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A PEQUENA ALEMANHA 
 

 

 

 “Foi assim que Raquel de Queiroz chamou a cidade de Pomerode.  

 Em sua passagem pelo pequeno povoado, a escritora ficou impressionada com o fato 

das pessoas se comunicarem através de outra língua que não a portuguesa. Um lugar onde a 

língua oficial era a alemã. No comércio, na escola, na igreja, em casa todos falavam alemão, 

ou melhor, um dialeto ininteligível para quem não era pomerano. Pedir uma simples 

informação em português era problemático. 

 Essa particularidade chamou a atenção da escritora que passou três semanas no local, 

no período da Segunda Guerra, na época da Nacionalização imposta por Getúlio Vargas entre 

1937 e 1945. 

 A história foi levada adiante e publicada na revista Cruzeiro, onde a escritora tinha 

uma coluna.” 

 

 

Trechos de “Pomerode – 500 anos de história” de Luciana Altmann, 2001. 
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RESUMO 
 

 

 

Com o objetivo de identificar as áreas da Estratégia da Saúde da Família (ESF) que 

necessitam de maiores investimentos em ações públicas por parte dos gestores municipais de 

saúde, e fornecer subsídios baseados em dados epidemiológicos para a tomada de decisões, 

realizou-se em Pomerode um estudo ecológico comparando as condições de saúde de oito 

áreas estudadas. Os dados utilizados para os cálculos dos indicadores pactuados na atenção 

básica, relativos às categorias saúde da mulher, saúde da criança e controle da hipertensão e 

diabetes, foram obtidos de sistemas de informação em saúde, alimentados pela Secretaria de 

Saúde e Promoção Social de Pomerode, no ano de 2005. Ao serem consideradas as oito áreas 

da Estratégia de Saúde da Família foram formados três agrupamentos, quando comparados 

aos resultados gerais do município classificados como resultados melhores, intermediários e 

piores para cada uma das categorias pesquisadas. Na categoria Saúde da Criança, as áreas do 

ESF que necessitam de maior atenção são as II e VII, a categoria Saúde da Mulher necessita 

de maior atenção nas áreas III, V e VIII, a categoria Controle da Diabetes e Hipertensão 

necessita de maior atenção na área VIII. Acredita-se que os estudos epidemiológicos podem 

ser uma importante ferramenta para fornecer subsídios no estabelecimento de intervenções em 

saúde, com intenção de detectar as diferenças entre as condições de saúde dentro do 

município, redirecionando as prioridades da administração pública e alocar corretamente os 

escassos recursos para a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

    Palavras-chave: indicadores de saúde, planejamento em saúde, sistemas de 

informação. 
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ABSTRACT 
 

 

 

With the goals of identifying the areas of the “ Family Health Strategy” (ESF), that 

require more investments in public actions by the municipal health managers, and providing 

support for decision-making based on epidemiologic data, an ecological study was carried out 

in Pomerode, comparing the health conditions in eight areas. The data used to calculate the 

agreed basic healthcare indicators relating to the categories of women’s health, children’s 

health and diabetes and hypertension control were taken from the health information systems 

which are fed by the Pomerode Secretary for Health and Social Promotion, in 2005.  When 

considering the eight areas of ESF, three groups were formed, resulting from a comparison of 

the areas with the general results for the municipal district.  These were classified as: better, 

intermediate and worse health conditions for each of the categories researched. In the 

category children’s health, the areas that need more attention are areas II and VII; the 

category women’s health showed areas III, V and VIII as the most deficient, and the category 

diabetes and hypertension control showed that area VIII needs more improvements in basic 

healthcare. It is believed that epidemiological studies can be an important tool for supporting 

health interventions, in order to detect differences in health conditions within the municipal 

district, redirecting the priorities of the public administration and correctly allocating the 

scarce resources for the maintenance of the “Sistema Único de Saúde (SUS)” – the Brazilian 

national healthcare system. 

 
Key words: health indicators, health planning, information systems. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 As desigualdades entre os humanos passaram a ser objeto de estudo quando na Grécia 

antiga, operou-se a transição do mito para o pensamento racional, inaugurando a filosofia. A 

instauração da polis e da democracia ateniense iniciaram as reflexões sobre a política, 

inclusive sobre a distribuição de bens, direitos e deveres entre os cidadãos e entre esses e os 

escravos (SILVA;BARROS, 2002).  Aristóteles, um dos primeiros a refletir sobre as 

desigualdades, apresentou os princípios do igualitarismo, que legitimava as práticas sociais 

vigentes, como naturalmente determinados os desníveis existentes entre os seres humanos, já 

que uns estariam destinados a dominar e outros a serem dominados. 

 Desde então, diversos pensadores e pesquisadores têm analisado a sociedade tomando 

a questão das desigualdades como objeto, justificando-as como de origem divina ou de uma 

natureza humana abstrata, ou contestando-as como injustas e derivadas das maneiras de como 

o ser humano constrói a sua história. 

As diferenças históricas marcantes entre pobres e ricos têm, ao longo da história das 

sociedades modernas, cedido lugar a formas mais sutis de desigualdades.  As desigualdades 

passam a assumir a forma de diferenciais relativos entre indivíduos situados em distintas 

posições na organização social.  

Evidentemente que em países muito pobres a miséria absoluta continua sendo 

fundamental na determinação dos diferenciais sociais. Porém, nos países emergentes, como o 

Brasil, as desigualdades relativas, não apenas na renda, mas nas demais condições de vida, 

adquirem importância crescente, sem que as diferenças absolutas deixem de ser importantes.  

 O ritmo acelerado de urbanização e movimentos migratórios em países em 

desenvolvimento tem levado a um crescente interesse no estudo de aspectos de saúde 

relacionados ao meio ambiente desses países. Várias iniciativas de organismos internacionais 

como o Banco Mundial visaram, principalmente a partir da década de 1990, incentivar a 

determinação de diferenciais intra-urbanos na tentativa de esclarecer a relação do ser humano 

com seu ambiente de vida e de reduzir as iniqüidades em saúde. Os estudos realizados em 

Acra (Gana) e São Paulo (Brasil) são um dos principais exemplos, e objetivaram incentivar o 

uso de dados epidemiológicos por parte dos gestores para a determinação dos diferenciais 

intra-urbanos e sua utilização no planejamento estratégico das ações de saúde coletiva 

(SONGSORE e McGRANAHAN, 1993; STEPHENS, 1996; STEPHENS et al, 1997). 
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 A utilização de dados dos sistemas de saúde, como forma de operacionalizar o 

emprego de dados epidemiológicos, segundo Stephens et al. (1997), além de originar estudos 

mais baratos, de execução mais rápida, faz com que os gestores municipais se comprometam 

mais com a alimentação destes sistemas, pois prestigia o trabalho de captação de dados pelas 

Secretarias de Saúde. Além disso, os gestores poderiam dispor com maior propriedade de 

informações sobre os problemas de eqüidade em saúde urbana e gerar políticas para sua 

solução. 

Muitos autores, como Akerman et al. (1994) e Castellanos (1997), afirmam que as 

populações não se distribuem por acaso nas unidades territoriais de uma cidade, tendendo a 

formar aglomerados humanos que compartilham características relativamente similares de 

natureza social e econômica. A determinação desses aglomerados, a partir de estatísticas 

desagregadas das unidades territoriais da cidade, deve ser utilizada na formulação de políticas 

públicas que visem à eqüidade, um dos princípios do SUS. 

 O princípio da eqüidade deve ser extensivo às ações e aos serviços de saúde, 

direcionando as políticas para uma “discriminação positiva” (VASCONCELOS; PASCHE, 

2006) e justificando a prioridade na oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais 

que enfrentam maior risco de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na 

distribuição de renda, bens e serviços. De acordo com os mesmos autores, a descentralização 

não deve se esgotar na municipalização, pois o processo de regionalização ou territorialização 

é uma diretriz há muito tempo defendida por aqueles que propõem a organização 

racionalizada dos serviços de saúde. Seu objetivo é distribuir de forma mais racionalizada e 

equânime os recursos assistenciais no território, com base na distribuição da população. 

 A territorialização consiste em um dos pressupostos dos processos de organização de 

trabalho e das práticas de saúde, considerando-se uma atuação em uma delimitação espacial 

previamente determinada. A territorialização das atividades em saúde vem sendo preconizada 

por diversas iniciativas no interior do Sistema Único de Saúde (SUS), como o Programa de 

Saúde da Família, a Vigilância Ambiental em Saúde, as Cidades Saudáveis e a própria 

descentralização das atividades de assistência e vigilância. No entanto, essa estratégia, muitas 

vezes, reduz o conceito de espaço, utilizado de uma forma meramente administrativa para a 

gestão física dos serviços de saúde, renegando-se o potencial deste conceito para a 

identificação de problemas de saúde e de propostas de intervenção (MONKEM e 

BARCELLOS, 2005). 

 Desde o marco referencial do SUS, a lei 8080 de 1990, passando pela Norma 

Operacional Básica (NOB) de 1996 e mais recentemente no Pacto pela Vida e pela Gestão do 
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SUS de 2006, é nítida a intenção de regionalização e territorialização para a melhor gestão e 

vigilância dos serviços de saúde. Com a entrada em vigor em 1998 da NOB-96 que prevê a 

gestão plena dos serviços de saúde pelos municípios, a necessidade de operar os sistemas de 

informações básicas constituiu-se um dos itens previstos para o repasse de recursos 

financeiros do nível Federal para os Estados e Municípios, crescendo, assim a importância da 

descentralização das informações (BRASIL, 1990a, 1996, 2006b). 

 A Portaria 399 de 2006 (BRASIL, 2006 b) que divulga o Pacto pela Saúde, firma entre 

as três esferas de governo um compromisso de consolidação do SUS, onde na primeira parte 

do documento, Pacto pela Vida, apresenta a meta de melhora da atenção básica, através da 

avaliação de indicadores relacionados à atenção materna, infantil e controle das doenças 

crônico-degenerativas. O presente estudo foi realizado a partir de indicadores pactuados entre 

o município de Pomerode, o governo estadual e federal, para a avaliação da atenção primária. 

Portanto, o trabalho é condizente com os rumos e diretrizes que o SUS apresenta hoje.  

 Segundo Escoda (2004), os indicadores sociais, especialmente os de saúde, possuem 

uma aproximação da realidade social. Portanto, a demarcação das distâncias sociais no 

processo de desenvolvimento do município, mais que a descrição das desigualdades, 

prognosticam que há uma considerável caminhada na direção do SUS equânime. 

 Morando por um período de quatro anos na cidade de Pomerode e trabalhando na área 

de saúde, percebi no convívio com a comunidade que existem grandes lacunas entre os mais 

afortunados e os mais carentes, como em outras cidades brasileiras. A diminuição de tais 

desigualdades deveria ser o objetivo principal de todas as políticas públicas do município e, 

portanto, a identificação de tais diferenciais deve ser o primeiro passo no processo dessa 

redução. 

 Ao participar de clubes de serviço, como o Rotary, e do Conselho Municipal de 

Saúde, observei que as iniqüidades em saúde na população do município eram muito 

evidentes. Esses aspectos e o fato de ser profissional da área de saúde motivaram a realização 

deste trabalho, com a finalidade de fornecer uma contribuição ao município que me acolheu 

de forma tão hospitaleira.  

Pomerode, cidade catarinense situada na região do Médio Vale do Itajaí, conta, 

segundo o censo do IBGE de 2000, com 22.127 habitantes e as projeções apontam para cerca 

de 25.000 em 2005. Uma cidade com menos de 0,5% da população catarinense (IBGE, 2000), 

está entre as 20 maiores cidades do estado de Santa Catarina em movimentação de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) (SEF, 2002). Há, portanto, um elevado Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita. O PIB per capita foi uma das primeiras medidas de 
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desenvolvimento humano empregadas, porém utiliza somente um dos elementos da vida 

humana, a renda. O PIB de Pomerode em 2004 foi de R$ 16.979,00, muito superior ao PIB do 

Estado de Santa Catarina de R$ 12.158,00 e quase duas vezes o PIB do Brasil de R$ 9.729,00, 

no mesmo período (IBGE, 2006). 

Porém, devido às desigualdades resultantes do processo sócio-econômico e das 

condições de vida da população, nem todos os habitantes desfrutam da mesma qualidade de 

vida. O ideal seria de que todo o município vivesse sob as mesmas condições encontradas nas 

áreas detentoras dos melhores indicadores sócio-econômicos. Contudo, como é praticamente 

impossível a eliminação total das desigualdades, a sua redução deve ser o norteador de toda e 

qualquer política pública e de todo o SUS. 

É inquestionável que a renda é um fator fundamental na qualidade de vida de uma 

população. No entanto existe uma busca constante por medidas sócio-econômicas mais 

abrangentes, que incluam outras dimensões fundamentais da vida humana. Dentre elas 

destaca-se o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado no início da década de 90 

para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) pelo conselheiro 

especial paquistanês Mahbud ul Haq e pelo ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1998, 

o indiano Amartya Sem. Esse índice é uma contribuição para a busca que combina três 

elementos básicos do desenvolvimento humano (PNUD, 2000): 

- a longevidade, que reflete entre outras coisas as condições de saúde da população, 

medida pela esperança de vida ao nascer. 

- a educação, medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa 

combinada de matrícula nos níveis fundamental, médio e superior. 

- a renda, medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per capta e 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, através da 

metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC). 

Já o IDH-M ou Índice Municipal de Desenvolvimento foi desenvolvido por 

pesquisadores brasileiros da Fundação João Pinheiro e do IPEA (Instituto de Pesquisas 

Aplicadas). Este índice constitui-se de uma adaptação do IDH por um motivo principal: os 

únicos dados para as variáveis relevantes, definidos, coletados e processados de maneira 

uniforme para todos os municípios brasileiros são os provenientes dos Censos Demográficos 

do IBGE. Além disso, o fato dos municípios serem unidades geográficas menores e 

sociedades muito mais abertas do ponto de vista econômico e demográfico do que um país ou 

região, faz com que o PIB per capita não seja um indicador da renda efetivamente apropriada 

para a  população residente, e a taxa combinada de matrícula não seja um bom indicador do 
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nível educacional vigente no município (PNUD, 2000). Esses indicadores foram substituídos 

respectivamente pela renda familiar per capita média do município e pelo número médio de 

anos de estudo da população adulta (25 anos ou mais). Além de representar melhor as 

condições de renda e de educação vigentes no nível municipal, eles podem se obtidos 

diretamente dos Censos Demográficos (PNUD, 2000). Além disso, a taxa de alfabetização de 

adultos, utilizada pelo IDH, foi substituída pela taxa de analfabetismo na população de 15 

anos ou mais (obtida diretamente de dados censitários), mas essa substituição é irrelevante, 

pois as duas variáveis são, por definição complementares. O quarto e último indicador 

utilizado pela metodologia do IDH-M, a esperança de vida ao nascer (obtida por métodos 

indiretos a partir dos dados censitários), é o mesmo conceito utilizado pelo IDH 

(PNUD,2000). Mesmo sendo um indicador que leva em conta no seu cálculo mais aspectos da 

vida humana, passa uma idéia de homogeneidade do espaço municipal, não demonstrando os 

diferenciais intra-urbanos. 

O município de Pomerode contava, em 2000, com um IDH-M de 0,849 

(BORCHARDT, 2003), sendo 1,000 como o melhor valor possível e 0,000 como o pior valor, 

ocupando neste mesmo ano a 14ª posição entre os 293 municípios do estado de Santa 

Catarina.  

Pomerode é conhecida popularmente como a cidade mais alemã do Brasil, por que 

cerca de 70% da população é de origem germânica. O parque fabril é vasto e conta com 

empresas do ramo metal-mecânico, têxtil, químico, alimentício, etc. A mídia trata da cidade 

como um exemplo a ser seguido, onde impera a qualidade de vida, emprego para todos e 

como um pedaço da Europa no Brasil. É um dos principais roteiros turísticos do Estado de 

Santa Catarina, constituindo uma importante fonte de receita para o município (Prefeitura 

Municipal de Pomerode, 2006 b). 

Sabemos que em média a população de Pomerode apresenta indicadores de saúde 

relativamente satisfatórios se comparados com outras cidades catarinenses e brasileiras. 

Porém, como acontece em outros municípios, são várias as realidades encontradas dentro do 

espaço urbano. Assim, este estudo tem como finalidade fornecer subsídios que possam 

contribuir para modificar a realidade vivida por pessoas submetidas a diferentes condições de 

vida e econômicas, para que haja uma diminuição dessas distâncias, visando à adoção de 

ações específicas nas localidades que mais necessitem de intervenção, possibilitando a 

redução das desigualdades existentes. As análises propostas visam dar apoio para a tomada de 

decisões do gestor municipal e, sobretudo, auxiliar no planejamento estratégico da saúde do 

município de Pomerode. O planejamento, gerenciamento e avaliação dos cuidados primários 
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de saúde são pontos ainda relativamente pouco abordados, principalmente se tratando de 

pequenos municípios. Para o planejamento de saúde, há três questões importantes que devem 

ser respondidas: “Onde estamos neste momento? Onde desejamos estar no futuro? Como ir 

daqui até lá?” (VAUGHAN, MORROW; 1997). 

A preocupação principal deste estudo é responder a primeira questão: Onde estamos 

neste momento? O ponto de partida para o planejamento seja da unidade de PSF, seja da 

Secretaria Municipal de Saúde como um todo, tanto para planos anuais como em médio prazo 

é a análise da situação atual das unidades de PSF, a fim de produzir um perfil de saúde da 

unidade, o qual vai ajudar a questão: Onde estamos neste momento? Esse perfil permite que a 

situação atual seja vista como ponto de partida para melhorias no planejamento e na definição 

de prioridades. 

Para produzir um perfil de saúde que seja útil, é preciso combinar um bom 

conhecimento local com toda a informação de saúde disponível. A SMS vai necessitar de 

dados sobre a população do distrito, que segundo as portarias que definem os indicadores da 

Atenção Básica, deveriam ser retiradas do IBGE, porém esses dados não são desagregados 

para os municípios. Para municípios como Pomerode, onde o preenchimento do Sistema de 

Informações da Atenção Básica é atualizado constantemente, pode ser uma alternativa viável 

para a obtenção desses dados.  
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Mapear o comportamento de alguns dos indicadores da atenção básica de saúde e 

identificar as áreas de risco no Município de Pomerode, Santa Catarina, Brasil. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Calcular os Indicadores da Atenção Básica para a Saúde da Mulher, Saúde da 

Criança e Controle da diabetes e hipertensão, utilizando dados extraídos dos Sistemas de 

Informação em Saúde: SIM, SINASC, SIH/SUS e SIAB, desagregando-os para cada área de 

PSF de Pomerode.  

 

- Identificar as áreas com maiores deficiências dentro de cada categoria analisada 

utilizando a análise de Cluster. 

 

- Fornecer subsídios que possam contribuir para a identificação de prioridades na 

atenção básica do município. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1 Igualdade e Eqüidade 

 

 

A discussão sobre igualdade começa cedo na história humana. Quando, na Grécia 

antiga por volta dos séculos VI e VII a.C, houve a passagem do mito para o pensamento 

racional e a inauguração da filosofia. A instalação da polis e da democracia ateniense iniciou 

as reflexões sobre a política, inclusive sobre a distribuição de bens, direitos e deveres entre os 

cidadãos e entre esses e os escravos. Foi Aristóteles um dos primeiros a refletir sobre as 

desigualdades apresentando os princípios de igualitarismo, que legitimava as práticas sociais 

vigentes e justificava como naturalmente determinados os desníveis existentes entre os seres 

humanos, já que uns estariam determinados a comandar e outros, a obedecer (SILVA; 

BARROS, 2002). 

Desde então, diversos pensadores analisaram a sociedade tomando a questão das 

desigualdades como objeto, justificando-as como derivadas do desígnio divino ou decorrentes 

de uma natureza humana abstrata, ou contestando-as como injustas e derivadas de como o ser 

humano constrói a sua história. 

Após anos de trevas nas idades Antiga e Média da história humana, o Iluminismo e a 

Revolução Francesa trouxeram à tona novamente a discussão sobre as desigualdades.  O 

iluminista Jean-Jacques Rosseau, já em 1755, distinguiu dois tipos de desigualdade: a natural 

ou física, “estabelecida pela natureza e que consiste na diferenças das idades, da saúde, das 

forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma”, e a moral ou política, que “depende 

de uma espécie de convenção e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada, pelo 

consentimento dos homens”, apresentando uma causalidade social e expressando “vários 

privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros” (ROSSEAU pg. 235, 1983). 

As desigualdades foram então atribuídas à estratificação da sociedade. Para explicar 

tal estratificação, existem três matrizes teóricas principais que são: a teoria marxista, que 

associou a existência das classes sociais à organização das relações de produção; a teoria 

funcionalista que pensa a estratificação como conseqüência imediata da divisão do trabalho; e 

uma terceira teoria esboçada por Adam Smith que relaciona a estratificação ao mercado 

(SILVA; BARROS, 2002). 
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Por outro lado, os estratos sociais podem ser tomados como agrupamentos de 

indivíduos, definidos a partir de indicadores mensuráveis, podendo constituir-se em simples 

agregados estatísticos, com utilização relativamente restrita aos aspectos descritivos, 

distinguindo-se do conceito de classe social proposto por Karl Marx. Na análise dos estratos 

sociais, a visão das classes como agentes históricos é substituída por análises estatísticas de 

distribuição de renda, instrução e prestígio; a análise diferenciação social é separada do 

conflito (BARATA, 2006). 

A diversidade de sistemas teóricos que procuram analisar os mecanismos de criação 

das desigualdades sociais e a própria dificuldade em traduzir os conceitos de tais sistemas em 

estudos empíricos levam vários investigadores do processo saúde-doença a utilizar 

aproximações para apreender problemas de causalidade das desigualdades. Várias 

aproximações têm sido utilizadas, levando em conta a associação entre diversos recortes 

sociais (como gênero, grupos étnicos e religiosos) e caracterizações territoriais com as 

condições de vida (entendidas como o conjunto das condições materiais necessárias à 

subsistência e que são fortemente condicionadas, ainda que com mediações, pelos modelos 

vigentes da produção social). Essas variáveis teriam um poder explicativo relevante, inclusive 

porque sua abordagem integra fenômenos socioeconômicos coletivos (CARVALHO e 

SOUZA-SANTOS, 2005; BARATA, 2006). 

O conceito de eqüidade é utilizado no âmbito do direito para representar a ascendência 

da justiça sobre a legalidade e a sua falta, a iniqüidade, tem sido empregada em análises sobre 

desigualdades sociais em saúde para qualificar aquelas como inaceitáveis, por sua elevada 

magnitude ou por sua vulnerabilidade a ações factíveis. Esse julgamento, especialmente ao se 

tratar de níveis de saúde de uma população, exige o estabelecimento prévio de uma linha 

divisória, que será tomada como parâmetro de justo ou injusto, orientada, em grande parte por 

princípios morais, éticos e políticos, que são historicamente herdados (ESCODA, 2004). 

Assim, há sempre uma provisoriedade na utilização dos qualificativos “boa” ou “má” 

para descrever a condição de saúde, na medida em que tais qualificativos estão 

necessariamente circunscritos ao momento em que foram aferidos. Pode-se então, falar das 

iniqüidades em saúde não enquanto um valor abstrato, mas sim como uma manifestação 

mensurável da injustiça social, geralmente representados pelos riscos de adoecer ou morrer. 

Esses riscos, por sua vez, se originam das condições heterogêneas de existência e de acesso a 

bens e serviços, inclusive os de saúde. Os melhores níveis de saúde efetivamente alcançados 

por certos grupos sociais, em dado momento, passam a ser um limite que poderia ser 

universalizado caso a sociedade fosse mais igualitária quanto às características que 
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determinam esses diferenciais, embora ainda se distanciem do parâmetro estabelecido “deve 

ser”. A desigualdade pode ser tanto fator de produção como de superação de iniqüidades, 

visto que uma discriminação positiva operaria no sentido de dar tratamento desigual para 

reduzir as distâncias sociais (SENNA, 2002; BARATA, 2006). 

Apesar do conceito de igualdade significar a partilha de igual quantidade de bens ou 

de saúde para cada um, o conceito de desigualdade incorpora a idéia de uma repartição 

desigual produzida pelo próprio processo social, isto é, a percepção de que o acesso a bens e 

serviços e a um dado nível de saúde está fortemente determinado pela posição que os 

indivíduos ocupam na organização social (BARATA 2006). 

O conceito de eqüidade, por sua vez, inclui a idéia de necessidade, ou seja, parte-se do 

princípio de que os indivíduos possuem diferentes necessidades e que, portanto, a simples 

partilha igualitária dos recursos não atenderia, obrigatoriamente a essas necessidades. A 

impossibilidade de realizar as necessidades seria, então, vista como injusta ou iníqua (SILVA, 

BARROS, 2002; BARATA, 2006). 

Portanto, as desigualdades sociais em saúde são as diferenças produzidas pela inserção 

social dos indivíduos e que estão relacionadas com a repartição do poder e da propriedade. 

Teoricamente, em sociedades nas quais os valores de cooperação e solidariedade fossem 

dominantes, tais diferenças poderiam ter valor positivo e produtor de saúde, ao passo que nas 

sociedades onde predominam a exploração e a dominação, essas diferenças são negativas e 

produtoras de doença (BREIHL, 1991). 

É importante distinguir o conceito de eqüidade em saúde do conceito de eqüidade no 

uso dos serviços de saúde. Os determinantes das desigualdades em saúde não são os mesmos 

das desigualdades no consumo dos serviços de saúde, como também a eqüidade no uso dos 

serviços de saúde não resulta, necessariamente, em eqüidade na situação de saúde. 

A eqüidade, igualmente a universalidade e a integralidade na assistência à saúde, 

encontram-se explicitamente dispostas como princípios doutrinários na Lei Orgânica da 

Saúde que regulamenta o Sistema Único de Saúde brasileiro.  A eqüidade em saúde deve ser 

concebida à luz dos princípios revolucionários de igualdade, retidão e eqüanimidade do 

cidadão que, independentemente de contribuição previdenciária ou nível de renda, tenha 

acesso às ações integrais de saúde, segundo suas necessidades de atenção epidemiológica 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).  

Os fundamentos legais do SUS estão explicitados no texto da constituição federal de 

1988, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios que incorporaram e 

detalharam os princípios da Lei Magna do país. A regulamentação foi feita pelas Leis 
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Federais n.º 8.080 e n.º 8.142 (ambas sancionadas em 1990), que detalham a organização e o 

funcionamento do sistema, e por leis sucessivas, que desde então, tem ampliado o arcabouço 

jurídico nacional relativo à saúde (BRASIL, 1990 a; b). 

O SUS está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários 

incorporados ao texto constitucional e às leis ordinárias que o regulamentam. Estes princípios 

e diretrizes se articulam e se complementam na conformação do ideário e da lógica de 

organização do sistema e estão em sintonia com os preceitos do bem-estar social e da 

racionalidade organizativa. 

Quando a sociedade brasileira elegeu os princípios e diretrizes para seu sistema de 

saúde, estabeleceu de forma inequívoca sua direcionalidade. Tais princípios e diretrizes, 

portanto, passam a constituir as regras pétreas do SUS, apresentando-se como linhas de base 

às proposições de reorganização do sistema, dos serviços e das práticas de saúde. 

Os três princípios doutrinários que conferem ampla legitimidade ao sistema são: a 

universalidade, a integralidade e a eqüidade, porém o direito à informação se constitui em 

requisito básico para a afirmação da cidadania. Dentre esses princípios, neste estudo, a 

eqüidade é pesquisada entre as áreas de PSF de Pomerode.  

A eqüidade no acesso às ações e serviços de saúde traduz o debate atual relativo à 

igualdade, prevista no texto legal, e justifica a prioridade na oferta de ações e serviços aos 

segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência 

da desigualdade na distribuição de renda, bens e serviços. 

 Inclui-se na lógica do SUS, dessa forma, o princípio da discriminação positiva para 

com os grupos sociais mais vulneráveis, buscando-se assegurar prioridade no acesso às ações 

e serviços de saúde aos grupos excluídos e com precárias condições de vida, considerando as 

desigualdades de condições decorrentes da organização social (VASCONCELOS; PASCHE, 

2006). 

Já as diretrizes organizativas do sistema visam imprimir racionalidade ao seu 

funcionamento e as mais significativas são a descentralização com comando único, a 

regionalização e hierarquização dos serviços e a participação comunitária. A este grupo é 

pertinente acrescentar a integração das ações e recursos com base no planejamento ascendente 

(VASCONCELLOS; PASCHE, 2006). 

A descentralização com ênfase na municipalização da gestão dos serviços e ações de 

saúde se constitui na mudança mais significativa no aspecto político-administrativo da 

reforma do sistema de saúde no Brasil. As definições normativas apontaram com nitidez que a 

base do sistema de saúde seria municipal ao atribuir ao município a responsabilidade pela 
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prestação direta da maioria dos serviços. O imperativo da direção única em cada esfera de 

governo mostrou a necessidade de superar a desarticulação entre os serviços e construir a 

coordenação das ações sob direção de um único gestor em cada espaço político-institucional – 

o secretário municipal de saúde no âmbito do município, o secretário estadual no âmbito do 

estado e o ministro da saúde no âmbito da União (VASCONCELLOS; PASCHE; 2006). 

A descentralização, contudo, não se esgota na municipalização, e o processo de 

regionalização da saúde é uma diretriz há muito tempo defendida pelos que propõem a 

organização racionalizada dos serviços de saúde. Seu objetivo é distribuir de forma mais 

racional e equânime os recursos assistenciais no território, com base na distribuição da 

população, promovendo a integração das ações e das redes assistenciais, de forma que garanta 

acesso oportuno, continuidade do cuidado e economia de escala (DRUMOND Jr., 2006). 

 

 

3.2 Contribuições da Epidemiologia para redução das desigualdades e para a gestão do 

SUS 

 

 

3.2.1 A importância dos indicadores para a saúde pública 

 

 

A disponibilidade de informação apoiada em dados confiáveis e íntegros é condição 

essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões 

baseadas em evidências e para a promoção de ações de saúde (OPAS, 2001). A busca da 

quantificação do estado de saúde da população é uma antiga tradição em saúde pública, 

iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e sobrevivência. Com os avanços 

obtidos no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito de saúde e 

de seus determinantes populacionais, a análise da situação sanitária passou a incorporar outras 

dimensões do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a 

serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais (RIPSA, 2002). Os 

indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a quantificação e a avaliação das 

informações produzidas com tal finalidade. 

Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação 

importante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do 

desempenho do sistema de saúde (MEDRONHO et al, 2004). Vistos em conjunto, devem 
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refletir a situação sanitária de uma população e servir para vigilância das condições de saúde 

(BORTOLANZA, 1999,2005). A construção de um indicador é um processo cuja 

complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, 

até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de 

vida ao nascer. 

A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados 

em sua formulação (freqüência de casos, tamanho da população em risco etc.) e da precisão 

dos sistemas de informação envolvidos (registro, coleta, transmissão de dados etc.). O grau de 

excelência de um indicador deve ser definido por sua validade (capacidade de medir o que se 

pretende) e confiabilidade (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições 

similares). Em geral, a validade de um indicador é determinada pelas características de 

sensibilidade (medir as alterações desse fenômeno) e especificidade (medir somente o 

fenômeno analisado). Outros atributos de qualidade de um indicador são sua mensurabilidade 

(basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), relevância (responder a prioridades 

de saúde) e custo-efetividade (os resultados justificam o investimento de tempo e recursos). É 

desejável que os indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade, e que 

sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que 

atuam no controle social do sistema de saúde (OPAS, 2001). 

Para um conjunto de indicadores, são atributos de qualidade importantes a integridade 

(dados completos) e a consistência interna (valores coerentes e não contraditórios). A 

qualidade e a comparabilidade dos indicadores de saúde podem ser asseguradas pela aplicação 

sistemática de definições operacionais e de procedimentos padronizados de medição e cálculo 

(RIPSA, 2002). A seleção do conjunto básico dos indicadores – e de seus níveis de 

desagregação – pode variar em função da disponibilidade de sistemas de informação, fontes 

de dados, recursos, prioridades e necessidades específicas em cada região do país. A 

manutenção desse conjunto depende também da simplicidade dos instrumentos e métodos 

utilizados, de modo a facilitar a operação regular dos sistemas de informação. Também é 

necessário monitorar a qualidade dos indicadores, para manter a confiança dos usuários na 

informação produzida. O mesmo com relação à política de disseminação de informação para 

assegurar a oportunidade e freqüência da compilação dos dados. 

Se forem gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os 

indicadores de saúde constituem ferramenta fundamental para a gestão e avaliação da situação 

de saúde, em todos os níveis. Um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito 

produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as 
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desigualdades em saúde . Essa evidência deve servir de base empírica para determinar grupos 

humanos com mais necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar 

áreas críticas. Constitui, assim, insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades 

melhor ajustadas às necessidades de saúde da população (LACERDA; CALVO; FAITES, 

2002). 

Além de prover matéria-prima essencial para a análise de saúde, a disponibilidade de 

um conjunto básico de indicadores tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas em 

saúde, estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes de saúde e promover o 

desenvolvimento de sistemas de informação intercomunicados. 

 

 

3.2.2 Diferenciais intra-urbanos 

 

 

Uma das mais utilizadas definições da epidemiologia – estudo da distribuição e dos 

determinantes da freqüência das doenças nos seres humanos – contém a premissa de que o 

evento doença apresenta determinada distribuição, ou seja, uma repartição desigual ou 

variável entre a população. Assim, caberia à epidemiologia tanto a descrição desses 

diferenciais de acometimento quanto a busca de explicações etiológicas para essas 

desigualdades. Caso as doenças e demais eventos relativos à saúde se distribuíssem de 

maneira absolutamente aleatória e, portanto, não determinista, não existiria a epidemiologia 

ou, pelo menos, não como é conhecida hoje. 

Autores como Luís Villermé e Willian Farr podem ser considerados precursores das 

contemporâneas aplicações da epidemiologia na detecção de grupos populacionais sob maior 

risco de adoecimento e morte, com o objetivo de orientar a tomada de decisões na 

planificação das políticas de saúde. A contribuição de Villermé é indiscutivelmente original 

no estudo de diferenciais intra-urbanos de saúde, com base territorializada. Já em 1826, 

analisou a mortalidade em diferentes setores da cidade de Paris e Farr em 1839, implantou o 

primeiro registro de morbi-mortalidade da Inglaterra (MEDRONHO, 2004). 

Estudos demonstraram recentemente (LANDON, 1996; STEPHENS et al 1997; 

MACHADO, 2004) que cidades com invejáveis índices constituem-se em ilhas de saúde 

cercadas por condições não tão favoráveis. Os índices obtidos para o município todo 

mascaram as desigualdades existentes em seu interior. Vários estudos demonstraram que as 

populações não se distribuem por acaso nas unidades territoriais de uma cidade, tendendo a 
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formar aglomerados humanos que compartilham características relativamente similares de 

natureza social e econômica.  Portanto, é preciso que a análise dos dados epidemiológicos seja 

desagregada entre territórios de uma mesma cidade, para que essas diferenças possam ser 

consideradas na formulação de políticas compatíveis com a diversidade intra-urbana. 

Para Breilh (1991), crítico severo do modelo epidemiológico e do sistema econômico 

capitalista, os governos utilizam-se da epidemiologia como recurso de propaganda e indo 

além, afirma que os indicadores médios mascaram as diferenças. Breilh estudou a mortalidade 

no Equador no auge da euforia do petróleo e verificou que a mortalidade infantil, ao nível 

médio, teve uma significativa diminuição em um prazo de oito anos. Porém, ao estudar os 103 

cantões (pequenas jurisdições administrativas) do país, observou que somente em 3% houve 

um decréscimo acentuado que levou os indicadores médios para cima, sendo que em 66% dos 

territórios o índice se manteve estável e em 31% dos cantões houve um aumento do índice de 

mortalidade infantil. Tal desigualdade seria então atribuída a uma melhora das condições das 

regiões que obtiveram benefícios com a exploração do petróleo, onde o capital circulante 

proporcionou um aumento dos níveis de saneamento e de saúde dos moradores. 

A desagregação das informações para o estudo das desigualdades é, segundo Breilh 

(1991) e Akerman, Campanário e Maia (1996), de grande importância. Apesar dos 

indicadores médios apresentarem a tendência de queda ou aumento, de maneira nenhuma 

esclarecem os diferenciais entre as localidades que englobam. Em relação aos municípios, o 

raciocínio não poderia ser diferente, já que dentro de seu território estão diversas localidades 

que apresentam diversas realidades, diversas culturas e diferentes serviços de saúde. 

Segundo Breilh (1991), os dados quantitativos de saúde, taxas e outros indicadores não 

falam por si mesmos. Dois níveis ou quantidades semelhantes podem traduzir tendências 

diferentes na evolução da qualidade de vida subjacente.  Ou seja, é indispensável a análise 

contínua dos indicadores para que possam ser verificadas as tendências, apontando assim o 

resultado das políticas empregadas, ou a sua falta. 

O espaço socialmente construído possibilita a estratificação da população, segundo 

padrões mais ou menos homogêneos de condição de vida, dependendo do nível de agregação 

selecionado. De qualquer modo, a unidade espaço-população tem a possibilidade de ser uma 

unidade onde operamos processos determinantes, onde se expressam os problemas de saúde e 

onde se desenvolvem as ações ou respostas sociais a esses problemas (CASTELLANOS, 

1997). 

O reconhecimento do território é um passo básico para a caracterização da população e 

de seus problemas de saúde, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os 
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níveis de saúde da população. Além disso, permite o desenvolvimento de um vínculo entre os 

serviços de saúde e a população, mediante práticas de saúde orientadas por categorias de 

análise de cunho geográfico. Essa proposta é justificada pelo agravamento das desigualdades 

sociais associado a uma segregação espacial aguda, que restringem o acesso da população a 

melhores condições de vida. 

A concepção tradicional de saúde, pautada no modelo médico-assistencial, fez com 

que o setor saúde ficasse impotente em face dos problemas provocados pelo intenso processo 

de aglomeração e exclusão social. Dessa forma, vem se fortalecendo a idéia das ações de 

promoção da saúde, orientadas para ações coletivas e intersetoriais, independentemente do 

sistema de atenção à saúde. A atenção voltada para a produção social da saúde das populações 

gera a necessidade de esclarecer as mediações que operam entre as condições reais em que 

ocorre a reprodução dos grupos sociais no espaço e produção da saúde e da doença 

(ESCODA, 2004). 

As pesquisas que utilizam como unidade de análise áreas geográficas, desde distritos 

municipais até estados ou países, procura, através da área geográfica, caracterizar as 

condições de vida que predominam e associá-las aos problemas de saúde de interesse. Mesmo 

que os indicadores de desigualdades escolhidos privilegiem uma única dimensão das 

condições sócio-econômicas, eles podem ser utilizados como aproximações relativamente 

adequadas da situação em geral (BARATA, 2006). 

Ao escolher o espaço socialmente constituído como indicador das condições de vida 

da população que aí vive e relacionar essas condições com a distribuição dos indicadores de 

saúde, o pesquisador estará correlacionando indicadores de segunda ordem tais como taxas e 

médias, que têm expressão apenas no âmbito coletivo, não havendo assim o perigo do viés 

ecológico, ou seja, do surgimento de problemas inferenciais decorrentes do estabelecimento 

de relações entre variáveis pertencentes a diferentes domínios da realidade (MONKEN; 

BARCELLOS, 2005). 

Pode-se, entretanto, utilizar a categoria espaço e as condições de vida da população 

que nele vive em uma matriz de dados na qual esse nível funcione como o nível estrutural, 

articulando-se com a formação social correspondente (nível contextual) e com estratégias 

familiares e ou individuais específicas (nível analítico) enriquecendo assim a análise. 

Diversos estudos de condições de vida e situações de saúde têm utilizado o espaço 

socialmente construído como categoria de análise integradora das diversas dimensões da vida 

social. Nos estudos realizados na década de 1990, como os de Akerman, Campanário e Maia 

(1996) e Stephens et al. (1997), as unidades geográficas, estados, municípios ou regiões eram 
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utilizadas principalmente como delimitadoras de uma população e de certo modo de vida 

indiretamente indicado por elas. Nos últimos anos tem aumentado a utilização de técnicas de 

agrupamento de variáveis, tais como análise fatorial, análise de cluster ou análise de 

componentes principais para a estratificação de unidades espaciais como condições de vida ou 

de técnicas de análise espacial para estudar a distribuição social das condições de saúde.  

As desigualdades sociais em saúde também podem ser analisadas segundo áreas 

geográficas. Cada distrito ou bairro de uma cidade podem ser tomados como representantes 

de condições particulares de vida dos grupos populacionais que neles residem. A vantagem de 

utilizar espaços geográficos socialmente construídos como indicadores de condições de vida 

está em tornar a complexidade da organização social em seu todo em vez de fragmentá-la em 

diferentes variáveis (BARATA, 2006). 

Ainda necessitará de dados sobre o nível de saúde dessa população. Os indicadores de 

saúde são essenciais para analisar a situação atual da unidade de PSF, expressar os objetivos 

específicos e avaliar se estes estão sendo alcançados. A epidemiologia, ao informar sobre a 

distribuição e determinantes dos agravos nas populações, traz elementos importantes para o 

diagnóstico de saúde. 

 A mensuração desses indicadores e sua utilização deveria ser, de preferência, de 

forma contínua, ou pelo menos anual. É o que as portarias que definem os indicadores da 

Atenção Básica, como a Portaria 493 (BRASIL, 2006a), preconizam:  pactuar as metas entre 

os municípios, estados e governos que devem ser alcançadas. A medida do avanço ou 

retrocesso da atenção básica prestada pelos municípios é então refletida na evolução dos 

indicadores da atenção básica, em sua série histórica.  

A apresentação de informações de mortalidade e morbidade predomina na elaboração 

do perfil ou quadro epidemiológico de uma localidade. Estas são apresentadas segundo 

diferentes tipos de indicadores que podem ressaltar diversos aspectos do problema analisado. 

As informações de mortalidade são processadas em um sistema de codificação padronizada 

segundo regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde que facilita a comparação 

entre locais e situações diversas. A mortalidade reflete desde a condição geral de vida e saúde 

da população até as condições específicas que contribuíram para uma morte. As causas de 

morte são múltiplas e podem contribuir na produção de informações sobre diferentes aspectos, 

tais como qualidade dos serviços de saúde nos atendimentos de emergência e rotina, sobre o 

ambiente em um sentido amplo considerando aspectos da poluição atmosférica, saneamento 

básico ou trânsito, sobre condições de vida em áreas e situações de riscos fatais diversos, 
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sobre a dinâmica de produção de violência, enfim, de muitos aspectos do cotidiano de uma 

localidade ou serviço (PEREIRA, 1995; MEDRONHO et al, 2004; DRUMOND Jr., 2006).  

As informações de morbidade provêm de múltiplas fontes e seu uso no diagnóstico 

necessita de conhecimento dos sistemas de informação e formas da sua obtenção para que 

possam ser analisadas. Para o diagnóstico de saúde as mais usadas nos serviços de saúde são 

as fornecidas por sistemas universais que registram eventos na população geral, como as 

doenças de notificação compulsória e os nascimentos. As informações sobre os recém-

nascidos contribuem para o conhecimento das condições da saúde materno-infantil por meio 

de dados da gestação, parto e pós-parto imediato. As doenças de notificação compulsória são 

prioritárias nos serviços de saúde e suas bases de dados permitem explorar aspectos referentes 

ao agravo considerado como sua incidência, entre outros mais operacionais, como a 

identificação dos locais de concentração de casos autóctones de uma doença e as proporções 

de cura e abandono de tratamento de agravos. Os inquéritos de saúde sobre morbidade 

referida ou comprovada também informam sobre o perfil epidemiológico da população e 

tratam de muitos aspectos inexistentes nos serviços de rotina como a prevalência de agravos 

crônicos e dos fatores de risco. Diversos outros agravos, tais como os cânceres, os decorrentes 

de agressões e acidentes no trânsito e no trabalho, também podem ser utilizados nos 

diagnósticos, quando existirem informações disponíveis na localidade (DRUMOND Jr., 

2006). 

Informações de morbidade de demanda atendida podem ser obtidas sobre internações 

hospitalares, além dos registros dos agravos no atendimento ambulatorial nas unidades de 

saúde. Ao contrário dos sistemas universais, que se propõem a captar e processar todos os 

casos existentes e, portanto, são importantes para contribuir no diagnóstico das necessidades 

de saúde, os sistemas de registro da demanda atendida tratam da população que utiliza as 

unidades. Para uma visão dos problemas de saúde da população geral estes sistemas são 

insuficientes por se referirem à parcela da população atendida, mas sua utilização com 

enfoque epidemiológico e gerencial pode ocorrer nas unidades e nos diversos níveis e áreas 

do sistema para complementação diagnóstica, vigilância, monitoramento ou avaliação. A 

apresentação de informações sobre agravos na demanda atendida nos diagnósticos de saúde 

permite um aprofundamento do conhecimento sobre o que se atende nos serviços de saúde. 

Por outro lado, a base populacional do diagnóstico epidemiológico ajuda a definir as 

necessidades não contempladas pelas ações e que podem ser fundamentais ao trabalho em 

saúde na abordagem de problemas (DRUMOND JR., 2006), informando o que se deixa de 
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fazer. Esta dupla perspectiva contribui na análise da adequação da oferta para as necessidades 

da população. 

Além da descrição e análise de eventos, os diagnósticos podem avançar com 

aprofundamentos conceituais e tratar de diversos temas relevantes para a orientação das 

intervenções em saúde. As desigualdades nas condições de vida, adoecimento e morte dos 

diferentes grupos sociais que habitam uma cidade ou iniqüidades no atendimento de um 

serviço podem ser reveladas por meio da distribuição dos casos segundo variáveis como 

ocupação, escolaridade, raça/cor ou local de moradia. Conceitos como os de morte ou 

adoecimento precoce, qualidade de vida e agravos evitáveis, podem enriquecer um 

diagnóstico de saúde. Outra possibilidade é considerar os custos ou recursos utilizados na 

atenção aos diferentes agravos contribuindo na análise de sua adequação. Dessa forma, os 

diagnósticos podem ganhar em poder para a transformação das condições encontradas ou 

aspectos indesejados na política institucional e alimentar práticas na busca da eqüidade, da 

qualidade, da garantia ao acesso, da necessidade da articulação de ações, ou o 

desenvolvimento de projetos para abordar situações problemáticas, entre outros aspectos 

(TEIXEIRA, 1999; PAIM, 2003). 

Em um sentido mais amplo, como etapa do processo de planejamento ou de 

construção de projetos, o diagnóstico coletivo de saúde engloba outros aspectos além do 

processo saúde-doença, como os ecológicos, sociopolíticos, demográficos e dos recursos 

disponíveis (PEREIRA, 1995). Os modelos de planejamento das políticas, sistemas e serviços 

de saúde valorizam o diagnóstico como etapa essencial de conhecimento da realidade a ser 

trabalhada e trouxeram contribuições importantes que influenciaram e demarcaram formas de 

uso da epidemiologia nos serviços de saúde. O método mais difundido do modelo de 

planejamento normativo nos serviços de saúde propôs o diagnóstico de saúde como etapa 

inicial para alocação de recursos e os critérios de magnitude, transcendência e vulnerabilidade 

dos danos para a definição de prioridades. Como a ênfase do modelo assenta na alocação de 

recursos econômicos, a epidemiologia, como uma das ferramentas do diagnóstico utilizada em 

uma perspectiva normativa e centralizada, fornece elementos essenciais a esses macro 

diagnósticos que são posteriormente submetidos a análises econômicas, de onde se 

estabelecem as prioridades (TEIXEIRA, 1999; PAIM, 2003; DRUMOND Jr., 2006). 

A história do planejamento estratégico na América Latina aponta que o seu 

aparecimento se deu em um contexto de repressão política conduzida pelas ditaduras 

militares, criticando a centralização e pretensa neutralidade técnica do planejamento 

normativo e valorizando a arena política. Nessa perspectiva, a descrição e a explicação dos 
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problemas passou a considerar interesses conflitantes dos atores em disputa contribuindo para 

a definição de estratégias para a condução das ações. No método mais difundido na reforma 

sanitária brasileira, o Planejamento Estratégico Situacional, a epidemiologia incorporou papel 

de destaque com características diferentes do enfoque normativo. Os macro diagnósticos 

foram criticados e o que passou a predominar foram análises da situação de saúde que 

valorizavam diagnósticos descentralizados como forma de captar determinantes do processo 

saúde-doença e as necessidades diferenciadas dos grupos sociais, em especial os residentes 

em diferentes áreas ou territórios de uma cidade. Nestas análises ganhou relevância, além das 

técnicas adequadas para revelar os problemas de saúde, as ações necessárias para a redução 

das iniqüidades em saúde ampliando a relevância de outras disciplinas do campo da saúde 

pública (MATUS, 1993). 

Com as análises da situação de saúde foi atingida maior complexidade do diagnóstico 

com maior articulação com a necessidade de conhecimento de determinantes e ampliação do 

seu conteúdo para além do setor saúde. Nesse contexto e com o andamento do processo de 

descentralização do SUS e organização da epidemiologia nas instituições de saúde, o uso de 

diagnósticos descentralizados foi ampliado. Estes passaram a especificar o conhecimento 

trazendo o foco do olhar para uma realidade mais próxima do cotidiano das equipes e 

usuários. No entanto, apesar dos avanços nos sistemas de informações disponíveis persistem 

dificuldades para obtenção de informação para produzir este olhar focado. Esta dificuldade se 

amplia com a mera transposição de métodos do diagnóstico centralizado para o nível 

descentralizado sem uma revisão de adequação de indicadores (DRUMOND Jr., 2006). 

Enquanto um diagnóstico nacional ou municipal pode ajudar a definir prioridades na 

política de saúde e dar base para a eleição de problemas que deveriam ser considerados, no 

nível local e institucional o diagnóstico pode ganhar em poder de intervenção específica 

apontando para ações mais pontuais e adequadas para aquela realidade. Mas é preciso 

considerar que a definição de prioridades sempre se dá no cruzamento de políticas, técnicas e 

recursos, e tem uma marca forte tanto de tradição, quanto das imposições normativas dos 

sistemas e instituições. A tomada de decisão ocorre na esfera política que tem suas próprias 

determinações, e a epidemiologia é um instrumento auxiliar, nessa perspectiva. A decisão 

sofre outras influências nas quais o papel da epidemiologia pode ser nulo, de pequena 

relevância ou, ao contrário, bastante valorizado (PEREIRA, 1995). Uma epidemiologia não 

genérica e criativa pode dar substancial contribuição, em parceria com outras áreas, seja 

valorizando objetos de relevância, avaliando políticas voltadas às prioridades assumidas ou 

mesmo contribuindo para avaliar tecnologias e custos. Nesse sentido, mais do que uma 
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definidora de prioridades, a epidemiologia pode ser muito útil como instrumento de avaliação 

da abordagem das prioridades assumidas. Estabelecidas as prioridades e intenções e 

desenvolvidas as ações, é preciso avaliar as respostas, e a epidemiologia pode contribuir para 

fornecer informação para algumas delas (DRUMOND Jr., 2006). 

A capacidade da epidemiologia interferir na decisão pode se ampliar pela adequação 

dos aspectos diagnósticos que aborda, pela utilização de métodos que contribuam para 

potencializar a tomada de decisões, pela criatividade de revelar facetas novas e relevantes da 

realidade, ou pela aproximação com os núcleos de decisão. A construção de sistemas de 

informações ágeis e o uso de indicadores adequados podem promover a aproximação espacial 

e temporal dos diagnósticos com a intervenção. Diagnósticos imediatos e/ou permanentes 

voltados à necessidade de maior conhecimento de problemas específicos podem ser utilizados 

de forma mais intensa. Bases de dados disponíveis, qualificadas e descentralizadas nos 

diversos sistemas podem ser acessadas segundo a demanda por ação e fornecer informações 

relevantes integradas em projetos de intervenção cotidiana (MEDRONHO et al, 2004; 

DRUMOND Jr., 2006). 

 

 

3.3 O SUS e a Estratégia de Saúde da Família 

 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) nasceu em 1994 e chegou ao fim de 2005 com 

mais de 24.000 equipes no Brasil, sendo 7 delas em Pomerode.  Destas 24.000 equipes, 

12.000 contavam com Equipe de Saúde Bucal. A Estratégia de Saúde da Família estava então 

presente em 90% dos municípios brasileiros e atendendo 78 milhões de pessoas, ou 44% da 

população brasileira. A decisão política de reorganizar a rede de assistência à saúde mediante 

uma política que apontasse para a universalização do acesso da população à atenção básica e 

consolidasse o recente processo de descentralização, inaugurado com o advento do SUS, foi o 

norte inspirador da implementação da ESF nos mais diversos municípios brasileiros 

(VASCONCELLOS; PASCHE, 2006). 

A Estratégia de Saúde da Família é considerada um modelo de Atenção Primária à 

Saúde (APS) focada na unidade familiar e construído operacionalmente na esfera comunitária. 

A compreensão da ESF como componente primário ou básico de um sistema público de saúde 

de amplitude nacional redimensiona sua relevância, pois o próprio impacto da ESF na saúde 

dos usuários do SUS vai depender essencialmente de sua capacidade de integração com as 
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redes de atenção à saúde: ambulatorial especializada, hospitalar secundária e terciária, rede de 

serviços de urgência e emergência e a rede de serviços de atenção mental. 

A experiência inovadora da ESF no âmbito municipal trouxe um impacto positivo 

representado pelo comprometimento dos recursos federais para a expansão da rede 

assistencial local e autonomia municipal na orientação da estratégia. Entretanto, é inegável 

que a ESF também impôs novas responsabilidades de gestão e demanda por profissionais 

qualificados e comprometidos com a filosofia proposta por essa política. 

O dilema de superar a etapa da expansão quantitativa do acesso à ESF e passar por 

uma discussão mais formuladora da consolidação da qualidade nas ações do programa e sua 

respectiva integração com o resto da rede assistencial do SUS, marcam o cerne das discussões 

teóricas atuais, as quais se traduzem como desafios pragmáticos para os gestores de saúde, 

sobretudo no nível municipal. 

A decisão de se implementar a ESF transcendeu as limitações temporais e a amplitude 

limitada inerentes à definição de um programa setorial de saúde. Na verdade, a ESF não foi 

implementada somente para organizar a atenção primária no SUS temporariamente, mas 

essencialmente para estruturar esse sistema público de saúde uma vez que houve um 

redirecionamento das prioridades de ação em saúde, reafirmação de uma nova filosofia de 

atenção à saúde e consolidação dos princípios organizativos do SUS (VASCONCELLOS; 

PASCHE, 2006). 

Ao buscar uma conceitualização mais ampla dessa política, pode-se definir a ESF 

como um modelo de atenção primária, operacionalizado mediante estratégias e ações 

preventivas, promocionais, de recuperação, reabilitação e cuidados paliativos das equipes de 

saúde da família, comprometidas com a integralidade da assistência à saúde, focado na 

unidade familiar e consistente com o contexto sócio-econômico, cultural e epidemiológico da 

comunidade em que está inserido.  

Compete à ESF a coordenação e ordenação de todo espectro assistencial em saúde, 

quando por meio da APS se identificam as necessidades de atendimentos mais especializados, 

coordenam-se as referências para os profissionais adequados e acompanham-se os resultados 

terapêuticos e a evolução clínica dos pacientes acompanhados. Em resumo, a existência de 

uma rede de APS permite não somente a prevenção de um importante universo de patologias 

de relevância epidemiológica e a resolutividade direta de até 90% da demanda comunitária, 

como também auxilia a condução clínica e o manejo terapêutico de pacientes com demanda 

de saúde especializada, os quais são primariamente orientados por profissionais de saúde de 

uma das outras redes assistenciais. Logo, segundo se acredita, uma rede universal de APS, 



 37 

como está sendo buscado pelo modelo brasileiro de ESF, possibilita melhor controle do 

desperdício de recursos de saúde, redução da duplicação da oferta de serviços, estabilidade e 

confiança na relação entre usuário e o sistema de saúde e maior eficácia no alcance de 

resultados de saúde. 

  

 

3.4 Os Pactos da Atenção Básica e Pacto pela Vida 

 

 

Segundo o CONASS (2006), o pacto pela vida está constituído por um conjunto de 

compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos resultados e derivados da 

análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, 

estaduais e municipais. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser 

executada com focos em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos 

orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. 

O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, representa uma mudança 

radical na forma de pactuação do SUS vigente até agora. A observação da trajetória do SUS 

mostra que esse sistema de público de saúde vem sendo mudado, de tempos em tempos, pelas 

reformas que se materializam em normas operacionais (NOBS e NOAS). Essas normas 

fixavam-se principalmente, em processos operacionais, distanciando-se de compromissos com 

resultados sanitários.  

Assim, a instituição do Pacto pela Vida representa duas mudanças fundamentais na 

reforma para a melhora do SUS. De um lado, substitui pactos fortuitos por acordos anuais 

obrigatórios; de outro, muda o foco de mudanças orientadas a processos operacionais para 

mudanças voltadas para resultados sanitários. Desse modo, o Pacto pela Vida no SUS reforça 

o movimento da gestão pública por resultados.  

O Pacto pela Vida deverá ser permanente. Ao fim do primeiro trimestre de um novo 

ano, serão avaliados os resultados do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a 

serem atingidos no ano em curso. Ao mesmo tempo, deverá haver um processo de 

monitoramento, como o Pacto de Indicadores da Atenção Básica de cada ente em relação ao 

próprio âmbito. Para que não se proceda,uma vez mais, a instituição de pactos meramente 

burocráticos, com poucos resultados sanitários, haverá de se operacionalizar mudanças nos 

mecanismos de pactuação, seja no campo cultural, seja no campo operacional. 
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Deve-se mudar a cultura de pactuação: o pacto não termina no momento de sua 

assinatura, mas ali começa. No entanto, os objetivos e metas pactuadas devem servir de 

bússola para que os diferentes entes federados orientem suas decisões estratégicas e focalizem 

a alocação de recursos. Só quando houver a correlação entre metas e objetivos pactuados, 

priorização das ações táticas baseadas em dados epidemiológicos e alocação dos recursos, 

estarão sendo feitos pactos reais. 

Segundo o CONASS, as metas e objetivos do Pacto pela Vida devem se inscrever em 

instrumentos jurídicos públicos, os Termos de Compromisso de Gestão, firmados pela União, 

Estados e municípios. Esses termos têm como objetivo formalizar o reconhecimento das 

responsabilidades e atribuições inerentes às esferas governamentais na condução do processo 

permanente de consolidação e aprimoramento do SUS. 

Nos Termos de Compromisso de Gestão inscrevem-se, como parte substantiva, os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida, bem como seus indicadores de 

monitoramento e de avaliação. A operacionalização do processo de monitoramento e 

avaliação deve ser objeto de regulação específica em cada esfera de governo, considerando as 

pactuações realizadas.  

A definição dos objetivos deve ser feita através de metas nacionais, estaduais, 

regionais ou municipais. Os pactos estaduais deverão ser referenciados por metas e objetivos 

nacionais; os pactos municipais e regionais devem estar referenciados pelas metas estaduais. 

Essa é uma mudança operacional importante porque não há de se impor metas nacionais, nem 

metas estaduais a regiões e municípios. Pacto é negociação equilibrada entre atores e não 

imposição de uma das partes sobre a outra. 

O Pacto pela Vida 2006 definiu seis prioridades ou eixos principais: Saúde do Idoso; 

Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; 

Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde e Fortalecimento da 

Atenção Básica/Primária. 

 

 

3.5 Indicadores da Atenção Básica 

 

 

Os indicadores utilizados foram os da Portaria 493 (BRASIL, 2006a). 
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3.5.1 Indicadores Saúde da Criança 

 

 

3.5.1.1 Número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade e Coeficiente de 

Mortalidade Infantil 

 

 

Interpretação 

Estima o risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. É um 

dos principais indicadores de saúde pública utilizado como indicador geral e como específico. 

Como indicador de saúde geral, expressa, em associação com outros indicadores, a situação 

de saúde de uma comunidade e as desigualdades de saúde entre grupos sociais e regiões. 

Como indicador específico, revela as condições de saúde do grupo materno-infantil. 

Os coeficientes de mortalidade infantil são classificados em altos (50 por 1000 ou 

mais), médios (20 a 49 por 1000) e baixos (menos de 20 por 1000), em função de patamares 

alcançados em países desenvolvidos (BRASIL, 2006a). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera mortalidade infantil alta aquela 

acima de 40 óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos. 

Nas últimas décadas o declínio, em todo o mundo, das taxas de mortalidade infantil 

reflete a cobertura e eficácia de ações de saúde específicas (imunização, incentivo ao 

aleitamento materno, etc.), mais do que a melhoria das condições de vida da população.  

Na análise da mortalidade infantil, deve-se considerar que, embora altas taxas de 

mortalidade infantil possam revelar precárias condições sociais e de saúde, baixos níveis de 

mortalidade infantil não refletem necessariamente melhoria das condições de vida da 

população. Por outro lado, o aumento na taxa de mortalidade infantil pode, em determinadas 

situações, ser resultante da melhoria dos registros dos óbitos infantis (MALTA et al, 2001). 

Por isto, continua a recomendação do uso de indicadores complementares como o 

coeficiente de mortalidade neonatal tardia para aqueles municípios e estados com sistema de 

informações sobre mortalidade (SIM) implantado e com boa cobertura, e com coeficiente de 

mortalidade infantil baixo (menor que 20 por 1000 nascidos vivos) (GUIMARÃES, 2003).  
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Usos 

Analisar a situação de saúde e as condições de vida da população, detectando 

variações geográficas, temporais e entre grupos sociais. 

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para atenção 

à saúde da criança e da gestante. 

Limitações 

Sub-registro de óbitos de menores de um ano de idade e de nascidos vivos, erro na 

definição de nascido vivo, erro na informação de idade da criança na declaração de óbito. 

 

 

3.5.1.2 Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer 

 

 

Interpretação 

A ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou 

prematuridade e representa importante fator de risco para a morbi-mortalidade neonatal e 

infantil (BETTIOL et al, 1998; PRÓSPERO, 2003).  

O indicador serve como preditor da sobrevivência infantil: quanto menor o peso ao 

nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Valores em torno de 5-6% são encontrados 

em países desenvolvidos e convenções internacionais estabelecem que esta proporção não 

deva ultrapassar 10% (ALMEIDA et al, 2002).  

Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a 

baixos níveis de desenvolvimento sócio-econômico e de assistência materno-infantil. 

Usos 

Analisar variações geográficas e temporais da proporção de nascidos vivos de baixo 

peso.  

Contribuir para orientar iniciativas de intervenção nutricional e para avaliar condições 

orgânicas e condutas de risco da gestante (tabagismo, alcoolismo e outras).  

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas 

para a promoção da saúde reprodutiva, bem como proteção e atenção à saúde infantil 

(PUCCINI et al, 2002).  
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Limitações 

A inadequada padronização de procedimentos (tempo para aferição do peso ao nascer, 

natureza e condições do equipamento utilizado) afeta a qualidade da informação. A 

mensuração está particularmente prejudicada no caso de partos não-hospitalares (BRASIL, 

2006a).  

 

 

3.5.1.3 Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos 

 

 

Interpretação 

Mede o risco de crianças menores de 5 anos de idade serem internadas por infecção 

respiratória aguda (IRA) no SUS (BRASIL, 2006a). 

Altas taxas de internações neste grupo de causa sugerem condições assistenciais 

insatisfatórias ao grupo infantil, isto é, uma precariedade no acesso e na qualidade dos 

serviços de saúde - principalmente os de atenção básica - oferecidos à população (VÁZQUEZ 

et al, 1999). 

Usos 

Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de internações hospitalares, por 

IRA em crianças menores de 5 anos de idade, identificando situações de desequilíbrio que 

possam merecer atenção especial.  

Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos 

médico-hospitalares.  

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas 

para a assistência médico-hospitalar. 

Limitações 

A oferta de serviços reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros, bem como os critérios técnico-administrativos de pagamento 

adotados no âmbito do SUS.  

Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o 

SUS, as quais podem concentrar atendimento em determinadas especialidades assistenciais, 

influenciando o padrão de atendimento no SUS.  
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O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente durante o período analisado.  

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação 

da causa de morbidade informada.  

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, prejudicando a identificação 

do seu município de origem (residência). 

 

 

 

3.5.1.4 Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de 5 anos 

 

 

Interpretação 

Mede o risco de crianças menores de 5 anos de idade serem internadas por doença 

diarréica aguda (DDA) no SUS (BRASIL, 2006a). 

Altas taxas de internações neste grupo de causa sugerem condições assistenciais 

insatisfatórias ao grupo infantil, isto é, precariedade no acesso e na qualidade dos serviços de 

saúde - principalmente os de atenção básica - oferecidos à população (VÁZQUEZ et al, 

1999). 

Usos 

Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de internações hospitalares, por 

DDA em crianças menores de 5 anos de idade, identificando situações de desequilíbrio que 

possam merecer atenção especial.  

Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos 

médico-hospitalares.  

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas 

para a assistência médico-hospitalar. 

Limitações 

A oferta de serviços reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros, bem como os critérios técnico-administrativos de pagamento 

adotados no âmbito do SUS.  
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Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o 

SUS, as quais podem concentrar atendimento em determinadas especialidades assistenciais, 

influenciando o padrão de atendimento no SUS.  

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente durante o período analisado.  

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação 

da causa de morbidade informada.  

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, prejudicando a identificação 

do seu município de origem (residência). 

 

 

3.5.2 Indicadores Saúde da Mulher 

 

 

3.5.2.1 Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal 

 

 

Interpretação 

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, a partir da quarta 

consulta (BRASIL, 2006a). 

Usos 

Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando variações geográficas, 

temporais e entre grupos sociais. 

Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para o 

atendimento pré-natal. 

Limitações 

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que tiveram aborto ou como 

produto da gestação o nascido morto. 

É um indicador quantitativo do número de consultas, não fornecendo informação sobre 

a qualidade do atendimento. 
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3.5.2.2 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 

 

 

Interpretação 

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, a partir da sétima 

consulta (BRASIL, 2006a). 

Usos 

Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando variações geográficas, 

temporais e entre grupos sociais. 

Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para o 

atendimento pré-natal. 

Limitações 

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que tiveram aborto ou como 

produto da gestação o nascido morto. 

É um indicador quantitativo do número de consultas, não fornecendo informação sobre 

a qualidade do atendimento. 

 

 

3.5.2.3 Proporção de partos cesáreos 

 

 

Interpretação 

Mede a ocorrência de partos cesáreos no total de partos hospitalares, a partir das 

informações disponíveis na base de dados sobre nascidos vivos. Os limites estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde para partos cesáreos são: para unidades hospitalares de alto risco, até 

40% e para unidades de risco habitual, até 25% (BRASIL, 2006a). 

Este é um indicador que, apesar de complementar, deve ser monitorado pelo gestor 

municipal uma vez que os partos não ocorrem na atenção básica. 
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3.5.3 Indicadores Controle da Hipertensão e da Diabetes Mellitus 

 

 

3.5.3.1 Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

 

 

Interpretação 

Medida de morbidade hospitalar por acidente vascular cerebral, no âmbito do SUS 

(BRASIL, 2006a).  

O indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a saúde) da doença 

hipertensiva.  

Não existem parâmetros de comparação. Espera-se que nos municípios que priorizem 

a execução dessas ações ocorra uma redução dessa taxa. 

Usos 

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção de medidas de controle. 

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e as ações voltadas para a 

atenção à saúde do adulto. 

Limitações 

O numerador só abrange o universo das internações hospitalares na rede SUS, 

enquanto o denominador inclui, também, o conjunto de pessoas beneficiárias de seguros 

privados de saúde. 

 

 

 

3.5.3.2 Taxa de Internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

 

 

Interpretação: 

Medida de morbidade hospitalar por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2006a).  
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Indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a saúde) da doença 

hipertensiva.  

Não existem parâmetros de comparação. Espera-se que nos municípios que priorizem 

a execução dessas ações ocorra uma redução dessa taxa. 

Usos: 

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção de medidas de controle. 

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e ações voltadas 

para a atenção à saúde do adulto. 

Limitações: 

O numerador só abrange o universo das internações hospitalares na rede SUS, 

enquanto o denominador inclui, também, o conjunto de pessoas beneficiárias de seguros 

privados de saúde. 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação 

da causa de morbidade informada. 

 

 

3.5.3.3 Proporção de Internações por complicações da Diabetes Mellitus 

 

 

Interpretação 

Medida de morbidade hospitalar por diabetes, no âmbito do SUS.  

O indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a saúde) das doenças 

crônico- degenerativas não transmissíveis (BRASIL, 2006a). 

Espera-se que nos municípios que priorizem a execução de ações de controle da 

diabetes mellitus, ocorra uma diminuição no número de internações de uma forma geral na 

população.  

Usos 

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção de medidas de controle. 

Avalia a qualidade do atendimento ambulatorial prestado aos pacientes de diabetes mellitus. 
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Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos 

médico-hospitalares. 

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas públicas e as ações 

voltadas para a assistência médico-hospitalar. 

Limitações 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo 

paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. Freqüentemente a diabetes mellitus 

não é a causa principal da internação, mas sim uma de suas complicações.  

O aumento proporcional de internações por determinado grupo de causa pode decorrer 

apenas da redução das ocorrências em outros grupos. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação 

da causa de morbidade informada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

4 MÉTODO 
 

 

4.1 Tipo/Local de estudo 

 

 

Trata-se de um estudo tipo ecológico que, segundo Medronho et al, pg. 191 (2004), 

“os estudos ecológicos são estudos na qual a unidade de análise é uma população ou um 

grupo de pessoas, que geralmente pertencem a uma área geográfica definida, como por 

exemplo, um país, um estado, uma cidade ou setor censitário”. São freqüentemente realizados 

combinando-se bases de dados referentes a grandes populações, sendo, em função disso, em 

geral mais rápidos e baratos do que estudos em que o indivíduo é a unidade de análise. Os 

estudos ecológicos procuram avaliar como os contextos social e ambiental podem afetar a 

saúde de grupos populacionais. Neste caso, as medidas que são coletadas no nível individual 

são incapazes de refletir adequadamente os processos ocorridos no nível coletivo. 

Paim, pg. 561 (2003) defende os estudos ecológicos como forma de incorporar o saber 

epidemiológico à gestão dos SUS “investigando o modo e as condições de vida dos grupos 

sociais que se inserem e se movimentam no espaço urbano”. Landon (1996) aponta a grande 

importância dos estudos ecológicos, principalmente os que determinam os diferenciais intra-

urbanos como formuladores de políticas no espaço municipal. 

O estudo foi realizado no município de Pomerode, município catarinense situado na 

região do Médio Vale do Itajaí (Mapa 1). O município contava, segundo o censo do IBGE de 

2000, com 22.127 habitantes e o SIAB apontava para 2005 uma população de 25.181 pessoas. 
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Mapa 1: Localização Geográfica do Município de Pomerode – SC. Fonte: Secretaria Municipal de 

Turismo – Pomerode, 2006. 

 

Os setores utilizados como base para o estudo foram as áreas de cobertura do 

Programa de Saúde da Família (PSF), divisão esta já estabelecida pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Pomerode e a seguir descrita: 

- Área 01: Unidade de Saúde da Família (USF), cuja área de abrangência são os Bairros Testo 

Rega e Alto da Serra; 

- Área 02: USF que abrange os bairros Pomerode Fundos e Ribeirão Areia; 

- Área 03: USF que abrange o Bairro Testo Central; 

- Área 04: USF cuja área de abrangência são os bairros Ribeirão Herdt, Ribeirão Clara e parte 

do Centro; 

- Área 05: USF que abrange o Bairro Testo Alto; 

- Área 06: é constituída de uma parte do Bairro Centro, sendo que não possui cobertura de 

PSF e somente cobertura do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde). Esta área 

foi no primeiro momento escolhida para ficar sem cobertura devido à divisão das áreas de 

PSF e o número de habitantes de cada área. Caso necessário, a população desta área utiliza os 

serviços da USF da área 08; 

- Área 07: USF que abrange o Bairro Wunderwald e parte do Bairro Centro; 
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 - Área 08: USF que abrange quase toda a população do Centro e também os munícipes 

encaminhados da área 6 do PACS. Funcionam juntamente no mesmo prédio, o PSF da área 08 

e a Unidade Central de Referência do município, onde se encontram as demais especialidades 

médicas, odontológicas e outros serviços de terapia e diagnóstico. 

- Área 09: Corresponde ao valor encontrado para o município, conforme disponível no 

Caderno de Informações da Atenção Básica (SES, 2005). Foi considerado o valor padrão para 

a comparação com as demais áreas da cidade. 

 

 

4.2 População do estudo 

 

 

 A população de estudo foram as oito áreas de PSF de Pomerode. 

 

 

4.3 Instrumentos e coleta de dados 

 

 No Brasil, existem diversos sistemas nacionais de informação sobre saúde, sob 

responsabilidade do Departamento de Informática do SUS – DATASUS e do Centro Nacional 

de Epidemiologia – CENEPI, órgãos do Ministério da Saúde.  

 As estatísticas vitais são fornecidas pelo Sistema de Informações de Mortalidade – 

SIM, desde 1979 e pelo sistema de informações de Nascidos Vivos – SINASC, desde 1994. 

Os dados do SIM e do SINASC, coletados pelos gestores municipais e estaduais são enviados 

ao gestor nacional, que disponibiliza para o público em geral, através de anuário e CD-ROM, 

disponível também no sítio eletrônico do DATASUS. As informações do SIM e SINASC 

permitem analisar os eventos relativos ao nascimento e morte, na vigilância e análise 

epidemiológica, além da construção de indicadores para o uso de estatísticas demográficas e 

de saúde. 

 O Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH-SUS, processa as Autorizações 

de Internação Hospitalar – AIH desde 1981, com mais descentralização desde 1994, dispondo 

de informações sobre recursos destinados  a cada hospital que integra a rede do SUS, as 

principais causas de internações no Brasil, a relação dos procedimentos mais freqüentes 

realizados mensalmente em cada hospital, município e estado, a quantidade de leitos 

existentes para cada especialidade e o tempo médio de permanência do paciente no hospital. 
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 O Sistema de Informações da Atenção Básica – SIAB, foi desenvolvido pelo 

DATASUS conjuntamente com a Coordenação de Saúde da Comunidade COSAC/SAS, com 

o objetivo de subsidiar municípios, estados e o Ministério da Saúde com informações para o 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no âmbito do Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde – PACS e do Programa de Saúde da Família – PSF. O 

PACS atua na prevenção de doenças e na promoção da saúde, com o compromisso de levantar 

dados sobre condições de vida da população da área onde atuam. A Unidade Básica de Saúde 

da Família, a qual estes programas estão vinculados, possui uma área de abrangência 

delimitada territorialmente com uma clientela adscrita, que é dividida em sub-áreas sob 

responsabilidade de cada agente de saúde. 

A coleta de dados ocorreu no próprio Departamento de Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Pomerode, após a concordância do Comitê de Ética da 

UNIVALI e a concordância dos Gestores Municipais de Saúde de Pomerode. Os dados 

coletados foram os referentes ao ano de 2005. 

Os indicadores utilizados neste estudo foram os indicadores apontados pela Portaria 

493 do Ministério da Saúde (MS), que aprova a relação dos indicadores pactuados para a 

avaliação da atenção básica (BRASIL, 2006a). O MS, objetivando orientar o processo de 

avaliação e monitoramento da atenção básica, formulou a proposta do desenvolvimento de 

pactos de gestão entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o MS. O Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica foi concebido como um instrumento nacional de 

monitoramento das ações e serviços de saúde referentes à atenção básica em 1998 e 

regulamentado em 1999. Desde então, vem sendo publicadas a cada ano, a partir de portarias 

específicas, as orientações para o processo de pactuação e a relação dos indicadores pactuados 

pelos gestores. 

Alguns indicadores da Portaria 493 (BRASIL, 2006a) não foram utilizados neste 

estudo devido à falta de informação disponível, ou por não haverem ocorrido eventos 

relativos ao indicador no ano de 2005. Os indicadores pesquisados e não utilizados da Portaria 

493 são mencionados a seguir: 

- Proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas mal definidas; 

- Número absoluto de óbitos neonatais tardios; 

- Coeficiente de mortalidade neonatal tardia; 

- Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil pesquisados; 
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- Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a 

população feminina nesta faixa etária; 

- Razão de mortalidade materna; 

- Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados; 

- Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados; 

- Proporção de abandono de tratamento da tuberculose; 

- Taxa de incidência de tuberculose pulmonar positiva; 

- Coeficiente de prevalência da hanseníase; 

- Coeficiente de detecção de novos casos de hanseníase; 

- Cobertura de primeira consulta odontológica programática; 

- Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada; 

- Média de procedimentos odontológicos básicos individuais; 

- Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações 

odontológicas individuais; 

- Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família; 

- Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas; 

- Média mensal de visitas domiciliares por família. 

 

 

4.4 Indicadores selecionados e método de cálculo 

 

 

Os indicadores que foram selecionados a partir do “Pacto de Indicadores da Atenção 

Básica” do município de Pomerode foram: 

 

 

4.4.1 Indicadores Saúde da Criança 

 

 

4.4.1.1 Número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade e Coeficiente de 

Mortalidade Infantil:  

 

 

Conceito 
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Mortalidade infantil é o termo usado para designar os óbitos de crianças menores de 

um ano de idade, ocorridos em determinado local e período (BRASIL, 2006a). 

O indicador utilizado para a sua mensuração é o coeficiente de mortalidade infantil, 

definido como o número de óbitos de menores de um ano de idade por 1000 nascidos vivos, 

em determinado local e período.  

Para os municípios com população inferior a 80.000 habitantes, além do coeficiente 

definido acima, deve ser utilizado o número absoluto de óbitos de menores de um ano de 

idade, em determinado local e período.  

A diferenciação dos municípios foi adotada porque o coeficiente de mortalidade 

infantil tem uma grande oscilação em populações pequenas, quando avaliado um período 

curto de tempo, como um ano. Nesses casos, em que os óbitos infantis tendem a ser menos 

freqüentes, cada óbito a mais ou a menos provoca grandes variações no coeficiente, sendo 

importante o uso de números absolutos. Mas para garantir comparações entre municípios de 

porte diferente, se faz necessário o uso do coeficiente, justificando o uso destes dois 

indicadores para municípios com menos de 80 mil habitantes. 

Método de Cálculo 

Coeficiente de mortalidade infantil 

Número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade 

em determinado local e período 

Número de nascidos vivos, no mesmo local e período 

x 1.000 

 Fonte 

 Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 Denominador: Sistema de Informações de Nascidos Vivos. (SINASC). 

 

 

4.4.1.2 Proporção de Nascidos Vivos com Baixo Peso ao Nascer:  

 

 

Este indicador é a expressa a proporção de nascidos vivos com peso ao nascer inferior 

a 2.500 gramas, dentre os nascidos vivos, em determinado local e período (BRASIL, 2006a). 

Compreende o registro da primeira pesagem do recém-nascido, preferencialmente 

realizada durante a primeira hora de vida, constante da ficha do SINASC. 
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Método de cálculo 

Número de nascidos vivos* com peso menor que 2.500 g em determinado local 

e período 

Número de nascidos vivos no mesmo local e período 

X 100 

* Deve-se utilizar a informação de nascidos vivos por procedência da mãe (município 

de residência) e não por local de ocorrência do nascimento. 

 Fonte 

 Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

 

 

4.4.1.3 Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos:  

 

 

Conceito 

Ocorrência de internações hospitalares por Infecção Respiratória Aguda (IRA) na 

população residente de menores de 5 anos, pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em 

determinado local e período (BRASIL, 2006a).  

Método de Cálculo 

Número de internações por IRA em crianças residentes menores de 5 anos de 

idade em determinado local e período 

Total de crianças menores de 5 anos, no mesmo local e período 

x 1.000 

OBS: Deve-se considerar as internações por procedência da criança (município de residência) 

e não de ocorrência da internação. 

 Fonte 

 Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) 

 Denominador: Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 
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4.4.1.4 Taxa de internação por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de cinco anos: 

 

 

 Conceito 

Ocorrência de internações hospitalares por Doença Diarréica Aguda (DDA) na 

população residente de menores de 5 anos, pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em 

determinado local e período (BRASIL, 2006a).  

Método de Cálculo 

Número de internações por DDA em crianças residentes menores de 5 anos 

de idade em determinado local e período 

Total de crianças menores de 5 anos, no mesmo local e período 

x 1.000 

OBS: Deve-se considerar as internações por procedência da criança (município de 

residência) e não de ocorrência da internação. 

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) 

Denominador: Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 

 

 

4.4.2 Indicadores Saúde da Mulher: 

 

 

 

4.4.2.1 Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais consultas de pré-natal:  

Conceito 

 

 

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais 

consultas de pré-natal, em determinado local e período (BRASIL, 2006). 
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Método de cálculo 

Número de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal em 

determinado local e período 

Número de nascidos vivos, no mesmo local e período 

x 100 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

 

4.4.2.2 Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal:  

Conceito 

 

 

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal, em determinado local e período(BRASIL, 2006a). 

Método de cálculo 

Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em 

determinado local e período 

Número de nascidos vivos, no mesmo local e período 

x 100 

Fonte 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

 

4.4.2.3 Proporção de partos cesáreos:  

 

 

 Conceito 

 Este indicador reflete a proporção de partos cesáreos realizados dentre o total de partos 

ocorridos, em determinado local e período (BRASIL, 2006a). 
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 Método de cálculo 

Número de nascidos vivos de partos cesáreos de mães residentes em 

determinado local e período 

Número total de nascidos vivos de partos hospitalares no mesmo local e 

período 

x 100 

 Fonte 

 Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). 

 

 

4.4.3 Indicadores Controle da diabetes e Hipertensão: 

 

 

4.4.3.1 Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC): 

 

 

Conceito 

Este indicador reflete a ocorrência de internações por acidente vascular cerebral 

(AVC) na população de 40 anos e mais, em determinado local e período (BRASIL, 2006a).  

Método de cálculo 

Número de internações por acidente vascular cerebral (AVC) 

 na população de 40 anos e mais em determinado período 

População de 40 anos e mais no mesmo local e período 

 

x 10.000 

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). 

Denominador: Sistema de Informações da Atenção Básica. 

 

 

4.4.3.2 Taxa de internação por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): 

 

 

Este indicador é a expressão da ocorrência de internações por insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) na população, em determinado local e período (BRASIL, 2006a).  
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Método de cálculo: 

Número de internações por insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) na população com 40 anos e mais em determinado local e período 

População com 40 anos e mais no mesmo local e período 

x 10.000 

Fonte: 

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) 

Denominador: Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). 

 

 

4.4.3.3 Proporção de internações por complicação de Diabetes Mellitus (DM): 

 

 

Conceito 

Este indicador avalia a contribuição das internações por complicações da diabetes 

mellitus para o total das internações hospitalares, em determinado local e período (BRASIL, 

2006a).  

Método de cálculo 

 

Número de internações por complicações da diabetes mellitus 

em determinado local e período  

Total das hospitalizações (exceto partos) no mesmo local e 

período 

 

 

X 100 

Fonte 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. 

  

 

4.5 Análise dos dados 

 

 

 Os dados provenientes do SINASC, cujo instrumento do sistema é a Declaração de 

Nascido Vivo (ANEXO 1) foram primeiramente transferidos para planilhas do Excel para o 
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cálculo dos indicadores que necessitavam de suas informações e para agilizar a consulta dos 

dados disponíveis.  

 Para o SIM, foram manipulados os instrumentos do sistema: as Declarações de Óbito 

(ANEXO 2), já que o município não realiza a digitação desse Sistema de Informação.  

 Para os dados provenientes do SIH-SUS, foram analisados os instrumentos do sistema: 

as AIHs (ANEXO 3). Para os dados do SIAB, foi instalado uma versão do SIAB em um 

computador da UNIVALI com a cópia da base de dados do ano de 2005. 

 A distribuição dos eventos no espaço territorial foi manual, que segundo Pina (2000), 

pode ser feito se o número de eventos a ser localizado for muito pequeno. O procedimento 

utilizado foi a distribuição dos eventos em um mapa da cidade de Pomerode previamente 

dividido segundo as áreas de PSF. Evidentemente que este processo depende da precisão que 

se deseja, mas quase sempre é o suficiente para a localização dos eventos de saúde. 

 Para cada área de PSF do município de Pomerode foram calculados os indicadores 

selecionados a partir da Portaria 493 e para a análise estatística utilizou-se o software 

Statistica e foi realizada a análise de Cluster. 

 Para a realização da análise de Cluster foi realizada uma categorização dos valores 

obtidos, porque os indicadores que possuem resultados com números maiores influem na 

formação dos agrupamentos. Para os valores obtidos melhores que o valor do município, foi 

atribuído o valor 1, para os valores iguais a média do município foi atribuído o valor 2 e para 

os indicadores com médio pior que a média do município, foi atribuído o valor 3 (ANEXO 4). 

 De acordo com Machado (2004), a análise de Cluster é um elemento que permite 

potencializar a visão analítica dos potenciais diferenciais intra-urbanos. Possibilita acrescentar 

à análise elementos peculiares: a noção de agregação se dá por meio de informações 

semelhantes. Este método agrupa elementos com propriedades em comum, cabendo ao 

pesquisador estabelecer um padrão de classificação de acordo com as características dos 

Clusters formados. Fica a critério do observador a necessidade de atribuir juízos aos 

resultados com interpretação de bom ou ruim. 

Este método cria a possibilidade de escolher entre vários algoritmos de natureza 

diferentes, onde cada escolha pode resultar uma nova estrutura de agrupamento. Neste estudo, 

os indicadores foram selecionados primeiramente por sua disponibilidade de informação para 

as áreas de PSF e foram posteriormente agrupadas segundo grupos de indicadores definidos 

pelo Ministério da Saúde. Para combinação dessas informações o método utiliza o conceito de 

distâncias entre objetos, gerando uma matriz de similaridade. Esta matriz é calculada através 
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de várias medidas de distância e neste caso é utilizada a euclidiana, que é uma distância 

geométrica no espaço multidimensional. 

 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 

 Foram observados todos os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas complementares. 

Respeitando o sigilo e anonimato dos dados, assim como sua utilização exclusivamente para 

os fins previstos no protocolo. 

 O projeto foi aprovado pelo CEP/UNIVALI (ANEXO 5) e a utilização dos dados teve 

início somente após a concordância da Secretaria Municipal de Saúde (ANEXO 6). 
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5 RESULTADOS 
 

 

Para a primeira categoria analisada, a saúde da criança, foram selecionados os 

seguintes indicadores da atenção básica: proporção de nascidos vivos com baixo peso ao 

nascer (BPN), número absoluto (NABM) e coeficiente de mortalidade infantil (CMI), taxa de 

internação por DDA em menores de cinco anos de idade (DDA) e taxa de internação por IRA 

em menores de cinco anos de idade (IRA). Os resultados obtidos para cada um destes 

indicadores desagregados por área de PSF no município de Pomerode podem ser vistos na 

tabela 1. 

 

Área PSF  

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

Decimal 

NABM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Número absoluto 

CMI 0 0 24 0 0 0 0 0 0 /1.000 

BPN 5 12 5 6 0 6 10 7 7 Percentual 

DDA 3 0 0 9 8 0 0 16 8 /1.000 

IRA 45 28 27 5 31 0 8 26 25 /1.000 

Tabela 1: Determinação dos indicadores da categoria Saúde da Criança por área de PSF, Pomerode, 2005. Fonte: 

SIM, SINASC, SIH-SUS, SIAB. 

 

 

No diagrama 1, resultado da análise de Cluster da categoria de Saúde da Criança 

observa-se a associação entre o número absoluto de mortalidade infantil (OI) com o 

coeficiente de mortalidade infantil (MI), pois são os mesmos dados expressos de maneiras 

diferentes. Observa-se uma relação também entre proporção de nascidos vivos com baixo 

peso ao nascer (BPN) e taxa de internação por IRA em menores de cinco anos de idade (IRA). 

Há uma ligação ou relação em menor intensidade no que se refere a número absoluto de 

mortalidade infantil (OI), coeficiente de mortalidade infantil (MI) e taxa de internação por 

DDA em menores de cinco anos de idade (DDA). 
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Tree Diagram for 5 Variables
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Diagrama 1: Análise de Cluster, Categoria Saúde da Criança ,distâncias entre as variáveis estudadas. 

Pomerode, 2005. 

 

Para a mesma categoria, o diagrama 2 revela as distâncias obtidas pela análise de 

Cluster entre as áreas estudadas. Observa-se a formação, nesta categoria, de três 

agrupamentos principais que passamos a denominar de melhor situação em relação ao 

município (áreas 4 e 6), um de situação similar ao resultado obtido pelo município como um 

todo (áreas 1, 3, 5 e 8) e áreas com resultados piores que o do município (áreas 2 e 7). Ao 

analisar os dados originais, percebeu-se que a diferenciação entre os agrupamentos ocorreu 

em primeiro lugar pelo indicador taxa de internação por IRA em menores de cinco anos de 

idade e logo após pelo indicador proporção de crianças com baixo peso ao nascer. 
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Tree Diagram for 9 Cases 
Ward`s method
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Diagrama 2: Análise de Cluster, Categoria Saúde da Criança, distâncias  entre as áreas estudadas, 

Pomerode, 2005. 

 

Para uma melhor visualização dos agrupamentos (Clusters) formados, construíram-se 

mapas visuais exemplificando a localização territorial dos aglomerados, que podem ser 

observados no mapa 2: 
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   Superior a média do município  

 

               Semelhante a média do município 

 

               Inferior a média do município  

Mapa 2: Agrupamentos formados pela Categoria Saúde da Criança, Pomerode 2005. Fontes: SIM, SIH-SUS, 

SINASC, SIAB. 

 

Na categoria de Saúde da Mulher foram analisados os seguintes indicadores da 

atenção básica: proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal 

(�4CON), proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 

(�7CON) e proporção de partos cesáreos (PPCES). Os resultados obtidos, por área de PSF do 

município de Pomerode, podem ser visualizados na tabela 2.  
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Área 

PSF 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

Decimal 

�4CON 100 100 100 95 100 100 100 100 99 Percentual 

�7CON 89 95 90 88 88 100 100 88 91 Percentual 

PPCES 50 47 56 49 58 10 88 71 55 Percentual 

Tabela 2: Determinação dos indicadores da categoria Saúde da Mulher por área de PSF, Pomerode, 2005. Fonte: 

SIM, SINASC, SIH-SUS, SIAB. 

 

 

Para a categoria de Saúde da Mulher, o diagrama 3 mostra a relação entre as variáveis 

analisadas, provenientes da Análise de Cluster. Observa-se a relação entre nascidos vivos de 

mães com 7 ou mais consultas (M7C) e proporção de partos cesáreos (CES). 
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Diagrama 3: Análise de Cluster, Categoria Saúde da Mulher, distâncias entre as variáveis estudadas, Pomerode 

2005. 

 

Para a categoria Saúde da Mulher, a análise de Cluster das áreas estudadas, conforme 

o diagrama 4 revela a formação de quatro agrupamentos principais: a de melhores condições 

em relação ao município (áreas 2 e 6), a de condições similares ao município (áreas 1 e 4), o 
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agrupamento que se diferenciou por apresentar uma elevada prevalência de partos cesáreos 

(área 7) e o agrupamento de piores condições em relação ao município (áreas 3, 5 e 8). Ao 

rever os dados principais, observou-se que a diferenciação entre os agrupamentos em primeiro 

lugar se deu pelo indicador proporção de partos cesáreos e em segundo lugar pelo indicador 

proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. 
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 Diagrama 4: Análise de Cluster, Categoria Saúde da Mulher, distâncias entre as áreas 

estudadas, Pomerode 2005. 

 

Para uma melhor visualização dos Clusters (agrupamentos) formados, construiu-se 

mapas visuais exemplificando a localização territorial dos aglomerados, como poder ser visto 

no mapa 3. 
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                        Superior a média do município 

   Superior a média do município, com alta prevalência de partos cesáreos               

       

          Semelhante a média do município 

  

                        Inferior a média do município  

 

Mapa 3: Agrupamentos formados pela Categoria Saúde da Mulher, Pomerode 2005. Fonte: SINASC. 
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Na categoria de controle de diabetes e hipertensão, foram selecionados os seguintes 

indicadores da atenção básica: proporção por internações da Diabetes Mellitus (DM), taxa de 

internação por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e taxa de internação por Acidente 

Vascular Cerebral (AVC). Os indicadores obtidos, por área de PSF no município de 

Pomerode, podem ser visualizados na tabela 3. 

 

Área 

PSF 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

Decimal 

INICC 123 177 139 40 108 0 148 146 140 /10.000 

INAVC 15 25 28 8 6 0 23 38 36 /10.000 

INDM 1 4 1 1 3 7 0 2 3 Percentual 

Tabela 3: Determinação dos indicadores da categoria Controle da diabetes e Hipertensão por área de PSF, 

Pomerode, 2005. Fonte: SIH-SUS, SIAB. 

 

 

O diagrama 5 revela a associação entre os indicadores taxa de internação por ICC e 

taxa de internação por AVC. Analisando os dados iniciais, verificou-se que os agrupamentos 

foram formados primeiramente pelo indicador taxa de internação por ICC e em segundo lugar 

por taxa de internações por AVC, porém a alta proporção de internações por complicações de 

DM formou um agrupamento isolado. 



 69 

Tree Diagram for 3 Variables
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 Diagrama 5: Análise de Cluster, Categoria Controle da Diabetes e Hipertensão, distâncias entre 

as variáveis estudadas, Pomerode 2005. 

 

Quanto às áreas estudadas nesta categoria, de acordo com a Análise de Cluster 

indicada no diagrama 6, formou-se quatro agrupamentos principais: um de melhores 

condições em relação ao município (áreas 1, 3 e 4), um de alta incidência de internações por 

diabetes de (áreas 5 e 6), um de condições intermediárias (áreas 2 e 7), e um de condições 

piores em relação ao município (área 8).  
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Tree Diagram for 9 Cases 
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Diagrama 6: Análise de Cluster, Categoria de Controle de Diabetes e Hipertensão, distâncias entre as 

áreas estudadas, Pomerode, 2005. 

 

Para uma melhor visualização dos Clusters (agrupamentos) formados, procedeu-se a 

construção de mapas visuais, onde a localização dos agrupamentos é exemplificada. O mapa 4 

demonstra a distribuição territorial dos agrupamentos formados na categoria do Controle de 

Diabetes e Hipertensão. 
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    Superior a média do município 

  Superior a média do município, com alta prevalência de internações por  complicações da 

diabetes  

 

          Semelhante a média do município 

                        

                        Inferior a média do município  

 

Mapa 4: Agrupamentos formados pela Categoria Controle da diabetes e Hipertensão, Pomerode 2005. 

Fontes: SIH-SUS, SIAB 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
  

 

 Para a organização do tópico discussão dos dados e seu melhor entendimento, serão 

apresentados da seguinte forma: dados gerais do município e das áreas de PSF que o 

constituem, indicadores selecionados por área de PSF e algumas considerações sobre os 

indicadores selecionados, principalmente os que mais influenciaram na formação dos 

agrupamentos. 

 Pomerode, cidade catarinense situada na região do Médio Vale do Itajaí, contava em 

2005 com uma população de 25.181 pessoas. O IBGE aponta que em 2005 o PIB per capita 

era de R$ 16.979,00, sendo muito superior ao valor encontrado para o Brasil no mesmo ano, 

que foi de R$ 9.729,00. O parque industrial é vasto, com grandes empresas nacionais 

principalmente do ramo têxtil. Conta ainda com duas empresas multinacionais do ramo metal 

mecânico e várias empresas de tamanho médio do ramo plástico e químico. 

 Para Pomerode, o SIAB estima que 36,34% dos moradores ou 9.150 pessoas são 

cobertas por planos de saúde, sendo em sua maioria oferecidos pelas empresas como 

benefícios aos seus empregados. Já para a educação, o sistema informa que em 2005 as 

pessoas com 15 anos ou mais alfabetizadas eram 99,16% dos moradores ou 24.970 pessoas. 

 Quanto aos serviços públicos oferecidos aos munícipes, o SIAB aponta que a maioria 

da população (em torno de 62,36% dos moradores ou 15.702) pessoas são usuárias da rede 

pública de abastecimento de água. Porém o número de habitantes que faz consumo de água 

oriunda de poços, fontes ou nascentes sem tratamento ainda é alto, cerca de 31,86% dos 

moradores ou 8.023 pessoas. 

 O destino do lixo para a maioria dos habitantes de Pomerode (cerca de 96.70% da 

população ou 24.350 pessoas) é a fossa séptica. O município, de curta história e emancipado 

do município de Blumenau somente em 1,959 infelizmente ainda não conta com um sistema 

de tratamento de efluentes domésticos.  Já a coleta de lixo é ofertada para 96,68% das pessoas 

ou 24.345 habitantes. O município é quase todo coberto no que se refere à energia elétrica, 

sendo cerca de 99,88% dos moradores ou 25.150 pessoas são usuárias deste serviço. 

 O município de Pomerode, assim como boa parte das cidades brasileiras, vem 

adotando a Estratégia de Saúde da Família para a prestação da atenção básica em saúde para a 

população. Dentre seus vários preceitos principais, podemos destacar a utilização de uma base 

geográfica referenciada e de uma população residente nesta base, que é atendida pela equipe 
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de PSF. Esta área, que possui determinado número de pessoas, concentra dentro de si 

características sociais, econômicas e étnicas que devem ser similares para a maioria dos 

habitantes. 

 A exposição dessa população aos mesmos fatores de risco e características próprias, 

concentraria nessas pessoas, segundo Akerman, Campanário e Maia (1996), os mesmos 

problemas. Ao diagnosticarmos os problemas no nível da área de PSF, este diagnóstico pode 

ganhar em poder de intervenção específica apontando para as ações mais pontuais e 

adequadas para aquela realidade.  

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b), a atenção básica oferecida por 

estados e municípios deve ser pactuada entre as três esferas de governo, visando uma 

avaliação da atenção prestada. Segundo a Portaria 493 (BRASIL, 2006a), que define os 

indicadores da atenção básica a serem pactuados para o ano de 2006, é “dividida” em 

categorias que foram assim definidas: saúde da criança, saúde da mulher, controle da 

hipertensão arterial, controle da diabetes Mellitus, controle da tuberculose, eliminação da 

hanseníase, saúde bucal e indicadores gerais. A avaliação do comportamento destes 

indicadores segundo Vieira da Silva (2005) pode produzir informação tanto para a melhoria 

das intervenções em saúde como para o julgamento acerca de sua cobertura, acesso, eqüidade, 

qualidade técnica, efetividade, eficiência e percepção dos usuários a seu respeito.  

 A área 1 da PSF de Pomerode, Testo Rega, atendia em 2005, de acordo com o SIAB, 

cerca de 4.208 pessoas. É a maior área em número de pessoas na cidade e apresenta a menor 

proporção de pessoas usuárias de qualquer espécie de plano de saúde, com somente 29,75% 

dos moradores. De acordo com o SIAB, a maioria das casas (69,43%) é de material. A rede 

pública de água abastece cerca de 59,0% dos moradores e o consumo de água sem qualquer 

espécie de tratamento é restrito a 32,09% das residências. A coleta pública de lixo atende a 

96,79% dos moradores e a energia elétrica está presente em 99,92% das moradias. O destino 

do esgoto é a fossa séptica em 95,10% das residências. As pessoas alfabetizadas com 15 anos 

ou mais são 98,81% dos moradores desta faixa etária e o percentual de crianças de 7 a 14 anos 

que freqüentam a escola é de 96,45%. 

 A área 2 de PSF, conhecida como Pomerode Fundos – Ribeirão Areia é formada pelos 

bairros Ribeirão Areia e Pomerode Fundos e faz divisa com os municípios de Timbó e Rio 

dos Cedros. Possuía em 2005, 3.431 pessoas cadastradas no SIAB.  As crianças de 7 a 14 

anos na escola, eram 96,28% do total de crianças nessa área. É uma área de grande extensão 

territorial, com elevada atividade agrícola. Os adultos alfabetizados constituem 99,12% do 
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total de pessoas encontradas nesta área. Na área de Pomerode Fundos – Ribeirão Areia, 

30,63% da população possui planos de saúde.  

 Quanto ao fornecimento de serviços públicos nesta área de PSF, sendo a fossa séptica 

é o destino do esgoto em 96,82% das residências. Apesar de possuir recursos hídricos em 

abundância, nesta área a água tratada fornecida pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto (SAMAE), não é encontrada na maioria das residências, sendo que 51% das 

residências utilizam-se de poços próprios e nascentes para o abastecimento, média muito 

inferior ao encontrado para o município como um todo, que é de 62,32% para o fornecimento 

de água pela rede pública de abastecimento.  

O município como um todo possui uma boa cobertura em relação ao fornecimento de 

energia elétrica, inclusive em áreas mais distantes do centro e rurais, como Pomerode Fundos 

– Ribeirão Areia. Nesta área pode ser encontrada em 99,69% das casas. A coleta de lixo 

pública é oferecida para 95,28% das residências. 

 Quanto ao tipo de residência dos moradores desta área, o SIAB aponta que 63,55% 

possuem casas classificadas como de material, porém o sistema é dúbio e não classifica 

corretamente as casas consideradas mistas, ou seja, as casas que possuem uma parte de 

material e uma parte de madeira, por exemplo. É possível que devido a esta classificação, haja 

um considerável aumento no relato das construções de material. 

 A área 3 de PSF de Pomerode, Testo Central, faz divisa com o município de 

Blumenau.  São atendidos por esta equipe 3.859 pessoas. Os usuários de planos de saúde são 

39,03% da população total. Por se tratar de uma área essencialmente agrícola e rural, cerca de 

71,31% das pessoas utilizam-se de poços ou nascentes como fontes de água e a proporção de 

água que é consumida sem qualquer tratamento é de 62,56%. As casas são em sua maioria de 

material (71,94%) e a coleta de lixo pública atende 93,57% dos residentes desta área. A fossa 

séptica (96,34%) é o destino da maioria dos dejetos desta área. A energia elétrica atende 

99,91% dos moradores. Quanto aos dados disponíveis de educação, as pessoas alfabetizadas 

que possuem 15 ou mais anos são 99,00% deste grupo de moradores. As crianças de 7 a 14 

anos que freqüentam a escola totalizaram 98,65%. 

 A área 4 de PSF, ou Ribeirão Clara – Herdt , faz divisa com os municípios de Timbó e 

Blumenau e conta segundo o SIAB, com 3.667 pessoas atendidas nesta unidade.  Possui 

37,85% de usuários de plano de saúde e possui cerca de 99,00% de adultos com mais de 15 

anos alfabetizados, sendo que o percentual de crianças de 7 a 14 anos na escola é de 98,63%. 

Quanto aos serviços públicos oferecidos às pessoas residentes nesta área, o SIAB aponta que 

100% das residências possuem luz elétrica. Porém o abastecimento público de água atende 
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somente 67,45% do público residente e o consumo de água sem qualquer espécie de 

tratamento chega a 27,36% do total. A coleta de lixo pública é ofertada a 94,0% dos 

moradores e o destino do esgoto é em 94,0% das residências a fossa séptica. Os dados 

apontam ainda que nesta área predominam as construções de material (74,55%). 

 A área 5 de PSF de Pomerode, Testo Alto, faz divisa com os municípios de Rio dos 

Cedros e Jaraguá do Sul. Possuía em 2005 uma população de 2.449 pessoas segundo o SIAB. 

Os usuários de plano de saúde constituem cerca de 37,0% dos habitantes. A maioria das casas 

é classificada como de material (81,73%). A rede pública de abastecimento de água atende 

somente a 48,06% dos habitantes e o percentual da população que consome água sem 

qualquer tratamento é de 42,73% dos habitantes. A fossa séptica é o destino do esgoto de 

96,98% dos habitantes e a coleta de lixo pública atende a 98,13% das famílias. A energia 

elétrica está presente em 99,71% das residências. As pessoas alfabetizadas com quinze ou 

mais anos de idade totalizaram 99,10% dos moradores desta faixa etária e o percentual de 

crianças de 7 a 14 anos que freqüentam a escola é de 96,97%.  

 A área 6 (central – atendida somente pelo PACS) é uma área atípica dentro do 

município de Pomerode. Devido à divisão territorial do município e ao número máximo de 

famílias adscritos em uma área de PSF, esta área conta somente com 1.213 pessoas. A 

população residente nesta área que possui cobertura de planos de saúde é de 31,49%. Por se 

situar na área central da cidade, possui cobertura de serviços públicos em boa quantidade. 

Somente 4,10% dos habitantes desta área não possuem alguma espécie de tratamento de água 

e a rede pública abastece 95,36% das residências. Segundo o SIAB, as casas nesta região são 

constituídas de alvenaria na sua maioria (76,50%) e a coleta de lixo atende a 100,00% da 

população. A fossa séptica é o destino do esgoto de 100% das casas e a energia elétrica atende 

a 99,73% da população. As pessoas com 15 anos ou mais alfabetizadas são 99,49% da 

população e as crianças de 7 a 14 anos na escola são 99,21 do total das crianças residentes. 

 A área 7 de PSF, conhecida como Wunderwald, engloba todo o bairro do Wunderwald 

e parte do bairro do centro, fazendo divisa com o município de Blumenau. Nesta área 

residiam em 2005 cerca de 2.343 pessoas. Para as crianças entre 7 e 14 anos, encontrou-se um 

percentual de 97,88% do total de crianças na escola, também indicando que por se tratar de 

uma região rural, as crianças estejam auxiliando os pais na lavoura ou em outro trabalho 

remunerado. Os adultos com mais de 15 anos apresentam índice de alfabetização de 99,32%. 

A parcela de usuários de planos de saúde é a mais alta da cidade,sendo nesta área  de 38,88% 

dos moradores, índice que pode ter influenciado mais fortemente alguns dos indicadores 
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analisados, onde os instrumentos geradores de informação eram restritos aos usuários do SUS, 

como as AIHs por exemplo. 

 Quanto aos serviços públicos oferecidos aos residentes desta área, 67,87% dos 

habitantes são atendidos pelo abastecimento da rede pública de água, valor próximo ao 

encontrado para todo o município. A energia elétrica pode ser encontrada em 99,86% das 

residências e a coleta de lixo pública atende 96,38% da população. A fossa séptica é o destino 

de 96,67% do esgoto das famílias. A maioria das residências dos moradores é classificada 

como sendo de material pelo SIAB 62,33%.  

 A área 8, ou centro, é a área da cidade que concentra o maior número de habitantes 

segundo o SIAB, 4.011 pessoas em 2005. O percentual de usuários de planos de saúde 

também é o maior encontrado no município, cobrindo 43,75% dos moradores. O SIAB aponta 

ainda que a rede pública de abastecimento de água atinge 96,74% da população e somente 

2,46% dos moradores não possui qualquer espécie de tratamento na sua água de consumo. 

Apresenta ainda a maior proporção na cidade de casas caracterizadas como de material 

(81,89%). A coleta pública de lixo é utilizada por 99,76% das casas e o destino do esgoto é a 

fossa séptica em 99,68% das residências. A energia elétrica é encontrada em 100% das 

moradias. Quanto à instrução, o percentual de pessoas com 15 anos ou mais alfabetizadas é de 

99,79% e a proporção de crianças de 7 a 14 anos na escola é de 96,59%. 

Para alguns indicadores das categorias definidas para a avaliação da atenção básica 

(BRASIL, 2006a), não se encontraram dados disponíveis ou não houve eventos relacionados 

com aqueles indicadores. Todavia, os indicadores selecionados e calculados evidenciam 

desigualdades intra-urbanas importantes. Os indicadores não analisados da Portaria  493 

(BRASIL, 2006a) foram: 

- Proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas mal definidas; 

- Número absoluto de óbitos neonatais tardios; 

- Coeficiente de mortalidade neonatal tardia; 

- Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil pesquisados; 

- Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a 

população feminina nesta faixa etária; 

- Razão de mortalidade materna; 

- Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados; 

- Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados; 

- Proporção de abandono de tratamento da tuberculose; 

- Taxa de incidência de tuberculose pulmonar positiva; 
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- Coeficiente de prevalência da hanseníase; 

- Coeficiente de detecção de novos casos de hanseníase; 

- Cobertura de primeira consulta odontológica programática; 

- Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada; 

- Média de procedimentos odontológicos básicos individuais; 

- Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações 

odontológicas individuais; 

- Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família; 

- Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas; 

- Média mensal de visitas domiciliares por família. 

 Em primeiro momento, os dados desagregados da categoria saúde da criança 

apontaram diferenciais significativos. O indicador que mais influenciou na formação dos 

agrupamentos foi a taxa de internação por IRA em menores de cinco anos de idade, seguido 

pela proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer. De acordo com os resultados 

obtidos, houve grande variação entre as áreas do município no que se refere a estes dois 

indicadores. A taxa de internações por IRA em menores de cinco anos de idade apresentou 

uma variação de 0/1.000 na área 6 até 45/1.000 na área 1, sendo o valor médio de 25/1.000 

(para o município). Quanto ao baixo peso ao nascer, as variações encontradas também são 

expressivas. O menor índice encontrado estava na área 5 de 0% variando até 12% na área 2. 

 No presente estudo, os índices de prevalência de baixo peso ao nascer, somente no ano 

de 2005, variaram entre 0% e 12%.  A área que apresentou o menor índice (0%) foi a área de 

PSF 5 (Testo Alto). É uma área que possui 2.449 pessoas, apresentando a maior concentração 

de pessoas idosas do município (60 anos ou mais), com 14,86% da população total. Segundo 

o SIAB, esta área apresentou somente 12 gestantes no ano de 2005, todas com idade superior 

ou igual a 20 anos de idade.  Segundo alguns estudos (PRÓSPERO, 2003; ALMEIDA et al, 

2002; LEAL et al, 2006), a idade materna tem influenciado a prevalência de baixo peso ao 

nascer, principalmente nas faixas etárias inferiores aos vinte anos de idade e na faixa de mães 

com idade superior a 35 anos de idade. Porém, é controversa na literatura a relação entre 

baixo peso e gravidez na adolescência. Vários estudos nacionais tem demonstrado que a 

gravidez na adolescência é maior nos grupos populacionais vivendo sob condições sociais 

desfavoráveis, constituindo-se, às vezes, no projeto de vida possível para os jovens de baixa 

renda, considerando assim, não a adolescência como fator de risco, mas sim as condições de 

vida dos jovens que iniciam a vida reprodutiva precocemente (LEAL et al, 2006). 
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 As áreas 2 e 7 foram as áreas consideradas de piores condições em relação a saúde da 

criança em Pomerode no ano de 2005. A análise de Cluster dessa categoria de indicadores 

revelou que os indicadores que mais influenciaram a formação dos agregados foram, em 

primeiro lugar, a taxa de internação de crianças menores de cinco anos por IRA e em segundo 

lugar o baixo peso ao nascer. 

 As áreas de PSF 1, 3, 5 e 8 de acordo com a análise de Cluster apresentaram para a 

categoria de saúde da criança condições semelhantes às encontradas para o município.   Essas 

áreas representam cerca de 60,0% da população total do município.  

 As área 4 e 6 foram consideradas as que obtiveram as melhores condições em relação 

à média municipal, ou seja, apresentaram um conjunto de indicadores que as agrupou 

separadamente e ao se analisar os indicadores calculados previamente constatou-se serem as 

melhores condições. 

 Para o ano de 2005, o caderno de informações do Pacto da Atenção Básica, totalizou-

se 24,9/1.000 crianças menores de 5 anos de idade internadas por IRA em Pomerode. Para 

Santa Catarina, o número encontrado é próximo (26,9/1.000). Já a capital do Estado, totalizou 

apenas 9,7/1.000 crianças internadas com IRA neste mesmo ano. Para a referência regional (o 

município de Blumenau) o número encontrado é similar ao de Pomerode, cerca de 25,9/1.000 

crianças menores de cinco anos internadas por IRA. 

 Os números obtidos para a proporção de baixo peso ao nascer em Pomerode no ano de 

2005 foram de 7,4% do total de nascimentos. O estado de Santa Catarina apresentou números 

semelhantes (7,8%), assim como sua capital Florianópolis (8,3%) e sua referência regional, 

Blumenau (8,1%). 

 Ressalta-se ainda que a mortalidade infantil, apesar de não ter influenciado na 

formação dos agrupamentos, é um indicador de suma importância. Salienta-se que a 

mortalidade infantil apresenta-se em queda em grande parte do território nacional, algumas 

regiões com queda mais acentuada, outras um pouco mais lenta. No caso de Pomerode a 

mortalidade infantil no ano de 2005, restringiu-se a somente um caso. Assim como o número 

absoluto apresentou somente um caso, só há coeficiente de mortalidade infantil para uma área 

de PSF de Pomerode. 

 Da mesma forma, a taxa de internações por DDA em crianças menores de 5 anos de 

idade pouco influenciou na formação dos agrupamentos por apresentar um comportamento 

mais homogêneo de distribuição de casos dentro das áreas de PSF de Pomerode. 

Na categoria Saúde da Mulher, os resultados obtidos na análise de Cluster 

demonstraram que os agrupamentos foram formados pelos indicadores proporção de partos 
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cesáreos e percentual de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal. Para o 

indicador percentual de nascidos vivos com 4 ou mais consultas de pré-natal não houve 

diferenciação, pois a cobertura para este indicador era de quase 100% para o município de 

Pomerode em 2005. Neste mesmo ano, somente a área 4 não obteve 100% de nascidos vivos 

com mães com 4 ou mais  consultas, totalizando somente 95%. 

Observou-se na categoria Saúde da Mulher o desempenho altamente positivo no que 

compete ao número de consultas oferecidas às mulheres de Pomerode. No indicador 

percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas, a variação intra-urbana foi  de 

88% encontrada nas áreas 4, 5 e 8 até 100% encontrado nas áreas 6 e 7, sendo o valor médio 

encontrado para o município de 91%. 

Já o indicador proporção de partos cesáreos destaca-se pelo seu comportamento 

negativo. A variação encontrada dentro do município de Pomerode é bem pronunciada, 

variando desde 10% na área 6 até 88% na área 7, sendo o valor totalizado para Pomerode de 

55%. 

 A análise de Cluster para essa categoria, Saúde da Mulher, demonstrou que as piores 

áreas dentro do município foram as áreas 3, 5 e 8. A área 7 apresentou um número satisfatório 

de consultas de pré-natal, porém formou um agrupamento isolado, pois apresenta alta 

prevalência de partos cesáreos.   

As áreas que obtiveram condições intermediárias, ou semelhantes a do município para 

esta categoria foram as áreas 1 e 4, formando um agrupamento diferenciado dos demais. As 

áreas que obtiveram os melhores resultados nesta categoria foram as áreas 2 e 6. 

Comparando os dados obtidos para Pomerode com outras cidades e com o estado de 

Santa Catarina, observa-se que a proporção média de cesarianas é elevada em toda Santa 

Catarina. Em Pomerode, os partos cesáreos representaram 58,1% do total de nascimentos. 

Para Santa Catarina, o resultado obtido está em torno de 51,6% de partos cesáreos em relação 

ao total de partos. Para Florianópolis o percentual de partos cesáreos muito parecido ao 

encontrado para o estado de Santa Catarina no mesmo ano (51,5%). A cidade de referência 

regional, Blumenau, obteve um índice muito próximo (56,3%) ao encontrado para o 

município de Pomerode para o percentual de partos cesáreos. 

Quanto ao percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, 

Pomerode totalizou 91% em 2005. O Caderno de Informações do Pacto neste mesmo ano 

aponta para o Estado de Santa Catarina um percentual bem inferior, de somente de 63,1%. 

Para a capital do Estado, Florianópolis, o percentual encontrado é ainda menor, de 60,1% 

neste ano. A referência regional, Blumenau, apresentou 73,4% de nascidos vivos de mães com 
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7 ou mais consultas de pré-natal, mas ainda distante do totalizado por Pomerode, 

demonstrando a excelente cobertura de pré-natal. 

De acordo com a análise de Cluster realizada para os indicadores da Categoria de 

Controle da diabetes e Hipertensão, os indicadores que mais influenciaram na formação dos 

agrupamentos foram taxa de internações por AVC e taxa de internações por ICC. Porém o 

indicador taxa de internações por Diabetes Mellitus é responsável pela formação de um 

agrupamento isolado dos demais. 

A desagregação dos indicadores desta categoria evidencia a distribuição irregular dos 

eventos pesquisados dentro do município. Para o indicador taxa de internações por ICC, a 

variação foi de 0/10.000 na área 6 até 177/10.000 encontrado na área 2. O valor médio deste 

indicador totalizado para Pomerode foi de 140/10.000 

A taxa de internações por AVC também apresenta variações entre as áreas estudadas. 

A menor taxa foi encontrada na área 6 de 0/10.000 e a maior foi encontrada na área 8 de 

38/10.000. O valor médio deste indicador para o município de Pomerode foi de 36/10.000. 

Apesar de não concentrar a maior população idosa do município, a área 8 de PSF, ou o 

centro da cidade, é considerada pela análise de Cluster desta categoria como a área crítica da 

cidade. As áreas em volta do centro da cidade apresentam ainda forte vocação e produção 

agrícola em pequenas propriedades, enquanto que no centro as atividades são resumidas ao 

setor industrial e comercial. É provável que os moradores do centro estejam experimentando o 

sedentarismo que os imigrantes que desbravaram o solo de Pomerode não experimentaram. 

As áreas que apresentaram as condições intermediárias, ou seja, próximas as do 

município nesta categoria foram as áreas 2 e 7. Já as áreas 5 e 6, agruparam-se juntas por 

apresentarem alta prevalência de internações por complicações de diabetes. As melhores áreas 

que se agruparam juntas foram as áreas 1, 3 e 4. 

Os dados observados no Caderno de Informações da Atenção Básica de 2005 apontam 

Pomerode com uma taxa de internações por AVC de 35,6/10.000. O Estado de Santa Catarina 

no mesmo período obteve um índice ainda maior de 45,8/10.000. Para a capital do estado, 

Florianópolis, o resultado encontrado foi próximo ao de Pomerode, com 33,8/10.000. A 

cidade referência regional, Blumenau apresentou índice também próximo no mesmo período, 

de 31,4/10.000. 

Para o indicador taxa de internações por ICC, o totalizado para Pomerode em 2005 foi 

de 140/10.000. Santa Catarina apresentou no mesmo período um número bem menor  

(87/10.000). Já Florianópolis em 2005 totalizou uma taxa de internações por ICC de 

30,2/10.000. A referência regional, Blumenau, totalizou 57,5/10.000 no mesmo período. 
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Segundo Monteiro, Benício e Freitas (2000), os fatores que podem influenciar na 

evolução de indicadores de saúde são: oferta de serviços de saneamento e saúde; renda 

familiar e escolaridade do responsável pelo domicílio. A análise de cada área segundo os 

indicadores apontados por estes autores não foi possível de realizar pelo motivo que, para o 

município de Pomerode, ainda não estão disponíveis dados neste nível de desagregação estes 

indicadores. O SIAB constitui-se então como fonte única de dados desagregados para o 

estudo, fornecendo dados demográficos da população, bem como algumas de suas 

características de vida e sócio-econômicas. Assim, utilizou-se o SIAB que possibilitou a 

análise parcial, pois eram as únicas informações disponíveis. 

Os indicadores de saúde, como os da Atenção Básica da Portaria 493 (BRASIL, 

2006a), são instrumentos que refletem as condições da população em determinado momento. 

Cada um dos indicadores selecionado e calculado está relacionado com as categorias  Saúde 

da Mulher, Saúde da Criança e Controle da diabetes e Hipertensão.  Cabe neste momento 

então, algumas considerações sobre este indicadores. 

O peso ao nascer é o melhor preditor do padrão de saúde imediato e futuro do recém-

nascido. No período perinatal e neonatal, o baixo peso ao nascer relaciona-se diretamente com 

a morbidade e a mortalidade. Durante o primeiro ano de vida, além dos riscos elevados de 

adoecer e morrer, os efeitos do baixo peso ao nascer se estendem para o domínio do 

crescimento e desenvolvimento infantis, demandando o uso intensivo de serviços de saúde 

(PRÓSPERO, 2003; RANGEL, 2005, LEAL et al 2006). 

A freqüência de baixo peso ao nascer relaciona-se com os fatores da saúde materna e 

com as condições sociais da família de origem. Quanto mais elevada a proporção do baixo 

peso ao nascer em uma comunidade, maior é a participação dos determinantes sociais na sua 

ocorrência (LEAL et al, 2006).   

Próspero em 2003 demonstrou que o percentual no município de Itajaí, Santa Catarina, 

de crianças com baixo peso ao nascer nos anos de 1996 a 1999 variou entre 7,5% até 8,8%, 

com valores muito próximos aos encontrados para o município de Pomerode em 2005, que foi 

de 7,4%. Neste estudo, que realizou a distribuição espacial da prevalência de baixo peso ao 

nascer no decorrer destes três anos de acordo com setores censitários de Itajaí, observou-se 

grande variação entre os índices obtidos para essas áreas, assim como se observou em 

Pomerode. No estudo de Itajaí, os índices obtidos variaram entre 6,0% e 10,5%, porém o 

estudo engloba um período de três anos, utilizando-se de setores censitários definidos pelo 

IBGE, ocupando assim, algumas vezes o setor, parte de diferentes bairros. 
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A prevalência de baixo peso ao nascer tem sido associada a condições sócio-

econômicas desfavoráveis, atenção pré-natal inadequada, mães adolescentes ou idosas, 

paridade elevada, intervalo interpartal reduzido, presença de desnutrição materna e hábito de 

fumar. O baixo peso ao nascer parece ser o fator canalizador de grande parte, mas não a 

totalidade, do efeito desses fatores sobre a mortalidade neonatal (VICTORA, BARROS, 

VAUGHAN ,1989; LEAL, 2006).  

As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) são processos que acometem o trato 

respiratório e são ainda uma das principais causas de morbidade e mortalidade na infância, 

sendo a pneumonia a maioria destas infecções (CUNHA, 2002). Vários são os fatores 

associados no agravamento da IRA em menores de cinco anos de idade: desnutrição, 

desmame precoce, tabagismo passivo, escolaridade materna, densidade de moradores por 

domicílio, consulta tardia e inadequada avaliação e classificação dos casos pelo pessoal de 

saúde, quando da primeira consulta (CUNHA, 2002; BOTELHO et al, 2003). Destacam-se 

também os fatores ambientais, como a poluição do ar respirado e as variáveis climáticas 

(BOTELHO et al, 2003). 

Sabe-se que as complicações da IRA geralmente necessitam de atendimento 

hospitalar, sendo as infecções da vias aéreas inferiores, especialmente as pneumonias e 

broncopneumonias, as que mais requerem hospitalizações, em razão de sua gravidade, 

podendo chegar ao óbito (BOTELHO et al, 2003). Estudos comprovam que quando a criança 

doente não entra no sistema de saúde por intermédio do nível primário de atenção, pode 

ocorrer sobrecarga nos níveis secundários e terciários, se estes casos não forem compatíveis 

com o nível de atenção requerido. Esta situação pode ocorrer devido a: horário restrito de 

atendimento das unidades primárias, a limitada disponibilidade de responsáveis para levar a 

criança doente à consulta durante o horário de trabalho e a percepção dos responsáveis de que 

haja maior resolutividade nos serviços de emergência para os casos agudos (CUNHA, 2002). 

É possível que melhorando a qualidade na atenção à criança nas unidades primárias, a 

incidência de IRA diminuiria. 

 Victora, Barros e Vaughan (1989) em uma coorte de crianças realizadas no município 

de Pelotas no Rio Grande do Sul, apontaram que crianças que apresentaram baixo peso ao 

nascer tiveram um risco duas vezes maior de serem hospitalizadas do que as que nasceram 

com peso igual ou superior a 3.500 g. 

 Em estudos como de César et al. (1997), Vázquez et al. (1999) e Prietsch et al. (2002), 

ficam bem evidenciados os fatores sócio-econômicos como fatores de risco principais para a 

ocorrência de internações por infecções respiratórias agudas. 
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A determinação das políticas de saúde, garantindo acesso universal, de forma 

regionalizada com capacidade clínica, é um modo de se evitar disparidades em saúde e 

promover a eqüidade, redirecionando a atenção dos programas de saúde pública para a 

promoção da saúde da mulher. Para atingir este objetivo, são prioritários investimentos na 

reestruturação da assistência à gestante e ao recém-nascido, articulando-se serviços da atenção 

básica e hospitalar de qualidade, objetivando intervenções efetivas para diminuição das taxas 

e das desigualdades da mortalidade perinatal no país (LEAL, 2006). 

O pré-natal é um dos pontos de estrangulamento da assistência à mulher, caso esta 

assistência seja inadequada. A assistência à mulher no período reprodutivo deve objetivar a 

ações de melhoria quantitativa e qualitativa da assistência pré-natal, organizando-se de forma 

a utilizar instrumentos, conhecimentos técnico-científicos dos recursos disponíveis e mais 

adequados (GUALDA et al., 2002). 

Especificamente a assistência pré-natal permite o diagnóstico e tratamento de 

inúmeras complicações durante a gestação e a redução e ou eliminação de fatores e 

comportamentos de risco passíveis de serem corrigidos. No Brasil, a mortalidade neonatal, a 

prevalência de baixo peso ao nascer e a prematuridade estão relacionadas à carência de 

procedimentos rotineiros e básicos na assistência à gestante (PUCCINI et al., 2002). 

Próspero (2003) afirmou que a indiscriminada propagação das cesáreas pode trazer 

efeitos deletérios tanto para a mãe como para o recém-nascido.  Camano et al. (2001) alertam 

para inúmeras complicações para as gestantes trazidas pelos partos cesarianos, dentre elas o 

tromboembolismo e a infecção puerperal. Associados a esses fatores, ocorre um aumento da 

mortalidade materna. 

 Já os recém-nascidos são acometidos pela prematuridade, as síndromes de 

insuficiência respiratória, os transtornos neurológicos e o aumento dos índices de 

morbiletalidade neonatal (PRÓSPERO, 2003). As recomendações da OMS para a proporção 

de cesarianas são de 10% a 15%, variando até 25% em unidades com partos de alto risco. O 

resultado deste indicador da atenção básica para o município de Pomerode em 2005 foi de 

55,4%, porém a variação entre as diferentes áreas de PSF é bem pronunciada. A área 6 

(central – atendida somente pelo PACS) obteve o menor índice, que foi de 10% e a área 7 

(Wunderwald), obteve o maior índice, de 88%.  

 Dentro da proposta de assistência primária à saúde, o indicador de número de 

consultas de pré-natal é de fundamental importância. Rangel (2005), afirma que o modelo de 

assistência pré-natal difere de muitos países desenvolvidos quando o ponto é o número 

preconizado de consultas.  O modelo preconizado pela OMS é de três a quatro consultas, 
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enquanto que o modelo brasileiro adota o critério mais de seis consultas.  Trevisan et al. 

(2002) defende o modelo adotado pela OMS, alegando que o critério número de consultas 

isoladamente não garante a qualidade da assistência pré-natal. 

 O conceito de transição epidemiológica refere-se a modificações, a longo prazo, dos 

padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população específica e que, 

em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e 

econômicas (CHAIMOWICZ, 1997). Há uma correlação direta entre os processos de 

transição demográfica e epidemiológica.  De um modo geral a queda inicial da mortalidade 

concentra-se seletivamente entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais 

jovens da população. Esses “sobreviventes” passam a conviver com fatores de risco para 

doenças crônico-degenerativas e, na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a 

expectativa de vida, tornam-se mais freqüentes as complicações daquelas moléstias. 

Modifica-se o perfil de saúde da população; ao invés de processos agudos que “se resolvem” 

rapidamente através da cura ou do óbito, tornam-se predominantes  as doenças crônicas e suas 

complicações, que implicam em décadas de utilização de serviços de saúde. São exemplos as 

seqüelas causadas por complicações da diabetes, acidente vascular cerebral e as limitações 

provocadas pela insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras 

(VIEGAS-PEREIRA, 2003). 

 É nesse contexto que as doenças do aparelho circulatório adquirem relevância nos 

dados de morbimortalidade do país. O destaque entre essas doenças é para as 

cerebrovasculares e, particularmente para o acidente vascular cerebral (AVC), que representa 

a terceira causa de morte em países industrializados e a primeira causa de incapacidade de 

adultos (FALCÃO et al, 2004). 

 Mas além da elevada incidência, há também de se considerar as sérias conseqüências 

médicas e sociais que podem resultar de um AVC, como as seqüelas de ordem física, de 

comunicação, funcionais, emocionais, entre outras. Essas seqüelas implicam alto grau de 

dependência, principalmente no primeiro ano após o AVC, com cerca de 30 a 40% dos 

sobreviventes impedidos de voltarem ao trabalho e requerendo algum tipo de auxílio no 

desempenho das atividades cotidianas básicas. Além dos óbitos, custos hospitalares e 

previdenciários, a perda de autonomia entre adultos e sua conseqüente dependência é uma 

outra forma da expressão da gravidade das incapacidades resultantes do AVC (FALCÃO et 

al, 2004). 

 A crescente importância das doenças do aparelho circulatório no perfil epidemiológico 

da população brasileira, a partir da década de 1960, tem conduzido à proposição de 
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documentos oficiais visando subsidiar a programação e implementação de atividades 

sistemáticas, com a finalidade de aumentar a saúde cardiovascular dos indivíduos. Nesse 

sentido, evidencia-se o controle da hipertensão arterial como importante condição para se 

evitar ocorrência dos agravos desta natureza (SOUZA, SOUZA e SCOCHI, 2006). 

 Na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS/SUS), entre as ações estratégicas mínimas de responsabilidade dos municípios, o 

controle da hipertensão arterial, a ser desenvolvido por meio do diagnóstico de casos, no 

cadastramento dos portadores, na busca ativa, no tratamento e nas ações educativas, figura 

como destaque na atenção básica (BRASIL, 2001). 

 Essas ações, previstas para serem executadas pelo Programa de Saúde da Família 

(PSF), são apontadas pelo Ministério da Saúde como principal estratégia de organização da 

assistência primária. O que se percebe é que, apesar da orientação da vigilância à saúde das 

famílias e de seus entornos, predomina, em grande parte do país, a falta de vínculo entre os 

portadores de hipertensão arterial e as unidades de saúde (SOUZA; SOUZA; SCOCHI, 2006). 

A população de Pomerode, assim como a brasileira, está envelhecendo. O percentual 

de idosos em Pomerode é de 11,0% na média, mas apresenta áreas de PSF aonde o percentual 

chega a 15,0%. Entre os idosos a prevalência de doenças cardiovasculares e da diabetes é 

mais acentuada, refletindo os anos de vida adquiridos, as condições de vida, alimentação e 

características biológicas de cada indivíduo. 

 As internações estão fora do que chamamos atenção primária ou básica por 

acontecerem em hospitais ou no nível secundário de atenção. Todavia as internações de 

complicações de controle da diabetes e da hipertensão arterial são aferidas para verificar a 

qualidade da atenção primária prestada.  Seguindo um raciocínio lógico, quanto melhor a 

atenção básica prestada aos hipertensos e diabéticos, menor será a taxa de internações por 

AVC, ICC e diabetes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo demonstrou que em média o município de Pomerode possui bons 

indicadores de atenção básica, principalmente no que se refere à cobertura da atenção básica. 

Observou-se, porém, que nos demais indicadores, onde a cobertura era extensa a quase toda a 

cidade, houveram diferenciais que merecem a atenção do poder público. Fica evidente então a 

necessidade de que com auxílio de outros instrumentos e outros tipos de abordagens teóricas 

que se elucidem os motivos de tamanha diferença. 

Os dados obtidos apontaram que em relação à saúde da criança, os indicadores que 

formaram agrupamentos, ou seja, em que havia mais diferenças entre as áreas estudadas 

foram a proporção de baixo peso ao nascer e taxa de internação por doenças respiratórias 

agudas em menores de cinco anos de idade. As áreas que o estudo considerou as piores, por 

situarem-se abaixo do valor encontrado para o município, foram as áreas 2 e 7. 

Com relação à saúde da mulher, os indicadores que formaram agrupamentos, ou seja, 

em que havia mais diferenças entre as áreas estudadas foram o percentual de mães de nascidos 

vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal e a proporção de partos cesáreos. As áreas 

consideradas as piores, de acordo com os critérios previamente estabelecidos foram as áreas 3, 

5 e 8. Observou-se, porém, que uma área isolou-se das demais, por apresentar uma excelente 

cobertura de pré-natal, porém apresentou elevada prevalência de partos cesáreos, que foi a 

área 7. 

Para o controle da diabetes e hipertensão,  os agrupamentos foram diferenciados 

principalmente pela taxa de internações por complicações de ICC e AVC. A área considerada 

com pior desempenho, segundo os critérios adotados, foi a área 8. Porém houve a formação 

de um agrupamento que se situou entre o que consideramos as melhores áreas e as áreas 

intermediárias, por apresentarem altas prevalências de internações por complicações da 

diabetes, que foram as áreas 5 e 6. 

São viáveis os estudos de diferenciais intra-urbanos com a utilização de dados 

secundários visando a melhoria da atenção básica prestada pelo município. A busca incessante 

pela justiça social, pela diminuição das desigualdades sociais e econômicas deve ser alvo das 

políticas de saúde do Brasil, de Santa Catarina e, sobretudo, de Pomerode, onde a atenção 

básica é oferecida à população pelo poder público municipal. 

Tais estudos, contudo, devem ser acompanhados de pesquisas qualitativas com a 

participação da comunidade para que os dados sejam mais completos. Deve-se pensar tais 
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estudos como o primeiro passo, ou somente a luz que descortina os problemas da 

comunidade, mas não os resolve e sim indica possíveis pontos de atuação, direcionando os 

esforços na diminuição das desigualdades. 

Informações epidemiológicas para avaliar a efetividade de ações e serviços 

assistenciais são essenciais para a racionalidade e qualidade dos sistemas de saúde, em 

especial do SUS. A utilização de dados secundários, como os dados dos sistemas de 

informação empregados neste estudo, do SIAB, SINASC, SIM e SIH-SUS, são de maneira 

geral de fácil manuseio. Porém é necessária uma maior complexidade dos dados desses 

sistemas, observando e coletando dados dos diferentes aspectos da vida humana. 

São poucos ainda os trabalhos acadêmicos que se utilizam dos indicadores da atenção 

básica na elucidação de cenários e na formulação de políticas públicas, porém são inúmeros 

os trabalhos que se utilizam de dados secundários, principalmente os de mortalidade. O que 

parece claro é que a utilização desses dados fornece somente uma pista, ou a direção do 

caminho dos problemas enfrentados pela Unidade de PSF ou até mesmo pelo município.  

Em 1997, Stephens et al relataram os diferenciais de mortalidade observados no 

município de São Paulo. Afirmaram que os estudos de diferenciais são um ótimo ponto de 

partida para a resolução de problemas, porém relataram que os estudos desta natureza não são 

indicados para fazer uma inferência causal, pois os dados secundários não demonstram 

particularidades e subjetividades da natureza humana, como a cultura e as crenças religiosas, 

por exemplo. 

As discussões sobre iniqüidade em saúde são relativamente recentes, principalmente 

no Brasil. Em estudos como de Stephens (1996), observa-se a preocupação com as diferenças 

observadas dentro de um mesmo município. Diferenças de moradia, de acesso a serviços, seja 

esse acesso geográfico e até mesmo econômico, de escolaridade, enfim de vários aspectos que 

incidem sobre a saúde da população e que criam diferenciais nos indicadores de saúde. 

Temos então cidades saudáveis ou ilhas saudáveis dentro de uma cidade não tão 

saudável? As desigualdades serão sempre existentes e, diante da impossibilidade de eliminá-

las por completo, toda política pública deveria ser formulada no sentido de minimizá-las ao 

limite. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Para a realização do estudo, utilizou-se a Portaria 493 (BRASIL, 2006a) que define os 

indicadores da atenção básica, fornecendo a fonte dos dados que deveriam ser pesquisados. 

Mas quando se partiu para a prática, observou-se que uma parte considerável dos indicadores 

não poderia ser avaliada pela inexistência de dados desagregados aos níveis das áreas de PSF 

no município de Pomerode. Os Sistemas de Informação em Saúde não estão preparados para 

fornecer dados de maneira fácil aos gestores no nível da estratégia de PSF, que é a adotada em 

quase a totalidade do município de estudo.  

No presente estudo foram inúmeras as dificuldades para a obtenção dos dados 

requeridos. Dificuldades tais que variaram desde o desconhecimento de como extrair as 

informações dos SIS, passando pelo ceticismo de algumas pessoas que deveriam fornecer tais 

dados até a dificuldade de precisar o tamanho da população estudada, já que as divisões 

territoriais utilizadas no estudo eram diferentes das divisões comumente utilizadas em estudos 

epidemiológicos que envolvem dados do IBGE. 

Ao cruzarmos dados dos diversos SIS, observou-se que muitas vezes não houve 

correspondência entre os dados encontrados. Estas dificuldades são apontadas em estudos 

como o de Almeida e Mello Jorge (1996), após realização da técnica de “linkage” ou 

“ligação” dos bancos de dados do SINASC e SIM em uma coorte de recém-nascidos, 

observou-se inúmeras discrepâncias, o que sugeriria o preenchimento incorreto dos 

instrumentos padrões dos dois sistemas, as Declarações de Nascidos Vivos (DN) e as 

Declarações de Óbitos (DO). 

 Silva et al. (2001), sugerem que uma maior atenção deve ser dispensada ao 

aprimoramento da coleta de dados de nascidos vivos nos hospitais. Seus estudos apontaram 

alta percentagem de informação ignorada ou não informada em alguns campos. Para outros 

campos, a confiabilidade foi baixa, o que pode ser atribuído a problemas relativos aos 

quesitos do instrumento (DN) ou à pouca importância que tem sido dispensada à informação 

em saúde no contexto da atenção e/ou insuficiência das atividades de supervisão e controle de 

qualidade da coleta de dados dos sistemas de informação. O observado por Silva et al. (2001) 

no SINASC pode ser ampliado aos demais sistemas de informação, havendo sem dúvidas 

falhas no preenchimento que devem ser sanadas. 

Percebe-se que apesar dos sistemas de informação em saúde serem ferramentas 

importantes na coleta de dados epidemiológicos para qualquer esfera de governo, seu uso 
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ainda é incipiente em municípios de pequeno porte. Compreender sua importância, 

aperfeiçoar seu funcionamento e utilizar suas informações devem ser ações presentes na 

agenda de qualquer gestor. Porém, os sistemas são encarados mais como uma obrigação 

burocrática do que um meio útil para o melhoramento do SUS. 

As pessoas responsáveis pela digitação e até mesmo pelo preenchimento das 

declarações deveriam ter treinamento, capacidade e incentivo para poder extrair o potencial 

máximo de informações dos sistemas, fato este infelizmente não observado em Pomerode e 

em muitas cidades brasileiras.   

A qualidade dos dados obtidos pode ser questionada também, já que existiam muitos 

erros de preenchimento e digitação das declarações nos sistemas. Há de forma geral, pouco 

cuidado na revisão dos dados e pouca atenção com o conceito dos indicadores utilizados para 

a avaliação da atenção básica. 

Outro entrave significativo ao estudo foi o fato de não existirem estatísticas 

desagregadas para municípios menores de 50.000 habitantes na base de dados do IBGE. As 

estatísticas utilizadas no estudo, referentes às condições de vida da população nas diferentes 

áreas de PSF, foram retiradas do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). O SIAB, 

porém, não possui ou não prevê a pesquisa da renda das famílias no seu questionário. 

Os indicadores que exprimem internações hospitalares, são localizados no instrumento 

do Sistema de Informações Hospitalares do SUS pela Autorização de Internações Hospitalares 

(AIH) e refletem somente eventos relacionados à pacientes internados pelo SUS. Em 

Pomerode, como a população coberta por planos de saúde é de 35% dos habitantes, é possível 

que um número expressivo de internações possa não ter sido computado.  

O SUS constitui-se no maior financiador de internações hospitalares do Brasil e as 

estimativas apontam que seu percentual seja de 70% do total das internações. Em estudo 

recente no sul do Brasil (DIAS-DA-COSTA et al, 2008) utilizaram-se as AIHs como forma 

de mensurar indiretamente a qualidade da atenção básica oferecida à população, já que em 

teoria a atenção prestada atingir seus objetivos, haveria uma diminuição das internações por 

causas evitáveis como as complicações da diabetes e hipertensão. No entanto, a validade da 

utilização desses dados é questionada, pois existe a dúvida em relação à confiabilidade das 

informações contidas na AIH. 

Considera-se de menor confiabilidade no formulário AIH a variável diagnóstico, pois 

encontram-se problemas como ausência, inconsistência ou falta de clareza nos dados 

existentes no prontuário médico, até as influências do mecanismo de reembolso dos gastos 

hospitalares adotado no Brasil.  
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A qualidade dos dados e informações registradas nos prontuários, a dificuldade de 

decifrar a letra do médico, a falta de treinamento e desconhecimento por parte dos 

funcionários dos hospitais das regras de codificação, terão igualmente importante impacto na 

codificação. Também, que existe uma inevitável subjetividade ou interpretação do sentido dos 

termos médicos registrados para que se possa igualá-los a um dos termos existentes na 

Classificação Internacional das Doenças (CID). Além disso, em uma internação vários 

diagnósticos podem estar presentes, exigindo algum tipo de gasto com exames laboratoriais, 

medicamentos e cuidados de enfermagem. Isso dificulta a seleção do principal diagnóstico 

tratado durante o período de internação, principalmente para casos em que existe uma relação 

entre as doenças, ficando difícil separá-las, já que no formulário da AIH existe apenas um 

campo para diagnóstico principal e outro para secundário que raramente é utilizado. 

Existe uma estreita relação entre as informações clínicas e o sistema prospectivo de 

pagamento das internações hospitalares, o que pode influenciar na definição adequada do 

procedimento realizado, favorecendo diagnósticos que permitem maior remuneração. Isso 

ocorre pelo motivo de ser o objetivo principal da AIH o reembolso pelo SUS dos serviços 

hospitalares prestados pelo hospital ao paciente. 

As informações obtidas através dos dados quantitativos são importantes para 

diagnosticar as desigualdades em saúde, porém, no planejamento das políticas públicas e das 

ações específicas é necessária a complementação de dados qualitativos, provenientes de 

pesquisas com a população. 

Parte da escassez de estudos sobre o tema, desproporcional a sua importância, parece 

estar na carência de dados específicos. Incrementar o desenvolvimento de sistemas de 

informações integrados que sejam confiáveis, abrangentes e acessíveis, que também 

possibilitem a análise das desigualdades em saúde, em suas diferentes dimensões além da 

geográfica, facilitaria a definição de prioridades setoriais e melhoraria o planejamento e 

avaliação dos programas. 

Ainda que nos últimos anos tenham sido desenvolvidos bases nacionais de dados 

bastante abrangentes e razoavelmente sofisticadas, a informação em alguns aspectos é 

limitada, impossibilitando monitorar o problema da eqüidade em saúde com a qualidade e 

periodicidade adequadas, salvo no que se refere a abordagens espaciais ou geográficas. O 

SIH/SUS, embora disponibilize, entre outras, informações sobre morbidade hospitalar, não 

permite identificar que segmentos são mais atingidos, pois não fornece dados de renda, 

escolaridade ou alguma outra informação da situação sócio-econômica do paciente.  
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A Declaração de Óbito, fonte primária dos dados oficiais de mortalidade, mesmo 

tendo campos próprios para informação de escolaridade e ocupação habitual/ramo de 

atividade, via de regra, é preenchida de maneira inadequada, pelo menos quanto a esses 

elementos (VIANA et al, 2001). Somente pesquisas como a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar (PNAD-Saúde), por sua força de abrangência nacional e representatividade 

estadual, possibilitam outro enfoque além do espacial. Tais pesquisas, entretanto, são 

irregulares no tempo. 

O município de Pomerode passa por um período de muitas definições em sua pequena 

história. Foram iniciadas as discussões com a população para a constituição de um plano 

diretor para a cidade. Portanto, a divisão da cidade em áreas de PSF utilizadas até agora não é 

feita baseada em uma divisão oficial. As áreas constituídas até o momento foram divididas de 

acordo com a disponibilidade de recursos e localização geográfica. Portanto, alguns eventos 

podem estar relacionados em áreas onde a população não está referenciada, principalmente 

nas regiões limítrofes.  

De acordo com Medronho et al (2004), a maior limitação da análise ecológica para 

testar hipóteses ecológicas é o potencial para substancial viés na estimativa do efeito. O 

problema central, conhecido como viés ecológico (também chamada de falácia ecológica), 

resulta na realização de uma inferência causal inadequada sobre fenômenos individuais na 

base de observações de grupos, já que uma determinada associação observada entre variáveis 

no nível agregado não necessariamente significa que exista essa associação no nível 

individual. O principal problema neste tipo de análise é a suposição de que os mesmos 

indivíduos são simultaneamente portadores do problema de saúde e do atributo associado, ou 

seja, este problema ocorre por não se conhecer a informação individual sobre a distribuição 

conjunta da exposição e da doença. 

Uma forma de diminuir o viés ecológico é através de dados agrupados em unidades de 

análise tão menores quanto possível, tornando-as mais homogêneas. Entretanto, Medronho et 

al (2004) afirmam que se deve atentar para a possibilidade de migração dentro dos grupos 

estudados e de estimativas de taxas instáveis, em função de se estar trabalhando com 

pequenos grupos populacionais. 

Melhorar a qualidade da informação, integrar as diferentes bases de dados e implantar 

periodicidade regular para as pesquisas amostrais, são condições críticas para o processo de 

formulação e avaliação das políticas setoriais. Neste processo, o monitoramento das 

desigualdades em saúde se configura como essencial, não apenas para os gestores do SUS, 

mas também para os mecanismos de participação social como os Conselhos e as Conferências 
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de Saúde. De um lado, porque a eqüidade é um dos princípios que conforma o sistema de 

saúde. De outro porque é possível reduzir desigualdades mediante políticas setoriais mesmo 

na vigência dos enormes e bem conhecidos desníveis sociais vigentes, onde a concentração de 

renda é a situação mais emblemática. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

9 REFERÊNCIAS 
 

AKERMAN, M. et al. Saúde e meio ambiente: uma análise dos diferenciais intra-urbanos 

enfocando o município de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 28, n. 4, p. 320-325, 

1994. 

 

AKERMAN, M; CAMPANARIO, P.; MAIA, P. B. Saúde e meio ambiente: análise de 

diferenciais intra-urbanos, município de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 30, n. 4, p. 

372-382, 1996. 

 

ALMEIDA, M. F. et al. Mortalidade neonatal no Município de São Paulo: influência do peso 

ao nascer e de fatores sócio-demográficos e assistenciais. Rev. Bras. Epidemiologia, v. 5, 

n.1, p. 93-107, 2002. 

 

ALMEIDA, M.  F.; MELLO JORGE, M. H. P. O uso da técnica de “Linkage” de sistemas de 

informação em estudos de coorte sobre mortalidade neonatal. Rev. Saúde Pública, v. 30, n. 

2, p. 141-7, 1996. 

  

 

BARATA, R. B. Desigualdades Sociais e Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de 

Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. 

 

BETTIOL, H. et al. Saúde Perinatal: metodologia e características da população estudada. 

Rev. Saúde Pública, v. 32, n. 1, 1998. 

 

BORCHARDT, I. Diagnóstico da exclusão social em Santa Catarina: mapa da fome. 

Florianópolis: SDS, Instituto Cepa, 2003. 

 

BORTOLANZA, J. Uma Contribuição ao Planejamento Municipal que Propicie o 

Desenvolvimento Sustentável – O Uso de Indicadores de Saúde da População. 

[Dissertação]. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina; 1999. 

 



 94 

BORTOLANZA, J. Uma Contribuição à Gestão Municipal no Estabelecimento de 

Prioridades de Melhorias na Área Social. [Tese]. Florianópolis. Universidade Federal de 

Santa Catarina; 2005. 

 

BOTELHO, C. et al. Fatores ambientais e hospitalizações em crianças menores de cinco anos 

com infecção respiratória aguda. Cad. Saúde Pública, v.19, n.5, 2003. 

 

BRASIL. Lei n° 8080 de 19/09/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990a. 

 

BRASIL. Lei n° 8142 de 28/12/1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, 1990b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.203 de 1996. Dispõe sobre a Norma 

Operacional Básica do SUS 01/96. Brasília, 1996. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 95 de 2001. Norma operacional da Assistência à 

Saúde. Brasília, 2001. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n°493 de 13/03/2006. Aprova a Relação de 

Indicadores da Atenção Básica – 2006, cujos indicadores deverão ser pactuados entre 

municípios, estados e o Ministério da Saúde. Brasília, 2006a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 de 22/02/2006. Divulga o Pacto pela Saúde 

2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. 

Brasília, 2006b. 

 

BREILH, J. Epidemiologia: economia, política e sociedade. São Paulo: Editora Universidade 

Estadual Paulista: Fundação para o Desenvolvimento da UNESP: HUCITEC, 1991. 

 

CAMANO, L. et al. Segunda opinião para a indicação da cesariana. Femina, v.9, n.6, p.345-

350, jul. 2001. 



 95 

 

CARVALHO, M. S; SOUZA-SANTOS, R. Análise  de dados  espaciais em saúde 

pública:métodos, problemas e perspectivas. Cad. Saúde Pública, v. 21, n. 2, p. 361-378, 

2005. 

 

CASTELLANOS, P. L. Epidemiologia, saúde pública, situação de saúde e condições de vida: 

considerações conceituais. In: BARATA, R. B. Condições de vida e situação de saúde. Rio 

de Janeiro: ABRASCO, 1997. 

 

CESAR, J. A. et al. Hospitalização por pneumonia: influências de fatores sócio-econômicos e 

gestacionais em uma coorte de crianças no Sul do Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 31, n.1, p. 

53-61, 1997.  

 

CHAIMOWICZ, F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI: problemas, 

projeções e alternativas. Rev. Saúde Pública, v. 31, n. 2, 1997. 

 

CONASS. CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE. Seminário do 

CONASS para Entender o Pacto pela Saúde. Disponível em: www.conass.org.br. 

Acessado em 10/06/2007. 

 

CUNHA, A. J. L. A. Manejo de infecções respiratórias agudas em crianças: avaliação em 

unidade de saúde do Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 2002. 

 

DIAS-DA-COSTA, J. S. et al. Qualidade da atenção básica mediante internações evitáveis no 

Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 24, n.7, 2008. 

  

DRUMOND JR., M. Epidemiologia em serviços de saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. 

Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. 

 

ESCODA, M. S. Q. Sobre Iniqüidade em Saúde. Revista Espaço para a Saúde, v. 6, n. 1, p. 

16-24, 2004. 

 



 96 

FALCÃO, I. V. et al. Acidente vascular cerebral precoce: implicações para adultos em idade 

produtiva atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., v. 4, 

n. 1, p. 95-102, 2004. 

 

GUALDA, D. M. R. et al. Assistência pré-natal no contexto do conceito da saúde reprodutiva. 

IN: CIANCIARULLO et al. Saúde na família e na comunidade. São Paulo: ROBE, 2002. 

 

GUIMARÃES, M. J. B. Condição de vida e mortalidade infantil: diferenciais intra-urbanos no 

Recife, Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 5, p. 1413-1424, 2003. 

 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2000. 

Divulgação dos resultados 2000. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/censo/plano_divul.php>.  Acesso em 13/03/2006 

 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Comunicação 

Social 16/11/2006. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 13/03/2007. 

 

LACERDA, T. T., CALVO, M. C. M, FAITES, S. F. T. Diferenciais intra-urbanos no 

município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, potencial de uso para planejamento. Cad. 

Saúde Pública, vol 10, n° 5, p. 1331-1338, set/out 2002. 

 

LANDON, M. Intra-urban differentials in London – urban health indicators and policy 

implications. Environment and urbanization, v. 8, n. 2, 1996. 

 

LEAL, M. C. et al. Desigualdades sóciodemográficas e suas conseqüências para o recém-

nascido. Rev. Saúde Pública, v. 40, n. 3, 2006. 

 

MACHADO, P. H. B. Curitiba, a qualidade e a vida. Revista Internacional Interdisciplinar 

Interthesis, v. 1, n. 1, 2004. 

 

MALTA, D. C. et al. A mortalidade infantil em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, por 

área de abrangência dos Centros de Saúde (1994-1996). Cad. Saúde Pública, v. 17, n. 5, p. 

1189-1198, 2001. 

 



 97 

MATUS, C. Política, Planejamento e Governo. Tomo I. Brasília: IPEA, 1993. 

 

MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia, São Paulo: Editora Atheneu, 2004. 

 

MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado:possibilidades 

teóricas e metodológicas. Cad. Saúde Pública, v. 21, n. 3, p. 898-906, 2005. 

 

MONTEIRO, C. A.; BENÍCIO, M. H. D’A.; FREITAS, I. C. M. Evolução da mortalidade 

infantil e do retardo de crescimento nos anos 90: causas e impacto sobre desigualdades 

regionais. In: MONTEIRO, C.A.(org). Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução 

do país e de suas doenças.2.ed São Paulo: Hucitec, NUPENS/USP, 2000. 

 

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Indicadores de Salud: elementos 

básicos para el análisis de la situación de salud. Boletín Epidemiológico. v.  22, n. 4, p. 1-5, 

2001. 

 

PAIM, J. S. Epidemiologia e planejamento: a recomposição das práticas epidemiológicas na 

gestão do SUS. Ciência & Saúde Coletiva, v. 8, n. 2, 2003. 

 

PINA, M.F. Conceitos básicos de Sistema de Informação Geográfica e Cartografia 

aplicados à saúde. Brasília: OPAS, 2000. 

 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 

1995. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE. Secretaria Municipal de Saúde e 

Promoção Social. 2006a. Disponível em: <http://www.pomerode.sc.gov.br/>. Acessado em 

15/02/2007. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE. Secretaria Municipal de Turismo. 2006b. 

Disponível em: <http://www.pomerode.sc.gov.br/>. Acessado em 15/02/2007. 

 



 98 

PRIETSCH, S. O. M. et al. Doença aguda das vias aéreas em menores de cinco anos: 

influência do ambiente doméstico e do tabagismo materno. Jornal de Pediatria, v. 75, n. 8, 

2002. 

 

PNUD. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.  Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

PRÓSPERO, E. N. S. Estudo epidemiológico do baixo peso ao nascer a partir da 

declaração de nascido vivo, município de Itajaí – SC. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado). 

Escola Paulista de Medicina. Universidade Federal de São Paulo. 

 

PUCCINI, R. F. et al. Saúde infantil: condições de vida e utilização de serviços de saúde em 

área da Região Metropolitana de São Paulo, 1996. Rev. Bras. Saúde matern. Infantil, v. 2, 

n. 2, 2002. 

 

RANGEL, R. C. T. Programa de humanização do pré-natal e nascimento: Avaliação do 

Processo e Resultado da Assistência. Itajaí, 2005. Dissertação (Mestrado, Programa de 

Mestrado Profissionalizante em Saúde e Gestão do Trabalho). Centro de Ciências da Saúde. 

Universidade do Vale do Itajaí. 

 

RIPSA. REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE . Indicadores 

básicos de saúde no Brasil; conceitos e aplicações. Brasília, 2002. 

 

ROUSSEAU, J. J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. 3 ed, São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Série Os Pensadores). 

 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 

 

SEF-SC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA. Relatório 

de Arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) no período de 

1995 – 2002. Disponível em: <http://www.sef.sc.gov.br>. Acesso em 13/03/2006. 

 



 99 

SES-SC. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA. Caderno de 

Informações do Pacto da Atenção Básica 2005. Disponível em: http://www.saude.sc.gov.br. 

Acesso em 13/03/2006. 

 

SENNA, M. C. M. Eqüidade e política de saúde: algumas reflexões sobre o Programa Saúde 

da Família. Cad. Saúde Pública, v. 18, suplemento, 2002. 

 

SILVA et al. Avaliação da qualidade dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos em 1997-1998. Rev. Saúde Pública, v. 35, n.6, p. 508-514, 2001. 

 

SILVA, J.B.; BARROS, M.B.A. Epidemiologia e desigualdade: notas sobre a teoria e a 

história. Rev. Panam Salud Publica, v. 12, n.6, p. 375-383, 2002. 

SOUZA, L. B.; SOUZA, R. K. T.; SCOCHI, M. J. Hipertensão Arterial e Saúde da Família: 

Atenção aos Portadores em Município de Pequeno Porte na Região Sul do Brasil. Arq. Bras. 

Cardiol., v. 87, n. 1, 2006. 

 

SONGSORE, J.; McGRANAHAN, G. Environment, wealth and health: towards an analysis 

of intra-urban differentials within the Greater Accra, Metropolitan Area, Ghana. 

Environment and Urbanization, v. 5, n. 10, 1993. 

 

STEPHENS, C. Healthy cities or unhealthy islands? The health and social implications of 

urban inequality Environment and Urbanization, v. 8, n. 2, 1996. 

  

STEPHENS, C et al. Urban equity and urban health: using existent data to understand 

inequalities in health an environment in Accra, Ghana and São Paulo, Brazil. Environment 

and Urbanization, v. 9, n. 1, 1997. 

 

TANAKA, O. Y., MELO, C. Introdução. In: Avaliação de Programas de Saúde do 

Adolescente: um modo de fazer, São Paulo: EDUSP, 2001. 

 

TEIXEIRA, C. F. Epidemiologia e planejamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 4, 

n. 2, 1999. 

 



 100 

TREVISAN, M. R. et al. Assistência pré-natal entre usuárias do Sistema Único de Saúde em 

Caxias do Sul. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 24, n. 5, jun. 2002. 

 

VASCONCELOS, C. M.; PASCHE, D. F. O Sistema Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. 

S. et al. Tratado de Saúde Coletiva, São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2006. 

 

VAUGHAN, J.P.; MORROW, R.H. Epidemiologia para Municípios: Manual para 

Gerenciamento dos Distritos Sanitários. São Paulo: HUCITEC, 1997. 

 

VÁZQUEZ, M. L. et al. Incidência e fatores de risco de diarréia e infecções respiratórias em 

comunidades urbanas de Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 15, n. 1, p. 163-171, 

1999. 

 

VIANA, S. M. et al. Medindo as Desigualdades em Saúde no Brasil: uma proposta de 

monitoramento. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, Instituto de Pesquisa 

Aplicada, 2001. 

 

VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da desigualdade.  

SãoPaulo : Hucitec, 1988.  

 

VIEGAS-PEREIRA, A. N. F. Aspectos sócio-demográficos e de saúde dos idosos com 

diabetes auto-referido: um estudo para o estado de Minas Gerais, 2003. Belo Horizonte, 

2003. Tese (Doutorado). CEDEPLAR, Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

VIEIRA DA SILVA, L. M. Conceitos, abordagens e estratégias para a avaliação em saúde. In: 

VIEIRA DA SILVA, L. M; HARTZ, Z. A. Avaliação em Saúde. Dos modelos teóricos à 

prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Salvador – Rio de Janeiro: Edufba – 

Fiocruz, 2005. 

 

 

 

 

 



 101 

 

ANEXOS 
ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

ANEXO 2: 
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4: 

Área 

PSF 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Decimal 

NABM 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Número Absoluto 

CMI 1 1 3 1 1 1 1 1 2 /1.000 

BPN 1 3 1 1 1 1 3 2 2 Percentual 

DDA 1 1 1 3 2 1 3 3 2 /1.000 

IRA 3 3 3 1 3 1 1 3 2 /1.000 

>=7CON 3 1 3 3 3 1 1 3 2 Percentual 

>=4CON 1 1 1 3 1 1 1 1 2 Percentual 

PPCE 1 1  3 1 3 1 3 3 2 Percentual 

INCC 1 3 1 1 1 1 3 3 2 /10.000 

INIAVC 1 1 1 1 1 1 1 3 2 /10.000 

INDM 1 3 1 1 2 3 1 1 2 Percentual 

 

Categorização dos Indicadores determinados para as categorias de Saúde da Criança, Saúde da Mulher e 

Controle da diabetes e Hipertensão, por área de PSF, Pomerode, 2005. 
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ANEXO 5: 
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ANEXO 6 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS  

 

 

Os abaixo assinados, pelo presente “Termo de Compromisso de Utilização de 

Dados”, em conformidade com a instrução Normativa nº 001/CEP/UNIVALI/2002, os 

autores do projeto de pesquisa intitulado: “DIFERENCIAIS INTRA-URBANOS DA 

ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE POMERODE – SC” a ser 

desenvolvido no período de agosto de 2006 até fevereiro de 2007, os dados serão coletados na 

Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Pomerode (SC), comprometem-se a 

utilizar os dados coletados nos sistemas de informações SIM, SIH – SUS, SINASC e SIAB no 

referido local, mantendo o anonimato dos sujeitos ou pacientes, bem como a 

confidencialidade dos dados utilizados, somente para fins deste projeto, destinado a 

elaboração da dissertação de mestrado e possível divulgação científica, através de Resumo ou 

Artigo a ser publicado em periódicos nacionais e internacionais. 

Informamos, também, que a instituição foi previamente consultada, concordando e 

propiciando as condições necessárias para a obtenção dos dados. 

Outrossim, comprometemo-nos a retornar os resultados da pesquisa à instituição, 

apresentando-os aos seus representantes legais. 

 

Itajaí (SC) 11 de dezembro de 2007. 

 

 

 

____________________________ 
Pesquisadora responsável 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Mestrando 

 

 


