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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro Estudante!

É com grande satisfação que elaboramos este livro, ele será o guia da disciplina 

que facilitará seu estudo na modalidade a distância. Você o terá como 

direcionador para o aprendizado em cada aula e, por meio dele, buscará mais 

conhecimento através de pesquisas na internet, em artigos e noticiários, ou 

seja, pelas mais variadas maneiras de adquirir conhecimento.

Seja perseverante nessa jornada, pois você adquirirá conhecimento e obterá 

novas ideias, projetos, que determinarão a melhora da qualidade de sua vida, 

de sua comunidade.

A partida já foi dada por nós para que você possa ser uma pessoa pensante, 

crítica e que, através da interdisciplinaridade, possa transcender os seus 

conhecimentos. Ao final da aprendizagem, faça a diferença. 

“Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire 
conhecimento.” ( Provérbios 3:13)

“Não desista de perseguir os seus sonhos.”

Seja bem-vindo à nossa disciplina.

Foi dada a largada...

Um grande abraço!

Professora-autora

 Ana Lúcia Corrêa 
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Apresentação da disciplina

Prezado estudante, neste livro você conhecerá um breve histórico do sistema 

de saúde brasileiro e o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), que é 

um profi ssional da área de saúde que atua dentro de sua própria comunidade, 

junto à Unidade de Saúde Familiar. O ACS está sempre em contato com as 

famílias de sua comunidade, facilitando o trabalho de toda a equipe de saúde.

O ACS tem como atribuição fazer uma pesquisa, chamada de mapeamento 

da área, no bairro para o qual foi escalado. Ele cadastra todas as famílias que 

fazem parte do local que lhe foi delegado para trabalhar e atualiza os dados 

mensalmente. Ele orienta adequadamente cada família no acesso aos serviços 

de saúde. Na realização da pesquisa, sonda todo o local, a fi m de procurar 

informações importantes, tais como: se existem áreas de risco, quantas pessoas 

moram na casa, se as pessoas trabalham ou estudam, dentre outros. Em outras 

palavras, os agentes realizam atividades necessárias e prioritárias de Atenção 

Básica de Saúde.

Os dados colhidos são organizados através de mapeamento e monitorados 

por fi chas diferenciadas, que demonstram levantamentos de planejamento 

e avaliações voltadas à saúde, às condições sanitárias. Os resultados desta 

pesquisa serão interpretados e analisados pelo gestor de saúde, que avaliará 

quais serão as medidas necessárias para a área determinada. Assim, voltam-se 

também para estratégias de avaliação, que sempre são realizadas a fi m de 

se tomar atitudes para melhorar as condições da comunidade em questão, 

garantindo um princípio constitucional do Estado, que é garantir ao cidadão 

o direito de receber atenção integral à saúde.
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Projeto instrucional

Disciplina: O Agente Comunitário de Saúde no Planejamento, Programação 

e Avaliação em Saúde (carga horária total: 60h).

Ementa: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB): conceito, fi nalidades, 

fl uxo, preenchimento dos formulários e análise dos dados. Técnicas de levanta-

mento das condições de vida e de saúde/doença da população. Condições de 

risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migrató-

rios, analfabetismo, nutrição, ausência ou insufi ciência de infraestrutura básica. 

Mapeamento sociopolítico e ambiental: fi nalidades e técnicas. Interpretação 

demográfi ca. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência; 

cadastramento familiar e territorial. 

Indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Indicadores de saúde. 

Estratégias de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas

Aula Objetivos Materiais
Carga Horária

(horas)

Aula 1 – Sistema de Informação da  
Atenção  Básica (SIAB)

Conhecer a evolução e o funcionamento do 
sistema de saúde do Brasil desde os anos 80.
Identifi car os instrumentos do Sistema de 
Informação de Atenção Básica no SUS.
Diferenciar as fi chas do SIAB.

Impresso 6 

Aula 2 – O Sistema de Informa-
ção da  Atenção  Básica e suas 
inclusões

Conhecer as novas inclusões do SIAB.
Identifi car a necessidade de encaminhar para 
tratamento as pessoas com transtorno mental 
e com disfunção na saúde bucal.

Impresso 6 

Aula 3 – Técnicas de levantamento 
das condições no planejamento de 
vida e de saúde da população.

Identifi car os setores que fazem parte do 
Sistema Nacional de Vigilância do Brasil.
Reconhecer as fi nalidades da vigilância em saúde.

Impresso 6 

AULA 4 – Condições de risco para 
a saúde no Brasil

Conhecer as condições de risco no Brasil.
Diferenciar os tipos de violência sofridos pelas 
vítimas.
Identifi car os impactos ocorridos pela falta de 
infraestrutura básica na saúde.

Impresso 6 

Aula 5 – Vigilância ambiental em 
saúde no Brasil

Identifi car os riscos biológicos.
Identifi car os riscos não biológicos.
Reconhecer os fatores que poluem a água.

Impresso 6 
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Aula Objetivos Materiais
Carga Horária

(horas)

Aula 6 – Mapeamento sociopolítico

Compreender como é feita a implementação 
da regionalização.
Distinguir as regiões intramunicipais, intraesta-
duais e fronteiriças.

Impresso 6 

Aula 7 – Indicadores de saúde 
Saber o conceito de saúde.
 Reconhecer os instrumentos operacionais de 
gestão dos indicadores de saúde.

Impresso 6 

Aula 8 – Indicadores de saúde: 
demográfi co, socioeconômico e 
epidemiológico. 

Saber diferenciar os indicadores de saúde.
Reconhecer os parâmetros mensurados de cada 
indicador de saúde.

Impresso 6 

Aula 9 – Indicadores de mortalidade, 
de recursos e  de cobertura

Identifi car os indicadores de mortalidade.
Identifi car os indicadores de recursos.
Identifi car os indicadores de cobertura.

Impresso 6 

Aula 10 – Avaliação em saúde

Reconhecer que a avaliação da saúde investe 
na melhoria da qualidade dos seus serviços 
com a fi nalidade de promover saúde.
Saber diferenciar as maneiras de avaliar a qua-
lidade de ações, serviços e práticas de saúde.

Impresso 6 
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e-Tec BrasilAula 1 – Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 17

Aula 1 – Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB)

Objetivos 

Conhecer a evolução e o funcionamento do sistema de saúde do 

Brasil nos anos 1980, 1990 em diante.

Identifi car os instrumentos do Sistema de Informação de Atenção 

Básica no SUS.

Diferenciar as fi chas do SIAB.

1.1 Uma volta ao sistema de saúde do 
Brasil nas décadas de 1980 e 1990

Você lembra como era o sistema de saúde no Brasil na década de 1980?

Quer saber? Vamos lá...

Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

No Brasil, na década de 1980, a saúde era muito restrita e precária, não havia 

programa de acompanhamento da saúde da população. Existia, nesse período, 

apenas ações de promoção à saúde mediante campanhas de vacinação para 

prevenir doenças e controle de endemias, apoiados pelos estados e municípios, 

com o objetivo de atingir toda a população brasileira.
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No entanto, a assistência à saúde, infelizmente, não era para toda população. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) autorizava alguns hospitais especia-

lizados para atender pacientes com determinadas doenças que julgavam ser 

importantes, tais como as das áreas de psiquiatria, tuberculose, juntamente 

com a ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP). 

Essa ação era denominada também de médico-hospitalar, e embora assistisse, 

tratasse de pessoas indigentes, essa assistência era feita nas condições de 

caridade ou de favor, pois elas não tinham nenhum direito nesse sistema. 

Assim, as pessoas menos favorecidas, que não tinham condições fi nanceiras de 

se tratar em hospitais particulares, também não conseguiam ter um acompa-

nhamento de sua saúde nos hospitais públicos, somente as que apresentavam 

casos muito graves ou eram portadoras de doenças infectocontagiosas, nas 

condições de favor.

O órgão do poder público responsável por essa área era designado de Instituto 

Nacional de Previdência Nacional (INPS), que passou a ser chamado de Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), caracterizado 

pela autarquia do Ministério da Previdência e Assistência Social. A esse respeito, 

o INAMPS desenvolveu um projeto que ampliou um pouco mais os atendimentos 

na saúde fazendo com que os trabalhadores com carteira assinada e seus 

dependentes pudessem ser atendidos em hospitais públicos. Desse modo, o 

trabalhador podia fazer um tratamento na rede pública e bem com os seus 

dependentes, como pais, fi lhos e esposa. Por conseguinte, a assistência à saúde 

ainda continuava restrita a um grupo de pessoas.

Podemos dizer, então, que um tratamento médico era visto por muitos como 

um “luxo” e não como uma necessidade de todos. A população brasileira 

estava separada por categorias, quais sejam: os que tinham condições em 

pagar pelos serviços, os que tinham direito à assistência do INAMPS e os que 

não tinham nenhum direito. 

No fi nal da década de 1980, o INAMPS começou a adquirir algumas medidas 

de cobertura universal de clientes, acabando com a exigência da carteira 

profi ssional dos segurados para atendimentos em hospitais próprios e conveniados 

da rede pública. Aqui podemos observar que a saúde começava a iniciar a 

universalização da saúde no Brasil, com o surgimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), pela Lei 8.080/90, que estabeleceu a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência, dentre outros princípios do 
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e-Tec BrasilAula 1 – Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 19

SUS. Nosso país iniciou, assim, um serviço público de saúde único e universal, 

acessível a todos os cidadãos brasileiros. 

Podemos dizer que o SUS é o único sistema que garante tratamentos gratuitos 

para toda a população, incluindo desde a atenção básica da saúde até aten-

dimentos ambulatoriais de alta complexidade, sendo considerado um dos 

maiores setores de saúde do mundo (SOUZA, 2002). 

Podemos dizer que nos dias de hoje todos os cidadãos brasileiros têm acesso a 

tratamentos de saúde com muito mais facilidade do que na década de 1980. 

Nesse sentido, as leis e propostas vigentes pelo SUS asseguram direitos e 

garantias para todo cidadão ter um tratamento digno, independentemente 

de sua classe social.

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

1. Quando começou a universalização da saúde no Brasil? 

2. Porque o SUS é considerado um dos maiores sistemas de saúde do mundo?
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1.2 Conhecendo o Sistema de Informação 
da Atenção à Saúde do Brasil

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde (SIAB) é um dos instrumentos 

de monitoramento das condições sanitárias da população que funciona como 

um banco de dados que agiliza o trabalho de toda a equipe de saúde, pois 

contém informações preciosas e precisas para toda a equipe. As informações 

obtidas são, por sua vez, processadas e analisadas para que medidas de solução 

de problemas, medidas preventivas, curativas, sejam tomadas. As medidas vão 

surgindo de acordo com os resultados obtidos pelas informações coletadas. 

O SIAB foi criado em 1998, com o objetivo de ampliar as informações básicas 

de atenção à saúde. Esse sistema é alimentado por informações que são 

coletadas nas residências pelos profi ssionais das equipes de estratégias de 

saúde da família e os Agentes Comunitários de Saúde - ACS. A fi nalidade do 

sistema é gerenciar os sistemas de saúde local, com base no levantamento da 

realidade socioeconômica, da saúde, de doença e mortalidade. 

Desse modo, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, médicos, 

enfermeiras, cirurgiões-dentistas e auxiliares geram dados consolidados pelas 

secretarias municipais, diretorias regionais e secretaria estadual. Após a coleta de 

dados, geram-se relatórios que são avaliados constantemente pelos serviços de 

saúde e suas ações, com o monitoramento das áreas geográfi cas defi nidas, tais 

como microárea territorial, que é delegada aos ACS entre 100 a 150 famílias e a 

área da equipe de saúde que é responsável por 1.000 famílias. Essa divisão tam-

bém pode ser realizada de forma a abranger um ou vários segmentos territoriais de 

um município, apenas um município, um estado, uma região e país (BRASIL,1998).
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Existem algumas peculiaridades para que o SIAB possa ser instalado em sua total 

capacidade em um município, são elas: a defi nição dos segmentos territoriais 

para fazer levantamento de áreas urbanas e ou rurais; a defi nição das áreas de 

abrangências de cada equipe e identifi cação do modelo utilizado na atenção 

à saúde, seja o Programa de Saúde da Família, seja o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, dentre outros; identifi cação da Unidade de Saúde 

em que a equipe está vinculada; defi nição de microáreas e cadastramento das 

famílias de cada microárea (BRASIL,1998).

1.3 Algumas defi nições e equipamento 
básico para o trabalho do ACS

Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa. 

O agente comunitário de saúde é um profi ssional capacitado que vai ao 

encontro das pessoas em suas residências. Ele inicia seu trabalho uniformizado, 

deixando à mostra seu crachá com sua identifi cação pessoal, profi ssional, uma 

prancheta e as fi chas do SIAB. Educadamente se apresenta, explica o motivo 

que o levou àquela residência, explica o objetivo do seu trabalho, a importância 

das perguntas e a precisão das respostas. 

Você já ouviu o ditado que diz: “A primeira impressão é a que fi ca”; ou “ trate 

as pessoas como você gostaria de ser tratado”? Sua primeira visita poderá 

causar uma boa ou uma má impressão, então, seja profi ssional, compreensivo, 

atencioso, paciente, dedicado a sua missão, lembre-se de que você é um 

estranho entrando em um espaço “sagrado”. Por meio dessa interação inicia-se 

o trabalho, de maneira segura, agradável e confi ante.
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Quanto aos instrumentos básicos utilizados na coleta de dados são: balança, 

para pesar as crianças em suas casas; cronômetro, para verifi car a frequência 

respiratória, se necessário; termômetro; fi ta métrica; material educativo e fi chas 

específi cas, que contêm termos que precisam ser compreendidos para que não 

ocorram equívocos em seu preenchimento (BRASIL, 2002). 

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Pare um pouco, pense e responda:

Visualize você chegando em uma residência para cadastrar as pessoas que 

moram ali. Agora, relate, como você fará isso?

Agora você começará a se familiarizar com os termos que fazem parte do 

cotidiano da equipe de saúde.

1.4 Conceitos básicos
FAMÍLIA: inclui todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas 

parentes ou não.

Fonte: The Noun Project. Adaptado por Carol Costa.
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DOMICÍLIO: é todo local que serve para abrigar as pessoas, alguns não são 

considerados casas, mas são utilizados como se fossem. Exemplo: carroça, 

gruta, tenda, embarcação.

Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

PERIDOMICÍLIO: é toda área próxima da casa juntamente com seus anexos. 

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

ANEXO: é um local próximo da casa que abriga animais ou serve como depósito. 

MICROÁREA: é um espaço geográfi co delimitado onde o agente comunitário 

de saúde irá atuar. 

ÁREA: é a junção de todas as microáreas e é administrada pela equipe de 

saúde composta por um supervisor e vários ACS dentro do mesmo espaço 

geográfi co. 

SEGMENTO TERRITORIAL é o espaço de total abrangência (seja de um 

determinado Distrito Sanitário seja de um município) e tem por fi nalidade 

analisar os dados espaciais de um município (BRASIL,1998).
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1.5 As Ferramentas do agente 
comunitário de saúde

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Para saber como se encontra a situação da comunidade, o agente comunitário 

de saúde sai pelas ruas a que ele foi designado e inicia sua investigação. Nela, 

o profi ssional sai em busca dos dados referentes às famílias de sua microárea, 

visita as moradias e preenche várias fi chas com a fi nalidade de investigar a real 

situação em que se encontra cada família. 

As fi chas utilizadas são validadas pelo Ministério da Saúde e são diferentes 

entre si, contendo dados como: cadastro das famílias; levantamento de dados 

socioeconômicos; levantamento sanitário. Elas são preenchidas no momento 

do cadastramento e são permanentemente atualizadas. Existem as que fazem 

parte do programa, como as fi chas de acompanhamento de grupos de risco e 

de problemas de saúde, as quais têm prioridades e são preenchidas todo mês 

quando são feitas as visitas domiciliares mensais. Outras fi chas são utilizadas 

como registro de atividades, procedimentos e notifi cações produzidas men-

salmente pelos profi ssionais das equipes de saúde. 

Os resultados, os dados gerados, são agregados e lançados em um pro-

grama informatizado, que são processados dando origem aos relatórios de 

indicadores do SIAB. Esses dados são os que foram totalmente analisados e 

avaliados, relativos ao histórico de cada família cadastrada, apresentando os 

indicadores demográfi cos e sociossanitários por microárea, área, segmento 

territorial na zona urbana, rural, município, estado e região. Esses resultados 

são analisados para melhorar a saúde, favorecendo o planejamento e a gestão 

local (BRASIL,1998). 
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Acesse o site abaixo para 
visualizar as fi chas do SIAB:
<http://dab.saude.gov.br/docs/
publicacoes/geral/manual_
siab2000.pdf>.
Veja o vídeo sobre agente 
comunitário de saúde:
<http://www.youtube.com/
watch?v=vPZ9q4sjxwQ>.
Para se atualizar sobre a 
situação de saúde no Brasil, 
acesse o site:
<http://tabnet.datasus.gov.
br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/
SIABSBR.DEF>.
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Além disso, o trabalho dos ACS faz o registro de pessoas que precisam de 

mais atenção, como as crianças, gestantes, desnutridos, idosos e portadores 

de doenças crônicas; bem como identifi ca a real condição de moradia, os 

serviços de água, esgoto, coleta de lixo. Esses profi ssionais registram também o 

acesso das crianças à escola, sua frequência nas aulas, informando ainda sobre 

alfabetizados e analfabetos e a situação fi nanceira das pessoas (BRASIL, 2002).

O SIAB apresenta alguns limites, como na realização de análises individua-

lizada de dados, por abranger só unidades básicas de saúde em que atuam 

Equipes de Saúde da Família e problemas tecnológicos do sistema informa-

tizado (BRASIL, 2009).

1.6 Um assunto, uma fi cha; outro 
assunto, outra fi cha

Fonte: Banco de imagens SXC.HU; Departamento de Atenção Básica. Adaptado por Carol Costa.

Aqui vamos identifi car e diferenciar as fi chas pela sua utilização no Programa 

Comunitário de Saúde (PACS), elas são preenchidas de acordo com o assunto 

determinado e nomeadas por “letras e números”, modelo determinado pelo 

Ministério da Saúde que as convencionou dessa maneira. 

Para realizar o cadastramento das famílias, na coleta de dados, utiliza-se a 

fi cha A. Quanto aos relatórios de consolidado anual das famílias cadastradas, 

fi cam nas fi chas A1, A2, A3 e A4, cada número apresenta o nível de agregação 

correspondente, ou seja, o número “1” indica a microárea; o “2” representa a 

área; o “3” representa o segmento; e o “4”, o município. Já o acompanhamento 

de gestantes é feito nas fi chas B-GES e o das crianças, no cartão da criança, 
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relatado na fi cha C. Em relação ao preenchimento do registro de atividades, 

procedimentos e notifi cações, é feito na fi cha D e os relatórios de situação de 

saúde e acompanhamento das famílias exposto nos relatórios SSA2 e SSA4. 

O acompanhamento dos hipertensos é feito na fi cha B-HA, dos diabéticos na 

fi cha B-DIA, os com tuberculose na fi cha B-TB e os portadores de hanseníase 

na fi cha HAN. Os relatórios de produção e marcadores para avaliação são 

colocados nas fi chas PM2 e PM4.

A fi cha “A” é a primeira a ser preenchida, nela há a identifi cação da família, 

o cadastro das pessoas que moram no mesmo teto e as condições sanitárias 

e informações adicionais.  Já as fi chas B-GES, B-HA, B-DIA, B-TB e B-HAN e C 

são para o acompanhamento e monitoramento das pessoas em sua própria 

residência. Todo mês os dados devem ser atualizados. 

No que diz respeito aos relatórios, o SSA2 é realizado de acordo com os dados 

das fi chas A, B, C e D referentes às microáreas de uma mesma área; já o SSA4 

é realizado de acordo com as informações das áreas cobertas pelos PACS e 

PSF do município; o PMA2, por sua vez, é realizado todo mês, assim como a 

produção de serviços e ocorrências de doenças por área. Por fi m, o relatório 

PMA4 é realizado mensalmente com os dados do relatório PMA2, somente 

nos municípios que não têm o sistema informatizado, somando as informações 

sobre a produção de serviços e a ocorrência de doenças. 

Resumo

No Brasil, na década de 1980, não havia programa de acompanhamento 

da saúde para a população, somente algumas especialidades médicas eram 

autorizadas pelo Ministério da Saúde. O que existia eram algumas ações de 

promoção à saúde, realizadas mediante campanhas de vacinação e controle de 

endemias. Mais tarde, o sistema de saúde passou para o INAMPS, permitindo 

que trabalhadores com carteira de trabalho assinada e seus dependentes 

pudessem utilizar hospitais públicos. Nos anos 1990, foi criado o SUS, que 

estabeleceu a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. O SIAB foi criado 1998 para ampliar as informações 

básicas de atenção à saúde, gerenciar os sistemas de saúde local fazendo 

um levantamento da realidade socioeconômica, da saúde, de doença e da 

mortalidade. Com os resultados obtidos, determinam-se ações para melhorar 

as condições encontradas. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados 

são relatórios e fi chas específi cas diferenciadas por assuntos e validadas pelo 

Ministério da Saúde.
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Atividade de aprendizagem

1. Numere as frases abaixo de acordo com a ordem dos acontecimentos no 

sistema de saúde na década de 1980.

( ) O SUS fo i criado nos anos 1990 trazendo a universalização da saúde.

( ) O INAMPS prestava atendimentos aos trabalhadores com carteira de traba-

lho assinada e também aos seus dependentes. 

( ) No início dos anos 1980, o INPS realizava campanhas de vacinação e con-

trole de endemias garantidos pelos municípios e estados.

2. No SIAB existem diferentes fi chas referentes às condições sanitárias da 

população, elas são descritas por letras e números. Identifi que para que 

tipo de condição as fi chas abaixo são utilizadas.

Ficha “A”: 

Ficha “B-GES”:

Ficha “C”: 

Ficha “D”:

Ficha “B-HAN”: 

3. O que é Sistema de Informação da Atenção à Saúde?
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Aula 2 – O Sistema de Informação da 
Atenção Básica e suas inclusões

Objetivos 

Conhecer as novas inclusões do SIAB.

Identifi car a necessidade de encaminhar para tratamento as pessoas 

com transtorno mental e com disfunção na saúde bucal.

2.1 Considerações na profi ssão do agente 
comunitário de saúde

Para iniciar esta aula, é preciso que você saiba como são utilizadas as fi chas do 

SIAB, descritas na Aula 1.

Para assumir o cargo de agente comunitário de saúde, é necessário que a 

pessoa resida no mínimo 2 anos na área em que irá atuar, que tenha maior 

idade e seja alfabetizado.

As atribuições competentes aos ACS foram descritas na Aula 1, mas vamos 

complementá-las nesta aula. Esse profi ssional faz o mapeamento da área 

de sua abrangência, cadastra as famílias, verifi ca situações que podem 

oferecer risco para as famílias, direciona as pessoas para os serviços de 

saúde, acompanha-as mensalmente, promove a saúde e atua na prevenção 

de doenças por meio de ações comunitárias. 

Além disso, o agente marca consultas, controla a medicação dos pacientes 

crônicos e, quando necessário, solicita a visita domiciliar do enfermeiro, do 

médico, e auxiliares. Geralmente a consulta em domicílio são para as pessoas 

acamadas, com difi culdade de locomoção (SANTOS, 2008).
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Fonte: Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

2.2 Saúde mental e saúde bucal
A saúde mental está incluída na nova versão do SIAB. O ACS, em sua jornada 

de trabalho, irá investigar, com base no preenchimento da fi cha, se existem 

pessoas com transtornos psíquicos nas casas visitadas. 

As pessoas com esse transtorno geralmente apresentam grave comprometimento 

psíquico, que pode estar relacionado com o álcool e/ou as drogas e também pode 

ser detectado em crianças e adolescentes. Achando alguma alteração psíquica, o 

agente encaminha a pessoa para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que 

presta serviços de saúde e é um referencial para o tratamento dessas pessoas. O 

CAPS acompanha o paciente e o reintegra à sociedade através do trabalho, do 

lazer, pois foi criado para substituir as internações em hospitais psiquiátricos. O 

CAPS realiza atendimento às pessoas de sua área de abrangência. 

A tabela a seguir nos mostra que, no fi nal do ano de 2011, o país obteve 

uma cobertura de 0,72 CAPS/100.000 habitantes. No momento, 11 estados 

apresentam uma cobertura acima da média nacional e 18 estados possuem 

no mínimo 1 CAPS 24h (III ou AD III). Cinco estados não possuem nenhum 

CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil ) e 1 estado não possui 

nenhum CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).
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Tabela 2.1: Centros de Atenção Psicossocial por tipo e UF e Indicador CAPS/100.000 
habitantes por UF

UF Pop CAP I CAP II CAP III CAPSi CAPad CAPad III TOTAL
Indicador 

CAPS/100.000 
hab

Acre 732793 1 1 2 0,27

Alagoas 3120922 38 6 1 2 47 0,90

Amapá 668689 1 2 3 0,45

Amazonas 3480937 7 4 1 12 0,26

Bahia 14021432 125 32 3 7 16 183 0,87

Ceará 8448055 48 29 3 6 17 103 0,95

Distrito Federal 2562963 1 2 1 3 7 0,25

Espírito Santo 3512672 7 8 1 3 19 0,44

Goiás 6004045 16 16 2 4 38 0,50

Maranhão 6569683 37 14 1 3 6 61 0,65

Mato Grosso 3033991 24 2 2 5 33 0,69

Mato Grosso 
do Sul

2449341 9 6 1 1 4 21 0,69

Minhas Gerais 19595309 86 44 10 12 21 173 0,69

Pará 7588978 24 15 2 2 6 49 0,50

Paraíba 3766834 39 8 3 8 8 66 1,27

Paraná 10439601 37 28 2 8 22 97 0,76

Pernambuco 8796032 28 19 2 7 12 1 69 0,64

Piauí 3119015 30 7 1 1 4 43 0,91

Rio de Janeiro 15993583 36 39 1 16 18 1 111 0,59

Rio Grande do 
Norte

3168133 15 11 1 2 7 36 0,92

Rio Grande 
do Sul

10695532 66 37 17 26 1 147 1,07

Rondônia 1560501 11 5 1 17 0,74

Roraima 451227 1 1 2 0,33

Santa Catarina 6249682 47 13 2 6 11 79 0,90

São Paulo 41252160 64 79 27 43 67 2 282 0,64

Sergipe 2068031 19 4 3 2 4 32 1,16

Tocantins 1383453 7 2 1 10 0,47

Brasil 190732694 822 431 63 149 272 1742 0,72
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A tabela abaixo demonstra os CAPS distribuídos pelo nosso país.

Fonte: Brasil (2011, p. 9). Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mentaldados10.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2013.
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Quais são as características das pessoas que necessitam de tratamento no 

Centro de Atenção Psicossocial? 

2.2.1  Saúde bucal: proteção e 
promoção da saúde

A saúde bucal conta com uma equipe capacitada que oferece as ações de 

promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação. As ações 

podem abranger apenas uma pessoa ou várias. 

Fonte: Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A equipe de saúde bucal realiza a visita domiciliar às pessoas acamadas e às 

que possuem difi culdade de locomoção, tendo por fi nalidade acompanhar e 

tratar os indivíduos, caso seja necessário.

A equipe de saúde bucal realiza suas atividades com os seguintes profi ssionais: 

cirurgião-dentista, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário 

e o ACS que os acompanha durante a visitação em domicílio (BRASIL, 2004).

Quais são as ações que a saúde bucal oferece para a população?
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2.3 Inclusões de especialidades no SIAB
O SIAB passa por constante avaliação para melhorar cada vez mais. A nova 

Política de Atenção Básica criou um Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) que avalia as três esferas do governo 

– a municipal, a estadual e a federal – e dá suporte fi nanceiro e técnico com a 

fi nalidade de melhorar esse sistema de saúde.

Após vários estudos, entendeu-se que o SIAB deveria abranger algumas áreas 

que não faziam parte dele. Para complementar o sistema, foram inclusas as 

áreas de saúde bucal e de saúde mental. Essas áreas não faziam parte no 

registro do SIAB. 

Se pararmos para pensar, ainda faltam especialidades a serem incluídas no 

sistema como, por exemplo, a Fisioterapia, que é uma ciência da saúde que 

estuda, diagnostica, trata e previne os distúrbios do movimento humano 

decorrentes de alterações de órgãos ou sistemas. Contamos que mediante 

uma avaliação de qualidade da saúde, futuramente essa profi ssão (assim como 

outras) estará inclusa no SIAB.

Para fazer a inclusão da saúde bucal e mental, o sistema de informação foi 

modifi cado. Tais mudanças são referentes à fi cha A (em relação ao Programa 

de Bolsa Família) e à fi cha de produção dos profi ssionais de saúde, como o 

médico, enfermeiro e o cirurgião dentista (BRASIL, 2011).

A seguir, estão as fi chas que foram incluídas no SIAB.
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Figura 2.1: Ficha A, frente. Cadastramento das famílias.
Fonte: Brasil (2011).
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Figura 2.2: Ficha A, verso. Cadastramento das famílias.
Fonte: Brasil (2011).
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No fi nal da fi cha A, há duas perguntas em que o ACS deverá escrever sim 

ou não e preencher o número do NIS (Número de Identifi cação Social) do 

responsável pela família. Nessa fi cha, consta uma pergunta sobre o Programa 

Bolsa Família, uma sobre a inscrição no CAD-Único e o número do NIS. Vamos 

falar um pouco sobre elas:

O Programa Bolsa Família foi criado pelo Governo Federal para apoiar as 

famílias pobres, garantindo a elas o direito à alimentação, saúde e educação. 

Para receber a bolsa, as famílias devem seguir alguns critérios, tais como: fazer 

o acompanhamento de sua saúde, de seus fi lhos e de gestantes, matricular 

fi lhos de menor idade na escola e mantê-los nela. Esse programa uniu os outros 

que já existiam em um só, como o Programa Auxílio Gás, o Bolsa Escola, o 

Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação, além de fazer a inclusão de famílias 

que não recebiam esses benefícios.

Para receber o Programa Bolsa Família, o responsável deverá se inscrever no 

Cadastro Único para Programas Sociais (CAD-Único), que é um instrumento de 

identifi cação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 

renda. Esse cadastro é muito importante, pois ajuda a identifi car questões 

referentes à renda, moradia, saúde e educação, demonstrando assim a 

realidade que caracteriza a pobreza em nosso país.

Ainda na fi cha A, no fi nal dela, consta o NIS do responsável, que pode ser 

composto pelo PIS (Programa de Integração Social) ou PASEP (Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor).

Na outra fi cha, está o Relatório de Produção e de Marcadores de Avaliação 

– Complementar (PMA2-Complementar). Nele, constam todos os dados 

obtidos no mês por área e os relatos dos atendimentos médicos, os do cirurgião 

dentista e os da saúde mental.
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Curiosidade:
O primeiro Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) do Brasil 
foi inaugurado em março de 
1986, na cidade de São Paulo: 
Centro de Atenção Psicossocial 
Professor Luiz da Rocha 
Cerqueira, conhecido como 
CAPS da Rua Itapeva (BRASIL, 
2004).
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Figura 2.3: Relatório de produção e de marcadores de avaliação – complementar
Fonte: Brasil (2011).

O que é necessário para se inscrever no Programa Bolsa Família?
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Resumo

Com base em estudos, os gestores de saúde chegaram à conclusão de que o SIAB 

deveria ser ampliado. Desse modo, foram incluídas as áreas de saúde bucal e de 

saúde mental. O sistema não mudou, apenas foi modifi cado para acrescentar 

alguns dados necessários por causa das inclusões. Quanto ao atendimento, na 

saúde mental são tratadas pessoas com algum tipo de transtorno psíquico ou que 

tenham envolvimento com drogas e álcool. Quando é detectada alguma alteração, 

o ACS encaminha a pessoa para o CAPS.

Atividade de aprendizagem 

1. O que é necessário para ser um agente comunitário de saúde e quais 

suas atribuições?

2. Quais são as especialidades que foram incluídas no SIAB?

3. Para onde o ACS encaminha pacientes com transtornos psicológicos?
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Bacteriologia: Estudo 
dos organismos unicelulares 
chamados bactérias. Algumas 
espécies de bactérias causam 
doenças graves, tais como 
a difteria e a febre tifoide, 
mas outras são úteis. Por 
exemplo, certas bactérias 
mantêm limpo o nosso meio 
ambiente ao ajudarem a 
decompor os organismos 
mortos. Fonte: <http://www.
dicionariodoaurelio.com/
Bacteriologia.html>. Acesso 
em: 5 fev. 2014.

e-Tec BrasilAula 3 – Técnicas de Levantamento das Condições no Planejamento 39

Aula 3 – Técnicas de Levantamento das 
Condições no Planejamento de 
vida e de saúde da população

Objetivos 

Identifi car os setores que fazem parte do Sistema Nacional de 

Vigilância do Brasil.

Reconhecer as fi nalidades da vigilância em saúde.

3.1 Introdução
Nesta aula serão apresentados a você os dados e informações que fazem parte 

do Sistema Nacional de Vigilância do Brasil. São eles: os dados ambientais, os 

socioeconômicos, os demográfi cos, os de morbidade, os de mortalidade, os de 

notifi cação de surtos e os de epidemias. As informações geradas pelos dados 

são decisivas, pois são analisadas pela equipe de saúde que planeja ações para 

melhorar as condições encontradas. 

Você se lembra que em 2009 nosso país sofreu com o surgimento de uma nova 

doença, a “gripe suína”? Na ocasião, as pessoas infectadas e as com suspeita 

da doença tinham de fi car isoladas nos hospitais para tratamento médico. Essa 

foi a decisão encontrada para conter a doença naquele momento (BRASIL, 

2009). No ano seguinte, o ministério da saúde começou uma campanha de 

vacinação como medida preventiva à doença. Veja a seguir como são impor-

tantes os indicadores de saúde e sua intervenção na prevenção, no controle e 

na erradicação de doenças.

3.2  Uma volta ao século XX na 
prevenção e controle de doenças

No século XX, a preocupação do Ministério da Saúde era voltada para a 

prevenção e para o controle de doenças. Pesquisadores trabalhavam em busca 

de soluções que pudessem minimizar as doenças e até mesmo erradicá-las. 

Nesse período, ocorreram importantes avanços no estudo relacionado com 

a bacteriologia, pois descobriram os ciclos epidemiológicos de doenças 

parasitárias e infecciosas. Ainda nessa época, iniciaram-se as campanhas 
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Quarentena: Isolamento 
de certas pessoas, lugares 

e animais que podem 
acarretar perigo de infecção. 

O período de quarentena 
depende do tempo necessário 

como proteção contra a 
propagação de uma doença 
determinada. Fonte: <http://

www.dicionariodoaurelio.com/
Quarentena.html>. Acesso em: 

5 fev. 2014.
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sanitárias com o objetivo de controlar as doenças que comprometiam a saúde 

e a economia. Nas campanhas, eram usados instrumentos que contribuíam 

para um diagnóstico correto e preciso dos casos encontrados, com a fi nalidade 

de combater vetores e tratar as doenças.

Figura 3.1: Microscópio
Fonte: <http://www.sxc.hu/assets/31/307142/microscope-1-473390-m.jpg>. Acesso em: 5 fev. 2014.

Na década de 1950, surgiu a vigilância epidemiológica, então, o setor passou 

a usar o nome de Vigilância Epidemiológica, uma expressão mais signifi cativa. 

Os seus integrantes, por sua vez, acompanhavam de perto a evolução das 

doenças transmissíveis e tentavam encontrar soluções para controlá-las. Nessa 

época, havia uma preocupação com a disseminação das doenças. Por isso, os 

profi ssionais acompanhavam os casos confi rmados das doenças transmissíveis, 

observavam os mais próximos dos infectados, os seus familiares e os casos sus-

peitos, depois tomavam medidas de isolamento ou quarentena do infectado 

ou de um grupo que pudesse apresentar risco para a população.

Figura 3.2: Micro-organismo causador da varíola
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/variola/imagens/variol22.jpg>. Acesso em: 5 fev. 2014.
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Na década de 1960, a vigilância passou por uma nova fase com a erradicação 

da varíola (campanha 1966-1973) em nosso país, que foi um importante marco 

da institucionalização das ações de vigilância. A partir daí, surgiram conceitos 

que se fi rmaram internacionalmente, a fi m de controlar, detectar precocemente 

casos de varíola para que não ocorresse a transmissão da doença. Assim, 

pelo desempenho das campanhas, pelas medidas preventivas e tratamentos 

farmacológicos, a varíola foi erradicada com sucesso mundialmente. 

Já no fi nal da década de 1960, o conceito de vigilância epidemiológica 

ampliou-se, permitindo, além das doenças, a inclusão de vários problemas 

referentes à saúde pública e ao acréscimo de algumas doenças como, por 

exemplo: as malformações congênitas, envenenamentos na infância, leucemias, 

abortos, acidentes, doenças profi ssionais, comportamentos como fatores de 

risco, riscos ambientais, dentre outros. Por conseguinte, o Ministério da Saúde 

instituiu, em 1975, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, especi-

fi cado na Lei nº 6.259/75 e no Decreto nº 78.231/76, tornando obrigatória a 

notifi cação de todas as doenças transmissíveis inclusas pela portaria.

Nesse sentido, o Sistema de Único de Saúde defi niu na Lei nº 8.080/90 que a 

vigilância epidemiológica é:

[...] um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a de-

tecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes 

e condicionantes de saúde individual ou coletiva com a fi nalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças 

ou agravos. (BRASIL, 2005, p. 20).

1. O que os profi ssionais da vigilância epidemiológica faziam para controlar 

as doenças?

2. Por que a erradicação da varíola foi um marco importante nas ações de 

vigilância no Brasil?

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   41Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   41 08/01/15   15:4108/01/15   15:41



O Agente Comunitário de Saúde no Planejamento, 

Programação e Avaliação em Saúdee-Tec Brasil 42

3.3 A importância da vigilância em saúde
A vigilância tem por fi nalidade orientar tecnicamente, em caráter permanente, a 

equipe de saúde que, por sua vez, é responsável pela decisão de execução das 

ações de controle de doenças, surtos e riscos eminentes, disponibilizando infor-

mações sempre atualizadas sobre a incidência dessas doenças e pré-disposição 

de fatores que persistem em uma determinada área geográfi ca ou na população.

O papel da vigilância é muito importante, pois com base em seus dados são 

realizados o planejamento, a organização, a operacionalização dos seus serviços 

e consequentemente a normatização das atividades técnicas correlatas, ou seja, o 

funcionamento é feito de maneira em que os dados são coletados, processados, 

analisados e interpretados. Após o processamento, são feitas recomendações 

cabíveis do controle da doença, promoções das ações de controle indicadas, 

avaliação da efi cácia das medidas adotadas e concretização das informações.

Quanto aos órgãos federal, estadual e municipal do sistema de saúde, englobam 

as funções de vigilância com graus variáveis. O município tem informação da 

situação da saúde local, porém as estratégias, as ações cabíveis são delegadas 

pelos órgãos nacional e estadual. Se o município tiver uma estrutura efi ciente 

pode proporcionar medidas de controle, pois os dados serão mais precisos, 

o que possibilita a compreensão da situação sanitária estadual e nacional, 

produzindo uma ação adequada para o governo.

Para o desenvolvimento do sistema, a prioridade é voltada para o fortalecimento 

dos sistemas de vigilância municipais com autonomia técnico-gerencial 

objetivando os problemas de saúde de sua localidade (BRASIL, 2005).

No Brasil, o monitoramento de vigilância é feito por setores específi cos, de 

acordo com o quadro encontrado, como por exemplo: na ocorrência de violências, 

a vigilância epidemiológica é realizada pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH/SUS), ambos gerenciados pelo Ministério da Saúde, constituindo 

importante ferramenta para o conhecimento das violências no país. 

Em 2006, o Ministério da Saúde implantou o Sistema de Vigilância de Violências 

e Acidentes (VIVA), com a fi nalidade de viabilizar a obtenção de dados e divul-

gação de informações sobre violências e acidentes, o que possibilitará conhecer 

a magnitude desses graves problemas de saúde pública, que se estrutura em 

dois componentes, que são: a vigilância contínua de violência doméstica, 

sexual, e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas – VIVA Contínuo; 

e a vigilância sentinela de violências e acidentes em emergências hospitalares. 
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3.4 Condições de risco social

Figura 3.3: Sociedade brasileira
Fonte: Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

Saúde e doença são processos históricos e sociais determinados pelo modo 

como cada sociedade vive, organiza-se e produz. As profundas transformações 

históricas e sociais que a sociedade brasileira vem atravessando ao longo das 

décadas têm levado a profundas mudanças no quadro epidemiológico, na 

produção e distribuição social dos problemas de saúde. 

Desse modo, as desigualdades e iniquidades regionais, urbanas e rurais, 

interurbanas e intrarrurais, os problemas de saúde, sua valoração social e 

gravidade também se distribuem desigualmente entre mulheres e homens, 

brancos, negros, amarelos e indígenas, pobres e ricos, jovens e velhos, seja 

pelas diferentes origens sociais, pela desigualdade de acesso às ações e serviços 

de saúde e demais políticas sociais (BRASIL, 2005).

3.5 Coleta de dados da vigilância sanitária

Figura 3.4: Coleta de dados
Fonte: Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   43Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   43 08/01/15   15:4108/01/15   15:41



O Agente Comunitário de Saúde no Planejamento, 

Programação e Avaliação em Saúdee-Tec Brasil 44

O cumprimento das funções de vigilância depende da disponibilidade de dados 

que sirvam de base para o processo de produção de informação para a ação.

A qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados 

gerados no local onde ocorre o evento sanitário (dado coletado). É também 

nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados e estruturados para 

se constituírem um poderoso instrumento, a informação, capaz de subsidiar um 

processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento 

das ações.

Em relação à coleta de dados, ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de 

saúde. Nesse caso, a força e o valor da informação (dado analisado) dependem 

da precisão com que o dado é gerado. Portanto, os responsáveis pela coleta 

devem ser preparados para aferir a qualidade do dado obtido. Tratando-se, 

por exemplo, da notifi cação de doenças transmissíveis, é fundamental a 

capacitação para o diagnóstico de casos e a realização de investigações 

epidemiológicas correspondentes.

Os dados demográfi cos, ambientais e socioeconômicos permitem quantifi car 

grupos populacionais com vistas à defi nição de denominadores para o cálculo 

de taxas. Dados sobre o número de habitantes, nascimentos e óbitos devem 

ser discriminados segundo características de sua distribuição por sexo, idade, 

situação do domicílio, escolaridade, ocupação, condições de saneamento etc.

Por isso, a disponibilidade de indicadores demográfi cos e socioeconômicos é 

primordial para a caracterização da dinâmica populacional e das condições 

gerais de vida, às quais vinculamos fatores condicionantes da doença ou agravo 

sob vigilância. Dados sobre aspectos climáticos e ecológicos também podem 

ser necessários para a compreensão do fenômeno analisado (BRASIL, 2009).

Qual é a importância da disponibilidade dos indicadores demográfi cos e 

socioeconômicos na saúde?
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Resumo

No século XX, os estudos eram voltados para a prevenção e para o controle 

de doenças. Nessa época, ocorreu a descoberta dos ciclos epidemiológicos 

de doenças parasitárias e infecciosas, iniciando-se as campanhas sanitárias. 

Com a erradicação da varíola, surgiram novos conceitos que se fi rmaram 

internacionalmente com a fi nalidade de controlar, detectar precocemente 

casos dessa doença para que não ocorresse a sua transmissão. Em nosso país, 

o monitoramento de vigilância é feito por setores específi cos, de acordo com 

cada caso. Para tanto, a vigilância faz as orientações técnicas continuamente 

para sua equipe, que é responsável pela execução das ações de controle de 

doenças, surtos e riscos eminentes, mantendo informações atualizadas sobre 

os fatos incidentes e de fatores que persistem em uma determinada área 

demográfi ca.

Atividade de aprendizagem

1. No século XX houve uma preocupação com a prevenção de doenças. 

Nesse período ocorreram importantes avanços na área da saúde, quais 

foram eles? 

2. Quando surgiu a vigilância epidemiológica e como era realizado este 

trabalho? 

3. Qual a importância da vigilância em saúde?
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Aula 4 – Condições de Risco para a 
Saúde no Brasil 

Objetivos

Conhecer as condições de risco no Brasil.

Diferenciar os tipos de violência sofridos pelas vítimas.

Identifi car os impactos ocorridos pela falta de infraestrutura básica 

na saúde.

4.1 Violência
Várias são as condições de risco para a saúde no Brasil, envolvendo atitudes 

físicas, psicológicas, alimentares que podem ser prejudiciais às pessoas de 

qualquer idade. A seguir, abordaremos os tipos de riscos. 

Para iniciar esta aula, é preciso entender como se faz o levantamento das 

condições de vida e saúde descritos na Aula 3 (Técnicas de Levantamento das 

Condições no Planejamento de vida e de saúde da população).

O tema violência é muito grande, assim, veremos conceitos que demonstram 

um ato violento e que expliquem o que realmente ocorreu com a vítima.

Figura 4.1: Homem ajudando uma criança
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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4.1.1 Tipos de violência
Negligência: é fazer de conta que não está acontecendo nada, é deixar de ajudar 

uma pessoa nas necessidades e cuidados básicos para o seu desenvolvimento 

físico, emocional e social. Ex.: Uma criança precisa de cuidados com higiene, 

alimentação, frequentar a escola. A privação ou omissão desses cuidados é 

visto como negligência. 

Abandono: é considerada uma forma extrema de negligência (BRASIL, 2004).

Violência psicológica: é fazer com que o indivíduo sofra tipos de rejeição, 

de desrespeito, de discriminação, de cobranças exageradas, de castigos e 

humilhações. É colocar em risco, menosprezar, ameaçar a autoestima, a 

identidade ou o desenvolvimento da pessoa, podendo ser caracterizado também 

de violência moral. O assédio moral já ocorre no trabalho em relações de poder 

entre patrão e empregado. É caracterizado por conduta abusiva por gesto, palavra, 

comportamento, atitude que se estende por sua repetição ou sistematização 

contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa.

Violência física: são atitudes violentas usando a força física com intenção 

agressiva, não acidental, visando ferir, lesar ou destruir a pessoa, podendo 

deixar ou não marcas evidentes no corpo. Ela pode se manifestar de várias 

formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, 

estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre outras.

Violência sexual: é toda atitude que obriga uma pessoa indefesa a realizar 

práticas sexuais, por meio de força física, infl uência psicológica, uso de armas 

ou drogas (Código Penal Brasileiro). Ex.: jogos sexuais, práticas eróticas, 

estupro, atentado violento ao pudor, sexo forçado no casamento, assédio 

sexual, pornografi a infantil etc.

Tráfi co de seres humanos: é o recrutamento, o transporte, a transferência, 

o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso 

da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 

abuso de autoridade, à situação de vulnerabilidade, à entrega ou aceitação 

de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa que 

tenha autoridade sobre outra para fi ns de exploração. Esta incluirá, no mínimo, 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, 

trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, 

servidão ou remoção de órgãos. 

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   48Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   48 08/01/15   15:4108/01/15   15:41



e-Tec BrasilAula 4 – Condições de Risco para a Saúde no Brasil 49

Violência patrimonial: geralmente ocorre na família. Implica no dano, na perda, 

na subtração, na destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, 

bens e valores. É a exploração ilegal de idosos, ou no uso não consentido por 

eles de seus recursos fi nanceiros e patrimoniais (BRASIL, 2009).

Tortura: é o ato de inibir uma pessoa por meio da violência ou grave ameaça, 

ocasionando sofrimento físico, mental, com objetivo de obter informação, 

declaração ou confi ssão da vítima ou de terceira pessoa; provocar ação ou 

omissão de natureza criminosa; ou em razão de discriminação racial ou 

religiosa. Aplicar violência em alguém sob sua guarda, poder ou autoridade.

Trabalho infantil: é requerer responsabilidades indevidas às crianças que vão 

inibi-las de viver plenamente sua infância e pré-adolescência e que, direta 

ou indiretamente, têm fundamentação econômica. Atividades realizadas de 

maneira obrigatória, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por 

vezes desqualifi cadas e que põem em risco o seu bem-estar físico, psíquico, 

social e moral, limitando o seu crescimento, desenvolvimento saudável e seguro. 

É proibido qualquer trabalho de menores de dezesseis anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. O trabalho do menor 

não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não 

permitam a frequência à escola.

Quais são os tipos de violência?
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4.2 Nutrição

Figura 4.2: Comida
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

A alimentação é um ato voluntário e consciente. Ela depende totalmente da von-

tade do indivíduo e é o homem quem escolhe o alimento para o seu consumo. 

A nutrição é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem 

controle, começa quando o alimento é levado à boca. Na infância, a alimentação 

adequada é fundamental para garantir o crescimento e o desenvolvimento 

normal da criança, mantendo, assim, a saúde. Isso é muito importante, prin-

cipalmente entre os pré-escolares, pois eles se constituem em um dos grupos 

populacionais que mais necessitam de atendimento, em função de estarem em 

intenso processo de crescimento e de serem vulneráveis às doenças.

Nesse sentido, as práticas alimentares no primeiro ano de vida são muito 

importantes na formação dos hábitos alimentares da criança. Nos primeiros 

seis meses, espera-se que a criança receba exclusivamente o leite materno ou 

retarde o máximo possível o consumo de novos alimentos. Não obstante, a 

alimentação saudável é muito importante em todas as fases da vida. 
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Óleos e gorduras
1-2 porções

Leite e produtos lácteos
3 porções Carnes e ovos

1-2 porções

Frutas
3-5 porções

Cereais, pães, tabérculos, raízes
5-9 porções

Hortaliças
4-5 porções

Leguminosas
1 porção

Açúcares
1-2 porções
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A inadequação da alimentação traz transtornos sérios, tais como: doenças, 

obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes dentre 

outras (BRASIL, 2007). 

Figura 4.3: Pirâmide Alimentar
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

1. Quais são os transtornos que podem surgir devido à má alimentação?

2. A alimentação adequada é primordial para a criança. Por quê?
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Pneumoconioses:
Nome genérico das doenças 

causadas pela presença de 
poeira ou partículas sólidas no 

aparelho respiratório. Fonte: 
<http://www.dicionario10.
com.br/pneumoconiose/>. 

Acesso em: 5 fev. 2014.
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4.3 Desemprego

Estudos mostram que o desemprego, o trabalho informal e a exclusão do 

mercado de trabalho estão associados a uma pior condição de saúde entre os 

adultos brasileiros, independentemente de características sociodemográfi cas 

como escolaridade, renda e região de residência.

O desemprego no Brasil tem sido relativamente pequeno, em grande medida, 

devido à crença de que a precariedade do emprego é um fator muito mais 

importante para explicar os altos graus de pobreza e desigualdade observados no 

país do que propriamente a falta de empregos. Em outras palavras, o problema 

de geração de empregos no Brasil parece estar muito menos relacionado com a 

quantidade de postos de trabalho gerados e muito mais com a qualidade desses.

A esses problemas se associam a deterioração das condições de trabalho e 

crescentes danos ambientais. Os acidentes de trabalho são um dos subprodutos 

dessas tendências, juntamente com uma grande carga de doenças profi ssionais 

e doenças relacionadas com o trabalho, cujas consequências contribuem para 

o agravamento dos problemas sociais que o país enfrenta.

Acompanhando as grandes diferenças no desenvolvimento social e econômico 

das diversas regiões do Brasil, as características da saúde dos trabalhadores e 

das lesões e doenças relacionadas com o trabalho mostram um padrão misto, 

caracterizando uma carga dupla de doenças. Verifi ca-se a presença de algumas 

doenças já controladas em países desenvolvidos, como a silicose e outras pneu-
moconioses, envenenamento por chumbo, ao lado de outras “novas” 

Figura 4.4: Procurando emprego
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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doenças relacionadas com o trabalho, como afecções musculoesqueléticas, 

como a síndrome do túnel do carpo, e outras; doenças dermatológicas causadas 

por compostos químicos, além dos sintomas e desordens mentais ligadas ao 

stress. A combinação de formas tradicionais e novas de organização do trabalho 

acaba por determinar altos níveis de exposição aos perigos químicos e físicos, 

tarefas repetitivas, excessivo uso de força, posturas inadequadas, exposição 

ao stress e fatores psicossociais, causando sofrimento e incapacidades tempo-

rárias e de longo prazo (BRASIL, 2008).

4.4 Processos migratórios

Figura 4.5: Malas
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Migração signifi ca deslocamento, mudança devido a um fator determinante. Na 

década de 1940 a 1960, com o êxodo rural, houve um deslocamento populacio-

nal em busca da urbanização a fi m de melhorar a condição social e econômica. 

A esse respeito, alguns fatores foram determinantes, quais sejam: ato voluntário 

ou assimetrias. O ato voluntário normalmente é condicionado por variáveis 

estritamente econômicas, ou bem mais amplifi cado, incorporando então 

dimensões outras da vida societária como a cultura, com suas representações, 

imaginário, valores e crenças.

Já as assimetrias são desigualdades salariais relativas aos espaços desenvolvidos e 

subdesenvolvidos que servem como motivadoras dos processos de deslocamento. 

O mercado de trabalho é um fator primário dos fl uxos populacionais; do 

desemprego e dos salários atrativos. Nesse cenário, as regiões subdesenvolvidas 

transformam-se em dispersoras e não absorvedoras de mão de obra. Por isso, 

seria signifi cativamente melhor a qualifi cação dos indivíduos, visto que aumentaria 

a probabilidade de sucesso no deslocamento.
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Os indicadores de saúde demonstram que nos dias de hoje a migração vem 

diminuindo em todo país (NEVES, 2003).

4.5 Analfabetismo

Figura 4.6: Alunos em sala de aula
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

O Brasil vem ganhando seu espaço na educação, estando o foco voltado para 

a criança, o jovem e o adulto. O direito à educação é de todos, mas por longas 

décadas o país sofria pelo alto índice de analfabetismo demonstrado pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). Além disso, sabe-se que 

a educação está ligada intimamente com o quadro socioeconômico. No século 

passado, por exemplo, muitas crianças e adolescentes nunca entraram em 

uma escola, pois tinham de contribuir para o sustento de suas famílias, uma 

vez que, infelizmente, faziam parte da renda da casa efetivamente em vez de 

estarem aprendendo a ler e escrever. 

No cenário atual, o governo brasileiro criou incentivos para que os pais deixem 

seus fi lhos na escola, um deles é o Bolsa Família, que ajuda milhões de famílias 

de renda fi nanceira, também criou condições para que sejam alfabetizados os 

jovens e adultos mediante a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desse modo, 

os dados demonstram que no Brasil o índice de analfabetismo vem diminuindo 

e que existem regiões que apresentam maiores números de analfabetos em 

relação a outras.
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Em 1946, o percentual de analfabetos em todo o território brasileiro era de 56%, 

caindo para 40% em 1960 e chegando a 13,6% em 2000. Nesse caso, o maior 

índice de analfabetismo vem da população da região Nordeste. Esses dados 

foram demonstrados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio em 2006. 

Quais são os incentivos que o governo criou para que os pais deixem seus fi lhos 

frequentarem a escola?

4.6 Infraestrutura básica

Figura 4.7: Infraestrutura Básica
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o saneamento básico 

deve disponibilizar instalações e serviços para a eliminação segura de urina e 

fezes, além da manutenção das condições de higiene por meio de um sistema 

de coleta de lixo e tratamento de água para o consumo humano.

No Brasil, a oferta inadequada de saneamento ainda causa grande impacto 

na saúde e no meio ambiente, contribuindo para a incidência e a prevalência 

de várias doenças, tais como: diarreia, febre tifoide, esquistossomose, malária, 

dengue, doença de chagas, verminoses, hepatite A, dentre outras. 

Nessa perspectiva, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) considera a falta 

de saneamento adequado um dos mais sérios problemas ambientais e sociais 

que afetam os municípios brasileiros, refl etindo no quadro epidemiológico com 

altos índices de mortalidade infantil e alta incidência de doenças.
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Além disso, existe uma discrepância entre a situação do saneamento básico 

em áreas rurais e urbanas. De acordo com o Censo Demográfi co do Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) de 2000, em áreas urbanas, 89,8% 

dos residentes dispunha de rede de distribuição de água e 72,1% contava com 

solução adequada para o destino do efl uente doméstico. Já nas regiões rurais 

os valores são de apenas 18,1% para o tratamento de água e 12,9% para o 

efl uente doméstico.

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio 

do Instituto Trata Brasil (NERI, 2007), aponta para o fato de que 53% da 

população brasileira ainda não teria acesso a um saneamento adequado. 

Devemos destacar dentro desse percentual que há desigualdades entre regiões 

e municípios pelo fator socioeconômico.

A FUNASA compõe o Programa “Mais Saúde: Direito de Todos”, e se insere 

no componente de Infraestrutura Social e Urbana do Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC do Governo Federal, a qual realiza intervenções com 

base em informações e indicadores epidemiológicos e de cobertura sanitária, 

benefi ciando áreas estratégicas do ponto de vista da saúde.

A falta de saneamento básico traz quais prejuízos à saúde?

4.7 Infância desprotegida

Figura 4.8: Criança doente
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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A legislação brasileira, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), reforça o compromisso pela promoção do bem-estar dos pequenos 

cidadãos. Responsabilidade esta que não é apenas da família, mas do Estado 

e da sociedade como um todo.

Desse modo, os cuidados com a saúde infantil estão entre as ações essenciais do 

Ministério da Saúde. Para tanto, os programas desenvolvidos buscam oferecer 

um atendimento médico mais humano e de melhor qualidade para as crianças.

Apesar dos avanços alcançados, os indicadores de saúde demonstram que 

ainda falta um longo caminho a percorrer para garantir às crianças brasileiras 

o direito integral à saúde, como assumido em nossas leis. Por isso, os índices 

de mortalidade infantil, embora bastante reduzidos na última década, ainda 

são altos. Na maioria dos casos, os óbitos poderiam ser evitados se as crianças 

fossem encaminhadas para um serviço de saúde qualifi cado, com uma equipe 

profi ssional preparada para atender com efi ciência e agilidade. Além disso, falta 

um esforço concentrado na organização da assistência à população infantil que 

contemple desde o primeiro atendimento, nas unidades básicas de saúde, até 

a atenção especializada dos casos mais graves, os quais exigem internação nas 

unidades de média e alta complexidade.

Para o Ministério da Saúde, a atenção de todos, cada qual dentro de sua missão 

profi ssional, deve estar voltada à criança, em toda e qualquer oportunidade 

que se apresente, seja na unidade de saúde, seja no domicílio, seja nos espaços 

coletivos, como creche, pré-escola e escola. Desse modo, ela pode se benefi ciar 

de um cuidado integral e multiprofi ssional, que dê conta de compreender 

todas as suas necessidades e direitos como indivíduo. Entende-se, portanto, 

que a responsabilidade de disponibilizar a atenção necessária em todos os níveis 

envolve: da promoção à saúde ao nível mais complexo de assistência e próprio 

da atenção à saúde aos demais setores que interagem com a saúde, a moradia, 

água tratada, educação, dentre outros fatores (BRASIL, 2004).
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Resumo

São várias as condições de riscos para a saúde e para o meio ambiente no Brasil. 

A violência é uma delas e se caracteriza por qualquer atitude violenta contra uma 

pessoa, seja ela física seja emocional. Nessa perspectiva, a alimentação saudável 

é muito importante para todas as pessoas, já a alimentação inadequada pode 

desencadear doenças como a obesidade, a hipertensão arterial, as doenças 

cardiovasculares e a diabetes, dentre outras. Além disso, o desemprego em 

nosso país está relacionado muito mais com saúde do que com a falta de local para 

trabalhar. Quanto aos processos migratórios e aos índices de analfabetismo, estão 

diminuindo em nosso país. No tocante ao saneamento básico, a precariedade 

causa impacto na saúde e no meio ambiente, contribuindo para o surgimento 

e a prevalência de várias doenças. 

Atividade de aprendizagem 

1. Qual a importância da vigilância em saúde?

2. Quais são os tipos de violência?

3. O que acontece na população que não tem infraestrutura básica?
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Aula 5 – Vigilância Ambiental em 
Saúde no Brasil 

Objetivos

Identifi car os riscos biológicos.

Identifi car os riscos não biológicos.

Reconhecer os fatores que poluem a água.

5.1  A Vigilância em Saúde e 
Mecanismos de Informação

Figura 5.1: Degradação do Meio Ambiente
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

A Vigilância Ambiental em Saúde engloba várias ações que levam à identifi cação, 

ao conhecimento de mudanças decorrentes do meio ambiente, que possam 

interferir na saúde humana, visando proporcionar medidas de prevenção e 

controle de fatores de risco ambientais relacionados com as doenças ou agravos 

à saúde. Para que haja agilidade em um plano de ação, é necessário que a informação 

chegue com rapidez e efi ciência no setor. Por isso, a vigilância ambiental em saúde 

conta com um sistema de informação que permite a produção de informações 

estatísticas que facilitam a interpretação dos dados com os demais sistemas, 

possibilitando a construção e identifi cação de indicadores de saúde ambiental.
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Nesse sentido, a vigilância dispõe de informações específi cas adquiridas dos 

sistemas de Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Fatores Bioló-

gicos; do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Contaminantes 

Ambientais; do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde Relacionado à 

Qualidade da Água de Consumo Humano (Siságua); do Sistema de Informação 

de Vigilância em Saúde Relacionado à Qualidade do Ar; do Sistema de Infor-

mação de Vigilância em Saúde Relacionado à Qualidade do Solo; do Sistema 

de Informação de Vigilância em Saúde Relacionado a Desastres Naturais; do 

Sistema de Informação de Vigilância em Saúde Relacionado a Acidentes com 

Produtos Perigosos; e de outros sistemas que se fi zerem necessários.

Quanto à ferramenta da vigilância, a principal é o georreferenciamento de 

dados, processo usado como referência dos registros do território em questão, 

o qual pode ser o bairro, o município, a localidade, dentre outros, contribuindo 

com a elaboração de mapas de risco capazes de auxiliar na tomada de decisão 

nas diversas instâncias do SUS.

Em relação ao funcionamento, à estrutura da vigilância, envolve os ministérios 

do Meio Ambiente, do Trabalho, das Relações Exteriores, da Educação e do 

Planejamento, entre outros órgãos e agências do Governo Federal.

No Sistema Único de Saúde, a estruturação da área da vigilância concentra-se 

nas secretarias estaduais de saúde e nas secretarias municipais de saúde, por 

meio da Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de 

Doenças (PPI-ECD) e de projetos estruturantes com apoio fi nanceiro do Projeto 

Vigisus e outras fontes de fi nanciamento que venham a ser identifi cadas. 

5.2 Controle dos Fatores 
de Risco Biológicos

Os riscos biológicos dividem-se em três áreas: os vetores e os hospedeiros e 

reservatórios e animais peçonhentos. A seguir, vamos compreender um pouco 

mais de cada um.

5.2.1 Vetores
A vigilância realiza o mapeamento das áreas que apresentam riscos em 

determinadas localidades utilizando a vigilância entomológica e suas relações 

com a vigilância epidemiológica no que diz respeito à incidência e prevalência 

de doenças e do impacto das ações de controle, interagindo também com 

a rede de laboratórios de saúde pública e a inter-relação com as ações de 
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saneamento, com a fi nalidade de controle e eliminação dos riscos. Os fatores de 

riscos biológicos estão relacionados com os vetores: Anopheles, Aedes aegypti, 
Culex, Flebótomos e Triatomíneos e os transmissores de doenças como a Malária, 

Febre Amarela, Dengue, Leishmanioses etc.

Figura 5.2: Aedes aegypti (Mosquito transmissor da dengue)
Fonte: <http://portal.fi ocruz.br/sites/portal.fi ocruz.br/fi les/imagemTopo/dengue.jpg>. Acesso em: 5 fev. 2014.

5.2.2 Hospedeiros e Reservatórios

Figura 5.3: Caramujo
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

Os ricos biológicos que se relacionam com os hospedeiros e reservatórios são os 

caramujos, os cães, os gatos, os morcegos, os roedores, os saguis, as raposas, 

os suínos, os bovinos e as aves e as doenças como a raiva, a leishmaniose, 

a leptospirose, a peste, a doença de Chagas, a sarna, a toxoplasmose e o 

hantavírus, dentre outras.
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5.2.3 Animais Peçonhentos

Figura 5.4: Escorpião amarelo (Tityus serrulatos)
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Disponível em: <http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.
pe.gov.br/fi les/uploads/2012/06/MG_3969_01.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Os animais peçonhentos são as serpentes, os escorpiões, as aranhas, as 

himenópteras e os lepidópteros, esses animais podem resultar em acidentes 

de interesse para a saúde pública.

1. Quais são as áreas que envolvem os riscos biológicos ?

2. Cite 5 doenças que são desenvolvidas por riscos biológicos relacionados 

com hospedeiros e reservatórios?

3. Quais são as áreas que envolvem os riscos biológicos ?

5.3 Fatores de Risco Não Biológicos
A vigilância ambiental dos fatores de riscos não biológicos divide-se em cinco 

áreas que são os contaminantes ambientais: a qualidade da água para consumo 

humano; a qualidade do ar; a qualidade do solo, incluindo os resíduos tóxicos 

e perigosos; e os desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Desse 

modo, a vigilância faz o mapeamento das áreas que determinam o risco e fi ca 

em vigília constante para minimizar os riscos de possíveis doenças.
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5.3.1 Contaminantes Ambientais

Figura 5.5: Poluição
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

São riscos ocorridos na atmosfera, em fontes hídricas ou no solo como, por 

exemplo, o risco de exposição humana ao benzeno, ao amianto, ao chumbo 

e ao mercúrio.

Nesse caso, a vigilância identifi ca a fonte de contaminação e modifi cações no 

meio ambiente que traz risco à saúde. Com base nos dados colhidos e nas 

informações epidemiológica e ambiental, a vigilância esquematiza o plano 

de ações de prevenção e de controle do risco de contaminação ou a sua 

eliminação.

Esse setor também identifi ca e cataloga o perfi l toxicológico dos fatores 

ambientais físicos e químicos de interesse à saúde pública. Devido ao grande 

número de novos produtos disponíveis para o consumo e economia humana, 

o setor atualizará constantemente o conhecimento dos efeitos desses produtos 

sobre a saúde humana.

Nesse cenário, o SUS tem por responsabilidade desenvolver indicadores de 

saúde e meio ambiente, elaborar e acompanhar as ações e metas de vigilância 

ambiental e acompanhar o desenvolvimento de tecnologias de remediação, 

descontaminação e recuperação ambiental.

1. O que se caracteriza por riscos contaminantes ambientais?

2. Qual é a responsabilidade do SUS quanto aos riscos contaminantes 

ambientais?
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5.3.2 Qualidade da Água para Consumo Humano

Figura 5.6: Filtro de barro
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

A vigilância da qualidade da água de consumo humano verifi ca áreas de risco 

em um determinado território por meio da água consumida pela população, 

seja pelo abastecimento de água realizada pelo município, seja pelas águas 

provenientes de poços, mananciais superfi ciais ou caminhões pipa, para avaliação 

das características de potabilidade, da qualidade e quantidade consumida, 

objetivando garantir a qualidade da água e evitando o surgimento de doenças 

advindas de patógenos ou contaminantes presentes nas fontes hídricas.

Quanto ao surgimento de risco à saúde decorrente da água consumida, é um 

fator que desencadeia relações com a vigilância epidemiológica, ao passar 

informações importantes da ocorrência do problema, como a incidência 

e prevalência das doenças e do impacto das medidas de monitoramento e 

controle utilizados, além da interação com a rede de laboratórios de saúde 

pública e a inter-relação com as ações de saneamento, visando ao controle ou 

à eliminação dos riscos, além de que algumas ações de controle poderão ser 

realizadas pelo setor saúde. 

Nesse caso, o setor responsável pela coordenação desse Sistema de Informação 

de Vigilância é o Siságua.

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   64Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   64 08/01/15   15:4208/01/15   15:42



e-Tec BrasilAula 5 – Vigilância Ambiental em Saúde no Brasil 65

5.3.2.1 Água e Saúde

Figura 5.7: Rio poluído
Fonte: L. Crespo. Disponível em: <http://teca.cecierj.edu.br/arquivo/imagem/28683_th_g.jpg>. Acesso em: 5 fev. 2014.

A água pode transmitir muitas doenças de várias maneiras, seja pela ingestão, 

seja pela falta dela, como doenças adquiridas por falta higiene ou pela dis-

tribuição da água no espaço físico, como em depósitos de água que podem 

dar condições de reprodução de vetores ou de doenças. A água pode ser um 

local de depósito de larvas de mosquitos que transmitem doenças, como 

o Aedes aegypti que transmite a dengue.

A água é um dos fatores primordiais para a saúde, a sua qualidade, a sua 

quantidade e sua regularidade de fornecimento são as causas que podem 

determinar as doenças no homem.

Descreva algumas maneiras que a água pode transmitir doenças.

5.3.2.2 O Sistema de Abastecimento de Água e Saúde
O sistema que abastece a água para a população tem por fi nalidade fornecer 

água potável, de boa qualidade, eliminando os riscos que a água pode oferecer 

à saúde além de melhorar a infraestrutura dos municípios (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, existem alguns fenômenos que são causadores da poluição da 

água, quais sejam: contaminação, assoreamento, eutrofi zação, acidifi cação e 

alterações hidrológicas.

Contaminação ocorre por meio da introdução de substâncias que fazem al-

terações que prejudicam o uso do ambiente aquático. As substâncias que mais 

contaminam são as de matéria orgânica que se originam nos esgotos domésticos 
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e nos resíduos industriais; as de organismos patogênicos que transmitem 

doenças, como as bactérias coliformes que se instalam no intestino dos seres 

humanos (esses organismos são predominantes no Brasil devido à situação 

precária sanitária em muitos centros urbanos). Além disso, há os compostos 

organossintéticos, que são sintetizados artifi cialmente, como os agrotóxicos, 

que causam danos irreparáveis à saúde. Os metais pesados, por sua vez, têm sua 

origem nos processamentos industriais, no uso de fertilizantes e de agrotóxicos. 

A água contaminada com alguns metais pesados é totalmente prejudicial à 

saúde das pessoas e dos animais que fazem uso dela.

Figura 5.8: Resíduos industriais despejado no rio
Fonte: Ilustrado por Carol Costa.

O assoreamento é visto como o aterro parcial de um corpo de água, levando 

à redução da profundidade e do volume da água. Geralmente o assoreamento 

pode ocorrer por movimentos de terra, como, por exemplo, a construção de 

rodovias, casas. Ao chover, o material utilizado é levado para a fonte de água 

mais próxima.

Figura 5.9: Assoreamento
Fonte: HelioVL. Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Ribeir%C3%A3o_Ipanema%2C_
Ipatinga_MG.JPG>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   66Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   66 08/01/15   15:4208/01/15   15:42



e-Tec BrasilAula 5 – Vigilância Ambiental em Saúde no Brasil 67

A eutrofi zação é um fenômeno que implica no crescimento excessivo de 

plantas aquáticas devido à presença de nitrogênio e fósforo em excesso. 

Geralmente esses nutrientes são provenientes dos esgotos domésticos e de 

criadouros de animais. Por isso, é muito importante o município fazer o 

tratamento do esgoto antes de descartá-lo nos rios.

Figura 5.10: Proliferação de algas
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

A eutrofi zação traz grandes prejuízos à saúde dos animais e das pessoas, visto 

que a água torna-se tóxica, com sabor e com odor. 

Acidifi cação. Quando se fala de acidez, fala-se em pH baixo. Nesse caso, a 

origem de valores baixos de pH podem estar na chuva ácida. Esse tipo de chuva 

ocorre devido à poluição da atmosfera por gases eliminados pelas indústrias 

formados por enxofre e nitrogênio, que se juntam com o vapor de água e 

formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico.

A alteração hidrológica geralmente se caracteriza pela retirada da água dos 

rios para utilizá-la na irrigação. Esse fator pode reduzir o volume água de modo 

que, em determinado período do ano, o rio seca ou reduz a água em níveis 

muitos baixos.

Cite alguns fenômenos que podem poluir a água.
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5.3.3 Qualidade do ar

Figura 5.11: Poluente do ar
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

Na qualidade do ar, a vigilância faz o mapeamento e cadastramento das 

importantes áreas de risco de poluição do ar. Caso seja necessário, é realizado 

o monitoramento da qualidade do ar na região, priorizando as substâncias 

químicas e os agentes físicos que trazem prejuízos à saúde humana.

5.3.4 Qualidade do solo
A importância da vigilância é cadastrar e mapear áreas de contaminação 

ambiental do solo e subsolo terrestre que apresentam risco à saúde humana, 

enfatizando os locais que contenham resíduos perigosos e tóxicos.

5.3.5 Desastres naturais e acidentes com 
produtos perigosos

Figura 5.12: Homem e criança na enchente. 
Fonte: Antonio Cruz/Agência Brasil. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/>. Acesso em: 23 abr. 2014.
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São prioridades para a vigilância os riscos decorrentes de desastres naturais, 

tais como as enchentes, as secas, os desmoronamentos, os incêndios em 

vegetações que podem trazer prejuízos à saúde.

Nos casos citados acima, o que ocorre é a junção das instituições que atuam 

em situações de emergência, para que façam o levantamento e análise da 

situação de risco encontrada.

Desse modo, situações que provocam descargas acidentais de substâncias que 

lesam a saúde humana ou meio ambiente estão incluídas nos acidentes com 

produtos perigosos. As ações nessa área são feitas por instituições que atuam 

na prevenção e na melhora das condições emergências.

Resumo

A Vigilância Ambiental em Saúde atua juntamente com vários setores, com a 

fi nalidade de prevenção e controle de doenças que prejudicam à saúde. A água 

pode transmitir doenças por meio de sua ingestão ou pela sua falta. Por isso, 

o sistema de abastecimento de água visa fornecer água potável à população, 

com a fi nalidade de eliminar os riscos à saúde. Nesse sentido, os riscos biológicos 

se dividem em vetores, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos. Já 

os riscos não biológicos se dividem em cinco áreas: a qualidade da água para 

consumo humano; a qualidade do ar; a qualidade do solo, incluindo os resíduos 

tóxicos e perigosos; e os desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. 

Os principais fenômenos causadores da poluição aquática são: contaminação, 

assoreamento, eutrofi zação, acidifi cação e alterações hidrológicas.

Atividades de Aprendizagem

1. Descreva os riscos biológicos.

2. Cite os riscos não biológicos.

3. Como ocorre a eutrofi zação?
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Regionalização
Transferência de competências 
do poder central às regiões de 
um país. Fonte: <http://www.
dicionariodoaurelio.com/
Regionalizacao.html>. Acesso 
em: 6 fev. 2014.
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Aula 6 – Mapeamento Sociopolítico 

Objetivos 

Compreender como é feita a implementação da regionalização.

Distinguir as regiões intramunicipais, intraestaduais e fronteiriças.

6.1 Regionalização na Saúde no Brasil
Nesta aula, veremos como é feita a regionalização no nosso país. Pela 

constituição, o município, o estado e a esfera federal possuem autonomia, 

descentralizando os serviços de saúde para agilizarem os tratamentos de 

saúde oferecidos à população. 

Em nosso país, a regionalização da saúde pode ser vista na Constituição de 

1988 e reforçada na Lei Orgânica da Saúde 8080/90. A partir daí, o SUS 

vem consolidando o assunto. Nessa perspectiva, a Constituição apresenta 

autonomia às esferas municipal, estadual e federal, descentralizando a política 

e a administração dessas unidades de governo, fazendo com que o município 

tenha gestores da federação com autonomia similar aos dos estados e da 

União. Desse modo, a descentralização faz com que as atribuições de saúde 

sejam “distribuídas” dos órgãos centrais para os órgãos locais ou para pessoas 

físicas ou jurídicas. Com ela, os usuários do SUS são tratados no município em 

que residem, assim não precisam se deslocar para um local distante de onde 

vivem para realizar os tratamentos de saúde.

A regionalização deve garantir o acesso, a resolutividade, a qualidade à saúde, 

e a integralidade aos cuidados à saúde, tais como: promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação. Seu objetivo é o de garantir o direito da população 

à saúde, de diminuir as desigualdades sociais e territoriais por meio da 

identifi cação e reconhecimento de cada região além de oferecer o serviço de 

saúde mais próximo de sua residência.
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6.2 Mapeamento Sociopolítico

Figura 6.1: Mapa do Brasil
Fonte: Banco de imagens SEDIS/UFRN.

Para implementar a regionalização, é necessário um estudo sobre o que é 

proposto no Plano Diretor de Regionalização, avaliando as necessidades de 

mudanças, os acertos a serem feitos, a identifi cação das interações regionais 

entre serviços e ações de saúde já existentes e as que serão criadas. 

Nesse cenário, quem identifi ca as regiões de saúde são gestores, que procuram 

buscar sempre um olhar diferenciado, de modo que coloque cada município 

no formato de regionalização que lhe seja mais efetivo. Para isso, os gestores 

devem seguir alguns critérios que passaremos a apresentar agora. 

As identidades e características regionais são diversas, por isso é necessário 

que haja fl exibilidade no processo de confi guração do desenho regional da 

saúde. Assim, os municípios com muitos habitantes, com grande extensão 

territorial, possuem os Distritos de Saúde, que podem ser reconhecidos como 

intramunicipais. Dentre os territórios brasileiros, os que fazem fronteiras com 

países latino-americanos são de aproximadamente 447 municípios em 11 

estados que podem, inclusive, constituir regiões bi ou trinacionais. Por isso, 

a identifi cação das regiões de saúde fronteiriças conta com o envolvimento 

direto do Ministério da Saúde, para fazer a articulação dos sistemas locais de 

saúde, ações e decisões diplomáticas e legais. 
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Além disso, o nível assistencial que delimita a região de saúde deve atender 

os critérios que propiciem resolutividade ao território, que supre a atenção 

básica e parte da média complexidade. Caso esse nível de sufi ciência ainda não 

tenha se estabelecido na região, deve ser elaborada uma estratégia para o seu 

alcance, pois é uma visão do planejamento regional realizado pelo Colegiado 

Gestor Regional e dos Planos de Saúde dos estados e dos municípios que 

compõem a região. 

Para tanto, os investimentos necessários precisam estar expressos e ser acom-

panhados por um cronograma no Plano Diretor de Investimento do estado. 

Desse modo, a média complexidade na região ou na macrorregião de saúde 

deve ser pactuado na Comissão Intergestores Bipartite, tendo em vista a 

realidade da região e do estado. Todo planejamento regional deve considerar 

parâmetros de incorporação tecnológica compatível economicamente e com 

equidade no acesso. Nesse sentido, a identifi cação e a organização dos espaços 

regionais devem favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e 

fortalecer o controle social. (BRASIL, 2006).

Figura 6.2: Estrada que liga as regiões
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://teca.cecierj.edu.br/arquivo/imagem/31175_th_g.jpg>. 
Acesso em: 06 fev. 2014.

Média complexidade: a média complexidade ambulatorial é composta por 

ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde 

da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande 

a disponibilidade de profi ssionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. (BRASIL, 2007).
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6.3 Regiões de Saúde
As regiões de saúde são pedaços territoriais dentro de espaços geográfi cos 

contínuos. Sendo assim, é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais 

identifi car esses espaços geográfi cos. É necessário também que existam iden-

tidades culturais, econômicas e sociais, redes de comunicação, infraestrutura, 

transportes e saúde. 

Nessas regiões, as ações e os serviços devem ser organizados com o objetivo 

de atender as demandas das populações dos municípios a elas vinculados, 

garantindo o acesso, a equidade e a integralidade do cuidado com a saúde 

local. Também, deve estar garantido o desenvolvimento da atenção básica da 

assistência e parte da média complexidade, assim como as ações básicas de 

vigilância em saúde. 

As regiões de saúde, por sua vez, podem assumir diferentes desenhos, desde 

que adequados às diversidades locais. A delimitação das regiões de saúde 

não pode ser vista, portanto, como um processo meramente administrativo. 

Para que seja efi caz deve levar em conta todos os fatores envolvidos, a fi m de 

desenvolver e manter uma regionalização efetiva (BRASIL, 2006).

Figura 6.3: Cidade
Fonte: <http://teca.cecierj.edu.br/arquivo/imagem/50778_th_g.jpg>. Acesso em: 6 fev. 2014.
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Alta complexidade 
Conjunto de procedimentos 
que, no contexto do SUS, 
envolve alta tecnologia e alto 
custo, objetivando propiciar à 
população o acesso a serviços 
qualifi cados, integrando-os aos 
demais níveis de atenção à 
saúde (BRASIL, 2007).
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6.4 Áreas de Abrangência e 
Territorial em Saúde

Nesta aula, os itens a seguir, você vai entender que as áreas de abrangência em 

saúde são organizadas em regiões que são distribuídas em territórios que oferecem 

à população vários tipos de ações em saúde, completando a atenção à saúde.

6.4.1 Macrorregiões
São arranjos territoriais que agregam mais de uma região de saúde, de qualquer 

modalidade, com o objetivo de que elas organizem, entre si, ações e serviços 

de média e alta complexidade, complementando, desse modo, a atenção 

à saúde das populações desses territórios. Nessa perspectiva, a identifi cação 

das macrorregiões de saúde deve considerar os critérios de acessibilidade entre 

as regiões agregadas e seus desenhos precisam constar do Plano Diretor de 

Regionalização do estado envolvido (BRASIL, 2006).

Figura 6.4: Unidades de Saúde de média e alta complexidade
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://teca.cecierj.edu.br/arquivo/animacao/33637_th_p.jpg>. Acesso 
em: 6 fev. 2014.

6.4.2 Regiões Intramunicipais
As regiões intramunicipais estão dentro de um mesmo município de grande 

extensão territorial e densidade populacional. A gestão geralmente obtém 

estrutura por meio da constituição de distritos de saúde, que podem ser 

agrupados nas regiões de saúde, de acordo com os critérios pactuados para 

a identifi cação e organização das demais regiões de saúde. Dentro de um 

mesmo município, podem ser organizadas várias regiões de saúde compostas 

por tantos distritos de saúde quantos convier ao atendimento das demandas 

do território. Todas devem ser consideradas no Plano Diretor de Regionalização 

de seus respectivos estados (BRASIL, 2006).
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6.4.3 Regiões Intraestaduais
As regiões intraestaduais são compostas por municípios territorialmente con-

tíguos e pertencentes a um mesmo estado, sendo a situação mais comum na 

organização das regiões de saúde.

Figura 6.5: Regionalização
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://teca.cecierj.edu.br/arquivo/animacao/41057_th_p.jpg>. 
Acesso em: 6 fev. 2014.

6.4.4 Regiões Interestaduais
As regiões interestaduais são formadas pelos municípios territorialmente 

próximos que pertencem a estados diferentes, podendo ser dois ou mais. 

Geralmente essa situação é comum em áreas que se localizam entre os limites 

dos territórios estaduais. Quanto ao desenho dessas regiões de saúde, deve 

ser o que melhor responder às necessidades de saúde locais. Além disso, elas 

devem constar do Plano Diretor de Regionalização dos estados envolvidos. Isso 

quer dizer que uma mesma região de saúde interestadual fará parte de mais 

de um Plano Diretor de Regionalização (BRASIL, 2006).

Figura 6.6: Divisão dos territórios brasileiros
Fonte: Banco de imagens SEDIS/UFRN.
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6.4.5 Regiões Fronteiriças
São formadas por municípios territorialmente próximos que pertencem a um ou 

mais estado e um ou mais país vizinho. Nessas regiões, os municípios, o estado 

e a União devem participar da instituição da região de saúde em parceria com 

os gestores dos países envolvidos, objetivando alcançar o modelo que melhor 

atenda as características e necessidades locais. Deve estar ainda contemplada 

no Plano Diretor de Regionalização dos estados envolvidos (BRASIL, 2006).

Figura 6.7: Mapa mundi (Regiões fronteiriças)
Fonte: Banco de imagens SEDIS/UFRN.

Diferencie as regiões Intramunicipais das Intraestaduais. As Interestaduais 

das Fronteiriças.

6.5 Interpretação Demográfi ca
A regionalização da saúde no Brasil é realizada por meio de estudos feitos 

pelas equipes de gestores em saúde que iniciam o trabalho para a organização 

de uma ou mais região de saúde seguindo os critérios do Plano Diretor de 

Regionalização.
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6.5.1 Reconhecimento das Regiões de Saúde

Figura 6.8: Comissão Intergestores do SUS
Fonte: Erasmo Salomão - ASCOM/Ministério da Saúde. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
deed.pt_BR> Acesso em: 15 mai. 2014. Adaptado por Carol Costa..

Quanto ao reconhecimento, deve ser feito pelo colegiado do SUS, pelas Co-

missões Intergestores Bipartites e Comissão Intergestores Tripartite, atendendo 

os critérios do Plano Diretor de Regionalização. Nas regiões intramunicipais, 

o gestor de saúde municipal identifi ca e informa à Comissão Intergestores 
Bipartite sobre a organização de uma ou mais região de saúde, envolvendo 

mais de um distrito sanitário dentro de seu território municipal.  Nessa situação, 

a Comissão Intergestores Bipartite faz o reconhecimento e informa à Comissão 

Intergestores Tripartite e ao Ministério da Saúde sobre a constituição da região 

de saúde intramunicipal, para fi ns de acompanhamento. 

Já nas regiões intraestaduais, os gestores municipais e o gestor estadual identi-

fi cam a região de saúde situada nos limites geográfi cos de um único estado e 

formam seu Colegiado de Gestão Regional, que passa a informação sobre sua 

criação à Comissão Intergestores Bipartite, que também a reconhece e relata 

o fato à Comissão Intergestores Tripartite e ao Ministério da Saúde, para que 

façam o acompanhamento. 

Nas regiões interestaduais, os gestores dos municípios situados em dois ou 

mais estados identifi cam a região de saúde e formam seu Colegiado de Gestão 

Regional. Este, por sua vez, informa às respectivas Comissões Intergestores 
Bipartites dos estados envolvidos sobre a organização da nova Região de 

Saúde Interestadual, e faz a comunicação da nova região para a Comissão 
Intergestores Tripartite e ao Ministério da Saúde, que faz o acompanhamento. 

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   78Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   78 08/01/15   15:4208/01/15   15:42



e-Tec BrasilAula 6 – Mapeamento Sociopolítico 79

Nas regiões de saúde fronteiriças, os gestores de municípios, de estado, situados 

na fronteira com outros países, junto com o gestor federal identifi cam a região 

de saúde e formam seu Colegiado de Gestão Regional e passam a informação 

para as Comissões Intergestores Bipartites e Intergestores Tripartite para que 

ambas reconheçam e informem ao Ministério da Saúde para que este faça o 

acompanhamento da nova região de saúde fronteiriça (BRASIL, 2006).

6.5.2 Responsabilidades dos municípios
Os municípios assumem responsabilidades que devem ser cumpridas por todos, 

enquanto que outras devem ser seguidas entre os municípios de acordo com 

as complexidades das redes de serviços localizadas nos territórios municipais, 

de forma a garantir o cumprimento das responsabilidades sanitárias locais. 

Nesse cenário, são responsabilidades dos municípios: Cooperar para a constitui-

ção e o encorajamento do processo de regionalização solidária e cooperativa, 

assumir os compromissos pactuados; participar da constituição da regionalização, 

cooperando com os recursos humanos, tecnológicos e fi nanceiros; participar dos 

Colegiados de Gestão Regional, cumprir com as obrigações técnicas e fi nanceiras; 

participar dos projetos prioritários das regiões de saúde (BRASIL, 2006).

6.5.3 Responsabilidades dos Estados
As responsabilidades dos estados são as mesmas dos municípios. Além disso, 

coordena a regionalização em seu território, propondo e pactuando diretrizes e 

normas gerais sobre a regionalização, observando as normas vigentes; coordena 

o processo de organização, reconhecimento e atualização das regiões de saúde, 

conformando o Plano Diretor de Regionalização; participa da constituição da 

regionalização, disponibilizando de forma cooperativa os recursos humanos, 

tecnológicos e fi nanceiros necessários à regionalização, conforme a pactuação 

estabelecida; apoia técnica e fi nanceiramente as regiões de saúde, promovendo 

a equidade inter-regional; participar dos Colegiados de Gestão Regional, cum-

prindo suas obrigações técnicas e fi nanceiras; participa dos projetos prioritários 

das regiões de saúde, conforme defi nido no Plano Estadual de Saúde, no 

planejamento regional, no Plano Diretor de Regionalização e no Plano Diretor 

de Investimento (BRASIL, 2006).

6.5.4 Responsabilidades do Distrito Federal
O Distrito Federal tem as mesmas responsabilidades do estado, promovendo 

a equidade inter-regional, além de participar dos projetos prioritários das 

regiões de saúde, conforme defi nido no Plano de Saúde do Distrito Federal, 

no planejamento regional, no Plano Diretor de Regionalização e no Plano 
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Diretor de Investimento; propor e pactuar diretrizes e normas gerais sobre a 

regionalização, observando as normas vigentes e participando da sua consti-

tuição; disponibilizar, de forma cooperativa, os recursos humanos, tecnológicos 

e fi nanceiros disponíveis, conforme pactuação estabelecida (BRASIL, 2006).

6.5.5 Responsabilidades da União
A União assume os compromissos pactuados; coordena o processo de 

regionalização em âmbito nacional, propõe e pactua diretrizes e normas 

gerais, observando as normas vigentes; coopera com as regiões de saúde na 

área técnica e fi nanceira por meio dos estados e municípios, dando prioridade 

às regiões mais instáveis, promovendo a equidade inter-regional e interestadual; 

reforça a constituição da regionalização cooperando com os recursos humanos, 

tecnológicos e fi nanceiros, conforme pactuação estabelecida além de estimular 

a constituição das regiões de saúde fronteiriças, participando do funcionamento 

de seus Colegiados de Gestão Regional (BRASIL, 2006).

6.5.6 Territorialização

Figura 6.9: Identifi cação do território
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

A apropriação dos espaços locais é determinante na adequação das práticas 

sanitárias às reais necessidades de saúde da população, exigindo dos gestores 

esforços e priorizações na identifi cação dos desenhos já existentes, que devem 

ser trabalhados respeitando-se as situações regionais e suas peculiaridades. 

A territorialização consiste no reconhecimento e na apropriação, pelos gestores, 

dos espaços locais e das relações da população com eles, expressos por meio 

dos dados demográfi cos e epidemiológicos, pelos equipamentos sociais exis-

tentes, tais como: associações, igrejas, escolas, creches etc., pelas dinâmicas 
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das redes de transporte e de comunicação, pelos fl uxos assistenciais seguidos 

pela população, pelos discursos das lideranças locais e por outros dados que 

se mostrem relevantes para a intervenção no processo saúde/doença, como o 

próprio contexto histórico e cultural da região (BRASIL, 2006).

6.6 Área e Microárea
A microárea é o espaço geográfi co delimitado onde residem cerca de 400 

a 750 pessoas e corresponde à área de atuação de um agente comunitário 

de saúde (BRASIL, 1998). A área é o conjunto de microáreas sob a respon-

sabilidade de uma equipe de saúde da família, onde residem 2.400 a 4.500 

pessoas. Assim, a composição da equipe de saúde e as coberturas assistenciais 

variam de acordo com o modelo de atenção adotado e a área pode assumir 

diversas confi gurações: no Programa de Agentes Comunitários de Saúde a 

área signifi ca o conjunto de microáreas cobertas por uma equipe, que contém 

1 supervisor e no máximo 30 agentes comunitários de saúde, dentro de um 

mesmo segmento territorial (BRASIL, 2006).

Qual a diferença da área para a microárea?

Resumo

Para realizar a implementação da regionalização, são necessários estudos 

propostos no Plano Diretor de Regionalização pelos gestores responsáveis. 

Quanto às características regionais, são diversas, por isso, é preciso de ter 

fl exibilidade no processo de regionalização, visto que os municípios grandes 

possuem Distritos de Saúde. Nesse sentido, a regionalização deve garantir o 

acesso, a resolutividade, a qualidade à saúde, e a integralidade dos cuidados 

à saúde, tais como: promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, a fi m de 

sustentar o direito da população à saúde, de diminuir as desigualdades sociais 

e territoriais através da identifi cação e do reconhecimento de cada região além 

de oferecer o serviço de saúde mais próximo de sua residência.
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Atividades de Aprendizagem

1. Qual o benefício que a descentralização traz para os usuários do SUS?

2. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:

( 1 ) Regiões Intramunicipais 

( 2 ) Regiões Intraestaduais 

( 3 ) Regiões Interestaduais 

( 4 ) Regiões Fronteiriças

a) ( ) São formadas pelos municípios territorialmente próximos que per-

tencem a estados diferentes.

b) ( ) São formadas por municípios territorialmente próximos que perten-

cem a um ou mais estado e um ou mais país vizinho. 

c) ( ) São compostas por municípios territorialmente contíguos e perten-

centes a um mesmo estado.

d) ( ) Estão dentro de um mesmo município de grande extensão territorial 

e densidade populacional. 

3. Complete:

a) A         é o espaço geográfi co delimitado onde residem cer-

ca de 400 a 750 pessoas.

b) A        é o conjunto de microáreas sob a responsabilidade 

de uma equipe de saúde da família.

c) As        são arranjos territoriais que agregam mais de uma 

região de saúde, de qualquer modalidade.
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Aula 7 – Indicadores de Saúde

Objetivos

Compreender o conceito de saúde.

Reconhecer os instrumentos operacionais de gestão dos indicadores 

de saúde.

7.1 A População e a Concepção de Saúde
Esta aula apresenta os indicadores de saúde, de forma que conheceremos a 

situação de saúde da população brasileira. 

Figura 7.1: Bebê saudável
Fonte: < http://media.uccdn.com/images/1/6/4/img_como_organizarme_con_mi_bebe_para_viajar_estas_
navidades_16461_orig.jpg>. Acesso em: 22 abr. 2014.

Em nosso cotidiano, observamos que ainda existem pessoas com conceitos 

equivocados na abordagem do que seja saúde. Provavelmente todos nós já 

vimos um bebê bem gordinho, pernas roliças, cheias de curvas, bochechudo, é 

muito lindo, não é mesmo? Logo, ligamos sua forma à saúde e não à obesidade, 

imaginamos que ele seja bem saudável. Ao passo que se o virmos ao lado de 

outro bebê da mesma idade com o peso correto para sua idade, acharemos 

que o fofi nho está mais saudável do que o outro, por parecer ser “magrinho”, 

pensamos até que deve haver algo de errado com ele. Nesse caso, é claro 

que o bebê “gordinho” apresenta-se saudável, porém se continuar acima do 
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peso poderá adquirir obesidade mórbida devido a uma má alimentação ou ao 

excesso de alimento. Esse foi um simples exemplo para que possamos enxergar 

que saúde é bem mais complexo do que pensamos. Por isso, temos de começar 

a ir além das fronteiras no que diz respeito à saúde, no que nos torna saudável, 

no que torna as pessoas saudáveis e no que não é saudável para a população.

Para uma boa parte da população, a pessoa saudável é aquela que apresenta 

uma boa aparência, não reclama de dor, não apresenta nenhum tipo de doença 

crônica, mesmo sendo obesa, fumante, dentre outros. O que realmente inte-

ressa é a aparência momentânea, que se exterioriza pelo estado físico e não 

pelo conjunto todo em que a pessoa se enquadra.

Além disso, a saúde não é apenas um estado de bem-estar físico, ela engloba 

vários fatores, tais como: social, econômico, que nos levam a pensar se realmente 

temos uma população saudável ou não. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (ONU), saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. 
Com base nessa defi nição vimos que para que a pessoa seja saudável ela tem 

de estar em equilíbrio consigo mesma. 

O bem-estar físico envolve o corpo, incluindo uma boa alimentação, um período 

de tempo para descansar, a fi m de que o corpo esteja sem debilidades, carências, 

como cansaço, dores, doenças. Já o bem-estar mental é ter a compreensão de 

que se deve saber conviver com os problemas do dia a dia, estar de bem com a 

vida, sem estresse, obsessões, pois esses são alguns fatores, dentre outros, que 

ao longo tempo poderão se transformar em doenças irreversíveis. 

O bem-estar social, por sua vez, condiz com uma convivência saudável entre as 

pessoas que o cercam, mesmo que apresentem tipos diferentes de temperamento, 

personalidade, sejam as pessoas de sua família, amigos, colegas de trabalho. 

Por isso, é importante dedicar tempo para fazer o que gosta e não viver isolado. 

Esses são alguns exemplos de princípios que se podem seguir a fi m de conservar 

a saúde. Esses fatores parecem simples de serem alcançados, porém ainda temos 

de percorrer uma longa jornada para chegarmos ao objetivo de conquistar uma 

população mais saudável (BRASIL, 2009).
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Figura 7.2: Cuidando da Saúde
Fonte: <http://www.powermarketers.com/dcmedical/DCMP2.jpg>. Acesso: 22 abr 2014.

O que é saúde?

7.2 Falando sobre os Indicadores de Saúde
O Brasil conseguiu êxito na saúde coletiva em decorrência do alcance da 

erradicação de algumas doenças, como a poliomielite, sarampo, dentre outras. 

Além disso, conseguiu bons resultados mediante investimentos em pesquisas 

científi cas, com as quais os pesquisadores conseguiram descobrir a forma de 

combater as epidemias, criando vacinas para imunizar a população e, inclusive, 

não existem mais casos relatados das doenças descritas acima em nosso país. 

A esse respeito, como podemos saber quais as doenças que são prevalentes 

em nossa população, as que estão sobre controle e as que foram erradicadas? 

Com base em informações dos dados de confi abilidade colhidos nos registros 

de sistemas de saúde publicados pelo Ministério da Saúde.

O indicador de saúde é uma junção de indicadores já existentes com bases nos 

dados e pesquisas de abrangência nacional, englobando vários aspectos da 

saúde em todo território brasileiro. Eles surgiram com a fi nalidade de facilitar 

o acesso à quantidade e à avaliação das informações relatadas. 

Não podemos esquecer que além dos Indicadores de Dados Base (IDB), temos 

a Rede Interangencial de Informações para a Saúde (RIPSA), uma iniciativa 

conjunta entre o Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da 

Saúde em 1996, com o propósito de aperfeiçoar a veracidade de informações 

de saúde no país.
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7.3 Aprendendo mais...

Figura 7.3: Homem pensado
Fonte: <http://www.beabetterman.net/wp-content/upload/2014/02/young-man-thinking.jpg>. Acesso em : 22 abr. 2014.

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

relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, 

bem como sobre o desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, 

devem refl etir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância 

as condições de saúde. Quanto à construção de um indicador, é uma ação 

complexa, pois ela pode ser feita com uma contagem simples e direta de casos 

de determinada doença ou pode ser feita com base no cálculo de proporções, 

razões, taxas ou índices mais sofi sticados. Nesse sentido, a maneira da construção 

depende de como apresenta a evolução dos casos encontrados. O indicador 

é, assim, a base da matéria-prima essencial para a análise.

Ademais, a disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a 

facilitar o monitoramento de objetivos e metas de saúde, estimular o fortale-

cimento da capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento 

de sistemas de informação intercomunicados (BRASIL, 2009).

A qualidade dos indicadores depende da efi ciência dos instrumentos utilizados 

para sua formulação. Neles, devem estar contidas as informações de precisão 

como registro de caso, coleta, transmissão de dados, o tamanho da população 

que está em risco e a frequência de casos. O indicador tem de ter a capacidade 

de mensurar o que se pretende sendo esse um fator de validade, visto que 

os resultados têm de ser confi áveis, de acordo com a frequência de casos, 

tamanho da população em risco e da precisão dos sistemas de informação 

empregados como o registro, a coleta e a transmissão dos dados. 
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Já o grau de excelência de um indicador deve ser defi nido por sua validade que, 

por sua vez, é a capacidade de medir o que se pretende; e confi abilidade, que 

deve reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. 

Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, ou 

seja, ter a capacidade de detectar o fenômeno analisado e a especifi cidade que 

tem a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. 

Outros atributos de um indicador são: a mensurabilidade, que é baseada 

em dados disponíveis ou fáceis de conseguir; a relevância, que responde a 

prioridades de saúde; e o custo-efetividade, que são os resultados que justifi cam 

o investimento de tempo e recursos. Espera-se ainda 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. 

Para um conjunto de indicadores, os atributos de qualidade importantes são: 

a integridade ou completude, referentes aos dados completos e à consistência 

interna, que demonstrem valores coerentes e não contraditórios. Nesse sentido, 

a qualidade e a comparabilidade dos indicadores de saúde dependem da aplicação 

sistemática de defi nições operacionais e de procedimentos padronizados de 

medição e cálculo. A seleção do conjunto básico de indicadores e de seus níveis 

de desagregação deve ajustar-se à disponibilidade de sistemas de informação, 

fontes de dados, recursos, prioridades e necessidades específi cas em cada região. 

Em relação à manutenção desse conjunto de indicadores, deve depender de 

instrumentos e métodos simples, para facilitar a sua extração regular dos 

sistemas de informação. Para assegurar a confi ança dos usuários na informação 

produzida, é preciso monitorar a qualidade dos indicadores, revisar periodicamente 

a consistência da série histórica de dados e disseminar a informação com 

oportunidade e regularidade (BRASIL, 2009).

No Brasil, a produção e a utilização de informações sobre saúde se processam 

em um contexto complexo de relações institucionais, compreendendo variados 

mecanismos de gestão e fi nanciamento. Além das estruturas governamentais 

nos três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, estão envolvidos outros 

setores de governo que produzem informações relativas à saúde, a instituições 

de ensino e pesquisa, a associações técnico-científi cas, a agências não gover-

namentais, aos organismos internacionais e instâncias de controle social. 
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Nas últimas décadas, o Ministério da Saúde desenvolveu sistemas nacionais 

de informação sobre nascimentos, óbitos, doenças de notifi cação, atenção 

hospitalar, ambulatorial e básica, orçamento público em saúde e outros. Além 

disso, há ampla disponibilidade eletrônica desses dados, cada vez mais utilizados 

no ensino de saúde pública. O Ministério também promove investigações sobre 

temas específi cos, ainda que de forma assistemática. Outras fontes relevantes 

para a saúde são os censos e pesquisas de base populacional do IBGE, que 

cobrem aspectos demográfi cos e socioeconômicos (BRASIL, 2009).

O mesmo se aplica aos estudos e análises do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) referentes a políticas públicas. Quanto aos subsídios adicionais, 

provêm das informações produzidas por outros setores governamentais 

específi cos. Por fi m, grandes bases de informação científi ca e técnica estão 

acessíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), apoiada pelo Centro Latino-

-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme).

Um indicador deve ser defi nido por quais parâmetros?

7.4 Instrumentos operacionais dos 
Indicadores de Saúde e suas atribuições

Figura 7.4: Equipe de saúde
Fonte: <http://www.medicalwebexperts.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/doctors.jpg>. Acesso em: 22 abr. 2014.

Ofi cina de Trabalho Interagencial (OTI): Fórum colegiado incumbido do 

planejamento participativo e da condução técnica do processo. É coordenado 

pelo Ministério da Saúde e integrado por representantes das instituições que 
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compõem a Rede, em função de sua responsabilidade nacional na produção, 

análise e disseminação de dados e informações de interesse para a saúde. 

Reúne-se semestralmente, para deliberar sobre a pauta de temas a serem 

trabalhados no ano e acompanhar o seu desenvolvimento. O Conselho 

Nacional de Saúde delegou à OTI as atribuições da Comissão Intersetorial de 

Informações em Saúde. (BRASIL, 2009).

Secretaria Técnica: Equipe encarregada de promover medidas que viabilizem 

as recomendações da OTI, expressas em plano anual de trabalho. É coordenada 

por representante do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, assistido 

por profi ssional da Representação da Opas/OMS. Dela participam técnicos 

indicados por órgãos e entidades do Ministério da Saúde e pelo IBGE. 

Para viabilizar suporte técnico às atividades, a RIPSA apoia o funcionamento de 

instâncias de caráter permanente ou temporário, com atribuições específi cas. 

São elas: 

Comitês de Gestão de Indicadores (CGI): Constituídos segundo os subcon-

juntos: demográfi cos, socioeconômicos, de mortalidade, de morbidade e fatores 

de risco, de recursos e de cobertura. Têm a função de revisar periodicamente 

a base correspondente, quanto aos dados e elementos técnicos que os 

qualifi cam. 

Comitês Temáticos Interdisciplinares (CTI): Constituídos temporariamente, 

por proposição da OTI, para aprofundar a análise de questões metodológicas e 

operacionais relacionadas com os produtos da rede. Sua composição depende 

do tema tratado, podendo incluir representantes institucionais e especialistas.

A RIPSA conta com instrumentos operacionais que foram desenvolvidos 

para apoiar o processo de trabalho conjunto, na consecução e na docu-

mentação dos produtos, no acesso aos usuários e na cooperação técnica. 

Dentre eles, destacam-se:

Matriz de Indicadores: Organiza o conjunto de indicadores e defi ne as suas 

características essenciais. Esse instrumento constitui a base comum de trabalho 

das instituições integradas na rede, expressando a contribuição específi ca de 

cada instituição representada. Pressupõe revisão periódica e aperfeiçoamento 

continuado mediante esforços institucionalmente articulados.
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Planejamento Operacional de Produtos (POP): Estabelece a programação 

anual de produtos, atividades e tarefas da rede com as correspondentes 

responsabilidades institucionais pelo seu desenvolvimento. É o instrumento 

principal de trabalho conjunto da Secretaria Técnica da RIPSA.

Base comum de dados e indicadores: Sediada no Departamento de Informática 

do SUS (Datasus), órgão incumbido de sistematizar, consolidar e veicular 

a informação produzida coletivamente na rede mediante a transferência 

eletrônica de dados. O caráter ofi cial dessa base assegura a sua legitimidade 

perante as instituições produtoras.

Figura 7.5: Departamento de Informática
Fonte: <http://azaz.net.br/wp-content/uploads/info_empresa.jpg>. Acesso em: 22 abr 2014.

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-RIPSA): Sediada na Bireme, promove 

acesso on-line, universal e equitativo a informações relevantes para a tomada 

de decisões em saúde. Disponibiliza ainda conteúdos específi cos sobre os 

produtos e processos interinstitucionais de trabalho, propiciando a interação 

da RIPSA com experiências similares de âmbito nacional e internacional.

Figura 7.6: Acesso a informações on-line
Fonte: <http://www.dailyrindblog.com/wp-content/uploads/2013/11/internet.jpg>. Acesso em: 22 abr. 2014.
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Qual é a função dos Comitês de Gestão de Indicadores?

Resumo

A população, em geral, tem uma concepção de saúde de modo que apenas 

pela aparência de uma pessoa distingue se ela apresenta saudável ou não. 

Saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado completo de bem 

estar físico, mental e social. Para que seja esclarecida a situação de saúde da 

população brasileira, o Ministério da Saúde conta com as informações dos 

indicadores de saúde que demonstram o estado de saúde, bem como do 

desempenho do sistema de saúde. 

Atividade de Aprendizagem

1. Conceitue saúde de acordo a Organização Mundial de Saúde. 

2. Quais são as informações que devem conter no indicador de saúde? Sua 

qualidade depende de quê? 

3. Quais são os instrumentos operacionais dos indicadores de saúde?
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Aula 8 – Indicadores de Saúde: 
Demográfi co, Socioeconômico 
e Epidemiológico

Objetivos

Saber diferenciar os indicadores de saúde.

Reconhecer os parâmetros mensurados de cada indicador de saúde.

8.1  Falando sobre os 
Indicadores de Saúde

Os indicadores descrevem a situação atual de uma determinada situação, por 

meio deles se consegue comparar, verifi car mudanças, avaliar como serão 

realizadas as ações planejadas por um período de tempo. 

Os indicadores de saúde se classifi cam em seis subconjuntos por temas, são 

eles: demográfi cos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de 

risco, recursos e cobertura. 

Cada indicador é colocado na matriz por nome, conceito, métodos de cálculo, 

categorias de análise e fontes de dados. Quanto à produção, é de responsabilidade 

da instituição que o produziu. Nesse sentido, a matriz orienta a elaboração anual 

do produto fi nal da Ripsa, que são os Indicadores e Dados Básicos a partir do 

qual devem ser realizados as análises e os informes sobre a situação de saúde 

no Brasil e suas tendências.

Para maior esclarecimento dos conceitos e critérios adotados na Rispa, cada 

indicador está defi nido em uma fi cha de padrão de qualifi cação que contém 

os itens descritos abaixo:

Conceituação: são informações que conceituam o indicador e a maneira que 

ele apresenta, podendo juntar elementos para compreender seu conteúdo.

Interpretação: explica o tipo de informação encontrada e o que signifi ca.

Usos: demonstra como foram utilizados os dados a serem analisados do indicador.

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   93Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   93 08/01/15   15:4208/01/15   15:42



O Agente Comunitário de Saúde no Planejamento, 

Programação e Avaliação em Saúdee-Tec Brasil 94

Limitações: apresenta fatos que fazem restrições à interpretação do indicador 

no que diz respeito ao seu conceito ou às fontes utilizadas.

Fontes: é o local que produz os dados utilizados no cálculo do indicador e nos 

sistemas de informação a que correspondem.

Método de cálculo: fórmula utilizada para calcular o indicador, defi nindo os 

elementos que o compõem.

Categorias sugeridas para análise: níveis de desagregação defi nidos pela 

sua potencial contribuição para interpretação dos dados e que estão efeti-

vamente disponíveis.

Dados estatísticos e comentários: tabela resumida e comentada que ilustra a apli-

cação do indicador em situação real. Idealmente, a tabela apresenta dados para 

grandes regiões do Brasil, em anos selecionados desde o início da série histórica.

De acordo com a necessidade, as fi chas de qualifi cação foram aperfeiçoadas 

pelos consultores, especialistas e as atualizações e revisões são de responsabilidade 

dos Comitês de Gestão de Indicadores (CGI) da Ripsa.

Com base nos indicadores, o que é possível se observar?

A seguir estão os indicadores listados juntamente com o seu conceito. Para 

tanto, os dados de cada tema foram retirados da população residente em 

determinado espaço geográfi co e no ano considerado.

8.2 Indicadores Demográfi cos
Os indicadores demográfi cos mensuram os dados gerais sobre a população 

brasileira no que diz respeito à quantidade de pessoas por gênero, ao cresci-

mento da divisão da população por idade, desde o recém-nascido ao idoso. 

Para entendermos melhor os indicadores demográfi cos, veremos abaixo os 

seus conceitos e como se chega aos índices de cada um deles.
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Fonte: <http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=1094002>. Acesso em: 22 abr. 2014

População total: é o número total de pessoas residentes e sua estrutura relativa.

Razão de sexos: número de homens para cada grupo de 100 mulheres, 

na população. 

Taxa de crescimento da população: percentual de incremento médio anu-

al da população residente em determinado espaço geográfi co no período 

considerado. O valor da taxa refere-se à média anual obtida para um período 

de anos compreendido entre dois momentos, em geral correspondentes aos 

censos demográfi cos.

Fonte: <http://www.freeimages.com>. Acesso em: 22 abr. 2014.

Grau de urbanização: percentual da população residente em áreas urbanas.

Proporção de menores de 5 anos de idade na população: percentual de 

pessoas com menos de cinco anos de idade.
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Proporção de idosos na população: percentual de pessoas com 60 e mais 

anos de idade. A defi nição de idoso como pessoa maior de 60 anos de idade 

é estabelecida na legislação brasileira.

Fonte: <http://www.portaln3.com.br/teixeiradefreitas/wp-content/uploads/2014/04/idoso.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Índice de envelhecimento: número de pessoas de 60 e mais anos de idade, 

para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade.

Fonte: <http://www.seaacamericana.org.br/Saude/idoso_saudemental.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Razão de dependência: razão entre o segmento etário da população defi nido 

como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os de 60 

e mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 

59 anos de idade). A razão de dependência pode ser calculada, separadamente, 

para as duas faixas etárias identifi cadas como população dependente.

Taxa de fecundidade total: número médio de fi lhos nascidos vivos, tidos por 

uma mulher ao fi nal do seu período reprodutivo. A taxa é estimada para um 

ano calendário determinado, a partir de informações retrospectivas obtidas em 

censos e inquéritos demográfi cos.
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Fonte:  <http://hypescience.com/wp-content/uploads/2012/07/1282883136-VTSF08Z.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa específi ca de fecundidade: número médio de fi lhos nascidos vivos, 

tidos por uma mulher, por faixa etária específi ca do período reprodutivo. A taxa 

também pode ser apresentada por grupo de mil mulheres em cada faixa etária.

Taxa bruta de natalidade: número de nascidos vivos, por mil habitantes.

Mortalidade proporcional por idade: distribuição percentual dos óbitos 

por faixa etária.

Mortalidade proporcional por idade em menores de 1 ano de idade: 
distribuição percentual dos óbitos de crianças menores de um ano de idade.

Taxa bruta de mortalidade: número total de óbitos por mil habitantes.

Esperança de vida ao nascer: (Expectativa de vida ao nascer) número médio 

de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de 

mortalidade existente na população residente, em determinado espaço 

geográfi co, no ano considerado.

Fonte: <http://mulhercomsaude.com.br/wp-content/uploads/2012/07/Fisioterapia-para-gestante.jpg>. Acesso em: 05 abr. 2014.
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Esperança de vida aos 60 anos de idade: (Expectativa de vida aos 60 anos 

de idade) número médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao 

completar 60 anos de idade, mantido o padrão de mortalidade existente na 

população residente, em determinado espaço geográfi co, no ano considerado.

Fonte: <http://www.dezinteressante.com/wp-content/uploads/2011/11/18.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

1. Como se encontra o índice de envelhecimento de uma população?

2. Uma pessoa é considerada idosa a partir de qual idade no Brasil?

8.3 Indicadores Socioeconômicos
Taxa de analfabetismo: percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade 

que não sabem ler nem escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma 

que conhecem.

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-tzNHZea08YA/Taw0vBuAb0I/AAAAAAAAAzQ/YFIRehwX2rg/s1600/quadro_giz_1.
jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014

Níveis de escolaridade: distribuição percentual da população residente de 

15 e mais anos de idade, por grupos de anos de estudo.
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Fonte: <http://www.ifhep.org/ie/Imagens/Imagens%20de%20fundo/educao.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: valor médio agregado por indivíduo, 

em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços fi nais produzidos.

Razão de renda: número de vezes que a renda do quinto superior da distribuição 

da renda (20% mais ricos) é maior do que a renda do quinto inferior (20% 

mais pobres) na população residente em determinado espaço geográfi co, no 

ano considerado.

Proporção de pobres: percentual da população residente com renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo.

Taxa de desemprego: percentual da população residente economicamente 

ativa que se encontra sem trabalho na semana de referência. Defi ne-se como 

População Economicamente Ativa (PEA) o contingente de pessoas de 10 e 

mais anos de idade que está trabalhando ou procurando trabalho.

Fonte: <http://oregionalpr.com.br/wp-content/uploads/2014/04/desemprego.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.
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Taxa de trabalho infantil: (Taxa de atividade infantil) percentual da popu-

lação residente de 10 a 15 anos de idade que se encontra trabalhando ou 

procurando trabalho na semana de referência, em determinado espaço 

geográfi co, no ano considerado.

Fonte: <http://reporterbrasil.org.br/trabalhoinfantil/wp-content/uploads/2013/02/postura-2.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Para fazer parte da taxa de analfabetismo, quais são as características necessárias?

8.4  Indicadores de Morbidade e 
Fatores de Risco (Epidemiológico)

Fonte: <http://bernardocorgosinho.com.br/wp-content/uploads/2013/10/medico-homem-maca-hospital-size-598.jpg>. 
Acesso em: 23 abr. 2014.

Incidência de sarampo: número absoluto de casos novos confi rmados de 

sarampo na população residente em determinado espaço geográfi co, no 

ano considerado.

A defi nição de caso confi rmado de sarampo baseia-se em critérios adotados 

pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica 

da doença em todo o país.
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Incidência de difteria: número absoluto de casos novos confi rmados de 

difteria na população residente em determinado espaço geográfi co, no ano 

considerado. A defi nição de caso confi rmado de difteria baseia-se em critérios 

adotados pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância 

epidemiológica da doença em todo o país.

Incidência de coqueluche: número absoluto de casos novos confi rmados 

de coqueluche. A defi nição de caso confi rmado de coqueluche baseia-se em 

critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância 

epidemiológica da doença em todo o país.

Incidência de tétano neonatal: número absoluto de casos novos confi rmados 

de tétano no período neonatal (até 28 dias após o nascimento). A defi nição 

de caso confi rmado de tétano neonatal baseia-se em critérios adotados pelo 

Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da 

doença em todo o país.

Incidência de tétano: (exceto o neonatal) número absoluto de casos novos 

confi rmados de tétano (tétano obstétrico) e outros tipos de tétano. A defi nição 

de caso confi rmado de tétano baseia-se em critérios adotados pelo Ministério 

da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da doença em 

todo o país.

Incidência de febre amarela: número absoluto de casos novos confi rmados 

de febre amarela – silvestre e urbana. A defi nição de caso confi rmado de febre 

amarela baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientar 

as ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país.

Incidência de raiva humana: número absoluto de casos novos confi rmados 

de raiva humana. 

Incidência de hepatite B: número absoluto de casos novos confi rmados 

de hepatite B.

Incidência de hepatite C: número de casos novos detectados e diagnosticados 

de hepatite C.

Incidência de cólera: número de casos novos confi rmados de cólera.
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Incidência de febre hemorrágica da dengue: número de casos novos 

confi rmados de febre hemorrágica da dengue.

Incidência de sífi lis congênita: número de casos novos de sífi lis congênita. 

São considerados casos de sífi lis congênita diagnosticados nos primeiros 12 

meses de vida.

Incidência de rubéola: número absoluto de casos novos confi rmados de rubéola.

Incidência de síndrome da rubéola congênita: número absoluto de casos 

novos confi rmados de Síndrome da Rubéola Congênita.

Incidência de doença meningocócica: número de casos novos confi rmados de 

doença meningocócica. Consideram-se doença meningocócica as três principais 

formas clínicas de infecção pelo meningococo, que são: meningococcemia, 

meningite meningocócica e a associação dessas duas formas clínicas (menin-

gococcemia e meningite meningocócica).

Taxa de incidência de AIDS: número de casos novos confi rmados de 

síndrome de imunodefi ciência adquirida por 100 mil habitantes.

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-mK1x9mRG1cQ/UozQpbCn9_I/AAAAAAAAH9U/ju6awdl6M-k/s1600/
V%C3%ADrus+da+Aids+(HIV).jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de incidência de tuberculose: número de casos novos confi rmados de 

tuberculose por 100 mil habitantes.

Taxa de incidência de dengue: número de casos novos confi rmados de 

dengue por 100 mil habitantes.
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Fonte: <http://hypescience.com/wp-content/uploads/2012/06/Dengue-e1340595034594.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar americana: número de casos 

novos confi rmados de leishmaniose tegumentar americana por 100 mil habitantes.

Taxa de incidência de leishmaniose visceral: número de casos novos 

confi rmados de Leishmaniose Visceral por 100.000 habitantes.

Taxa de detecção de hanseníase: número de casos novos diagnosticados 

de hanseníase por 10 mil habitantes.

Índice parasitário anual (IPA) de malária: número de exames positivos de 

malária, por mil habitantes. A positividade resulta da comprovação da presença 

do parasita na corrente sanguínea do indivíduo infectado por meio de exames 

laboratoriais específi cos.

Taxa de incidência de neoplasias malignas: número estimado de casos 

novos de neoplasias malignas por 100 mil habitantes. As taxas são calculadas 

para áreas cobertas por Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) e, 

posteriormente, projetadas para o Brasil, grandes regiões, estados e capitais.

Taxa de incidência de doenças relacionadas ao trabalho: número de 

casos novos de doenças relacionadas com o trabalho por 10 mil trabalhadores 

segurados. Considera-se doença do trabalho “aquela produzida ou desen-

cadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinado ramo constante 

de relação existente no Regulamento de Benefícios da Previdência Social”. 

São considerados trabalhadores segurados apenas os que possuem cobertura 

contra incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.
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Fonte: <http://sindadosba.org.br/wp-content/uploads/2014/02/ler_dort.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de incidência de acidentes do trabalho típicos: número de aci-

dentes do trabalho típicos por mil trabalhadores segurados. Considera-se 

acidente do trabalho típico o “decorrente das características da atividade 

profi ssional desempenhada”. 

Taxa de incidência de acidentes do trabalho de trajeto: número de 

acidentes do trabalho de trajeto por mil trabalhadores segurados. Considera-se 

acidente do trabalho de trajeto o “ocorrido no percurso entre a residência e o 

local de trabalho e vice-versa”. 

Taxa de prevalência de hanseníase: número de casos de hanseníase em 

curso de tratamento por 10 mil habitantes. 

Taxa de prevalência de diabete melito: número de casos de diabete melito 

por 100 habitantes.

Índice CPO-D: número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e 

obturados aos 12 anos de idade.

Fonte: <http://odontored.fi les.wordpress.com/2011/08/estetica-002.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.
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Proporção de crianças de 5 - 6 anos de idade com índice ceo-d = 0: 
percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com índice ceo-d (número de 

dentes decíduos cariados, com extração indicada, perdidos devido à cárie ou 

obturados) igual a zero.

Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupos de causas: 
distribuição percentual das internações hospitalares pagas pelo Sistema Único 

de Saúde por grupos de causas selecionadas.

Fonte: <http://www.brasilsolidario.org.br/blogamigosdoplaneta/wp-content/uploads/2013/04/DSCN0430-Medium.jpg>. 
Acesso em: 23/ abr. 2014.

Proporção de internações hospitalares (SUS) por causas externas: 
distribuição percentual das internações hospitalares pagas no Sistema Único 

de Saúde, por grupos de causas externas.

Proporção de internações hospitalares (SUS) por afecções originadas 
no período perinatal: distribuição percentual das internações hospitalares 

pagas no Sistema Único de Saúde (SUS), por grupos de afecções originadas 

no período perinatal, na população de menores de 1 ano.

Taxa de prevalência de pacientes em diálise (SUS): número de pacientes 

submetidos a tratamento de diálise renal no SUS por 100 mil habitantes. A 

terapia de diálise renal inclui a hemodiálise e a diálise peritoneal. O indicador 

refere-se ao atendimento ambulatorial, não incluindo o tratamento de diálise 

realizado em pacientes hospitalizados.
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Proporção de nascidos vivos por idade materna: distribuição percentual 

de nascidos vivos por idade da mãe.

Fonte: <http://www.freeimages.com>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer: percentual de 

nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas. Compreende a 

primeira pesagem do recém-nascido, preferencialmente realizada durante a 

primeira hora de vida.

Taxa de prevalência de défi cit ponderal para a idade em crianças me-
nores de cinco anos de idade: percentual de crianças residentes menores de 

cinco anos de idade que apresentam défi cit ponderal para a idade. Defi ne-se 

como défi cit ponderal o valor de peso corporal abaixo de menos 2 desvios-padrão 

da mediana do peso para a idade 1, 2, comparado ao parâmetro de referência 3.

Fonte: <https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTGLiO0LkMHF90ta1V8NVL9bF2Gs7A_2zXPepKlc-
-9Qr-ncITSdg>. Acesso em: 23 abr. 2014.
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Taxa de prevalência de aleitamento materno: percentual de crianças que es-

tão sendo alimentadas com leite materno, diretamente do peito ou por expressão, 

aos 30, 120, 180 e 365 dias de vida. Nesse caso, independe de a criança estar 

recebendo outros líquidos, tipos de leite ou alimentos sólidos e semissólidos. Esse 

indicador agrega as modalidades de: aleitamento materno exclusivo; aleitamento 

materno predominante, quando além do leite materno, a criança recebe água, 

chás e sucos; e aleitamento materno complementado com a ingestão de alimentos 

sólidos, semissólidos e líquidos, incluindo leite artifi cial.

Fonte: <http://www.ebc.com.br/sites/default/fi les/nenem_mamando.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de prevalência de aleitamento materno exclusivo: percentual de 

crianças residentes que estão sendo alimentadas exclusivamente com leite 

materno aos 30, 120 e 180 dias de vida. O conceito de aleitamento materno 

exclusivo pressupõe que a criança receba apenas o leite materno, sem adição 

de água, chás, sucos e outros líquidos ou sólidos (exceto gotas ou xaropes de 

vitaminas, suplementos minerais ou outros medicamentos).

Fonte: <http://ensinofotecufrn.fi les.wordpress.com/2013/04/isabelleferret_foto-a.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.
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Taxa de prevalência de fumantes regulares de cigarros: percentual de 

fumantes regulares de cigarros na população de 15 anos ou mais de idade. 

O conceito de fumante regular de cigarro pressupõe que o indivíduo fuma 

atualmente e já fumou pelo menos 100 cigarros na vida.

Fonte: <http://compauta.com.br/wp-content/uploads/2013/08/tabagismo006.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de prevalência de excesso de peso: percentual de indivíduos com 

Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25 kg/m2, na população de 

15 anos ou mais. O Índice de Massa Corporal (IMC) é defi nido como o peso em 

quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. O IMC é uma medida 

altamente correlacionada com a gordura corporal, embora não represente sua 

medida direta.

Fonte: <https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUAiThxnWO_JKhJu8FYa9uVtiG8ewM99ziv-Gjd7-
-dIvr77VgC>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de prevalência de consumo excessivo de álcool: percentual estimado de 

indivíduos que consomem bebidas alcoólicas em quantidade e frequência conside-

radas de risco na população de 15 anos ou mais. O consumo de bebidas alcoólicas 

é considerado de risco quando é superior a 2 doses diárias para homens e a 1 dose 

para mulheres, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.
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O site abaixo apresenta os 
indicadores e dados básicos 
de saúde atualizados. <http://
tabnet.datasus.gov.br/cgi/
idb2011/matriz.htm>. Acesso 
em: 25 fev. 2014.
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Fonte: <http://butecologia.com.br/wp-content/uploads/2013/08/drinks1.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de prevalência de atividade física insufi ciente: percentual estimado 

de indivíduos insufi cientemente ativos, na população de 15 a 69 anos de ida-

de, residentes em determinado espaço geográfi co no período considerado. 

São considerados insufi cientemente ativos aqueles indivíduos classifi cados 

como irregularmente ativos e sedentários conforme as recomendações 

do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão 81, devido 

à possibilidade de comparação internacional. O nível de atividade física, 

nessas recomendações, é medido pela frequência (dias por semana) e duração 

(tempo por dia) da realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e da 

caminhada, permitindo a classifi cação dos indivíduos em: muito ativo, ativo, 

irregularmente ativo e sedentário.

Fonte: <http://www.pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2013/12/img252.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Taxa de prevalência de hipertensão arterial: percentual estimado de indivíduos 

de 25 anos ou mais com diagnóstico de hipertensão arterial.

Descreva dez doenças que estão nos indicadores epidemiológicos.
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Resumo

Os indicadores de saúde são instrumentos importantes, pois com base neles 

podemos entender a situação de saúde, comparar dados antigos com os atuais 

e perceber se a condição demonstrada nele estacionou, piorou ou melhorou. 

Desse modo, cada indicador é colocado na matriz por nome seguido de 

explicações para entendermos o resultado apresentado. A responsabilidade 

dos dados apresentados no indicador é da instituição que o produziu.

Atividade de Aprendizagem

1. Quais são os indicadores de saúde?

2. Qual o papel da matriz nos dados dos indicadores de saúde?

3. Como é realizado o levantamento da Taxa de crescimento da população 

pelo indicador demográfi co?
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Aula 9 – Indicadores de Mortalidade, 
de Recursos e de Cobertura

Objetivos

Identifi car os Indicadores de Mortalidade, de Recursos e de Cobertura.

9.1 Indicadores de Mortalidade
Aqui vamos identifi car como chegamos a dados, índices de mortalidade da 

população brasileira nas variadas faixas etárias. Temos de lembrar que por meio 

desses resultados inicia-se uma corrida para a melhoria das condições de saúde 

para reduzir cada vez mais esse índice em cada região do nosso país.

Nesta aula, também fi caremos a parte de como se faz o levantamento fi nanceiro, 

com demonstrativo de gastos que são utilizados com a saúde do brasileiro.

Fonte: <http://www.caldeiraodopaulao.com.br/wp-content/uploads/2014/02/infantil.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Taxa de mortalidade infantil: (Coefi ciente de mortalidade infantil) número 

de óbitos de menores de um ano de idade por mil nascidos vivos.

Taxa de mortalidade neonatal precoce: (Coefi ciente de mortalidade neonatal 

precoce) número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos por mil nascidos vivos.

Taxa de mortalidade neonatal tardia: (Coefi ciente de mortalidade neonatal 

tardia) número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos por mil nascidos vivos.
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Taxa de mortalidade pós-neonatal: (Taxa de mortalidade infantil tardia, 

coefi ciente de mortalidade pós-neonatal) número de óbitos de 28 a 364 dias 

de vida completos por mil nascidos vivos.

Taxa de mortalidade perinatal: (Coefi ciente de mortalidade perinatal) 

número de óbitos ocorridos no período perinatal por mil nascimentos totais. O 

período perinatal começa em 22 semanas completas (ou 154 dias) de gestação 

e termina aos sete dias completos após o nascimento, ou seja, de 0 a 6 dias 

de vida (período neonatal precoce). Os nascimentos totais incluem os nascidos 

vivos e os óbitos fetais.

Taxa de mortalidade em menores de cinco anos: (Coefi ciente de mortalidade 

em menores de cinco anos) número de óbitos de menores de cinco anos de 

idade por mil nascidos vivos.

Razão de mortalidade materna: (Taxa de mortalidade materna, coefi ciente 

de mortalidade materna) número de óbitos maternos por 100 mil nascidos 

vivos de mães.

Fonte: <http://atualnutricao.com.br/wp-content/uploads/2012/06/1358374_93940966.jpg> Acesso em: 24 abr. 2014.

Mortalidade proporcional por grupos de causas: distribuição percentual 

de óbitos por grupos de causas defi nidas.

Mortalidade proporcional por causas mal defi nidas: percentual de óbitos 

por causas mal defi nidas.
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Mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de 5 
anos de idade: percentual dos óbitos por doença diarreica aguda em relação 

ao total de óbitos de menores de cinco anos de idade.

Mortalidade proporcional por infecção respiratória aguda em menores 
de 5 anos de idade: percentual dos óbitos por infecção respiratória aguda 

(IRA) em relação ao total de óbitos de menores de cinco anos de idade.

Taxa de mortalidade específi ca por doenças do aparelho circulatório: 
(Coefi ciente de mortalidade específi ca por doenças do aparelho circulatório) 

número de óbitos por doenças do aparelho circulatório por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade específi ca por causas externas: (Coefi ciente de 

mortalidade específi ca por causas externas) número de óbitos por causas 

externas (acidentes e violência) por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade específi ca por neoplasias malignas: (Coefi ciente 

de mortalidade específi ca por neoplasias malignas) número de óbitos por 

neoplasias malignas por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade específi ca por acidentes do trabalho: (Coefi ciente 

de mortalidade específi ca por acidentes do trabalho) número de óbitos devido 

a acidentes do trabalho por 100 mil trabalhadores segurados. Trabalhadores 

segurados são os que possuem cobertura previdenciária contra incapacidade 

laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.

Taxa de mortalidade específi ca por diabetes melito (Coefi ciente de 

mortalidade específi ca por diabetes melito) número de óbitos por diabetes 

melito por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade específi ca por AIDS: (Coefi ciente de mortalidade 

específi ca por (AIDS)) número de óbitos pela síndrome da imunodefi ciência 

adquirida (AIDS) por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade específi ca por afecções originadas no período 
perinatal: (Coefi ciente de mortalidade específi ca por afecções originadas no 

período perinatal) número de óbitos de menores de um ano de idade causados 

por afecções originadas no período perinatal por mil nascidos vivos.

Taxa de mortalidade específi ca por doenças transmissíveis: número de 

óbitos por doenças transmissíveis por 100 mil habitantes.
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Como se faz o cálculo para obter as taxas de mortalidade abaixo: 

a) Infantil anual. 

b) Específi ca por diabetes melito.

c) Específi ca por doenças transmissíveis.

9.2 Indicadores de Recursos
Número de profi ssionais de saúde por habitante: Número de profi ssionais 

de saúde em atividade, por mil habitantes, segundo categorias.

Fonte: <http://blog.iclinic.com.br/wp-content/uploads/2013/12/3826852_print.jpg>. Acesso: 24 abr. 2014.

Número de leitos hospitalares por habitante: número de leitos hospitalares 

públicos e privados, vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS), por 

mil habitantes.

Número de leitos hospitalares pelo SUS por habitante: número de leitos 

hospitalares conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

por mil habitantes.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Uti_suzano.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.
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Gasto público com saúde como proporção do PIB: percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) que corresponde ao gasto público com saúde, segundo a 

esfera de governo.

Fonte: <http://i1.r7.com/data/fi les/2C96/1617/3EDC/AFBC/013E/DE21/F537/3EEB/foto%20cortada.jpg>. Acesso em: 
24 abr. 2014.

Gasto público com saúde per capita: Gasto público com saúde por 

habitante, segundo a esfera de governo.

Gasto federal com saúde como proporção do PIB: percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional que corresponde ao gasto público federal com 

saúde, no ano considerado.

Gasto federal com saúde como proporção do gasto federal total: 
percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com 

saúde, no ano considerado.

Despesa familiar com saúde como proporção da renda familiar: percentual 

da renda familiar mensal correspondente ao gasto com saúde, segundo item 

de despesa com assistência à saúde.

Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial: gasto médio com 

atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde (SUS), por categoria 

de atendimento.

Valor médio pago por internação hospitalar no SUS (AIH): valor médio 

com internação hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS), por especialidade, 

em determinado espaço geográfi co, no ano considerado.
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Gasto público com saneamento como proporção do PIB: percentual do 

Produto Interno Bruto (PIB) que corresponde ao gasto público com saneamento, 

segundo a esfera de governo.

Gasto federal com saneamento como proporção do gasto federal total: 
percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com 

saneamento, segundo o ano considerado.

Número de concluintes de cursos de graduação em saúde: número de 

concluintes de cursos de graduação em saúde por instituições de ensino superior.

Distribuição dos postos de trabalho de nível superior em estabelecimentos 
de saúde: proporção de postos de trabalho de profi ssionais de saúde, segundo 

a esfera administrativa.

Número de enfermeiros por leito hospitalar: número de postos de trabalho 

de enfermeiro por 100 leitos, em estabelecimentos com internação, segundo 

a esfera administrativa.

Nos indicadores de recursos, como se encontram os números de:

a) Profi ssionais de saúde por habitante.

b) Número de leitos hospitalares por habitante.

c) Números de leitos hospitalares pelo SUS por habitante.
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9.3 Indicadores de Cobertura
Número de consultas médicas (SUS) por habitante: número médio de 

consultas médicas apresentadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por habitante.

Fonte: <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/deolhonocodigo/wp-content/uploads/2013/10/planos-de-saude111.jpg>. 
Acesso em: 24 abr. 2014.

Número de procedimentos diagnósticos por consulta médica (SUS): 
número médio de procedimentos diagnósticos, de patologia clínica ou de ima-

genologia por consulta médica, apresentados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Número de internações hospitalares (SUS) por habitante: número 

médio de internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), por 100 habitantes.

Proporção de internações hospitalares (SUS) por especialidade: distri-

buição percentual das internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), segundo especialidades.

Cobertura de consultas de pré-natal: distribuição percentual de mulheres 

com fi lhos nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal.

Proporção de partos hospitalares: percentual de partos hospitalares no 

total de partos.
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Fonte: <http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=167958>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Proporção de partos cesáreos: percentual de partos cesáreos no total de 

partos hospitalares.

Razão entre nascidos vivos informados e estimados: número de nascidos 

vivos informados ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do 

Ministério da Saúde em relação ao número estimado pelo IBGE.

Razão entre óbitos informados e estimados: número de óbitos notifi cados 

ao Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)1 do Ministério da Saúde em 

relação ao número estimado pelo IBGE2. 

Cobertura vacinal: percentual de crianças imunizadas com vacinas específi cas.

Fonte: <http://www.rjnoticias.com/wp-content/uploads/vacina11.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   118Agt_Comun_ Saud_Plan_Prom_Ava_Saud_Textual_B.indb   118 08/01/15   15:4208/01/15   15:42



e-Tec BrasilAula 9 – Indicadores de Mortalidade, de Recursos e de Cobertura 119

Proporção da população feminina em uso de métodos anticonceptivos: 
percentual da população de mulheres em idade fértil fazendo uso de métodos 

anticonceptivos.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Antibabypille.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Cobertura de planos de saúde: percentual da população brasileira coberta 

por planos e seguros de assistência suplementar à saúde.

Cobertura de planos privados de saúde: percentual da população coberta 

por planos e seguros privados de saúde, por modalidade de operadora, em 

determinado espaço geográfi co, no ano considerado.

Cobertura de redes de abastecimento de água: percentual da população resi-

dente servida por rede geral de abastecimento, com ou sem canalização domiciliar.

Cobertura de esgotamento sanitário: percentual da população residente 

que dispõe de escoadouro de dejetos através de ligação do domicílio à rede 

coletora ou fossa séptica.

Cobertura de coleta de lixo: percentual da população residente atendida, 

direta ou indiretamente, por serviço regular de coleta de lixo domiciliar.

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-v3nAFcxUNt4/Uc7VBin3ESI/AAAAAAAAIT0/IoCLA3YgVC8/s1600/CAMINH%C3%95-
ES+QUE+ATUALMENTE+REALIZAM+A+COLETA+DE+LIXO+EM+CALDAS+NOVAS+-+FOTO+TARC%C3%8DSIO+ARAR
UNA+-+SECOM+CALDAS+NOVAS.JPG>. Acesso em: 24 abr. 2014.
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Resumo

Os indicadores de saúde demonstram os valores quantitativos de situações 

ocorridas durante um período, o indicador de mortalidade demonstra o índice 

de mortalidade desde o recém-nascido até o adulto. O indicador de recurso 

envolve gastos utilizados em prol da saúde e o indicador de cobertura de 

serviços básicos de saúde.

Atividade de Aprendizagem

1. Explique como se encontra a taxa de mortalidade infantil e neonatal precoce. 

2. Como saber com precisão a despesa familiar com saúde como proporção 

da renda familiar no indicador de recurso?

3. No índice de cobertura, como é encontrada a razão entre nascidos vivos 

informados e estimados?
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Aula 10 – Avaliação em Saúde

Objetivos

Reconhecer que a avaliação da saúde investe na melhoria da qualidade 

dos seus serviços com a fi nalidade de promover saúde.

Diferenciar as maneiras de avaliar a qualidade das ações, dos serviços 

e das práticas de saúde.

10.1 Estratégia de Avaliação em Saúde
O Sistema Único de Saúde dispõe da Avaliação para Melhoria da Qualidade 

da Estratégia Saúde da Família que realiza uma avaliação para verifi car 

as condições de saúde a fi m de investir na melhoria da qualidade dos seus 

serviços, promovendo a saúde, diminuindo os riscos e a morbimortalidade, 

garantindo a qualidade.

A avaliação também é denominada como ação crítico refl exiva, sendo um 

parâmetro importante para os gestores e profi ssionais no que diz respeito à 

tomada de decisão quanto às necessidades de saúde, podendo melhorar o 

sistema e satisfação do usuário (BRASIL, 2009).

10.1.1 Metodologias de Avaliação da 
Qualidade da Saúde

Fonte: <http://www.st-ives.co.uk/assets/0000/7225/Campaign_Evaluation.jpg?1338674649>. Acesso em: 24 abr. 2014.
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Existem diferentes maneiras de avaliar a qualidade das ações, serviços e práticas 

de saúde. Elas variam de acordo com os propósitos de promoção da qualidade 

a que se destinam, ou seja, na avaliação do objeto na melhoria da qualidade 

ou na avaliação dos mecanismos utilizados.

Desse modo, as avaliações podem ser de duas formas: a externa e a interna. 

Para isso, vai depender do agente que solicita, conduz ou torna válida a 

avaliação. A externa apresenta a acreditação, que mensura a qualidade formal 

do trabalho desenvolvido por uma organização de saúde. Os padrões são 

defi nidos por uma Comissão de Acreditação que, geralmente, consiste em 

uma organização não governamental que tem por resultado de excelência um 

serviço quando ele supera os padrões pré-estabelecidos para medição.

Já a certifi cação é feita por uma organização, governamental ou não, que 

avalia e reconhece uma pessoa ou organização que cumpre os requisitos ou 

critérios pré-estabelecidos, por exemplo: ISSO-9000. Nesse sentido, o licen-

ciamento é realizado mediante uma autoridade que permite a um profi ssional 

de saúde individual ou a uma organização de saúde que preste serviços de 

saúde. Essa licença tem um período de vigência e requer renovação contínua. 

Na avaliação externa, os agentes externos formulam o resultado fi nal, seja por 

pontuação, seja por certifi cação, seja por licença.

 A avaliação interna, por sua vez, é avaliada na Melhoria Contínua da Qualida-

de (MCQ), voltada à promoção de saúde continuamente para atingir níveis de 

qualidade orientados pelo modelo de atenção em sintonia com as demandas 

sociais e os avanços científi cos e tecnológicos em saúde (BRASIL, 2009).

Em relação à perspectiva interna de avaliação, aos elementos da avaliação 

normativa e à melhoria contínua da qualidade (MCQ), demonstram uma 

metodologia de gestão interna dos serviços. A partir de critérios e padrões 

pré-estabelecidos, busca impulsionar processos de melhoria da qualidade, 

oferecendo ao gestor um instrumento de trabalho facilitador para alcançar os 

propósitos da estratégia.

A referência conceitual no campo da avaliação é de acordo com o modelo 

proposto por Donabedian, baseado na teoria dos sistemas em que se consideram 

os elementos de estrutura, de processo e de resultado, tendo como foco de 

análise os serviços de saúde e as práticas assistenciais.
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Nessa perspectiva, os instrumentos de autoavaliação privilegiam e enfatizam os 

elementos de processo, especialmente os processos de trabalho, considerando 

que eles oferecem possibilidades mais amplas e acessíveis de intervenção quando 

os problemas são identifi cados. Embora com menor ênfase, os aspectos de 

estrutura e resultado também são tomados como parâmetros para avaliação 

da qualidade a partir de uma visão dinâmica de estágios de qualidade 

inter-relacionados.

10.1.2 A estrutura para o funcionamento dos 
serviços e as práticas das equipes Saúde 
da Família, incluem:

Fonte: <http://mygenesismedical.com/wp-content/uploads/2014/03/credentialing.jpg>. Acesso em:24 abr. 2014.

Infraestrutura: profi ssionais e pessoal de saúde das USF, ambiente físico que 

representa as unidades, disponibilidade de consultório, local próprio para o 

atendimento, reuniões de trabalho, atividades educativas, equipamentos, idade 

do coordenador local.

Normatização: existência e utilização de manuais de procedimentos, guias de 

conduta, sistemas informatizados, dentre outros.

Os resultados consideram os efeitos dos processos na concretização das 

ações e práticas desempenhadas pelas equipes segundo os princípios e metas 

pré-estabelecidas (BRASIL, 2009).

Na avaliação dos serviços prestados em saúde, são abordados vários re-

quisitos desde o atendimento na chegada ao setor até a fi nalização do 

atendimento à pessoa.
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10.2 Padrões de Qualidade

Fonte: <http://www.euphoriacare.com/images/demo/1.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Um padrão é defi nido como um nível de referência de qualidade que deve ser 

atingido pela organização com fi ns de demonstrar um determinado grau de quali-

dade e excelência. O padrão é a declaração da qualidade esperada e o seu sentido 

é afi rmativo ou positivo, uma vez que eles expressam a expectativa dos desejos a 

serem alcançados. Na formulação dos padrões de saúde, deve-se considerar que 

sejam apropriados ao momento, aceitáveis para os usuários e aplicáveis.

Para que os padrões tenham legitimidade, consigam a adesão dos profi ssionais 

e tenham aplicabilidade para um uso rotineiro dentro do sistema de serviço de 

saúde, têm de reunir um conjunto de características básicas:

Abrangência: Apresenta uma visão integral do sistema, tomando-se como 

referência o enfoque clássico de estrutura, processo e resultado.

Sensibilidade para evidenciar mudanças: Os padrões têm de ter a capaci-

dade de evidenciar efetivamente o processo de aprimoramento e evolução da 

qualidade, os avanços e, inclusive, os retrocessos nos estágios de qualidade 

alcançados no que se refere aos aspectos de gestão, organização e prestação 

de serviços.

Facilidade na aplicação: devem ser compreensíveis, de fácil aplicação e 

cálculo durante os momentos de avaliação.

Para construir os padrões, alguns princípios devem ser seguidos para a 

avaliação da qualidade, ele deve ter identifi cação e defi nição conceitual, seu 

conteúdo deve ser abrangente e claramente estruturado, refl etindo o tipo a 

que pertence, o seu alcance e as atividades ou grupos a que se destina. Devem 

também seguir os três tipos de classifi cação: o de estrutura, o de processo e 

o de resultados. 
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Padrões de estrutura: servem para analisar a capacidade estrutural de uma 

organização para prover cuidados de saúde, seja em seu aspecto físico (ma-

terial, equipamentos, edifi cações, pessoal) seja em seu aspecto organizativo 

(normas, rotinas, protocolos, planejamento).

Padrões de processos: descrevem como se realiza uma atividade (ações, práti-

cas, procedimentos em saúde).

Padrões de resultados: medem o grau ou nível de qualidade alcançado e seus 

efeitos de acordo com os requerimentos previamente estabelecidos.

Os padrões devem estar orientados de modo a facilitar a melhoria da qualidade 

dos processos de trabalho na organização de saúde, seja um estabelecimento, 

seja uma rede de serviços, seja todo um sistema de saúde. Deve-se defi nir se 

eles cobrem a totalidade das ações da organização ou apenas uma parte, ou 

ainda se estão referidos às atividades específi cas ou a grupos de pacientes.

Na elaboração dos padrões, pode-se empregar um processo de seis partes: 

participação dos usuários dos padrões em sua elaboração; consulta aos setores-

-chave a que se destinam, assegurando que tenham oportunidade de contribuir 

na sua elaboração; desenvolvidos de acordo com as leis e regulamentos 

nacionais e regionais vigentes; investigação apropriada que assegure que os 

padrões sejam baseados em informação legítima, prática e atualizada. 

Além disso, é preciso ter a garantia de que os padrões tenham sido validados por 

estudo piloto antes de sua implantação defi nitiva; obter defi nição do processo 

para avaliação e revisão periódica dos padrões. Esses padrões permitem a 

avaliação de desempenho. Já a medida do desempenho com o uso dos padrões 

pode ser realizada tanto para a criação de sofi sticadas escalas numéricas e 

fórmulas matemáticas, quanto para simples descrições verbais. E pode ser 

averiguado por avaliadores externos à organização ou por autoavaliação. Em 

relação à revisão contínua dos padrões, eles têm um período de vigência que 

vai depender do nível de qualidade desejado e alcançado pela organização. Essa 

característica de temporalidade é fundamental na perspectiva de impulsionar a 

continuidade das ações em prol da qualidade.
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Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_bVYucPa9UUE/TOGj_kChI2I/AAAAAAAAANM/m28jwJUkSWw/s1600/
medical%2Bconference.jpg>. Acesso em:  24 abr. 2014.

1. Quais são as partes que podem ser empregadas na elaboração de padrões?

2. Para construir os padrões alguns princípios devem ser seguidos para a 

avaliação da qualidade, explique os tipos de classifi cação.

10.3 Elaboração e validação dos 
padrões de qualidade

Fonte: <http://www.vaconsumervoices.org/wp-content/uploads/2012/11/Doctors-in-meeting.jpg>. Acesso em: 24 abr. 2014.
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Os padrões aqui defi nidos foram elaborados e validados a partir da contribuição 

de atores-chave, em um amplo processo participativo e compartilhado, conforme 

o cumprimento das seguintes etapas:

• Elaboração de proposta preliminar dos padrões: a partir do desenho 

metodológico da proposta, técnicos e consultores da Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação; Diretoria de Atenção Básica; Secretaria de 

Atenção à Saúde; Ministério da Saúde defi niram uma relação preliminar de 

padrões de qualidade.

• Validação dos padrões com experts: apresenta e discute os padrões 

iniciais com um grupo de trabalho ampliado, composto por técnicos do 

Ministério da Saúde que representam as áreas contempladas na proposta, 

consultores externos do Ministério da Saúde e  representantes dos estados 

e municípios, assim como potenciais usuários. Essa etapa permite um 

primeiro ajuste dos padrões propostos em termos dos seus objetivos. 

• Elaboração dos instrumentos para avaliação da qualidade: seleciona os 

padrões priorizando as seguintes características: facilidade de aplicação, 

sensibilidade, reprodutibilidade e objetividade. Nessa perspectiva, foram 

elaborados instrumentos para avaliação da qualidade da gestão da 

estratégia e das ações das equipes de Saúde da Família.

Quais são as características necessárias para a elaboração dos instrumentos 

para avaliação da qualidade?
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10.4 Validação dos instrumentos 
de medida de Avaliação

Fonte: <https://accessnursing.files.wordpress.com/2013/11/fotolia_44148566_subscription_monthly_m.jpg>. 
Acesso em: 24 abr. 2014.

Os instrumentos e seus padrões são submetidos à análise sendo necessários: 

a validade medir o que se pretende; a confi abilidade ser replicável; e a factibilidade 

dispor de fontes de dados para sua rápida obtenção, pelos gestores e equipe. 

A validação é realizada após a análise dos dados pelos profi ssionais de saúde 

de várias regiões do país.

Espera-se, assim, que os estágios não representem situações estanques, 

estacionárias de qualidade, mas que refl itam momentos de um processo 

do grupo envolvido na estratégia e os sucessos no alcance de um conjunto 

de padrões. Nesse sentido, o resultado da análise não se confi gura como 

uma classifi cação por estágio de um município em relação a outro e sim na 

possibilidade de avaliar a qualidade da estratégia em todos os seus aspectos 

gestão e equipe, em aspectos pré-defi nidos como a saúde da criança, saúde 

da mulher, por exemplo. 

Desse modo, os padrões serão revisados contínua e oportunamente a fi m de 

que estejam atualizados e compatíveis com a melhoria da qualidade esperada. 

A avaliação da qualidade interage com o processo natural da evolução da 

qualidade nos serviços, permitindo evidenciar objetivamente os avanços e 

ganhos no processo como um todo. Acontece, assim, um processo de gradientes 

de qualidade, em que cada um corresponde a “momentos” do processo de 

maturação da qualidade (BRASIL, 2009).
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Resumo 

O Ministério da Saúde além de ter muitas atribuições na área de saúde, tem a 

preocupação de prestar um serviço que dê bons resultados e supra a necessidade 

da população na área de saúde. Para manter um padrão de qualidade nos 

serviços de saúde, o governo brasileiro conta com um instrumento valioso que 

visa avaliar os setores de saúde e sua qualidade tanto na infraestrutura quanto 

nos atendimentos e serviços prestados às pessoas com a fi nalidade de melhorar 

as condições encontradas. O SUS mensura as condições de saúde por meio da 

Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família.

Atividade de Aprendizagem

1. A avaliação pode ser feita de duas formas a externa e interna. Diferencie 

uma da outra.

2. Quais as características básicas para que os padrões tenham legitimidade 

e aplicabilidade no serviço de saúde?

3. Como é feita a Validação dos instrumentos de medida de Avaliação?
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