu em contrastar e verificar os resultados a partir da análise 
de diferentes pesquisadores, buscando reduzir o viés de interpretação e, portanto, 
melhorar a consistência dos resultados.

Realizou-se análise narrativa de conteúdo, através da leitura repetida 
dos textos para o reconhecimento de temáticas emergentes. A análise incluiu a 
geração de categorias mistas a partir do marco teórico e da emergência de novas 
categorias, quais sejam: i) relação com os dados de saúde na rotina de trabalho; 
ii) conhecimento e utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SISs; 
iii) uso dos dados dos SISs captados pelas ferramentas de acesso do Datasus. 
Os dados foram segmentados por tema e grupo de informante, posteriormente 
analisados de forma comparativa.

A pesquisa foi desenvolvida dentro dos padrões de ética científica, 
tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética do Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães/Fiocruz. Registro no CEP - número 45/09. Registro no Caae número 
0049.0.095.000-09. Parecer número 40/2009. 

RESULTADOS

A primeira fase da pesquisa, com a aplicação de questionário, cumpriu sua prin-
cipal finalidade: contribuir para qualificar a seleção dos sujeitos da pesquisa a 
serem entrevistados na segunda fase. A tabela 1 apresenta a distribuição dos res-
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pondentes segundo o nível de conhecimento e de utilização de cada ferramenta, 
demonstrando que 60,9% possuem alto nível de conhecimento, 14,8% nível mé-
dio e 24,4% baixo nível.

Dos que possuíam alto nível de conhecimento, 48,6% também apresentaram 
alto nível de utilização das ferramentas, 17,1% nível médio, e 34,3% baixo nível. 
Já entre os respondentes classificados no padrão de nível médio de conhecimento, 
35,3% foram classificados como nível médio de utilização e 65% baixo nível 
de utilização. Quando analisamos os respondentes que apresentaram baixo 
nível de conhecimento das ferramentas, todos também possuíam baixo nível de 
utilização.  Ao nível de significância de 5%, não se percebeu diferença entre os 
três níveis de utilização para os classificados tanto no alto quanto no nível médio 
de conhecimento.

     Tabela 1 - Distribuição do Nível de Conhecimento e Nível de Utilização das 
     Ferramentas por parte dos Respondentes

A  Tabela  2  apresenta a distribuição dos respondentes com relação ao conhecimento 
e utilização de cada ferramenta. Nela, constatamos que as ferramentas mais conhecidas 
pelos respondentes são o Tabwin (77%) e os Cadernos de Informação de Saúde – CISs 
(74%), seguidos pelo Tabnet (65%) e Indicadores de Dados Básicos (IDB) (64%), 
enquanto que o Tabdos é a ferramenta menos conhecida pelos respondentes.
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                   Tabela 2 - Distribuição dos 115Respondentes por Conhecimento e 
                   Utilização das Ferramentas

Com relação à utilização, temos os seguintes percentuais: CIS (60%), 
seguido pelo Tabwin  (46,1%), IDB (44,3%), Tabnet (38,3%) e por último o 
Tabnet (9,6%). Analisando-se a relação Conhece/Utiliza as ferramentas, a 
maior proporção (81,19%) foi verificada para o CIS, seguido-se uma inversão 
da análise anterior quanto à utilização, com o IDB ocupando a segunda posição 
(68,89%), seguindo do Tabwin (59,56%), do Tabnet (58,74%) e do Tabnet 
(25,06%), como a ferramenta menos utilizada.

Conforme descrito em Materiais e Métodos, foram criadas três categorias 
de análise para a segunda fase da pesquisa: relação com os dados de saúde na 
rotina de trabalho; conhecimento e utilização das ferramentas de acesso aos 
dados dos SISs; e uso dos dados dos SISs captados pelas ferramentas de acesso. 

Relação com os dados de saúde na rotina de trabalho

Neste tópico, analisamos as formas de acesso que gerentes e coordenadores 
da SES-PE utilizam para captar dados de saúde em sua rotina de trabalho. 
Da análise dos resultados, emergiram as subcategorias: formas de captação 
dos dados; acesso a outras bases de dados, e discussão sobre os “guetos” de 
informação.

Formas de captação dos dados

Foram identificadas várias formas de captação dos dados dos SISs. Uma 
fração depende da ação de terceiros, outra levanta seus próprios dados utilizando as 
ferramentas aqui estudadas, e por último existem os que captam tais dados diretamente 
dos SISs. A maioria dos entrevistados executava seu próprio levantamento através 
de alguma ferramenta. Porém, eles não deixavam de também solicitar a terceiros, 
de acordo com o tempo e conveniência na ocasião da necessidade.
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Acesso a outras bases de dados

As bases de dados assistenciais (Sistema de Informações Ambulatoriais 
- SIA, Sistema de Informações - SIH, Sistema do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - SCNES e Sistema de Informações da Atenção 
Básica - Siab) são as mais acessadas pelos entrevistados, seguidas das bases 
epidemiológicas (Sistema de Informações Sobre Mortalidade - SIM, Sistema 
de Informações Sobre Nascidos Vivos - Sinasc e Sistema de Informações Sobre 
Agravos Notificáveis - Sinan).  Isso se dá devido à inserção funcional dos 
entrevistados entre as secretarias executivas. Ao que parece, o conhecimento 
da ferramenta de acesso facilita o contato com todos os SIS disponíveis, 
visto que alguns entrevistados demonstraram facilidade no trato com bases 
de dados que não acessavam rotineiramente. Esse conhecimento também 
viabiliza o cruzamento de informações dos diversos SISs, porém, é necessário 
um conhecimento básico do SIS a ser acessado. Apesar da disponibilidade 
de acesso aos sistemas SIA, SIH, SCNES, SIM e Sinasc na rede interna de 
computadores da SES-PE, o receio de utilização continuava existindo por parte 
de alguns entrevistados, pelo fato de não conhecer “a fundo” o sistema do qual 
está necessitando dos dados.

Discussão sobre os “guetos” de informação

Um dos aspectos importantes relacionados com o gerenciamento das 
informações foi destacado apenas por um entrevistado. Para ele, a existência 
dos “guetos” na área de informação em saúde está relacionada muito mais com 
a insegurança de quem necessita e é capacitado em levantá-la, do que com quem 
poderia estar “prendendo” essa informação. Porém, o entrevistado considerou 
que a “quebra dos guetos” não se consolidou na rotina de trabalho, na medida 
em que o usuário da informação ainda “respeita” os “donos da informação”, 
mesmo que estes não se comportem mais como tal. O entrevistado concluiu que 
“há guetos na cabeça de quem quer pedir (a informação)”.

Ainda há guetos. Não o gueto das pessoas que detêm, e não só 
das pessoas que detêm teoricamente a informação, mas há guetos 
na cabeça de quem quer pedir, e de quem quebrar esse gueto. 
Mas, assim, eu ainda tenho uma e aí eu, enquanto funcionária,  
vejo pessoas também pensando da mesma forma. Há de ter uma 
sensibilização maior dos próprios técnicos de dizer: “ah, mas 
aquela informação não é de fulano de tal”, mas é, mas é. O gueto 
não tá em quem detém teoricamente a informação não. Tá em mim 
que venho todo cheio de dedo pra lhe pedir, então essa tradição é  
muito forte (G002).
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Conhecimento e utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SIS
   
A partir desta categoria, foram identificadas nove subcategorias: 

Conhecimento e utilização do Tabdos; Conhecimento e utilização do Tabwin; 
Conhecimento e utilização do Tabnet; Experiência com relação ao Tabwin 
e Tabnet; Conhecimento e utilização dos Cadernos de Informação de Saúde 
(CISs); Conhecimento e utilização dos Indicadores de Dados Básicos – IDB; 
Acesso às Bases de Dados através do SIS; Disponibilização dos dados dos SISs 
através da unidade de rede interna de computadores da SES-PE (unidade ”K”) e 

Treinamento
            
Poucos entrevistados trabalhavam com a ferramenta Tabdos. A maioria 

deles acessava as bases de dados dos SISs através do Tabwin, e essa realidade 
se repete com relação ao acesso através do Tabnet, seis (6) utilizam os Cadernos 
de Informação de Saúde e apenas três (3) lidam com o IDB na sua rotina de 
trabalho.

Conhecimento e utilização do Tabdos
             
 Esse estudo identificou que havia uma baixa utilização do Tabdos por parte 

dos entrevistados. Porém, os poucos que o utilizavam, enfatizaram a importância 
desta ferramenta, principalmente com relação a análises envolvendo grande 
número de variáveis. Este resultado pode ser explicado pela visão equivocada 
que os “usuários” em potencial têm de sua utilização. Esse equívoco sobre a 
utilidade do Tabdos foi evidenciado por um entrevistado. Ou seja, o fato de que 
o Tabdos é executado no sistema operacional DOS não o dissocia das bases 
de dados atuais, pois tanto em DOS como em Windows, a base de dados dos 
SIS do Datasus é sempre disponibilizada para tabulação em arquivos do tipo 
“.DBF” (base de dados DBASE).

Conhecimento e utilização do Tabwin
              
Os entrevistados apresentaram uma ótima receptividade com relação ao Tabwin. 

Todos os que o conheciam e/ou utilizavam apresentaram sempre uma ‘lista’ de 
vantagens que a ferramenta oferecia, entre elas: facilidade de operação, substituindo 
em alguns casos inclusive o EPI-Info;  papel importante na descentralização dos SISs; 
facilidade de mudanças para adaptações a cada realidade; pesquisas do dia a dia no 
planejamento das ações de saúde; autonomia ao gestor nas ações de monitoramento 
e avaliação, inclusive em situações de necessidade urgente de informação.
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Conhecimento e utilização do Tabnet
   
Observou-se que a relação com o Tabnet geralmente está atrelada ao 

uso do Tabwin, tanto no se refere ao uso quanto à capacitação e às primeiras 
experiências. Destaca-se o relato de um entrevistado: “... então eu baixei o 
Tabwin em casa, fiz todo o trabalho em casa mexendo no Tabnet também pra 
poder, primeiro no Tabnet pra facilitar a mexer no Tabwin” (C004).

Os entrevistados relataram que a decisão entre a utilização do Tabwin e 
do Tabnet está diretamente vinculada ao tipo de levantamento a ser executado. 
Isso se dá devido à restrição que o Tabnet apresenta, na qual sua menor 
unidade de pesquisa é o município, à consolidação ser a nível nacional e às 
bases de dados estarem localizadas nos computadores do Datasus, localizados 
em Brasília e no Rio de Janeiro. Em função dessa particularidade de oferecer 
dados para levantamentos mais gerais, o Tabnet é, segundo a apreciação de um 
dos entrevistados, uma ferramenta essencial para a comparação de dados entre 
estados e regiões do país.

Experiência com relação ao Tabwin e Tabnet
              
As formas relatadas pelos entrevistados de como adquiriram experiência 

com as ferramentas Tabwin e o Tabnet foram bastante variadas. Alguns 
iniciaram esse contato devido à necessidade de serviço, tendo sido “treinados” 
na rotina do trabalho por outros colegas, e só depois de algum tempo é que 
tiveram a oportunidade de fazer um curso formal. Para outros, a relação com 
o Tabwin está ligada a algum curso de residência, especialização ou mestrado. 
Evidencia-se, então, a importância da Academia na formação dos gestores na 
área da saúde.

Conhecimento e utilização dos Cadernos de Informação de Saúde

Verifica-se uma baixa utilização dos CISs. Esse fato deve ser consequência 
da forma estática (não pode ser alterado) e agregada por município, como os 
CISs são organizados. O objetivo dos CIS é bem apontado pelo depoimento de 
dois dos entrevistados: “Caderno de Informação? Utilizo muito pouco” (C007). 
“O Caderno de informações? Uso muito pouco também” (C005).

Conhecimento e utilização dos Indicadores de Dados Básicos

Os relatos também indicaram pouco uso dos IDB. Porém, à semelhança do 
que ocorre com os CISs, destaca-se a qualidade dessa utilização no depoimento 
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de um dos entrevistados, que aponta para sua utilidade para o acompanhamento 
de indicadores e de qualidade de dados.

E a questão dos indicadores do IDB, a gente usa constantemente porque 
inclusive acompanha as mudanças e tudo mais. Porque tem vários indicadores 
da gente que estão lá: Taxa Bruta de Mortalidade, de Natalidade. (...) Então os 
dados do IDB é bem interessante a gente usa aqui pra acompanhar o trabalho 
da gente principalmente de cobertura e às vezes a gente precisa também saber 
comparar a situação da gente com de outros estados e às vezes até indicar as 
outras pessoas fora da secretaria aonde possam buscar dados com consistência 
(G014).

Disponibilização dos dados dos SISs através da unidade “K” da rede de 
informática da SES-PE

Na rede interna de computadores da SES-PE, existe uma unidade lógica 
(K:) abaixo da qual são alocados os dados de todos os setores em diretórios. 
Entre num desses diretórios, existe um onde são colocados o Tabwin e todas 
as bases de dados dos SISs que permitem o acesso através daquela ferramenta. 
Dessa forma, a SES-PE unificou o acesso a tais bases de dados, o que permitiu 
que todos os técnicos e gestores “falem a mesma linguagem” quando se 
trata de efetuar levantamentos nas bases de dados dos SISs. Com relação à 
disponibilização das ferramentas e bases dados no âmbito da SES-PE, através 
da unidade “K” da rede interna de computadores, alguns entrevistados têm visto 
como um grande avanço e têm utilizado esse recurso de forma rotineira.

Treinamentos

Com relação a treinamentos na utilização das ferramentas de acesso às 
bases de dados do Datasus, a maioria dos entrevistados demonstrou interesse 
para si e para sua equipe, frente à importância das ferramentas na rotina dos 
mesmos. Tais necessidades se concentraram nas ferramentas Tabwin e Tabnet, 
visto que os CISs e o IDB são de fácil manuseio.

A necessidade de treinamento não se limitava aos conceitos básicos e 
iniciação na utilização das ferramentas. Um entrevistado destacou a necessidade 
de ser treinado na utilização e alteração dos arquivos DEF (definição) e CNV 
(conversão), que formam a base do Tabwin, e o seu conhecimento abre “um 
leque” de alternativas para melhorar a utilização dessa ferramenta. Os arquivos 
de definição (DEF) associam os campos de dados no arquivo a ser tabulado pelo 
Tabwin com as tabelas de conversão de códigos(arquivos CNV) para as Linhas 
e Colunas da tabela. Isto é feito através de um arquivo tipo texto, que deve 
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conter obrigatoriamente a extensão DEF, e que pode ser criado pelo próprio 
usuário com um simples editor de texto.

Uso dos dados dos SISs captados pelas ferramentas de acesso

Nesta categoria, foram identificadas duas subcategorias: Importância dos 
dados captados nas decisões tomadas e Preparação dos dados captados.

Importância dos dados captados nas decisões tomadas.

Apesar do consenso, entre os entrevistados, acerca da importância da 
captação de dados nas decisões tomadas pelos mesmos, uma preocupação ficou 
patente: o zelo e cuidado com a confiabilidade dos dados com que trabalham. 
Quando a confiabilidade dos dados é indagada, a equipe da SES detalhava a 
ação e investigava in loco o motivo do possível erro.

Sobre o uso dos dados coletados, identificam-se entrevistados que apenas 
efetuavam os levantamentos dos dados para terceiros, sem usá-los de fato. 
Entretanto, a importância das informações levantadas foi bem evidenciada pela 
importância dos temas para a gestão da SES/PE, como, por exemplo: na tomada 
de decisão; no planejamento das ações; na confecção do Relatório Anual de 
Gestão; nas ações de monitoramento de unidades e municípios; no auxílio 
ao diagnóstico da situação em saúde; no cálculo de indicadores de saúde; no 
reconhecimento do modelo de gestão municipal.

Uma particularidade captada durante as entrevistas, foi a de que, 
geralmente, o “levantador de dados” desconhece a finalidade para a qual os 
dados serão utilizados. Esse fato gera não somente uma “frustração” por parte 
de quem trabalhou no levantamento, como também compromete a qualidade do 
mesmo, visto que a solicitação pode ser interpretada de forma diversa da real 
necessidade do solicitante.

Preparação dos dados captados

De forma geral, os dados coletados, quando disponibilizados aos coordenadores 
e gerentes entrevistados, são trabalhados e transformados em alguns tipos de 
ferramentas de visualização para serem melhor entendidos e assimilados pelos 
respectivos gestores.
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DISCUSSÃO

Historicamente, a informação em saúde foi trabalhada na SES-PE por 
setores isolados e de forma fragmentada, seguindo o “modelo” do MS e dos 
respectivos SIS existentes, descrito por Moraes7. Em 2008, foi implantado o 
novo organograma da SES-PE, que apresentava várias instâncias formais da 
área de informação em saúde, em todas as secretarias executivas. Até então, as 
únicas instâncias formais existentes nessa área encontravam-se nas diretorias de 
Planejamento e de Epidemiologia.

A partir da implantação desse organograma, intensificou-se um 
movimento interno com o objetivo de integrar os diversos setores que trabalham 
as informações em saúde. Esse processo visa diminuir a fragmentação e 
isolamento entre os SISs e entre os setores e assim fomentar a disseminação das 
informações em saúde no âmbito da SES-PE.

Entre outras ações executadas durante esse movimento, destacamos duas 
que vêm fomentando a disseminação das informações em saúde na SES-PE: a 
capacitação dos técnicos e gestores da SES-PE nas ferramentas de acesso aos 
dados dos SISs e a realização de reuniões periódicas com um grupo técnico de 
informação e informática em saúde. Esse grupo técnico possui representação de 
todos os setores produtores e usuários das informações em saúde. Além disso, 
a disseminação das informações em saúde no âmbito da SES-PE tem sofrido 
influência direta da maior utilização das ferramentas de acesso aos dados dos 
SIS por parte dos seus gerentes e coordenadores.

Os entrevistados destacaram que a disponibilização das bases de 
dados estaduais dos SISs, na rede interna de computadores, de maneira 
padronizada, tem fomentado uma uniformização no levantamento dos dados, 
bem como incentivado a utilização das ferramentas de acesso pelos gerentes 
e coordenadores. Ainda assim, os resultados evidenciaram que parte do grupo 
pesquisado ainda possui pouco conhecimento com relação às ferramentas. Essa 
dificuldade tem sido compensada com a força do trabalho em equipe, visto 
que, devido à grande divulgação e treinamento nas ferramentas de acesso aos 
dados dos SISs, é comum existir pelo menos um técnico capacitado nessas 
ferramentas, em cada setor da SES-PE.

Apesar de todos os esforços relatados acima, ainda existe, na SES-PE, 
uma tradição de solicitação de levantamentos prontos, seja por falta de tempo 
do interessado, seja por falta de conhecimento das ferramentas, ou até mesmo 
por “receio” de se aventurar em levantamentos nas bases de dados de SISs ainda 
não conhecidos integralmente por ele. Isso retrata que a cultura de que só os 
“donos da informação” que podem disponibilizá-la de forma precisa continua 
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forte nas relações dos que trabalham com informações em saúde. A cultura dos 
“guetos informacionais” permanece, na medida em que a experiência adquirida 
durante os anos, pelos grupos que trabalham a informação, criou uma “capa de 
respeito” em torno dos mesmos, de tal forma que os outros técnicos/gestores 
sentem-se receosos de “mexer” com os dados de determinados SISs.

 Branco15 já relata essa dificuldade que os próprios técnicos e gestores da 
área de saúde têm de entender todo o acervo de dados disponíveis nos SISs, 
fato que é agravado quando se trata de técnicos ou gestores no trato com SIS de 
outra área. Exemplo disso são os gerentes e coordenadores que trabalham com 
SIS da área assistencial (SIA, SIH, SCNES e Siab) que relataram necessitar de 
treinamento básico para levantar e trabalhar com dados epidemiológicos (SIM, 
Sinasc e Sinan).

Vale salientar que o “jogo de poder” entre os que detêm a informação 
e os que dela necessitam, destacado por Moraes7, não foi evidenciado com 
relevância neste estudo. A dependência entre eles ficou clara, porém, muito 
menos pelo interesse em “prender a informação e o conhecimento”, por parte 
dos que detêm a informação, e mais pela insegurança dos que dela necessitam, 
em acessar certas bases de dados de SIS ainda não totalmente conhecidos. 
Podemos sugerir que na SES-PE essa intenção de “quebra dos guetos” na área 
de informação em saúde vem se consolidando através de atitudes conjuntas, 
relatadas pelos entrevistados, como: disponibilização das bases de dados na 
rede de computadores da SES-PE; abertura para acesso a todos os técnicos das 
bases de dados do SIM e do Sinasc e capacitação contínua nas ferramentas de 
acesso aos dados dos SISs.

A existência de “guetos” de informação, evidenciados neste estudo, 
está saindo do campo “real” para o campo “virtual”. Essa “virtualização” dos 
guetos provém de uma cultura histórica de que existem “donos da informação” 
que devem ser respeitados, apesar de todo o movimento de “desapropriação” 
dessa informação por parte dos supostos donos. Esse movimento pode ser em 
decorrência de um processo que vem ocorrendo, de conscientização do real valor 
da informação. Nesse sentido, podemos afirmar que, na SES-PE, a informação 
em saúde está no caminho de alcançar seu valor, conforme definido por Moraes7, 
ao ser de fato utilizada para apoiar decisões e diminuir incertezas. A continuar 
nesta direção, ampliam-se as possibilidades de se quebrar a “caixa preta” dos 
experts da informação10. Os cursos de capacitação no uso das ferramentas, 
ministrados na SES-PE, ainda não têm surtido efeito no conhecimento dos seus 
gerentes e coordenadores sobre as mesmas. Isso se explica pelo fato de que tal 
conhecimento foi, em sua maioria, adquirido a partir da necessidade do próprio 
interessado no serviço, determinando um processo de auto-capacitação, ou de 
capacitação solidária, dentro do próprio setor. Porém, tais cursos devem ser 
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fomentados cada vez mais junto ao corpo técnico e gestores, visando formar 
uma “massa crítica” e independente de pontos de “poder” da informação no 
âmbito da SES-PE.

 Vale salientar que o planejamento de treinamentos para os entes da SES-
PE deverá levar em consideração a rotatividade que existe entre os cargos 
comissionados, geralmente ocupados por pessoas militantes do SUS, porém, 
não necessariamente pertencentes ao seu corpo funcional. Tal fato nos leva a 
propor uma priorização na escolha dos treinandos: técnicos pertencentes ao 
quadro da SES-PE; logicamente, não vetado àqueles que têm vínculo com 
outras esferas de governo.

Já com relação ao Tabnet, ficou evidenciado que sua limitação 
(desagregação apenas até municípios) restringe, em parte sua utilização, levando 
os que necessitam de maiores detalhes a buscar a utilização do Tabwin, o que 
configura a complementaridade entre essas ferramentas.

De acordo com os entrevistados, a ferramenta mais difundida e bem 
aceita entre os gerentes e coordenadores da SES-PE é o Tabwin. Por ser de 
fácil manuseio, bastante aberta para alterações e de fácil aprendizado, o 
Tabwin foi citado com elogios em várias fases da pesquisa: facilidade de 
operação, substituindo em alguns casos inclusive o EPI-Info; papel importante 
na descentralização dos SISs; facilidade de mudanças para adaptações a cada 
realidade; pesquisas do dia a dia no planejamento das ações de saúde; autonomia 
ao gestor nas ações de monitoramento e avaliação, inclusive em situações de 
necessidade urgente de informação.

A pouca utilização do Tabdos evidenciada pode ser explicada por vários 
motivos, como sua pouca ou nenhuma divulgação por parte do Datasus que, 
também não tem investido nada em sua manutenção, muito menos em seu 
aperfeiçoamento. O segundo motivo é o preconceito dos usuários com relação 
à plataforma que essa ferramenta utiliza, o sistema operacional DOS. Esse 
motivo é consequência da cultura atual na área de informação/informática, que 
praticamente não utiliza o sistema operacional DOS, priorizando-se sistemas 
operacionais como Windows e Linux. O terceiro e mais importante motivo é a 
falta de conhecimento, por parte dos gerentes e coordenadores da SES-PE, das 
vantagens do Tabdos tem com relação ao Tabwin, principalmente quanto relação 
ao número de variáveis que podem ser envolvidas no mesmo levantamento, o 
que faz do Tabdos uma ferramenta com eficácia superior ao Tabwin.

Apesar de terem sido relatadas como bem conhecidas e utilizadas pelos 
gerentes e coordenadores, os CISs têm sua utilização restrita a levantamentos 
gerais por município. Os CISs são planilhas pré-definidas e fixas, alimentadas 
apenas manualmente. Isso os torna limitados em sua utilização, apesar da 
riqueza das informações neles contidas.
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Os IDBs têm sua utilização também muito restrita aos gerentes e 
coordenadores que trabalham com indicadores específicos, devido à sua própria 
forma de apresentação. O acompanhamento da qualidade da informação em 
alguns sistemas também foi relatada como vantagem na utilização do IDB.

Além dessas ferramentas, alguns gerentes e coordenadores utilizavam 
para acesso aos dados os próprios aplicativos dos SISs, ou seja, o SIM, Sinasc, 
SIA, SIH, Siab, etc. Logicamente esse acesso é restrito àqueles que têm 
autorização de processar os respectivos sistemas. Cada SIS tem suas facilidades 
ou dificuldades na emissão de relatórios específicos. Ainda assim evidenciamos 
o acesso a tais dados diretamente, nos diversos “links” disponibilizados pelas 
respectivas áreas do MS através da internet. Nesse tipo de acesso é refletida a 
forte fragmentação dos SISs existentes, pois os “links” disponíveis são bastante 
dissociados entre si, deixando o “usuário” sem uma padronização de acesso, o 
que torna a busca “penosa” e desestimulante.

Moraes8, Moraes e Gomez 10 e Silva, Cruz e Melo6 indicam que essa 
fragmentação reflete a organização dos setores do MS e a dificuldade de 
integração entre eles. Nesse enfoque, destacamos que cada “caixinha” existente 
no MS tem interesse em desenvolver seu(s) próprio(s) sistema(s), com os 
objetivos mais diversos.

Esse contexto apenas intensifica a fragmentação dos SISs e nos deixa 
com poucas perspectivas de integração entre os existentes. Porém, um passo 
importante será congregar os diversos setores produtores e usuários de 
informação em saúde, através de discussões técnicas visando um conhecimento 
mútuo de realidades e necessidades com relação ao acesso e uso das informações 
em saúde.

Vale enfatizar que essas aplicações nas tomadas de decisão pelos gestores 
também são influenciadas pela qualidade dos dados coletados que, via de regra, 
na SES-PE e dependendo do SIS, é bastante indagada e investigada.

Um dos questionamentos mais importantes no trato com os conceitos e 
aplicabilidade das informações em saúde é feito por Moraes7, que nos coloca 
como questão central: “Em que momento as Informações em Saúde são base 
para a tomada de decisão sobre a direcionalidade da política de saúde?”

Podemos afirmar, baseados neste estudo, que a definição desse momento 
vai depender do nível de acesso dos gestores a essas informações e da 
conscientização deles com relação à importância da aplicabilidade delas na 
tomada de decisão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo permitem sugerir que as ferramentas de acesso aos 
dados dos SISs disponibilizadas pelo Datasus são, em geral, conhecidas e utilizadas 
pelos gerentes e coordenadores da SES-PE. As utilizadas com mais frequência são 
o Tabwin e o Tabnet devido à facilidade em permitir cruzamentos diversos entre 
variáveis dos SIS. Os CISs e os IDBs são utilizados pela maioria dos gerentes e 
coordenadores da SES-PE, porém com uma frequência menor, por serem ferramentas 
“estáticas” e com informações agregadas. 

Apesar da sua utilidade em levantamentos que exigem um número maior 
de variáveis envolvidas, o Tabdos é pouco utilizado devido: ao preconceito com a 
plataforma na qual é executado (DOS); ao pouco ou nenhum investimento em sua 
manutenção por parte do Datasus e ao desconhecimento de sua utilidade por parte 
dos “usuários”.  Os treinamentos na utilização das ferramentas são importantes no 
processo de aproximação dos gerentes e coordenadores da SES-PE com os dados 
dos SISs e devem ser mais expandidos, particularizando-se as necessidades por setor, 
e até por técnico/gestor interessado em tais treinamentos.

As informações construídas por essas ferramentas têm influenciado diretamente 
na tomada de decisão dos gerentes e coordenadores da SES-PE, porém estes ainda 
reconhecem uma baixa qualidade nos dados de alguns SISs. Antes de usar as 
informações levantadas, geralmente é feito um trabalho de prepará-las em forma de 
gráficos, apresentações e tabelas. 

Nesse contexto, os “guetos” informacionais ainda existentes na SES-PE vêm 
sofrendo um processo de mudança de comportamento. O movimento de disseminação 
das informações e do conhecimento no âmbito da SES-PE tem feito com que os 
“donos da informação” abram as “caixas pretas” que até então dominavam. Porém, 
a falta de um conhecimento profundo sobre alguns SISs, alimenta uma insegurança, 
por parte dos técnicos e gestores com relação ao trabalho direto com as informações, 
vinculando-as aos antigos “donos”. 

Podemos então afirmar, que não basta “abrir” o acesso às bases de dados dos SISs 
para que os “guetos” sejam quebrados. É necessária também uma conscientização de 
técnicos e gestores, no sentido de que a informação não tem dono e, portanto, deve 
ser acessada e estudada sem “preconceitos e medos”.

Essa realidade reforça, então, a necessidade de que os treinamentos e 
capacitações nessa área não se resumam às ferramentas de acesso às bases de dados, 
mas sejam integradas com uma capacitação sobre os SISs existentes e suas variáveis, 
a fim de que a disseminação das informações ocorra na sua integralidade. Saliente-se 
ainda que esse movimento depende diretamente da disponibilidade do “treinando” 
de se apropriar do conhecimento, aplicá-lo e repassá-lo aos seus pares, oxigenando 



198  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO                                                                                                                       
      

assim todo o processo de disseminação da informação e do conhecimento. 
A continuidade e aprofundamento da tendência evidenciada na SES-PE de 

ampliação do acesso, através de várias ferramentas disponibilizadas pelo Datasus, 
tanto em relação às informações em saúde quanto ao conhecimento sobre os SISs 
entre técnicos e gestores, pavimentam a perspectiva de avanços no  que concerne à 
tomada de decisões com qualidade e à conscientização de que “informação adquire 
poder quando informa aquilo que é importante para quem de fato está decidindo...”7.
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