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É com muita satisfação que apresentamos o primeiro volume deste ano e ao mesmo
tempo, comemorativo dos 30 anos da nossa Revista Baiana de Saúde Pública-RBSP, com a feliz
coincidência de publicarmos um suplemento em homenagem aos também 30 anos da pósgraduação em Saúde Pública na Bahia.
Criada em março de 1974, como órgão da Secretaria Estadual da Saúde, sua
instituição mantenedora, a RBSP foi muito importante naquele momento, permitindo divulgação
de estudos e pesquisas frutos da dedicação às reflexões no campo da saúde pública, de alunos e
docentes da pós-graduação que nascia na Bahia.
Ao longo desses 30 anos, vários dos que militavam neste campo passaram também
pela sua comissão editorial, enriquecendo-a e construindo coletivamente caminhos, permitindo
que cada momento da história da revista, fosse uma etapa importante para sua sobrevivência.
Muitos também foram os que, no anonimato e silêncio dos pareceres e revisões se fizeram
presentes e comprometidos com esta história.
Nosso desejo já de algum tempo, de oferecer aos leitores e colaboradores um
instrumento interessante, atualizado e estimulante para continuar merecedor das suas valiosas
contribuições começa a se concretizar.
O novo projeto gráfico e uma nova estrutura regimental, criando um conselho
editorial com profissionais que se destacam nos vários campos da saúde onde atuam, com certeza
nos permitirá reafirmar e fortalecer os compromissos desta publicação com a pesquisa, o ensino e
com a construção de um sistema de saúde digno, competente e solidário com seus usuários e com
os profissionais que nele trabalham.
Temos colhido frutos importantes ao longo desses anos, principalmente o respeito e
acolhimento por um grande número de instituições de ensino, pesquisa e serviços de saúde no
Brasil e países da América Latina por onde circulam nossos exemplares. Isto nos fortalece,
enobrece, mas também nos demanda muita responsabilidade para com este veículo.

7

As contribuições aqui contidas, vindas tanto de autores já conhecidos, como de
outros que se aproximam e buscam na RBSP, uma forma de divulgar os seus trabalhos pensando
na abrangência da sua circulação, também tornam possível o acesso aos profissionais dos serviços
de saúde nos níveis municipal, estadual e federal.
Reiteramos nossa persistência em busca de concretizar sonhos e desejos, que aos
nossos olhares, poderão permitir a esta publicação entrar numa fase de consolidação e maturidade
que aos 30 anos, se torna demasiado necessário evidenciar.

Lorene Louise Silva Pinto
Editora Geral
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ABORDAGEM DA SÍFILIS COMO INDICADOR DE QUALIDADE
DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM SALVADOR
Bruno Gil de Carvalho Lima1
Resumo
A assistência pré-natal (APN) reúne ações em saúde com possibilidade de grande
impacto sobre a morbi-mortalidade materno-infantil. Sua avaliação tem sido tentada por diversos
autores, sendo propostos novos indicadores de qualidade, em substituição àqueles restritos à
quantidade de consultas, primeiro parâmetro empregado. Em Salvador, o pré-natal tem se
demonstrado pouco efetivo na diminuição de agravos maternos e perinatais. O rastreamento da
sífilis pode funcionar como indicador de qualidade da assistência, devido à disponibilidade de
testes diagnósticos e tratamento, protocolos bem estabelecidos e custo-benefício comprovado.
Objetivou-se estudar a qualidade da APN prestada às parturientes da Maternidade Climério de
Oliveira através da avaliação do rastreamento da sífilis. Foram entrevistadas 331 pacientes, de
novembro/2002 a janeiro/2003, quantificando-se as sorologias para T. pallidum realizadas, bem
como a idade gestacional no momento dos testes. Foram realizados 1,12 ± 0,6 testes de VDRL, o
primeiro com 19,8 ± 7,4 semanas. Constatou-se início tardio do acompanhamento, falha no
fornecimento de registro escrito do pré-natal, alta antes do parto e condutas em desacordo com as
recomendações do Ministério da Saúde. Discutem-se as deficiências do pré-natal oferecido à
população e conclui-se que o rastreamento de sífilis deve continuar sendo considerado como
possível indicador de qualidade da assistência.
Palavras-chave: pré-natal, sífilis, VDRL, qualidade, Salvador.

HANDLING OF SYPHILIS AS AN INDICAT OF QUAKITY
OF ANTENATAL CARE IN SALVADOR
Abstract
Antenatal care includes actions which can greatly impact mother-infant morbidity
and mortality rates. The evaluation of prenatal care has been attempted by several authors, who
have proposed new quality indicators to substitute the number of visits, the first variable analyzed.
In Salvador, it has been shown that antenatal care has little effectiveness in lowering maternal and
perinatal harms. We propose the screening of syphilis as an indicator of quality of prenatal care,
Maternidade Climério de Oliveira, Universidade Federal da Bahia.
Endereço para correspondência: Rua Pe. Manoel Barbosa, 27 Aptº. 502 Itaigara CEP 41.815-050 Salvador-BA.
1

E-mail: brunogil@doctor.com
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because of its availability of diagnostic tests and treatment, well-established protocols, and
known cost-effectiveness. The objective was to study the quality of prenatal care offered to the
parturients of Maternidade Climério de Oliveira by evaluating the screening of syphilis. We
interviewed 331 patients, from November, 2002 to January, 2003, and counted the syphilis
tests performed, and the gestational age at the time of tests. An average of 1,12 ± 0,6 VDRL
tests was done, the first at 19,8 ± 7,4 weeks. We identified late beginning of care, failure to
supply written register of the assistance, interruption of care before delivery and interventions
not recommended by the Ministry of Health. Inadequacies of antenatal care are discussed. The
author concludes that syphilis screening should keep being studied as a possible indicator of
quality in prenatal care.
Key words: prenatal, syphilis, VDRL, quality, Salvador.
INTRODUÇÃO

A oferta de serviços de assistência pré-natal (APN), altera em muito o desfecho das
gravidezes. Na ausência de cuidado pré-natal, a mortalidade perinatal eleva-se até cinco vezes1. Em
países de baixa renda, o pré-natal pode diminuir a mortalidade materna em 26%2. O impacto é
tanto mais significativo quando se considera que decorre de uma intervenção que é, talvez, a de
mais curta duração em saúde pública (menos de nove meses), com alta efetividade dos resultados.
Além de melhorar o desfecho da gravidez, pode diminuir entre US$100 e US$300 o custo da
assistência ao recém-nascido3. Para isso, precisa ser acessível, não apenas geograficamente, mas
quanto aos horários disponibilizados e ao custo, e ter qualidade4.
Em Salvador, a oferta de consultas pré-natais apresentou incremento de 1995 a 1998,
passando de 10.161 para 66.258 consultas anuais. Posteriormente, declinou, alcançando, em
2001, 29.611 atendimentos pagos pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS), 44,7% do total produzido
em 1998. Entretanto, a mortalidade materna se manteve elevada e, em 1997, ascendente no
município5. Embora a mortalidade infantil venha caindo de forma pronunciada em Salvador6, tal
queda se deve majoritariamente à diminuição do componente pós-neonatal, mais associado a
fatores como saneamento, nutrição e imunizações. A influência do pré-natal sobre os óbitos
infantis se faz mais intensamente no componente neonatal7, que declinou de forma muito mais
discreta5. Tampouco as incidências de prematuridade, baixo peso ao nascer e sífilis congênita
diminuíram ao tempo que aumentava a cobertura pré-natal. As três patologias aumentaram sua
freqüência em Salvador na década de 905. No período em que o número de consultas diminuiu, os
coeficientes de mortalidade materna e infantil não sofreram majorações simultâneas, podendo-se
inferir que, da maneira como é oferecida atualmente, a assistência pré-natal em Salvador contribui
pouco para alterar a situação de saúde materno-infantil.
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As primeiras tentativas de avaliação da APN se basearam num aspecto quantificável
e fácil de registrar: o número total de consultas. De fato, alguns pesquisadores observaram que, ao
se diminuir o número de visitas ao ambulatório, aumentava a mortalidade fetal8. Contudo, novos
conceitos vieram somar-se, ampliando a percepção do que constituiria uma boa assistência prénatal. Paiva e cols. avaliaram a aferição de tensão arterial para a abordagem de qualidade do prénatal9. O IBGE utilizou a vacinação antitetânica como indicador na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios.
Faz-se necessário desenvolver novos métodos de avaliação qualitativa da APN, que
contribuam para explicar, por exemplo, porque ainda persistiram problemas de saúde materna e
perinatal apesar da expansão (quantitativa) do cuidado pré-natal em Salvador-BA.
Embora haja estudos apontando cobertura de apenas 45,7% das pacientes atendidas
em serviço de pré-natal quanto ao rastreamento de sífilis10, 75% dos diagnósticos se fazem nesse
momento11. Além dessa deficiência, só 66% dos casos detectados são adequadamente tratados11, o
que explica a alta proporção de transmissão vertical da doença.
O Ministério da Saúde recomenda, durante o pré-natal, rastreamento por testes nãotreponêmicos no início da assistência e entre 28 e 30 semanas, ou seja, no início do terceiro
trimestre, para que se possa tratar a doença no mínimo 30 dias antes do parto, condição necessária
para que se considere o feto tratado intra-útero12. Preconiza, também, a repetição do teste no
internamento para assistência ao parto, ou em caso de abortamento13. Entretanto, estudo sobre a
qualidade da assistência pré-natal em Salvador encontrou falha na realização de um único teste
não-treponêmico em 45,5% das pacientes14.
A sífilis reúne características que fazem do seu rastreamento um indicador razoável
de qualidade da APN. O rastreamento é recomendado de forma consensual por todas as entidades
relacionadas com a gestão do sistema de saúde ou com ensino e pesquisa em Obstetrícia e
Perinatologia. A detecção está acessível à população por meio de um exame de simples execução,
disponível a baixo custo ou gratuitamente através do SUS, boa reprodutibilidade e que se presta ao
controle do tratamento. O tratamento deve ser realizado usando uma droga disponível também a
baixo custo ou fornecida gratuitamente através do SUS, sem registro de resistência do agente e sem
reações orgânicas graves que limitem sua utilização, estando indicada a utilização ainda que não
tenha sido possível efetuar testes específicos de confirmação, e existindo protocolos de
dessensibilização para os poucos casos de alergia documentados15. Tem protocolos de
rastreamento bastante antigos e de fácil execução. O custo-benefício do rastreamento e tratamento
é evidente, estimando-se em US$200,000 o gasto com um caso congênito e em US$6 cada teste e
US$10 o tratamento de uma paciente16.
O objetivo deste estudo foi estudar a qualidade da assistência pré-natal prestada às
pacientes assistidas em uma maternidade pública de Salvador no que se refere à abordagem da
sífilis, a fim de estimar a repercussão do pré-natal na freqüência da sífilis congênita.

v.28 n.1, p.9-18
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MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo de corte transversal sobre a abordagem pré 
natal da sífilis, entre puérperas internadas na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade
Federal da Bahia, no período de novembro de 2002 a janeiro de 2003.
Para o cálculo do tamanho da amostra, usou-se a estimativa de prevalência de22%,
pacientes portando o cartão da gestante e com ao menos um VDRL no pré-natal , referida por Lima
& Pimentel na Maternidade Tsylla Balbino14, por falta de estatísticas referentes à população de
gestantes no município de Salvador. Usando a distribuição binomial com uma precisão absoluta
de 5%, a um nível de confiança de 95%, segundo Siqueira, Sakurai & Souza17, seria necessária uma
amostra de, no mínimo, 263 pacientes. Entretanto, para compensar possíveis perdas de informação
resultantes da indisponibilidade de documentação do pré-natal (por não realização ou por não ter
sido trazido pela paciente) ou da falha no registro de testes realizados (resultado não anotado,
apesar de o exame ter sido feito), foram estudadas um total de 331 puérperas, entrevistadas pelo
autor. Dessas 26 foram excluídas por não terem freqüentado o ambulatório de APN.
Um questionário padronizado foi aplicado após consentimento informado das
pacientes sobre os objetivos da pesquisa, garantindo-se o anonimato e a impessoalidade das
informações fornecidas. O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pela Comissão de Ética
em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira (parecer nº 034/2002).
Constituíram fontes de informação o cartão de pré-natal da gestante, resultados de
exames e quaisquer outros registros em poder da paciente que pudessem ser considerados para
complementar os dados do mesmo, além dos resultados de exames realizados durante o internamento.
O instrumento de coleta de dados constava de identificação e questões sobre data da
última menstruação, data da primeira consulta, data de realização e resultados de quaisquer
exames voltados ao diagnóstico de sífilis. Além disso, foi pesquisada a instituição responsável
pelo pré-natal e a idade gestacional na última consulta ou na alta do ambulatório.
As informações das fichas foram digitadas para compor um banco de dados do
Microsoft Access, analisado através do Microsoft Excel e do pacote estatístico Statistical Package
for the Social Sciences  SPSS versão 7.0.
Freqüências simples das variáveis em estudo foram usadas para descrever a amostra,
calculando-se a média de realização de testes não-treponêmicos de rastreamento da sífilis como
medida de qualidade do pré-natal. Às pacientes com VDRL reagente no pré-natal, perguntou-se qual
a conduta adotada pelo prenatalista (tratamento, posologia, investigação do parceiro, FTA-Abs).
Compararam-se as médias de número total de sorologias para cada categoria de
instituição onde foi realizada a assistência em relação ao restante, usando-se o t de Student como
teste estatístico, com intervalo de confiança de 95%.
RESULTADOS

Uma parcela de 26 pacientes não havia sido assistida em ambulatório de pré-natal,
correspondendo a 7,8% do total. A situação das demais, segundo portassem ou não o Cartão da
Gestante, está demonstrada na Tabela 1.
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TABELA 1. Situação de 305 pacientes quanto ao porte do cartão da gestante,

novembro/2002 a janeiro/2003, MCO-UFBA.

Quase 70% das puérperas tinham registro de realização de apenas um VDRL no prénatal, com média de 1,12 ± 0,6. Apenas uma paciente havia sido submetida a três sorologias e
outra, a quatro (Tabela 2).
TABELA 2. Número de testes para sífilis (VDRL) realizadas na assistência pré-natal

de 143 pacientes, novembro/2002 a janeiro/2003, MCO-UFBA.

v.28 n.1, p.9-18
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A primeira consulta de pré-natal aconteceu, em média, com 16,1 ± 6,3 semanas de
amenorréia. A última, com 35,8 ± 5,8 semanas. A média de idade gestacional de realização do
primeiro VDRL foi de 19,8 ± 7,4 semanas. Para as 27 pacientes com duas sorologias, a segunda
foi colhida, em média, com 31,4 ± 7,5 semanas.
Aproximadamente 23,1% das pacientes estudadas foi acompanhada em hospitais de
ensino, a Maternidade Climério de Oliveira, o Instituto de Perinatologia da Bahia e a Fundação
para o Desenvolvimento das Ciências. A maioria (58%) vinha da rede de postos e centros de
saúde, e 9,1% de serviços particulares de Salvador (Tabela 3). Não houve diferença
estatisticamente significante na média de número de VDRL entre as diversas categorias de serviços.
TABELA 3. Instituição de realização da assistência pré-natal e média de número de

testes VDRL de 143 pacientes, novembro/2002 a janeiro/2003, MCO-UFBA.

Somente cinco (3,5%) pacientes apresentavam VDRL reagente registrado no cartão.
Duas apresentavam FTA-Abs negativo e não foram tratadas. Uma tinha história de sífilis anterior já
tratada, recebendo 2.400.000 UI de penicilina G benzatina em dose única no pré-natal. A quarta
paciente fez três sorologias (1:1, 1:2, 1:2) e o cônjuge teve resultado não reagente, não sendo
tratada. A última paciente recebeu três doses de 2.400.000 UI de penicilina G benzatina, tinha
VDRL de 1:8 e 1:16, mas o marido não fora testado.
DISCUSSÃO

O percentual de pacientes que afirmaram não ter realizado pré-natal indica que a
cobertura tem avançado no sentido da universalização pretendida pelo SUS. Todavia, é preciso
enfatizar que algumas pacientes que referiram APN e não tinham comprovação documental
poderiam apenas ter realizado ultrassonogramas isolados, ou comparecido a somente uma
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consulta. A OPAS considerou APN a freqüência a, pelo menos, seis consultas, em levantamentos
realizados em 1997 e 199818.
Chama a atenção a existência de serviços que não fornecem à gestante um registro
das informações coletadas ao longo da assistência, impedindo as equipes que serão responsáveis
pelo cuidado obstétrico de se basearem naquelas informações para a tomada de condutas. O
elevado número de mulheres que não portavam o cartão ao procurar a admissão pode indicar a
falha dos ambulatórios em não explicar a importância do cartão da gestante.
A perda de 24,3% das pacientes porque o cartão retornara com os acompanhantes
no momento da admissão é bastante relevante, considerando-se que, numa instituição de ensino,
dever-se-ia esperar um esforço para reter todas as informações disponíveis, a fim de melhorar a
assistência ao parto e puerpério, nortear as condutas da Neonatologia e permitir discussões em
enfermaria e outras atividades didáticas. Incorporar o cartão da gestante ao prontuário para restituílo no momento da alta hospitalar seria mais indicado.
A realização de teste de rastreamento de sífilis durante a assistência pré-natal foi
muito negligenciada na amostra estudada. Em quase 10% das mulheres estudadas, sequer uma
sorologia constava no cartão ou nos laudos de exames laboratoriais disponíveis. Das que haviam
sido submetidas a dois ou mais testes, algumas o tinham sido de maneira não efetiva, já que lhes
fora colhido o VDRL em duplicidade, a intervalos de uma semana ou até menos, em dois
ambulatórios diferentes. É um exemplo da desorganização do sistema de atenção à saúde no
município, com ações realizadas de forma superposta por serviços que não se comunicam nem
contam com a possibilidade real de referência e contra-referência, gerando custos adicionais para
produzir informações que se acumulam, mas que não chegam à ponta do sistema, nem se
traduzem em medidas com algum impacto sobre a saúde dos usuários.
O início tardio do pré-natal impede que as gestantes se beneficiem de várias das
vantagens da assistência. As altas taxas de internamento por abortamento no país como um todo e,
também, em Salvador19 indicam a possibilidade de que algumas das gestações em estudo não
fossem oportunas ou desejadas, já que o não planejamento da gestação é fator associado à demora
em começar o pré-natal20. Mas é preciso lembrar que escolaridade e nível sócio-econômico baixos
são também causas de não se procurar assistência21, o que pode contribuir para explicar porque
apenas 50% das mulheres iniciam o pré-natal no primeiro trimestre, na região Nordeste4. Também
a rigidez burocrática das rotinas em algumas unidades públicas, com retardo no exame diagnóstico
inicial, na execução dos exames de triagem, e agendamento distante da 1a consulta, são práticas
notadas em serviços públicos da cidade.
A última consulta de pré-natal ocorreu, em média, antes do termo, o que indica que
as pacientes abandonaram o acompanhamento ou que, ao contrário, foram abandonadas pelos
serviços na fase em que mais precisavam de orientação, para que pudessem, por exemplo,
reconhecer o trabalho de parto, ou identificar situações de perigo que deveriam motivar a procura
por uma unidade de emergência obstétrica com rapidez.
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Como conseqüência da demora do pré-natal, todas as ações dele decorrentes tendem
a ser adiadas. O primeiro VDRL foi colhido, em média, na metade da gravidez, o que atrasa o
diagnóstico e permite ao Treponema pallidum iniciar as lesões da sífilis congênita. O
desenvolvimento das seqüelas depende da reação imune ao T. pallidum, o que, por imaturidade
fetal, só se inicia na 18ª semana22. Assim, a demora no reconhecimento da sífilis materna pode
significar a instalação de quadros mórbidos perinatais, além de aumentar o risco de parto
prematuro e restrição de crescimento intra-uterino23.
A alta prevalência de pacientes acompanhadas em hospitais-escola pode ter inserido
um viés de seleção importante nos resultados. O cuidado antenatal prestado em tais instituições
deveria ser mais cuidadoso, e a qualidade do registro de informações no cartão da gestante também
deveria ser maior que na rede de postos e centros de saúde, contribuindo, provavelmente, para o
achado de uma situação mais favorável na amostra em análise do que a realidade. Entretanto, não
houve diferença estatisticamente significante na média de número de VDRL entre as diversas
categorias de serviços, o que permite dizer que, ao menos no que se refere ao rastreamento de sífilis,
as unidades de ensino estão oferecendo um treinamento desconectado das recomendações e políticas
de saúde vigentes, contribuindo para a perpetuação de uma assistência obstétrica de qualidade
inferior, ao se assemelharem aos serviços não dedicados à formação de recursos humanos em saúde.
As condutas tomadas pelos serviços desconsideraram certas recomendações do
Ministério da Saúde. Aguardar até seis semanas, como observado, entre um VDRL reagente e o
resultado de um FTA-Abs para decidir por tratar ou não podia significar a diferença entre um feto
infectado ou sadio. Para uma das pacientes nessa situação, o título de 1:16 seria indicação de
iniciar de imediato a antibioticoterapia. Numa paciente referindo sífilis anterior tratada, averiguar
se a terapêutica fora apropriada seria a melhor conduta, ao invés de usar dose recomendada para
sífilis primária. A omissão em testar o cônjuge pode levar a recidiva futura.
É preciso destacar a possibilidade de que pacientes cujo rastreamento para sífilis foi
realizado, talvez até adequadamente, tenham sido classificadas como não testadas devido à perda
de informação conseqüente ao desenho do estudo. A chance de não-registro de um resultado de
VDRL no cartão da gestante é maior quando este é não reagente, e nem sempre contava-se com os
laudos dos laboratórios em poder da paciente, para completar a informação. Contudo, também
isso demonstraria deficiência da assistência pré-natal, uma vez que o instrumento especialmente
desenvolvido para o registro das intercorrências, fatores de risco e resultados de exames de modo a
serem prontamente identificados à leitura, que é o cartão da gestante, por não ser adequadamente
utilizado, passa a depender, para a consecução de seus objetivos, de um sem-número de papéis
anexos, passíveis de extravio ao longo da gestação ou de serem ignorados no momento do
atendimento por outros profissionais.
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A utilização do rastreamento da sífilis como medida de qualidade da assistência foi
prejudicada pela uniformidade da amostra, uma vez que somente uma minoria muito restrita das
pacientes estudadas foi adequadamente triada, dificultando a comparação entre um grupo com
rastreamento adequado e outro deficiente quanto ao resultado perinatal, que seria necessária para
decidir se tal indicador é realmente discriminatório. Todavia, por suas características, recomendase que sejam conduzidas novas investigações para testar seu uso na avaliação da qualidade da
assistência pré-natal.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral Americana  LVA é uma doença típica de regiões semiáridas do nordeste brasileiro, com conseqüente expansão das áreas endêmicas e aparecimento de
novos focos nas periferias das cidades, constituindo-se em um grave problema de saúde pública
com franca dispersão geográfica. A utilização de geotecnologias tem sido vista pela maioria da
comunidade científica como uma nova ferramenta na elucidação de fatores de risco envolvidos
no processo de produção de doenças metaxênicas, aumentando a possibilidade, não só, de
identificação das mudanças que ocorreram no biótopo, como também da delimitação de áreas de
risco para a endemia. Este trabalho, objetivando subsidiar a elaboração de novas estratégicas de
controle desta doença, visou o levantamento epidemiológico da LVA e a avaliação do uso de
produtos derivados de satélite como o Normalized Difference Vegetation Index  NDVI na
delimitação de áreas de risco da doença no município de Feira de Santana. Os resultados apontam
a influência de determinadas variáveis na manutenção do ciclo desta parasitose bem como o valor
prático da utilização desses produtos na delimitação de áreas de risco.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Americana, Geotecnologias, Sensoriamento Remoto e
Normalized Difference Vegetation Index.

IDENTIFICATION OF RISK AREAS FOR VISCERAL LEISHMANIASIS THROUGH
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES AND REMOTE SENSING DATA IN FEIRA DE SANTANA,
BAHIA, BRAZIL (2000-2002).
Abstract
Visceral Leishmaniasis is a typical disease of Northeast Brazil. The endemic areas
have expanded creating new foci within the suburban areas surrounding the cities and becoming a
very serious public health problem. The elucidation of risk factors involved with the development
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and expansion of the disease became a reality. The use of new technologies (geo-technologies) has
increased not only the possibility for identifying the environmental changes, but also the capability
to limit the geographical areas considered risk areas for the disease. Objectives of present research
are to provide new and strategic alternatives for the preparation of the Leishmaniasis Control
Program. The use of geo-technologies including products derived from satellite images, as
normalized difference vegetation index (NDVI), in the collection and analysis of epidemiological
data has proven to be a useful tool for identifying areas at risk of getting this disease. Results have
shown the influence of specific variables such as demographic density, age, presence of sand flies,
contaminated dogs, and humans living in specific area, and the practical value of using NDVI
values to identify risk areas.
Key words: American Visceral Leishmaniasis, Geotechnologies, Remote Sensing and Normalized
Difference Vegetation Index.
INTRODUÇÃO

Os produtos derivados de imagens de satélite, como o Normalized Difference
Vegetation Index  NDVI que caracteriza o tipo, a quantidade e a condição da vegetação presente
numa determinada cena do espaço geográfico, vem sendo explorada por muitos pesquisadores no
estudo de doenças das mais diferentes etiologias, surgindo assim, como uma nova ferramenta na
elaboração de estratégias para o controle de endemias1,2.
Com base no fato de que a distribuição espacial de vetores, reservatórios e
hospedeiros pode estar relacionada com a presença e o tipo de vegetação numa área e período de
tempo específicos2, o amplo uso dos produtos derivados de imagens de satélites, vem permitindo
a identificação e o monitoramento da diversidade de vegetação, possibilitando a delimitação do
espaço geográfico do habitat e das áreas de risco para algumas doenças endêmicas, como Febre do
Vale do Rio Rift 3, Tripanossomose4, Leishmaniose Visceral Americana  LVA5, Leishmaniose
Tegumentar Americana6, Cólera7, Malária8, Doença de Lyme9; Esquistossomose10.
Com características de doença re-emergente em franca expansão, a Leishmaniose
Visceral Americana ou Calazar, como é conhecida no Brasil, vem se constituindo num grave
problema de Saúde Pública em conseqüência das ações antrópicas no meio ambiente, somadas ao
raio de ação do flebotomíneo vetor, numa média de 250 a 500m (atingindo excepcionalmente até
1500m), vêm modificando a distribuição geográfica desta enfermidade11,12,13.
Apesar do investimento de milhares de dólares praticados anualmente pelo
governo, os programas tradicionais de controle não têm obtido o êxito esperado na redução, a
níveis aceitáveis, da incidência do calazar, mesmo enfatizando o sacrifício de cães soro-positivos.
As necessidades de mudanças no enfoque e nas técnicas das atividades de controle dessa doença
são reconhecidas pelo próprio Ministério da Saúde14,15.
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Técnicas como o sensoriamento remoto já vem sendo utilizado, com sucesso, em
inúmeras atividades no âmbito da Saúde Pública, surgindo como uma nova possibilidade para a
delimitação de áreas de risco nos estudos comparativos entre alterações ambientais e os elementos
da cadeia epidemiológica das doenças transmitidas por vetores2,16.
Assim, esse trabalho tem como objetivo identificar as principais variáveis envolvidas
na cadeia epidemiológica da Leishmaniose Visceral Americana e testar o uso de produtos
derivados de satélite (NDVI) como indicador de área de risco para essa doença, no município de
Feira de Santana, Bahia, oferecendo subsídios para o redirecionamento do planejamento e das
estratégias dos programas de saúde a nível municipal e regional.
MATERIAL E MÉTODOS

O município de Feira de Santana é constituído pela zona urbana, composta por 44
bairros, onde se encontram distribuídos 419829 habitantes numa área de 155 Km² e por zona
rural com sete distritos e a área rural da sede do município totalizando 1219 Km², com uma
população de 61120 habitantes (IBGE)17 . Geograficamente, está localizado a -12º 12 25 S e
38º 57 53 W. A vegetação característica é do tipo caatinga com clima seco a sub-úmido e semiárido com temperatura média anual de 23,5ºC e média mínima de 19,6ºC; pluviosidade média
anual máxima de 1595mm, mínima de 444mm com período de chuvas ocorrendo no inverno,
geralmente de abril a junho e de setembro a dezembro (OLIVEIRA)18.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de geoprocessamento nesse estudo:
Mapeamento Cartográfico Digital; Sistema de Posicionamento Global (GPS); Sensoriamento
Remoto Orbital (SR); Sistema de Informações Geográficas (SIG).
I. Para a composição da Base Cartográfica Digitalizada de Feira de Santana foram
utilizados mapas cartográficos do município, como: Mapa de Informações Sócio-Políticas da Zona
Urbana de Feira de Santana e Mapa da Divisão Administrativa Municipal (IBGE)17, digitalizados
manualmente, na escala de 1.100.000 em mesa digitalizadora no Programa Carta LINX, efetuado
pelo Laboratório de Ciências Exatas  LABEXA no Departamento de Geociências da Universidade
Estadual de Feira de Santana, Bahia.
II. O Banco de Dados Epidemiológico foi construído a partir da tabulação, em Excel
2000, das seguintes informações: contingente populacional do município, extensões territoriais
que compõem as zonas rural e urbana (IBGE)16; número de cães estimados para o município
(OMS)19; casos positivos para a LVA humana e canina, índice de positividade canina (número de
cães sororeagentes/nº total de cães examinados x 100), coeficiente de incidência para casos
humanos (nº de casos novos autóctones de LVA x 10.000 hab/população) e presença do vetor,
foram fornecidos pela Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário de Feira de Santana (no
período de estudo de 2000 a 2002), além dos endereços dos casos positivos para fins de
georreferenciamento através do uso do Sistema de Posicionamento Global  GPS (GPS TRACKER,
MAGELLAN  12 canais).
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III. Foi utilizada uma composição de imagem de satélite LANDSAT ETM, para o
período de 2000 a 2002 do município de Feira de Santana20, trabalhada no Programa ENVI  3.5,
através da composição das bandas 4, 5 e 3, respectivamente, as quais foram escolhidas pelas
características de identificar corpos de água; áreas urbanizadas, solo exposto e a presença de
vegetação20,21 . O NDVI foi extraído a partir da equação:
Valor de NDVI =

(Banda 4  Banda 3)
(Banda 4 + Banda 3)

Os valores de NDVI resultantes foram agrupados em faixas de concentração, dentro
dos seus valores médios de (+1) à (-1)22.
IV: As camadas do Sistema de Informação Geográfica  SIG foram montadas a partir
da Base Cartográfica georreferenciada que recebeu os dados dos itens I, II e III com o auxílio do
software ARC VIEW 3.3. (Figura 1  Adaptada pelo LAMDOSIG).
FIGURA 1 - A Essência do Sistema de Informação Geográfica

V: Análise Estatística - para descrição da amostra foram calculadas medidas de
posição (média, mediana), variação (desvio padrão e coeficiente de variação) e cálculo de
proporção. O intervalo de confiança para média ao nível de 95% de confiança foi utilizado para
descrever a distribuição da idade dos indivíduos acometidos pela doença. Utilizou-se o teste quiquadrado ao nível de 5% com objetivo de verificar a existência de diferença significante entre o
número de casos humanos segundo o sexo e a idade. Para verificar correlações entre os casos
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humanos e a presença de cães foi realizada análise de correlação não paramétrica de Spearman ao
nível de 5%. O teste t foi utilizado para verificar diferença na média do NDVI em relação à área
de ocorrência do caso, ao nível de 5%.Os dados foram analisados através do pacote estatístico
SPSS versão 10.023.
VI: Através do software ARC VIEW 3.3, foram construídos Buffers com distância
de 250, 500, 750 e 1000m (raio de ação dos flebotomíneos), tendo como ponto central de medida
o maior valor de NDVI registrado.
VII: A classificação de áreas de alto risco teve como base a presença do flebotomíneo
vetor, do cão soropositivo e do indivíduo doente, dentro da área geográfica definida pelos buffers.
RESULTADOS

O município de Feira de Santana é constituído pelas zonas urbana, composta por 44
bairros e a rural que abriga sete distritos (Bonfim de Feira, Governador João Durval Carneiro,
Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria e Tiquaruçu) mais a área rural da sede do município,
como mostra a (Figura 2). Durante o período de estudo (2000 a 2002), a temperatura média
manteve-se em torno de 24°C, com precipitação média anual de 619,6 mm e umidade relativa de
ar de 78%. O período de maior intensidade de chuvas foi registrado entre março a junho e entre
agosto a outubro.
FIGURA 2 - Situação da Área de Estudo  Município de Feira de Santana, Bahia

v.28 n.1, p.19-32
jan./jun. 2004

23

Para o município, a densidade demográfica foi calculada em aproximadamente 350
habitantes/Km². A maioria da população (87%), encontrava-se na área urbana, numa concentração
de 2708 pessoas/Km², onde foram registrados 19 indivíduos positivos para a LVA, com um
coeficiente de incidência de 0,45 indivíduos infectados/10.000 habitantes. Na área rural, a
densidade demográfica foi de 50 pessoas/Km², onde foram registrados 35 indivíduos positivos,
sendo o coeficiente de incidência de 5,7 indivíduos infectados/10.000 habitantes. Em relação aos
cães, a densidade estimada para o município foi de aproximadamente 35 cães/Km². A maior
concentração de cães foi registrada na área urbana com aproximadamente 270 cães/Km², onde 403
cães estavam infectados, originando um índice de positividade de 2,1%. Já na área rural, a
densidade calculada foi de 05 cães/Km² e o índice de positividade para doença de 5,4 %. Todos
os animais soropositivos foram sacrificados.
Como podem ser observados (Figura 3 e Figura 4), na área urbana, os casos caninos,
foram registrados em 19 bairros, coincidindo com os casos humanos em apenas 08 deles, na zona
oeste da cidade. Na área rural, a maior concentração de casos positivos humanos e caninos (60 e
37%, respectivamente), foi registrada no distrito de Maria Quitéria, zona norte do município. Em
apenas, um dos distritos (Jaíba) que se situa na zona leste, não foi observado a presença da
doença. No distrito de Humildes, zona sudoeste, somente um caso humano foi registrado.
FIGURA 3 - Demonstração em Terceira Dimensão da Distribuição Espacial da

Leishmaniose Visceral Humana e Canina no Município de Feira de Santana  Bahia no período de
2000 a 2002
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Durante o período de estudo, os 54 casos humanos positivos para a LVA, foram
notificados no município com idade variando de 02 a 68 anos. Em relação ao sexo 61% dos
pacientes pertenciam ao sexo masculino e 39% ao feminino. Os menores de 13 anos foram os
mais acometidos pela doença (57,4%). Dentre os positivos, 51 indivíduos foram submetidos a
tratamento específico evoluindo para a cura, enquanto 5,5% vieram a óbito. O coeficiente de
incidência para o município foi de 1,12 /10.000 habitantes.
Pela análise de Correlação pode-se observar, com nível de confiabilidade de 95%
que os cães soropositivos, apresentavam-se fortemente correlacionado (0,843) com o número de
casos humanos, ou seja, quanto maior o número cães positivos maior o registro de indivíduos
acometidos pela LVA (p<0,01) (Figura 4).
FIGURA 4 - Densidade Demográfica e Distribuição do Número de Casos de

Leishmaniose Visceral Humana e Canina no Município de Feira de Santana  Bahia no período de
2000 a 2002

Com relação aos dados de captura dos flebotomíneos, os mesmos foram capturados
no peridomicílio em 17% das 34 propriedades pesquisadas, escolhidas aleatoriamente na área
rural. O Lutzomyia longipalpis foi identificado em 100% das amostras coletadas. Na zona urbana
essa pesquisa não foi realizada.
Pela análise da imagem do satélite LANDSAT ETM do município de Feira de
Santana (Figura 5), pode-se constatar que o município não apresenta muita heterogeneidade, no
que diz respeito à sua cobertura vegetal, uma vez que vem sendo bastante modificada pela ação
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humana, restando poucas áreas com presença de vegetação sadia ou nativa restrita aos topos de
morro. Grande maioria do espaço geográfico se caracteriza por apresentar uma vegetação do tipo
secundária e/ou terciária, com presença marcante de caatinga, agricultura e pecuária. Observou-se,
também, que a região Norte, Sul e Leste do município foi bastante antropizada, com grande
concentração de pequenas chácaras e sítios caracterizando o ambiente rural, principalmente a
região Norte com destaque para o Distrito de Maria Quitéria.
FIGURA 5 - Imagem de Satélite LANDSAT ETM do Município de Feira de Santana  Bahia

Através da composição de imagem de satélite LANDSAT ETM, foi elaborado o
cálculo do índice de vegetação (NDVI), que possibilitou a classificação e interpretação da
vegetação da seguinte maneira: as áreas com valores de (0,5879 a 0,4540) caracterizaram áreas
com vegetação sadia restrita aos topos de morros, locais esses que não se identificou casos
positivos da doença, a vegetação vai diminuído de intensidade nos valores (0,4540 a 0,3200) e
(0,3200 a 0,1860). As áreas modificadas pela ação antrópica com presença marcante de caatinga,
cultivos temporários, pecuária e pequenas chácaras estão localizadas entre (0,1860 a 0,0520) e
(0,0520 a -0,0819). Os valores de NDVI vão diminuindo nas áreas urbanizadas (-0,0819 a 0,2159) a (-0,2159 a -0,3499), ressaltando o centro da cidade em virtude da maior reflexão do
asfalto, concreto e cimento e exposição de solo. A identificação de corpos dágua em tom mais
escuro é em decorrência de sua capacidade de absorver a energia eletromagnética, com valores de
(-0,3499 a -0,4839) destacando o lago da Barragem de Pedra do Cavalo e o Rio Jacuípe. O NDVI
médio para a área rural foi de 0,0803 e para a urbana 0,0660 (Figura 6).
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FIGURA 6 - NDVI e a Distribuição Espacial dos casos de Leishmaniose Visceral

Humana e Canina e a presença do vetor no Município de Feira de Santana  Bahia no período de
2000 a 2002

Os dados georreferenciados, referentes aos casos humanos, caninos infectados e
presença do flebotomíneo vetor estavam distribuídos na faixa de valores de NDVI entre (-0,0820 a
0,4540). A maior concentração de casos humanos infectados (59,3%), caninos (62,9%) e presença
do vetor (64,3%) foi registrada entre os valores de (0,0520 a 0,1860). Foi observado que o valor
médio do NDVI na área rural foi 0,08 e na área urbana 0,07, sem diferença estatística significante
(p= 0,09) a 95% de nível de confiança.
Pela configuração dos buffers, o aparecimento de cães infectados, flebotómos e
pessoas infectadas, somente se deu a partir de 500 a 1000 metros do ponto central dos maiores
valores obtidos de NDVI (Figura 6). As áreas geográficas consideradas de alto risco para
contaminação foram identificadas nos distritos de Maria Quitéria, Jaguara e Governador João
Durval Carneiro.
DISCUSSÃO

A característica de pólo econômico do município de Feira de Santana vem
contribuindo para que haja uma dramática mudança ambiental no seu território como um todo,
incluindo alterações da fauna e flora desencadeada pela pressão antrópica. Os dados climáticos no
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período estudado mantiveram-se constantes e dentro dos padrões tradicionais da região. O período
de maior intensidade de chuvas foi levemente antecipado para março-junho e entre agosto-outubro.
Quando se considerou a extensão territorial imposta pela delimitação políticoadministrativa do município, observou-se que na área rural, a densidade demográfica humana e
canina era aproximadamente, 54 vezes menor que na área urbana, e, no entanto, quando da
comparação entre as áreas, apesar da alta dispersão observada, a zona rural abrigava o dobro de
indivíduos infectados (65%) pela LVA, e o maior índice de positividade entre os animais
examinados (5,4%). Esse fato isolado, não explicaria o alto coeficiente de incidência da doença
entre os indivíduos dessa área, uma vez que a proporção de animais examinados foi,
aproximadamente, 04 vezes menor que na área urbana (em virtude do hábito peri-domiciliar dos
mesmos que dificulta sua captura para coleta de amostras sanguíneas) e a presença de outras
espécies, que poderiam atuar nesse cenário como reservatórios da doença, não foram considerados
nesse estudo. Mesmo assim, essas observações, confirmam os achados da literatura em que os
ambientes rurais favorecem a interação da tríade parasitária responsável pelo aparecimento da
doença11,12,24,25,26.
Na periferia da área urbana foi notificado o maior percentual de casos caninos
(62,7%) e humanos (35%), distribuídos em 43% dos bairros, concentrando-se na zona oeste da
cidade, sugerindo que a LVA vem se adaptando as áreas urbanizadas, com conseqüente expansão
da endemia e aparecimento de novos focos, em analogia ao que tem sido relatado por diversos
autores para diferentes áreas geográficas11,15,18. A maior concentração de cães examinados e de
soropositivos nesta a área, indica a presença desses animais no domicílio, o que facilita o processo
de coleta da amostra sangüínea realizado pelos órgãos de prestação de serviços à saúde.
Com relação as variável sexo, pela a análise estatística, não foi observada diferença
significante entre essas proporções (p=0,102), nos indivíduos aqui estudados, discordando dos
achados de alguns autores, que relatam os do sexo masculino como sendo os mais acometidos
pela doença11,24,25.
Apesar da idade média da maioria dos indivíduos positivos, ser de 13,4 anos (9,5 a
17,2 anos) e coincidir como os relatos da literatura (BADARÓ et al.; GENARO, et al.)24
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, esses

dados não se apresentaram como significantes quando estatisticamente examinados (p=0,09), a
um nível de 95% de confiabilidade .
Considerando-se a espacialização dos caninos positivos e a presença de indivíduos
acometidos pela doença, na área geográfica do município, foi registrado (com intervalo de
confiança de 95%), uma forte correlação positiva (0,843), significativa (p<0,05), entre essas
variáveis. Estes achados confirmam os relatos da literatura, em que os cães são considerados os
principais elos da cadeia epidemiológica da doença, uma vez que a enzootia canina precede de
forma temporal e espacial a ocorrência dos casos humanos11,12,25,26,27. Observou-se também, que
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áreas geográficas com maiores percentuais de cães infectados apresentaram percentuais elevados de
indivíduos acometidos pela doença. Pelo coeficiente de correlação pode-se observar que 71% dos
casos humanos positivos para LVA no município de Feira de Santana, eram explicados pela
presença dos cães contaminados, reforçando o papel do cão como agente disseminador da
enfermidade (Figura 4).
Com relação à presença do flebotomíneo vetor no peri-domicílio, essa variável foi
estudada somente para fins de classificação, em 34 propriedades da zona rural, sendo capturado em
17% das mesmas. O Lutzomyia longipalpis foi classificado como a espécie vetora em 100% das áreas
pesquisadas. Confirmando os achados de outros pesquisadores, que conferem a esta espécie a
responsabilidade pela transmissão da doença26,28,29.
Uma vez que a vegetação tem uma forte influência na perpetuação da espécie vetora
da LVA, pela análise da imagem do satélite LANDSAT ETM, composta para o município de Feira
de Santana, o cálculo do NDVI, que é correlacionado linearmente com a radiação
fotossinteticamente ativa interceptada pela vegetação, possibilitou a classificação e interpretação
da vegetação da área estudada. Pela homogeneidade encontrada em grande extensão territorial do
município, a variação dos níveis de NDVI foi quase que imperceptível. Em locais de maior
ocorrência da doença, tanto em casos humanos como em casos caninos e presença do vetor, como
podem ser observados nos distritos de Maria Quitéria, Jaguara e Governador João Durval Carneiro
(Figura 4 e Figura 6), os valores de NDVI mostraram-se baixos variando de (0,0520 a 0,1860)
sugerindo a escassez de vegetação, caracterizando as ações antrópicas, com presença marcante de
caatinga, cultivos temporários, e pequenas chácaras dando uma conotação rural à paisagem. Tais
achados ajustam-se às observações de RABELLO et al.28 em que, a transição cerrado/caatinga,
caracteriza a baixa biomassa de uma região, favorecendo a manutenção do ciclo da doença. Podese, também, constatar que no período em estudo, o município não apresentava muita
heterogeneidade, no que diz respeito à sua cobertura vegetal, restando poucas áreas com presença
de vegetação sadia ou nativa (restritas aos topos de morro), e ainda, a maioria do espaço geográfico
se caracterizava por apresentar uma vegetação do tipo secundária e/ou terciária (Figura 6).
Pela análise Não Paramétrica (correlação de Spearman), observou-se uma discreta
correlação positiva significativa com (p<0,05) entre os baixos valores de NDVI registrados no
município e o número de casos da doença. Áreas geográficas definidas onde se verificaram valores
de NDVI (-0,0819 a 0,0520) e (0,0520 a 0,1860) coincidiram com as áreas de maiores índices da
doença. O mesmo já havia sido observado em um estudo piloto prévio, executado no Distrito de
Barra (Divisão Regional Sanitária da FUNASA) na Bahia, onde foi observado que a maior
concentração dos elementos envolvidos na cadeia epidemiológica da doença ocorria em áreas em
que os valores de NDVI representavam a baixa radiação fotossintética da área BAVIA et al., 1999:
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dados não publicados. Tais observações confirmam o preconizado por outros autores, entre eles
WERNECK & MAGUIRE; BAVIA et al.; MAGUIRE et al.; MIRANDA, et al.5,10,15,21, que vêm
fazendo uso desta ferramenta na delimitação de áreas de risco para diferentes doenças. Na área
urbana do município, os valores de NDVI foram negativos (-03499 a -02159) e (-0,2159 a 0,0819) caracterizando a presença de asfalto, concreto e exposição do solo. Os discretos valores
registrados para esse índice (-0,0819 a 0,0520) refletiram a presença de áreas arborizadas na sede
do município. Dada essas prerrogativas o cálculo do NDVI, para a área urbana do município, não
se adaptou a proposta de delimitação de áreas de risco para doenças, em virtude da imagem do
LANDSAT ETM não ter suficiente resolução espectral para detalhamento de áreas urbanas2,
sugerindo assim a necessidade de uso de imagens de satélite com sensores que ofereçam melhores
resolução espacial .
Como no nosso meio, não existem parâmetros para fins comparativos dos valores de
NDVI, com a construção dos buffers, tendo como ponto de referencia o maior valor registrado
para esse índice e o raio de alcance do flebotomíneo vetor, passamos a sugerir que as áreas
geográficas delimitadas por valores de NDVI entre (-0,0819 a 0,3200), somadas a presença do
individuo, cão infectado e flebotomíneo, poderão ser consideradas de alto risco para a LVA no
município de Feira de Santana, Bahia.
O uso de geotecnologias incluindo o sensoriamento remoto, associadas a um banco
de dados epidemiológicos, juntamente com as informações referentes da área de estudo,
possibilitou o calculo do NDVI para a área rural do Município de Feira de Santana, a visualização
e a pontuação precisa da distribuição da ocorrência de casos da Leishmaniose Visceral Americana,
bem como seu provável raio de expansão. Tais observações são consideradas de alta valia uma vez
que, permitem a identificação de potenciais áreas de risco para a doença, auxiliando na
racionalização das tomadas de decisões no planejamento das ações de controle, com reflexo
positivo a nível temporal e espacial minimizando custos operacionais e conseqüente ampliação
das áreas de atuação.
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DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFESSORES ATENDIDOS PELO CENTRO
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Resumo
As relações entre as condições de trabalho e a saúde de professores têm merecido
vários estudos, recentemente. Contudo, são raros os trabalhos baseados em diagnósticos de
doenças ocupacionais. Este trabalho buscou identificar as doenças ocupacionais diagnosticadas
mais freqüentemente nos atendimentos realizados a professores pelo Centro de Estudos da Saúde
do Trabalhador (CESAT) de Salvador, Bahia. Foi realizado um estudo descritivo de série de casos
com base em dados secundários. A população-alvo foi formada por todos os professores atendidos
pelo CESAT de 1991 a 2001. Foram calculadas a proporção de professores com doença
ocupacional entre os atendidos e as proporções de algumas doenças ocupacionais específicas.
Foram analisados os dados referentes a 235 professores. A média de idade foi de 42 anos, com
predominância do sexo feminino (97%). Do total, 66% dos professores atendidos receberam
diagnóstico de doença ocupacional. As doenças mais freqüentes foram: doenças da laringe e das
cordas vocais, síndrome do túnel do carpo, síndrome do manguito rotatório, epicondilites, bursites
do ombro, tendinites, rinites, sinusites e faringites crônicas e alérgicas.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Doença ocupacional, Epidemiologia, Professores.

OCCUPATIONAL DISEASES OF TEACHERS ATTENDED AT THE CENTER
FOR STUDIES ON WORKERS HEALTH
Abstract
Recently, many studies have been carried out on the relations between work
conditions and teachers health. Nevertheless, studies based on diagnosis of occupational diseases
are scarce. This study sought to identify the occupational diseases most frequently diagnosed
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among teachers attending to the Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador  Center for Studies of
Workers Health (CESAT), in Salvador, Bahia, Brasil. A descriptive case series study was carried out
based on secondary data. All teachers who attended to CESAT from 1991 to 2001 composed the
target population. The proportion of teachers with occupational disease was calculated, as well as
proportions of some specific occupational diseases. Data from 235 teachers were analyzed. The
mean age was 42 years, with predominance of women (97%). Occupational diseases were
diagnosed in 66% of the teachers. Most frequent diseases were: diseases of vocal cords and larynx,
carpal tunnel syndrome, rotator cuff syndrome, epicondylitis, bursitis of shoulder, tendinitis,
chronic and allergic rhinitis, sinusitis, and pharyngitis.
Key words: Occupational health, Occupational diseases, Epidemiology, Teachers.
INTRODUÇÃO

A literatura sobre a saúde dos professores, relativamente escassa, tem sido ampliada
em anos recentes. Como exemplo disto, na Bahia, cinco estudos foram realizados sobre a saúde de
professores dos vários níveis de ensino, tanto de escolas públicas quanto particulares 1,2,3,4,5. Estes
estudos descreveram queixas, sinais, sintomas, síndromes e doenças mais freqüentemente referidas
por professores. Seus dados abrangeram, em síntese, alguns agrupamentos de doenças acometendo
os professores: doenças do aparelho respiratório, em especial, dos órgãos da fonação; doenças
englobadas sob a denominação de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares
relacionados com o trabalho (LER/DORT); varizes de membros inferiores e distúrbios psíquicos
não-psicóticos. Entre os sintomas, predominam dores nos membros e no dorso, dor de garganta,
rouquidão e cansaço mental.
Todos estes estudos foram inquéritos de morbidade referida que se limitaram a analisar
a associação entre condições de trabalho e a presença de doenças. O único material localizado na
revisão bibliográfica que mostrou dados sobre diagnósticos de doenças atribuídas ao trabalho dos
professores foi uma tabulação feita por técnicos do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador6 na
preparação de um relatório da demanda ambulatorial, referindo-se ao período de 1991 a 1995.
O presente estudo teve como justificativa buscar suprir uma lacuna no
conhecimento da ocorrência das doenças entre os professores, na Bahia, complementando as
pesquisas já desenvolvidas no tocante à caracterização das doenças relacionadas com o exercício
do trabalho de professor.
As doenças ocupacionais são aquelas em que foi demonstrada plenamente sua
relação com fatores causais específicos no trabalho, os quais podem ser identificados, medidos e,
eventualmente, controlados7. Um outro grupo compreende as doenças relacionadas com o
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trabalho, que podem ser parcialmente causadas por condições adversas de trabalho. Elas podem
ser agravadas, aceleradas ou exacerbadas por exposições no local do trabalho e podem prejudicar a
capacidade de trabalho7.
A legislação brasileira define a doença profissional e a doença do trabalho e as
equipara aos acidentes do trabalho. A doença profissional é entendida como a produzida ou
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho
é entendida como aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente8  Art. 20. da Lei 8.213. O acidente do
trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados (....), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho8  Art.
19. da Lei 8.213.
A Organização Internacional do Trabalho, a partir de 1976, ampliou o escopo da
Saúde Ocupacional para além dos acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais9, abrangendo
também os agravos relacionados com o trabalho. Estes são constituídos pelas doenças e acidentes
que acometem a população em geral, mas que adquirem características particularmente
diferenciadas em certas categorias de trabalhadores10. Esta ampliação acompanha o deslocamento
do perfil da morbidade que tem o trabalho como causa, com a redução das doenças profissionais
clássicas e a emergência da percepção da importância dos agravos relacionados com o trabalho no
adoecimento do trabalhador. Em conseqüência, cresce o interesse pela detecção e pelo
acompanhamento das doenças cardiovasculares (principalmente a hipertensão arterial e a doença
coronariana), os distúrbios mentais, o estresse e os cânceres11.
Schilling12 propôs uma classificação das doenças relacionadas com o trabalho em três grupos:
1. doenças que têm o trabalho como causa necessária (acidentes do trabalho e doenças
profissionais legalmente reconhecidas);
2. doenças que têm o trabalho como fator contribuinte, mas não necessário; e
3. doenças pré-existentes ou distúrbios latentes, que têm o trabalho como agravante ou provocador.
O objetivo deste estudo foi identificar as doenças ocupacionais diagnosticadas mais
freqüentemente nos atendimentos realizados a professores pelo Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador (CESAT), descrevê-las segundo algumas características do professor e das suas
condições de trabalho, e examinar os registros do processo de reconhecimento da existência de
nexo causal entre estas condições e as doenças diagnosticadas.
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MATERIAL E MÉTODOS

A população do estudo incluiu todos os indivíduos atendidos pelo Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT) de 1991 a 2001 que exerciam a atividade de professor.
A escolha do CESAT para a localização dos casos tornou-se óbvia, uma vez que este Centro foi
criado para atender as necessidades de assistência e prevenção de doenças ocupacionais e acidentes
de trabalho na Bahia13. Desde sua criação, em 1988, constituiu-se como um centro de referência
especializado em Saúde do Trabalhador no Estado, tendo como principais funções coordenar a
política estadual de Saúde do Trabalhador e desenvolver ações de vigilância, objetivando a
promoção e a proteção da saúde do trabalhador. O CESAT mantém um ambulatório especializado
no atendimento do trabalhador com suspeita ou portador de doença ocupacional. Além disso, atua
na vigilância de ambientes de trabalho, realiza estudos e pesquisas de interesse da área da Saúde
do Trabalhador e participa da formação e capacitação de recursos humanos em saúde13.
O delineamento adotado foi um estudo de série de casos14 15 com base em dados
secundários, de caráter predominantemente descritivo, adotando-se o indivíduo como unidade analítica.
Na primeira etapa da coleta de dados foram obtidos os registros de bancos de dados
construídos com o emprego do programa Epi Info16, com base na Ficha de Coleta de Dados da
Demanda da COAST (Coordenação de Atenção à Saúde do Trabalhador). Após a adaptação dos
códigos da Nona Revisão da Classificação Internacional de Doenças para a Décima Revisão, os
bancos de dados foram reunidos em um único, o qual foi convertido em arquivo do SPSS® 
Statistical Package for the Social Sciences 17. Foram identificados os professores atendidos e
selecionados os dados referentes à doença diagnosticada (ocupacional ou não), ano de
atendimento, antecedentes mórbidos, início dos sintomas, sexo, idade, escolaridade, estado civil,
residência, vínculo de trabalho, sindicalização, tempo de trabalho, jornada de trabalho e riscos
ocupacionais. Para fins de comparação, foram usados dados referentes às demais categorias
profissionais, os quais só passaram por esta primeira etapa da coleta.
Na segunda etapa foram acessados diretamente os prontuários dos professores
atendidos pelo CESAT, para a conferência dos dados já disponíveis selecionados para o estudo, a
coleta de informações complementares e o recolhimento de informações com base nas quais foi
estabelecido o nexo causal das doenças diagnosticadas com as condições e o processo de trabalho.
Estes dados foram digitados no arquivo de banco de dados.
Em seguida, os dados foram analisados por meio do SPSS®, calculando-se,
basicamente, as proporções das doenças ocupacionais e não ocupacionais e de outras variáveis
categóricas referentes a características dos pacientes atendidos, as médias e as amplitudes de variação
das variáveis contínuas e a tabulação cruzada de algumas variáveis. Foram confeccionados gráficos e
tabelas, com os programas Microsoft® Excel 2000, Microsoft® Word 2000 e Harvard® ChartXL 3.0.

36

Revista Baiana
de Saúde Pública

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal da Bahia (registro n. 72/2003).
Como os dados foram provenientes de prontuários existentes no Centro de Estudos
da Saúde do Trabalhador (CESAT), sendo impraticável o acesso aos pacientes para a obtenção de
seu consentimento livre e esclarecido, foi solicitada autorização à direção do CESAT para o acesso
aos prontuários, mediante um Termo de Compromisso para a Utilização de Dados firmado por
todos os participantes da pesquisa. Neste Termo, os autores comprometeram-se a manter o sigilo
dos dados coletados em prontuários e bases de dados, e concordaram que estas informações
seriam utilizadas única e exclusivamente com finalidade científica, preservando-se integralmente o
anonimato dos pacientes. O Termo foi elaborado tomando por base o documento utilizado no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre18. Obedeceram-se a Resolução 196/1996, do Conselho
Nacional de Saúde19, as Diretrizes Internacionais para a Revisão Ética de Estudos Epidemiológicos,
do Council for International Organizations of Medical Sciences 20, e as Diretrizes Éticas
Internacionais para a Pesquisa Biomédica Envolvendo Seres Humanos, do Council for
International Organizations of Medical Sciences 21, no que respeita às garantias da
confidencialidade, da privacidade, da proteção da imagem, da não estigmatização e da não
utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, e à utilização dos
dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo.
RESULTADOS

O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT) atendeu 235 professores de
1991 a 2001 (inclusive), sendo 228 mulheres e 7 homens. A idade mínima foi de 20 e a máxima
de 61 anos, com média e mediana de 42 e desvio-padrão de 8. A residência de 159 deles era em
Salvador (69% dos indivíduos com informação), de 20 em outros municípios da Região
Metropolitana de Salvador e de 52 em outros municípios da Bahia (23% dos indivíduos com
informação). Quanto à escolaridade, 125 tinham o segundo grau completo (54% das pessoas com
informação) e 97 o curso superior completo (42% dos indivíduos com informação). Os casados
constituíam a maioria dos atendidos (62%). O tempo de trabalho como professor variou de 1 a 35
anos, com média e mediana de 14 anos e desvio-padrão de 7. Os sindicalizados eram 57% dos
professores com informação. Daqueles cuja jornada de trabalho era conhecida, 27% tinham 20
horas de trabalho por semana e 58% tinham 40 horas semanais de trabalho; a jornada de trabalho
variou de 10 a 80 horas semanais de trabalho, com média de 35 horas, desvio-padrão de 11 e
mediana de 40 horas. A grande maioria (91%) tinha vínculo com instituições públicas.
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As perdas de informação por ausência dos dados correspondentes nos prontuários foram de
um indivíduo para a idade e para o estado civil; de quatro indivíduos para a residência e para a escolaridade;
de dez indivíduos para o tempo de trabalho como professor; de treze indivíduos para a sindicalização; de 57
indivíduos para o tipo de vínculo de trabalho e de 63 indivíduos para a jornada de trabalho.
O total de trabalhadores atendidos no mesmo período foi de 10.957, dos quais
6.560 homens e 4.390 mulheres (sete sem informação). A média de idade (igual à mediana) foi de
39 anos, com desvio-padrão de 8. Residiam em Salvador 78% dos trabalhadores, 11% em outros
municípios da Região Metropolitana de Salvador e 12% em outros municípios da Bahia. Eram
casados 68% e 59% eram sindicalizados.
Dos 235 professores atendidos pelo CESAT no período estudado, 156 tiveram
diagnóstico de doença ocupacional, correspondendo a 66% do total de atendidos e 78% dos que
tiveram diagnóstico conclusivo; 105 tiveram diagnóstico de doença não ocupacional, equivalendo
a 45% dos atendidos e 52% dos que tiveram diagnóstico conclusivo. O total de diagnósticos de
doença ocupacional foi de 250 e o de diagnósticos de doença não ocupacional foi de 164
(Tabela 1). No período analisado, os atendimentos de professores mostraram-se crescentes de 1991
a 1994, reduziram-se acentuadamente em 1995, voltando a aumentar até 1998 e oscilando em um
patamar inferior nos três anos seguintes.
TABELA 1 - Freqüência dos atendimentos e dos diagnósticos dos professores e do

total de trabalhadores atendidos pelo CESAT de 1991 a 2001, segundo o ano de atendimento.
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Os 156 professores com diagnóstico de doença ocupacional apresentaram
praticamente as mesmas características do conjunto dos professores atendidos em relação ao
gênero, à idade, à residência, ao estado civil, ao tempo de trabalho como professor, à jornada de
trabalho e ao vínculo de trabalho. Pequenas diferenças foram observadas quanto à escolaridade
(47% tinham o segundo grau completo contra 54% do total de professores) e à sindicalização
(62% contra 57% do total de professores).
As investigações de 201 professores foram concluídas com a definição de um
diagnóstico (de doença ocupacional ou não). Este número, assim como o número total de
diagnósticos atribuídos a todos os professores, acompanhou aproximadamente a variação dos
atendimentos, exceto no ano de 2000. Neste ano, foram poucas as investigações concluídas com o
estabelecimento de um diagnóstico (Tabela 1).
Do total de trabalhadores atendidos pelo CESAT no período estudado, 53% tiveram
diagnóstico de doença ocupacional (5.847 indivíduos) e 13% de doença não ocupacional
(1.418 indivíduos).
A Tabela 2 apresenta os diagnósticos das doenças ocupacionais, com um pequeno
nível de agregação, por ano do registro. Os Gráficos 1 e 2 agrupam estes diagnósticos em um
número menor de categorias.
TABELA 2 - Diagnósticos de doenças ocupacionais em professores atendidos pelo

CESAT de 1991 a 2001, segundo o ano de atendimento.
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GRÁFICO 1 - Principais grupos de doenças ocupacionais diagnosticadas nos

professores atendidos pelo CESAT de 1991 a 2001.

GRÁFICO 2 - Principais grupos de doenças ocupacionais diagnosticadas nos

professores atendidos pelo CESAT de 1991 a 2001, segundo o ano de atendimento.

Fonte: CESAT, 2003.
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As doenças ocupacionais mais freqüentes entre os professores atendidos pelo CESAT
podem ser reunidas em dois grandes grupos: o das doenças do aparelho respiratório e o das
doenças englobadas sob a denominação de lesões por esforços repetitivos e distúrbios
osteomusculares relacionados com o trabalho (LER/DORT).
No primeiro grupo destacaram-se três subgrupos: laringite crônica, nódulo das
cordas vocais e outras doenças da laringe e das cordas vocais; rinite alérgica, crônica e vasomotora
e sinusite e faringite crônicas; e asma alérgica, não alérgica ou não especificada. As doenças da
laringe e das cordas vocais foram diagnosticadas durante todo o período, em menor número de
1995 a 1997. Sua freqüência foi maior depois dessa data do que antes dela. As doenças
respiratórias de fundo alérgico predominaram na primeira metade da década de 1990.
No segundo grupo de doenças (LER/DORT) dois subgrupos foram relevantes:
síndrome do túnel do carpo e outras mononeuropatias dos membros superiores; e síndrome do
manguito rotatório, sinovite, tenossinovite, epicondilite, síndrome cervicobraquial, bursite e
tendinite, ou seja, distúrbios ósseos e musculares dos membros superiores. Os casos
concentraram-se na segunda metade da década de 1990.
Foram registrados três acidentes de trabalho típicos: fratura ulnar, entorse de
tornozelo, ambos em sala de aula, e queda em aula de educação física, a qual teve como
conseqüência coxartrose pós-traumática.
Foi computado um total de 97 diagnósticos de doenças dos órgãos da fonação (85
pessoas), dos quais 74 em professores (64 pessoas). Em segundo lugar ficaram os mecânicos de
manutenção, com dez diagnósticos, seguidos por auxiliares administrativos (quatro), telefonistas e
recepcionistas (dois), inspetor de equipamentos, digitador e balconista (um diagnóstico). Não foi
identificada a profissão em dois casos. Os arquivos do CESAT não registram diagnósticos de
problemas vocais em atendimentos a outras categorias que usam a voz intensivamente, como
cantores, atores, assistentes sociais, advogados, sacerdotes, vendedores de bens e mercadorias por
telefone, agentes de viagens e de reservas de bilhetes, trabalhadores de serviços de saúde,
instrutores de ginástica aeróbica22, vendedores ambulantes e locutores.
O total de diagnósticos de rinossinusites e alergias respiratórias foi de 411, em 374
pessoas, sendo 31 professores, com 40 diagnósticos. A relação foi encabeçada pelos operadores
(87 diagnósticos) e mecânicos de manutenção (43 diagnósticos). Abaixo dos professores vieram os
auxiliares de produção (37 diagnósticos) e os auxiliares de serviços gerais (24 diagnósticos).
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Ocorreram 3.203 diagnósticos do grupo das lesões por esforços repetitivos e
distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho (LER/DORT) entre os trabalhadores
atendidos, sendo 112 entre os professores, em 2.439 e 65 pessoas, respectivamente. Os
diagnósticos de doenças do sistema nervoso relacionadas com o trabalho do grupo LER/DORT
totalizam 1.083, dos quais 47 em professores. Os professores classificaram-se como a sexta
categoria mais afetada por estas doenças na clientela do CESAT, em números absolutos,
antecedidos pelos mecânicos de manutenção (241 diagnósticos), auxiliares ou agentes
administrativos (124 diagnósticos), caixas não bancários (86 diagnósticos), caixas de banco (64
diagnósticos) e digitadores (50 diagnósticos), e seguidos pelas auxiliares de enfermagem, com 46
diagnósticos. Os diagnósticos de distúrbios osteomusculares do grupo LER/DORT foram 2.120 (65
em professores). Os professores classificaram-se como a sétima categoria mais afetada por DORT
na clientela do CESAT, em números absolutos, atrás de mecânicos de manutenção (294
diagnósticos), caixas de banco (253 diagnósticos), auxiliares ou agentes administrativos (239
diagnósticos), digitadores (207 diagnósticos), caixas não bancários (144 diagnósticos) e operadores
(76 diagnósticos), e seguidos pelos bancários (não caixas), com 60 diagnósticos.
Entre os professores, a hipertensão arterial destacou-se das demais doenças não
ocupacionais, com 38 casos (16% dos atendidos e 19% dos que tiveram diagnóstico conclusivo).
Em comparação com o conjunto de trabalhadores atendidos, os professores foram os mais
acometidos por hipertensão arterial como doença não ocupacional; em segundo lugar, ficaram os
operadores e mecânicos de manutenção, cada categoria com 17 dos 184 casos. Observou-se que a
média de idade (e o respectivo desvio-padrão) dos professores foi semelhante à do conjunto dos
trabalhadores atendidos no CESAT, não se podendo, assim, atribuir as diferenças encontradas à
distribuição etária.
A anamnese dirigida à identificação dos riscos presentes no ambiente de trabalho
associados à ocorrência das doenças ocupacionais diagnosticadas acentuou como mais
importantes: movimentos repetitivos, exposição ao pó de giz, uso excessivo da voz e postura
inadequada. Em um grau menos acentuado, houve relato de exposição a poeiras, esforços físicos e
trabalho em pé (Tabela 3). Merece atenção o fato de que 71 prontuários (30% do total) não traziam
informação sobre riscos no trabalho.
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TABELA 3 - Riscos identificados no trabalho de 163 professores atendidos pelo

CESAT de 1991 a 2001.

Apesar destas falhas dos registros, foi feita uma exploração da possível associação
entre a presença de riscos e a ocorrência de doenças. Observaram-se indícios de associação entre
movimentos repetitivos e postura inadequada com LER/DORT (razões de prevalência,
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respectivamente, de 2,8 e intervalo de confiança de 1,6 a 4,8; e 2,1 e intervalo de confiança de
1,4 a 3,1); de uso excessivo da voz com problemas vocais (razão de prevalência de 1,9 e intervalo
de confiança de 1,3 a 2,9) e do uso de giz com rinossinusite, faringite e alergias respiratórias (razão
de prevalência de 2,3 e intervalo de confiança de 1,1 a 4,7).
DISCUSSÃO

Não se conseguiu identificar a ocorrência de algum problema específico no
atendimento pelo CESAT que esclarecesse a redução dos diagnósticos no ano de 2000. Em outros
anos, diferentemente deste, a queda no número de diagnósticos acompanhou a inflexão nos
atendimentos de professores. O atendimento ao conjunto das categorias profissionais pelo CESAT
reduziu-se paulatinamente após 1998, sem queda acentuada em 2000.
Os dados coletados não permitem a estimativa de uma medida de freqüência
(incidência ou prevalência) das doenças diagnosticadas entre os professores atendidos pelo CESAT,
uma vez que não se conhece a população de onde os casos procederam, nem se outros casos
ocorreram na mesma população, sem o conhecimento do CESAT. Nem mesmo é possível uma
estimativa grosseira, tomando-se como denominador o número de professores em atividade e
considerando-se que, por se tratar de doença ocupacional, todos os casos devem ter sido
encaminhados ao CESAT, pois, como visto, uma parcela importante dos atendidos procederam de
outros municípios. Além disso, a assunção de que todos os casos de doença ocupacional são
direcionados ao CESAT não é sustentável. Assim, a medida apropriada é a proporção de doença
entre os casos atendidos.
Apesar destas limitações, os resultados ressaltam alguns aspectos interessantes.
Os dados de atendimentos de professores pelo CESAT divulgados anteriormente6
referiam-se ao período de 1991 a 1995, quando apenas as doenças do aparelho respiratório se
destacavam. Do total de 76 professores atendidos, 41% apresentaram doenças das cordas vocais,
35% tiveram rinossinusite e 13% asma. Apenas três casos de Lesões por Esforços Repetitivos
haviam sido diagnosticados. Os dados deste estudo permitiram a expansão destas informações até
o ano de 2001, propiciando um panorama mais abrangente das doenças ocupacionais entre os
professores atendidos pelo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e evidenciando mudanças
importantes na morbidade dos professores.
Embora este estudo não autorize a extensão de seus resultados para o conjunto dos
professores, tais resultados são consistentes com a literatura revisada com respeito às doenças do
aparelho respiratório e às lesões por esforços repetitivos. Assim como nas investigações anteriores,
estas doenças mostraram-se de grande importância na morbidade dos professores. Já os transtornos
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psíquicos e as varizes de membros inferiores foram raros entre os diagnósticos realizados pelo
CESAT em docentes. É possível que isto tenha ocorrido pela dificuldade real de reconhecer o
vínculo entre estas doenças e o trabalho do grupo ocupacional analisado. Isto poderia acarretar a
redução do encaminhamento de pacientes deste grupo ao CESAT para o estabelecimento do nexo
causal. Mas pode ser também, no caso dos distúrbios psíquicos não psicóticos, que o serviço não
disponha de condições adequadas para o reconhecimento destas enfermidades como doenças
relacionadas com o trabalho do professor, uma vez que todos os trabalhos revisados apontaram sua
magnitude como problema de saúde dos docentes e o CESAT só registrou um caso de doença
psíquica ocupacional e nove de doença psíquica não ocupacional nesta categoria.
Respaldando-se na semelhança indicada acima com os achados da literatura e
considerando-se as observações deste estudo relacionadas ao grande grupo das doenças do aparelho
respiratório, pode-se especular que a substituição do quadro-de-giz pelo quadro de fórmica tenha
sido responsável pela queda observada no período na ocorrência de rinite, de rinossinusite alérgica
e de alergias respiratórias. Cabe, de início, ressaltar que o giz não foi citado como fator de risco
para estas doenças na literatura consultada23 24 25 26. As rinites, sinusites e a asma alérgica
ocupacionais que não ocorrem por ação direta de particulados, gases, vapores e fumaças, são
secundárias à inalação crônica de substâncias irritativas26.
Em relação às escolas particulares, é verossímil a hipótese de que a substituição do
quadro-de-giz tenha contribuído para a redução deste conjunto de doenças respiratórias. Segundo
informações do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (SINPRO-BA), há uma tendência à
substituição do quadro, tanto como resposta à reivindicação da categoria, incluída na pauta de
negociação deste sindicato, como por ser esta mudança vista como sinal de modernidade pelos
empresários do setor (SINPRO-BA, comunicação pessoal, 17 de maio de 2004). Quanto às escolas
públicas, no entanto, não houve a substituição do quadro-de-giz (APLB-Sindicato  Associação dos
Professores Licenciados da Bahia / Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia,
comunicação pessoal, 14 de maio de 2004).
São riscos associados aos problemas dos órgãos fonadores: uso excessivo da voz,
tempo prolongado de trabalho em classe, nível elevado de ruído ambiente, elevado número de
alunos, dimensões e outras características das salas de aula. Além destes, Williams (2003, p. 457,
459) acrescenta gênero feminino, ensino de educação física e ensino nos graus iniciais da
educação. Estes riscos continuam presentes no trabalho do professor, a julgar pela ocorrência
continuada de doenças da laringe e das cordas vocais. De acordo com o SINPRO-BA, que
representa os professores das escolas particulares, a limitação do número de alunos por sala de
aula é uma antiga reivindicação da categoria, porém não se tem conseguido concretizá-la. Já o uso
de microfone, praticamente restringe-se aos cursinhos e às salas do último ano do ensino médio.
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Contudo, na campanha de data-base 2003/2004 foi obtido um acordo com dezessete escolas de
Salvador pelo qual tornou-se obrigatório o uso de microfone em salas do ensino Médio com mais
de quarenta alunos (SINPRO-BA, comunicação pessoal, 17 de maio de 2004). Com referência às
escolas públicas, há relatos de carga horária elevada, lotação de salas de aula superior aos limites
normatizados e dimensões e acústica inadequadas da maioria das salas (APLB-Sindicato,
comunicação pessoal, 14 de maio de 2004).
Quanto ao grande grupo de doenças LER/DORT, notou-se que estes diagnósticos
começaram a aparecer em 1994 e, a partir de 1996, rapidamente assumiram as primeiras posições
na relação das doenças ocupacionais dos professores. Este fato provavelmente acompanhou a
epidemia desse grupo de doenças entre os trabalhadores de um modo geral e, em particular, entre
os trabalhadores da área de desenvolvimento ou aplicação da informática.
A síndrome do túnel do carpo está associada a tarefas que exigem alta força e/ou alta
repetitividade, incluindo flexão e extensão de punho repetidas, principalmente se associadas com
força, compressão mecânica da palma das mãos, uso de força na base das mãos e vibrações24.
A síndrome do manguito rotatório associa-se com exposições a movimentos
repetitivos de braço, elevação e afastamento de braços acima da altura dos ombros,
principalmente se associados ao uso de força por tempo prolongado e elevação de cotovelo24.
As sinovites e tenossinovites estão associadas a exposições ocupacionais com
movimentos repetitivos de mãos e dedos, particularmente com desvios do antebraço ou flexão e
inclinação de punhos para diante, com a face anterior para baixo, ou pela rotação da palma da
mão para cima, contração estática de dedos mantida por tempo prolongado ou associada a
esforço, contato de pele com superfícies duras, digitação com punho e/ou com antebraço
apoiados, fixação antigravitacional de punhos, posto de trabalho inadequado, ritmos acelerados,
sobrecarga de produção, horas extras e pausas inadequadas24.
As epicondilites são desencadeadas por movimentos repetitivos de punho e dedos,
com flexão brusca ou freqüente, esforço estático e preensão prolongada de objetos, principalmente
com punho estabilizado em flexão e inclinação para diante. E por esforços excessivos de
extensão do punho e dedos, com o cotovelo em extensão, rotação do antebraço para cima e
extensão brusca do cotovelo24.
O uso de recursos da informática não está incluído entre os riscos identificados no
trabalho dos professores atendidos pelo CESAT. Eles, provavelmente, estão relacionados à escrita
excessiva e pouco pausada tanto no quadro em sala de aula, com os braços acima da altura dos
ombros, segurando o giz prolongadamente, quanto também na preparação de aulas e de material
didático e na correção de provas, com a preensão prolongada de canetas ou lápis. A APLBSindicato cita a necessidade de transcrição no quadro do conteúdo programático das aulas por falta
de insumos didáticos (comunicação pessoal, 14 de maio de 2004).
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O surgimento da identificação dos casos de lesões por esforços repetitivos e
distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho em meados da década de 1990 tanto pode
representar fielmente a ocorrência real do fenômeno (hipótese menos provável no caso dos
professores) quanto estar relacionada com uma melhor qualificação dos serviços de saúde e sua
atenção para o problema nessa época, em associação com o reconhecimento oficial destas
afecções. Além disso, a procura dos serviços pelos supostos pacientes deve ter sido motivada pela
divulgação de informações sobre as lesões por esforços repetitivos na população em geral e, em
especial, entre os trabalhadores, por meio de suas entidades representativas e dos grupos formados
pelos próprios doentes.
As doenças relacionadas com o trabalho do professor identificadas neste estudo não
apresentam especificidade suficiente para serem incluídas no primeiro grupo da classificação de
Schilling12, ou seja, aquelas que têm o trabalho como causa necessária, mas as lesões por esforços
repetitivos e as doenças respiratórias enquadram-se no segundo grupo (doenças que têm o trabalho
como fator contribuinte, mas não necessário). Já a hipertensão arterial pode ser um exemplo de
doença pré-existente ou distúrbio latente que têm o trabalho como agravante ou provocador
(terceiro grupo da classificação de Schilling).
CONCLUSÃO

O estudo evidenciou a importância de algumas doenças ocupacionais entre os
professores estudados, especialmente as lesões por esforços repetitivos e distúrbios
osteomusculares relacionados com o trabalho (LER/DORT) e as doenças da laringe e das cordas
vocais, e mostrou a variação em sua ocorrência ao longo de onze anos, abrangendo toda a década
de 1990. Ao final deste período, as doenças com maior magnitude eram as mononeuropatias dos
membros superiores, a síndrome do manguito rotatório, as sinovites e tenossinovites, a laringite
crônica e os nódulos das cordas vocais. A investigação ressaltou também a ocorrência da hipertensão
arterial como uma possível doença relacionada com o trabalho desta categoria profissional.
O conhecimento desta morbidade relacionada com o trabalho do professor é
relevante especialmente para as entidades sindicais e as instituições da área educacional e podem
ser-lhes úteis no dimensionamento e na busca de soluções para os problemas observados. Aporta
também informações valiosas para os estudiosos deste campo do conhecimento, cumprindo,
assim, com seus objetivos.
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ARTIGO ORIGINAL
O SILÊNCIO DOS INOCENTES III:
O CUIDADO AOS PSICOPATAS E DEGENERADOS NO HOSPÍCIO
SÃO JOÃO DE DEUS1
Ronaldo Ribeiro Jacobina2
Resumo
Esta é a terceira parte do estudo da prática psiquiátrica na Bahia, com ênfase no
Hospício João de Deus, no período de 1912 a 1930. 1. Com o objetivo maior de valorizar a
história da psiquiatria no Brasil, analisam-se as condições de vida dos internados no manicômio,
identificando as práticas institucionais de violência sobre os psicopatas. 2. Utilizam-se os
procedimentos da pesquisa histórica na análise documental dos testemunhos voluntários e
involuntários: a organização das fontes (relatórios, ofícios, inquéritos, notícias de jornais) e
interpretação discursiva tanto dos agentes intelectuais e subalternos quanto dos internados. O
estudo qualitativo é combinado com tratamento estatístico dos dados quantificáveis. 3. Os
psicopatas eram divididos em duas categorias: pensionistas, com melhores acomodações e ração
alimentar, e indigentes, que incluíam tanto os trabalhadores informais quanto os sentenciados.
Houve em todo o período internados sem diagnóstico psiquiátrico e as psicoses heterotóxicas
(alcoolismo) foram as psicopatias mais freqüentes. Identificaram-se várias formas de violência
contra o doente, desde a agressão pelos agentes até o massacre administrativo do adoecer e morrer
pela miséria e fome (a mortalidade hospitalar variou em torno de 20 %, chegando a 30%, em
1914, e 28 % em 1926). 4. O manicômio, que concentrava entre seus muros todo o aparato
psiquiátrico da Bahia, superlotou, tornando-se cenário de violência institucional, com destaque
para a extinção do asilado pela fome.
Palavras-chave: Saúde Mental - Brasil, História da Psiquiatria, Psiquiatria - Bahia, Hospital
Psiquiátrico, Manicômio

1

Este artigo se baseia no Capítulo 4 da tese de doutoramento A prática psiquiátrica na Bahia. Estudo histórico do Asilo São João

de Deus /Hospital Juliano Moreira (1874-1947. Rio de Janeiro, Escola Nacional de Saúde Pública  Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), 2001.
2

Professor Adjunto IV do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina / UFBA. Doutor em Saúde Pública.

Endereço para correspondência: Departamento de Medicina Preventiva / Faculdade de Medicina / UFBA. Av. Reitor Miguel
Calmon, s/n, Campus Vale do Canela CEP 40110-100, Salvador-Ba.
E-mail: jacobina@ufba.br

50

Revista Baiana
de Saúde Pública

Abstract
This is the third part of a study of the psychiatric practice in the State of Bahia,
focusing on the São João de Deus Asylum, from 1912 to 1930. This study has as main objective to
value the history of the psychiatry in Brazil, and analyses the life conditions of the patients of
asylum, identifying practices of institutional violence on the psychopaths. Historical research
procedures were used for documental analysis of voluntary and involuntary testimonies: source
organization (reports, official letters, news, surveys) and discourse interpretation of the interns,
intelectual agents and their subordinates. The qualitative study was combined with statistical
treatment of the quantitative data. The psychopaths were divided in two categories: pensioners,
with better accommodations and alimentary ration, and indigents, that included both much the
informal workers and sentenced men. There were in the whole period interns without psychiatric
diagnosis, and the heterotoxic psychoses (alcoholism) were the most frequent mental disease
among the psychopaths. Several forms of violence against the insanes were identified, since the
aggression by the agents until the administrative massacres of the to get sick and to die caused by
the misery and hunger (the nosocomial mortality varied around 20%, reaching up to 30%, in
1914, and 28% in 1926). The asylum, that concentrated among its walls the whole psychiatric
apparatus of Bahia, was overcrowded, becoming a scenery of the institutional violence, with
prominence for the extinction of the interns in consequence of the hunger.
Key words: Mental Health - Brasil, Psychiatry History, Psychiatry - Bahia, Psychiatric Hospital,
Asylum
INTRODUÇÃO

Este artigo, que tem como objetivo descrever e analisar as condições de vida dos
internados no hospício, corresponde a terceira e última parte do estudo da prática psiquiátrica da
Bahia no período de 1912-30. Objetivos gerais da pesquisa e os aspectos metodológicos foram
explicitados em artigo anterior publicado nesta revista1 .
Nesse período estudado, além da retomada da direção do hospício, foi garantido aos
médicos o monopólio de intervenção sobre o objeto reconquistado: o psicopata. Essa
denominação da psiquiatria organo-higienista para todas as pessoas com transtornos psíquicos foi
paulatinamente substituindo o termo alienado, oriundo do alienismo pinel-esquiroliano.
Os doentes eram divididos em duas categorias básicas: os psicopatas indigentes,
acolhidos gratuitamente, e os pensionistas, que pagavam suas diárias.2 3 Ambos eram separados
por sexos em diferentes pavilhões.
Os alienados indigentes eram acomodados nas enfermarias apropriadas ao seu
estado, em salas communs (Art.19) 2, classificados de maneira muito heterogênea, com
correspondente divisão espacial, por pavilhão, enfermarias ou alas para agudos, crônicos, indóceis,
paralíticos, tuberculosos e imundos.
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Os enfermos pensionistas eram divididos em duas classes, de acordo com o
pagamento da diária. Os de 1ª classe, pagando a diária maior, tinham direito a quartos separados e
alimentação especial. Os de 2ª classe tinham dormitório comum para sua classe e alimentação
diversa dos indigentes (Art.26 2; Art.15 3).
Os privilégios não ficavam no dormitório e na alimentação, pois se o lazer - jogos,
leituras, passeios e outras diversões (Art.23, alínea d)3- estava proclamado para todos, quem fazia
uso era basicamente o pensionista, para os quais estas atividades faziam parte dos seus hábitos de
vida. Em relação ao trabalho, essa atividade estava explicitamente referida aos indigentes:
os enfermos indigentes serão empregados, de accordo com as suas aptidões e o
parecer do assistente da secção, em trabalhos de jardinagem, horticultura, costuras etc., visando
sempre taes trabalhos o tratamento ou a distracção dos mesmos (Art.23, alínea e).3
Assim diferenciados, quem era os pensionistas e os indigentes? As informações,
apesar de escassas, permitem descrever as características sociais dos internados. Os pensionistas,
com as regalias de acomodação melhor e, sobretudo, de uma ração alimentar quantitativa e
qualitativamente diferenciada, eram em número reduzido, embora não inexpressivo, como no
asilo da Santa Casa.4 Eles pertenciam, em geral, às camadas médias, sendo profissionais liberais,
militares, religiosos, pequenos negociantes e funcionários públicos (p.254).5 Seguindo a política
clientelista da época 6, encontramos inúmeros ofícios do Secretário de Justiça do segundo governo
de J.J. Seabra, mandando considerar vários doentes como pensionistas do Estado (Arquivo Público
do Estado da Bahia-APEB.Caixa n.3190).
Sendo o único manicômio, o Hospício S. João de Deus era o local de internamento
de pacientes particulares na Bahia, em geral feito pelos seus familiares. Em ofício de 3 de agosto
de 28 (APEB. Caixa n.3193), o diretor Mário Leal fazia referência entre os pensionistas de uma
pessoa de destaque social, possuidora de bens de fortuna.
Em relação aos internados rotulados de indigentes, eles correspondiam não só os
indigentes propriamente ditos, mas também os trabalhadores, cujas famílias não podiam pagar as
diárias. A noção de pobreza englobava tanto os indivíduos sem inserção na produção ou com
inserção eventual, quanto algumas parcelas de trabalhadores de baixa qualificação inseridos no
mercado de trabalho. Esses trabalhadores manuais eram internados na condição de indigentes,
pois além de não poder pagar as diárias, não possuíam a proteção da previdência social, pois,
mesmo as Caixas de Aposentadorias e Pensões, criadas a partir de 1923, em algumas empresas
ligadas à economia agro-comercial, tinham baixíssima cobertura. Só encontramos esse tipo de
assistência nos anos 30 com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (p.378).4
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AS MOLÉSTIAS MENTAIS NO HOSPÍCIO

O assistente médico do Hospício São João de Deus, Murillo Celestino dos Santos,
fez uma busca retrospectiva nos registros clínicos no arquivo desse nosocômio, que ele considerou
como núcleo representativo das moléstias mentais na Bahia, e estudou a freqüência das doenças
mentais de 1912 até o ano anterior à publicação do artigo (p.239-57) 5. Não foi possível para o
autor levantar estatísticas do período anterior da avocação do hospício da Santa Casa para o Estado.
Nesse período de onze anos, foram internados 1.552 doentes (955 homens e 597
mulheres), sendo apenas 55 estrangeiros, isto é, 3,6% (p.241).5
Analisando a Tabela 1, nota-se o predomínio da demência precoce (ainda não
substituída pelo termo esquizofrenia), com 404 doentes, ou seja, 26%. Na seqüência, aparecem a
psicose heterotóxica (alcoolismo) com 295 (19%), a psicose maníaco-depressiva com 179
(11,5%), a psicose epilética com 96 (6,2%), a paralisia geral com 55 (3,5%), além de outros
diagnósticos com freqüências menores (p.242) 5. Alguns diagnósticos serão analisados a seguir,
comentando criticamente as explicações dadas pelo autor:
TABELA 1 - Moléstias Mentais mais freqüentes no Hospício S. João de Deus -

Salvador-BA. 1912-1922

1. Demência precoce: representando 26% dos diagnósticos do período (1912-22), a
demência precoce chegou a quase 30% nos anos de 1920 e 22, sendo seu percentual mais baixo
em 1919, com menos de 19%. Já referimos no item anterior que o autor considerou a questão
racial como a mais relevante. Assim, ao analisar a variável cor, o autor teve o cuidado de excluir
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nove estrangeiros (possivelmente brancos) e encontrou nos 395 doentes brasileiros, 177 pardos
(44,8%), 151 brancos (38,2%) e 67 pretos (17%). Santos5, depois de contatar que a maioria era de
mestiços, buscou uma explicação causal para essa psicose e seu predomínio. Estudando os
registros clínicos, concluiu que naqueles em que foi possível esmiuçar a anamnese, foi flagrante
a herança mórbida ou a tara degenerativa (p.243).
O psiquiatra, sem levar em consideração o percentual de distribuição da
característica cor na população em geral, afirmava que os mestiços eram os mais predispostos a
essa psicose: Parece-nos que os pardos e pseudo-brancos, descendentes de mestiços estão mais
predispostos ás manifestações psycopathicas - seja por influencia directa ou não (p.244). E entre
esses, os mais claros eram, segundo o autor, os mais fracos de mentalidade, apesar de muitas vezes
fisicamente bem constituídos. Não temos dados específicos do período de 1912 a 1922, porém na
obra de Mattoso 7 temos dados do censo de 1872, que já revelava a presença majoritária dos
mestiços: 43% mulatos, 31% brancos, 24% negros e 2% caboclos e índios. Em 1951, oitenta e
sete anos depois, entre os quatrocentos mil habitantes da cidade de Salvador, 47% eram mestiços,
33% brancos e 20% negros (p.120).7 Praticamente a mesma distribuição, com apenas um terço da
população branca e a maioria mestiça. Identificar a mestiçagem como um fator degenerativo da
raça era uma verdade estabelecida pelo paradigma da época. Os antolhos paradigmáticos
impediram Santos5 de levar em conta a questão demográfica nos resultados de seu estudo. Este é
um exemplo típico de discurso competente (Chauí 8), publicado numa revista de prestígio - a
Gazeta Médica - onde o preconceito se caucionava num conhecimento pretensamente científico e
o alvo era, como sempre costuma ser, os segmentos socialmente excluídos.
O maior número de doentes encontrava-se na faixa de 20 a 30 anos. Quanto às
formas clínicas predominou a catatônica (45%), seguida da hebefrênica (35,7%) e, por último, a
paranóide (19,4%) (p.245) 5.
Ao encontrar 328 solteiros e apenas 61 casados e 10 viúvos, ele concluiu que a
explicação desse facto resida em grande parte na influencia exercida pela masturbação nos doentes
portadores dessa psychose (p.245). Ele não levou em conta o dado anterior que a doença era mais
freqüente em jovens, sendo uma das formas - a hebefrênica - específica dessa faixa etária, cujo
processo psicopatológico comprometia várias funções psíquicas, trazendo dificuldades no plano afetivorelacional. A masturbação era um alvo adequado ao pensamento moralista da higiene mental.
2. Psicose heterotóxica - Alcoolismo: embora tenha encontrado em alguns a tara
nevropática, em muitos deles o autor disse não ter encontrado outra causa além da intoxicação
alcoólica (p.245).
De relevante observava o número de homens muito maior que o de mulheres (236
homens e 59 mulheres). Explicava pelo modo de vida e de trabalho, sendo mais fácil aos homens
a obtenção dos produtos alcoólicos, predominando nos trabalhadores braçais - roceiros,
carregadores, ganhadores (denominação usada desde o século XIX para vendedores ambulantes e
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assemelhados)7. Predominava na faixa etária de 31 a 40, quando, segundo Santos 5, acentuava a
saturação dos que desde cedo se entregavam ao uso ou abuso de bebidas, ao lado das energias
consumida pelo trabalho ou pelo vício (p.247-48)
3. Paralisia geral: predominava nos homens, acima de 30 anos, nas profissões das
classes inferiores e brancos, embora o autor nada refira sobre este último aspecto. Sobre a maior
freqüência no proletariado, já comentamos anteriormente e em relação a variável sexo, dizia que
as interpretações eram, em sua maioria, filosóficas, porém chegava a presumir, citando entre aspas,
sem dizer a fonte, que em alguma cousa de privativa á inferioridade do cerebro, reside o
fundamento de ser menos caracteristica e mais rara, no sexo feminino, a meningo-encephalite
chronica diffusa! (p.253)5. O discurso competente de um especialista, em artigo publicado em
revista especializada, encontrava uma utilidade para a proclamada inferioridade cerebral feminina:
adoecia menos as mulheres, pelo menos, de paralisia geral.
Com esse artigo de Murillo Santos e as condutas dos médicos no episódio da doente MJG
, a atuação dos higienistas mentais baianos revelou que faltava um novo capítulo na análise de Costa10.

9

Além do autoritarismo, moralismo, xenofobia e racismo, acrescente-se o chauvinismo, o machismo.
Essas crenças supostamente científicas do passado, muitas delas fortemente
ideológicas, eivadas de preconceitos, convida-nos a refletir sobre o presente: quanto das verdades
que acreditamos hoje, daqui a 50 ou 100 anos, serão demonstradas pelas próprias ciências como
equívocos e preconceitos?
A partir de Mário Leal, catedrático de Psiquiatria, houve um maior cuidado com o
registro nos relatórios anuais dos diagnósticos dos doentes internados. Assim, foi possível
fazermos a Tabela 2, com dados de 1925 até 1929 11 12 13 14 15.
TABELA 2 - Diagnósticos dos Internados no Hospício S. João de Deus 1925-1929.

Salvador - Bahia

Fontes: Calmon, p. 97 15; Barreto, p. 55

11

; Barreto, p. 227

12

; Barreto, p. 163 13; Barreto, p. 229 15. Diagnósticos: Prov =

provisório; Def = definitivo.
* O diagnóstico ainda não tinha se unificado; ** Incluindo arteriosclerose e outras doenças terminais; *** Estados atípicos de
degenerescência; **** Incluindo histeria e neurastenia.
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O dado mais importante, inclusive por ser diferente do período de 1912-22, foi a
maior freqüência da psicose heterotóxica relacionada ao alcoolismo, nos cinco anos estudados,
responsável por um quinto (1/5) da população internada. O que justificou, de certo modo, a
cruzada do diretor contra a dependência por esta substância psicoativa.9
Depois da psicose alcoólica, destacavam-se a demência precoce e a psicose
maníaco-depressiva. Ambas representam os quadros clássicos das grandes loucuras manicomiais.
Uma curiosidade era ainda a separação entre demência precoce de Morel e Kraepelin e
esquizofrenia de Bleuler, categoria diagnóstica que começou a ser utilizada em 1928. Um dado
que não conseguimos explicação foi sobre a psicose epiléptica, com elevada freqüência em 1925 a
27, desapareceu em 1928-29. A paralisia geral estava sempre presente, mas sofreu também uma
redução de 1925 a 27, voltando a crescer um pouco em 1928-29. Houve também o crescimento
das doenças orgânicas e senis, representadas pelas psicoses por lesões cerebrais e de involução.
Outro quadro típico de presença manicomial era os casos de oligofrenia (idiotia e imbecilidade).
Os casos da pequena loucura - as neuroses e transtornos de personalidade  também
estão presentes com regularidade nas freqüências anuais. Na terminologia da época, têm-se as
psicopatias constitucionais, onde se incluíam os estados atípicos de degenerescência, e as
psicoses nevrósicas, as atuais neuroses, com destaque para a histeria.
Encontra-se em quase todos os anos um número razoável de doentes sem
diagnóstico, nem mesmo o de caráter provisório. Quando assumiu a direção do Hospital, no início
de outubro de 1925, Mário Leal colocou um médico com a responsabilidade clínica para cada
pavilhão. José Júlio Calasans, responsável pelo Pavilhão Charcot, disse ter encontrado apenas 27
doentes com observação clínica e 70 sem observação. Antônio Gil, responsável pelo Pavilhão Júlio
de Matos, encontrou 35 doentes com observação e 72 sem observação (APEB. Caixa n. 3192, of.
8.10.1925). Porém, sob a direção do próprio Mário Leal, constatamos a mesma dificuldade anterior
para realizar com presteza a observação clínica dos doentes (Caixa n. 3161). Em 28 de agosto de
1927, faleceu a doente Maria J, 36 anos, negra, solteira, de beribéri. Ela tinha sido internada em 1º
de fevereiro daquele ano, não tendo sido formulado juízo clínico por deficiência de tempo de
observação, sobre o seu diagnóstico mental, segundo seu médico assistente, Dr. Arthur Ramos.
Seis meses e meio não foram suficientes para se chegar ao diagnóstico psiquiátrico (Caixa n. 3192).
Quando o Juiz da Comarca de Mundo Novo solicitou, em 13 de fevereiro de 1930,
o resultado do exame de sanidade mental pedido para o menor SOF, internado em 27 de
dezembro de 1928, o diretor Mário Leal informou que o menor tinha debilidade mental e,
durante todo o longo tempo que durou a nossa continua observação [mais de um ano de
observação], nunca lhe verificámos actos agressivos, impulsivos ou destruidores. Da
mesma maneira jamais foi surprehendido em tentativa de transgressão ás leis e
determinações do Estado. Do ponto de vista physico ou somatico gosou sempre nesta casa,
bôa saúde e se encontra, actualmente nesse particular, muito bem (APEB.Caixa n.3194).

56

Revista Baiana
de Saúde Pública

A permanência de pessoas sem o diagnóstico psiquiátrico ou sem justificativa
médica de internação, como no caso desse menor com debilidade mental, são formas de violência
contra o internado, que estava sob a proteção e responsabilidade do Estado. As violências eram
contra todos os asilados, mas, sobretudo, para aqueles na condição de indigente, um cidadão
duplamente excluído, pela sua condição de pobre e de louco.
VIOLÊNCIAS CONTRA O PACIENTE

A violência contra o paciente se manifestava sob diversas formas, começando pelas
violências praticadas pela Polícia ou por funcionários de outras instituições, pois, ao serem
trazidos ao hospício, muitos loucos apresentavam sinais de terem sido agredidos (APEB.Caixas n.
3190, 3191, 3192). Grave também era a violência cometida pelos funcionários que trabalhavam
na própria instituição, especializada no cuidado aos pacientes psiquiátricos, dos guardas aos
profissionais de formação universitária (Caixas n.3191, 3192). No famoso inquérito de 1925,
referido antes, dois enfermeiros afirmavam que um doente pensionista, Dr. JAM, era excitado por
médicos, internos e pelo farmacêutico (Caixa n.3161.Auto de Perguntas, f.38 e 46).
Outra forma de violência era entre os próprios doentes, onde, em geral, constatamos
a omissão ou negligência de funcionário e, de modo mais amplo, da própria instituição, tendo
como conseqüências mutilações graves ou mesmo o óbito (Caixas n.3190, 3193).
No natal de 1927, o sentenciado PMS, na hora da faxina no Pavilhão Kraepelin,
cometeu um homicídio com uma vassourada na cabeça do doente também sentenciado MSN, que
tinha o diagnóstico de alcoolismo crônico, tendendo para a demência terminal. O agressor
enquadrava-se como um caso dos estados atípicos de degeneração (Caixas n.3193, of. 238).
Esse assassinato gerou uma crise no hospício. Em 28 de dezembro do mesmo ano, o
diretor se dirigiu ao Secretário de Saúde para relatar os acontecimentos e solicitar medidas
urgentes, pois julgava que a instituição estava às vésperas de sérias anormalidades no tristemente
célebre pavilhão Manoel Vitorino, que funcionava como manicômio judiciário. O diretor Mário
Leal afirmava ter descoberto uma conspiração, chefiadas pelos doentes mais perigosos, que
visavam os seguintes objetivos: a) vingar a morte de Manuel SN, linchando Pedro MS; b) liquidar
os guardas e enfermeiros do pavilhão no momento em que tiverem que entrar na enfermaria; c)
declarar-se em greve por ocasião da refeição que reputavam péssima, reclamando sistematicamente
todo dia, e ameaçando matar os companheiros que comessem a ração (Caixa n. 3193).
Mario Leal dizia ao Secretário que a solução seria o insulamento dos líderes do
movimento em quartos de segurança, mas o hospital não tinha tais recursos e estava superlotado três
a quatros vezes além de sua capacidade (num pavilhão para trinta e cinco, tinham mais de cem
doentes). De imediato ele pedia a transferência do homicida Pedro S. para a Penitenciária do Estado.
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Na Mensagem do governador referente ao exercício de 1928, há o registro que a
Assembléia Legislativa aprovou a criação do manicômio judiciário, como órgão ligado à Secretaria
da Polícia e Segurança Pública. O governo adquiriu naquele ano um terreno junto a Penitenciária
para a sua construção (p.44) 16. Embora não tenhamos elementos conclusivos, a tomada dessas medidas
que há tempos vinham em discussão, não parece uma coincidência e sim uma das conseqüências
políticas daquele acontecimento no pavilhão Manoel Vitorino no manicômio, no final de 1927.
Havia um debate intelectual sobre a pertinência ou não de criação de um
manicômio vinculado ao aparato judiciário. De um lado, Estácio de Lima, que se tornaria
Catedrático de Medicina Legal, e Arthur Ramos, defendiam sua criação; do outro lado, contrários,
estavam o Catedrático de Psiquiatria e diretor do Hospital São João de Deus, Mário Leal, e seu
principal colaborador, o Dr. José Júlio Calasans. Aquele acontecimento de dezembro de 1927, no
hospício, ajudou a acirrar o debate, que se tornou público, ganhando as páginas dos jornais
baianos, em especial de O Imparcial da Bahia, durante todo ano de 1928. Em 12 de março de
1928, na Sessão do Conselho Penitenciário, a proposta foi aprovada por unanimidade (p.8) 17.
O secretário de Segurança Pública, Bernardino de Madureira Pinho contou com a
colaboração de Arthur Ramos para as providências iniciais e depois enviou o projeto de construção
ao Governador Vital Soares, que encaminhou à Assembléia Legislativa (Caixa 3200, of. 180,
9.09.1942). O projeto-lei que criava o Manicômio Judiciário foi sancionado em 23 de maio de
1928 (p.7890-91)18. O parlamento aprovou o projeto, o governo chegou a comprar o terreno para
sua construção, entretanto, o movimento político de 1930 interrompeu esse processo, adiando a
construção do manicômio judiciário baiano. Os doentes mentais criminosos permaneceram até a
década de 60 no Pavilhão Manoel Vitorino do Hospício S. João de Deus/Hospital Juliano Moreira,
local onde eram realizadas as perícias penais e cumpridas as medidas de segurança (Peres,
1997:107). Segundo o testemunho de Rubim de Pinho 19, este era o pior pavilhão do hospital (...)
era infecto, sem arejamento, sem iluminação.
A pior de todas as violências, entretanto, foi aquela cometida de modo insidioso,
principalmente contra o doente da categoria dos indigentes que, famélico e vivendo em
condições desumanas, acabava apresentando doenças carenciais ou ficavam vulneráveis às doenças
infecto-contagiosas de grande prevalência e letalidade na época. Era esse um dos crimes da paz,
pois a instituição recolhia os loucos para prestar cuidados, com o compromisso de albergá-los,
alimentá-los e tratá-los adequadamente.

58

Revista Baiana
de Saúde Pública

MORTALIDADE DOS ASILADOS: NÚMEROS E CAUSAS.

Na análise da situação dos doentes no hospício, no período de 1911-31, observando
os números absolutos do movimento de entrada, permanência e saída, por alta ou falecimento,
constatamos que houve um crescimento de entradas, altas e óbitos do hospício (Tabela 3).
TABELA 3 - Movimento dos Doentes do Hospício S. João de Deus Salvador, Bahia.

1911-1931.

Fonte: Novis, p.526 24.
1
TAH (Taxa de alta hospitalar) = nº de altas / nº de pacientes existentes (1º jan.) + entradas;
2

TMH (Taxa de mortalidade hospitalar)= nº de óbitos / nº de pacientes existentes + entradas; * Na tabela de Novis24 (p.526) aparece

175 falecimentos, porém, no obituário, na mesma página, ele refere 165 óbitos, 100 homens e 65 mulheres.

Examinando-se a situação dos psicopatas e degenerados, levando-se em conta as
diversas gestões desse período da história do hospício estatal, observa-se que na direção de
Eutychio Leal (1911-16), coerente com a proposta de expansão asilar, a população internada
triplicou (de 121 para 357 doentes). Por outro lado, exceto 1916, em todos os outros anos as
saídas por óbito foram maiores que por alta.
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Na gestão de Antônio Barreto Praguer (1917-20), a taxa de óbitos e a taxa de alta,
excetuando 1917, foram decrescentes, aumentando a população residual. Em 1917, a taxa de
mortalidade foi de 20,7%, significando que mais de um quinto da população internada faleceu.
As duas graves epidemias do período - a da gripe espanhola, em 1918, e a de varíola em 1919 atingiram a população do manicômio, mas o impacto de ambas foi limitado. A epidemia de gripe
que grassou em Salvador a partir de outubro de 19181, acometeu uma centena de pessoas, dentre
alienados e empregados do Hospício, mas a molestia foi benigna na maioria dos casos, só tendo
occasionado quatro obitos (p.67)20. A epidemia da varíola atingiu cinco casos no manicômio,
sendo um fatal (p. 112)21. Já a tuberculose, cujo coeficiente na população em geral, no ano de
1912, era de 2,5 por mil habitantes22, apresentou no hospício, em 1918, sete óbitos numa
população de 408 asilados, tendo o diretor considerado essa mortalidade baixa (p. 67) 20.
Com a administração de Aristides Novis (set/1920-1925), a média das taxas de alta
(17,9%) foram acima das gestões anteriores. A taxa de mortalidade, embora tenha atingido 18,4%
em 1924, apresentou no geral níveis menores, ficando a média em torno de 15,5%. Em 1920, as
causas principais dos óbitos foram: beribéri (14 óbitos), tuberculose (10), enterite (8), lesão
cardíaca (8) e hemorragia cerebral (4) (p.364)23. Mesmo nesse ano de mortalidade baixa, a fome
e seus corolários predominaram, com destaque para o beribéri, que representou 20,6 % dos óbitos
do hospício (14 de um total de 68) e 37,8 % dos óbitos de beribéri em Salvador (14 de um total
de 37).Analisando a gestão como um todo, embora tenha havido maior saída pelo aumento de
altas, a mortalidade mais baixa juntamente com a crescente entrada de pacientes levaram o
hospício a apresentar, no final dessa gestão, uma população no patamar de 415 pacientes.
No período em que o Prof. Mário Leal esteve como diretor (1925-1930) houve uma
tendência ao aumento das taxas de alta hospitalar (de 19,5 a 28,4%) e, em relação as taxas de óbito,
uma flutuação de 1924 a 28, num verdadeiro sobe-e-desce ano a ano. De qualquer modo, na
segunda metade da década de 20, as taxas de óbitos ficaram num patamar acima dos 20 por cento.
Com o aumento de saídas (altas e óbitos), mesmo com a tendência progressiva de
entradas de psicopatas no hospício, houve uma diminuição da população cronificada (existente
em 31 de dezembro de cada ano), que tendo apresentado o número de 491 asilados, em 1926,
desceu em 1930 para 349 pacientes (Tabela 3). Com raciocínio semelhante ao de Nina Rodrigues
(p.196)4, o diretor Mário Leal teve consciência do papel da mortalidade no controle da
superlotação, como podemos constatar no seu comentário abaixo referente ao ano de 1925,
quando assumiu a administração do hospício:
Ora, si tirarmos no actual estabelecimento a maior causa de sua mortalidade
annual, a dysenteria, conforme é de nosso dever (...), chegaremos a nos convencer
ainda de que, longe de estacionar ou de diminuir a população hospitalar da actual
organização, tenderá ella muito pelo contrario a crescer desmesuradamente 15(p.92).
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O diretor tinha razão, sim, era de seu dever. Observando a Tabela 4, nota-se que a
disenteria, em 1925, correspondeu a dois terços das mortes dos indigentes. Destaque-se ainda os
nove óbitos por tuberculose, além de dois por beribéri e um por escorbuto (p.98)15, doenças que
têm como pano de fundo a miséria e a fome. Conseguimos obter também os dados sobre as
causas dos óbitos nos anos de 1928 e 29 nos relatórios do diretor Mário Leal (APEB.Caixa n.3193).
Em 1928, o beribéri e disenteria bacilar responderam por mais da metade dos óbitos do hospital
(54,4%). No ano seguinte, foi o beribéri a causa mortis mais freqüente, representando quase 1/3
dos óbitos. E, juntamente com a enterite e a tuberculose, foram responsáveis por mais de 64 por
cento dos óbitos. Se acrescentarmos as disenterias, a enterocolite e o escorbuto, chega-se a quase
70 por cento dos óbitos.
TABELA 4 - Causas dos Óbitos no Hospital São João de Deus nos anos de 1925;

1928 e 1929.
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No seu relatório de 1931, Aristides Novis, começando sua segunda gestão, fez um
comentário que pode nos ajudar a entender esse estado permanentemente crítico do hospício,
sobretudo pela elevada freqüência de doenças carenciais e infecciosas. Ele chamava a atenção ao
governo, através do diretor de Saúde Pública para o fato de que não se corrigia o cálculo para os
créditos orçamentários de um ano para o ano seguinte. Acontecia o seguinte: o cálculo era sempre
baseado no ano anterior, mas, o número de entradas era crescente ano a ano e as saídas, apesar de
terem aumentado, ficavam sempre abaixo do número dos que ingressavam. Entretanto a verba
para a alimentação ficou a mesma(p.526) 24.
A verba era insuficiente para uma alimentação que já discriminava o psicopata
indigente e o degenerado sentenciado, pois se a alimentação era diferenciada entre pensionistas e
indigentes, desde a gestão da Santa Casa, a partir de 1921, uma portaria da Secretaria do Interior
(p.5099-101)25, apresentava as Tabellas de rações e dietas para o Hospício São João de Deus. A
tabela para o pessoal superior e pensionistas tinha 33 itens individuais e a tabela para pessoal
inferior e indigentes só tinha 24 itens. Além de não ter leite, ovos, queijo, batata, chocolate, doce
etc., a quantidade de outros alimentos (como verdura, manteiga) era menor, com exceção da
farinha, que a classe indigente recebia em dobro.
Em síntese, constatamos que as principais causas de morte eram as doenças
infecciosas e carenciais, que acabavam servindo como um fator de controle do crescimento da
população nosocomial, pois as entradas eram em números crescentes, a verba de alimentação, já
deficitária, não levava em conta o aumento da população nosocomial, até que uma epidemia de
beribéri, disenteria ou enterite, dizimava uma parcela dos loucos indigentes, inclusive os
sentenciados, cronificados.
CONCLUSÃO

Ao concluir o estudo dessa fase do manicômio estadual (1912-30), poderemos
concordar com Novis que ela foi áurea para os psiquiatras higienistas, pois os psiquiatras
retomaram a direção que estava sob a responsabilidade leiga do mordomo e administrador da
Santa Casa e garantiram juridicamente o poder no hospício, com o regulamento aprovado em lei,
como parte do Código Sanitário. Além disso, reformaram o antigo solar Boa Vista e construíram
uma dezena de pavilhões, entre os quais os reservados aos doentes particulares (pensionistas), o
do manicômio judiciário para os psicopatas criminosos, a colônia para os crônicos e o do ensino
prático da medicina mental. Naquele momento, o Hospital S. João de Deus concentrava entre seus
muros, todo o aparato responsável pelas práticas psiquiátricas realizadas na Bahia.
Entretanto, nesse hospício estatal que, em menos de três anos depois da avocação já
estava superlotado, para os psicopatas reclusos ficaram reservadas as inúmeras formas de
violências, inclusive a do adoecer pela miséria e fome que, em muitos casos, levaram à morte. A
silenciosa morte dos inocentes.
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A COBERTURA DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NA BAHIA
NO FINAL DO SÉCULO XX
Renato Queiroz dos Santos Júnior1
Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza
Resumo
Depois de mais de uma década do início efetivo da implementação do SUS, é
importante saber como se encontra hoje, a saúde bucal. Qual o grau de sua inclusão no SUS? Há
ou não um movimento no sentido da universalização da saúde bucal? O presente estudo pretende
ampliar esse conhecimento, identificando e discutindo a cobertura das ações e serviços de saúde
bucal no estado da Bahia. As técnicas de coleta de informações utilizadas foram de revisão
bibliográfica e documental, e acesso às informações disponíveis pela internet, no DATASUS,
referentes a: produção ambulatorial, quantidades e valores apresentados de procedimentos
odontológicos de atenção básica, recursos humanos e população beneficiada. Identificou-se a
cobertura dos serviços de saúde bucal. Adotou-se como recorte espacial as trinta Diretorias
Regionais de Saúde do estado, e alguns estados e regiões do Brasil, utilizando-se gráficos,
histogramas, além da análise tabular. Constatou-se uma baixa cobertura das ações de saúde bucal
em geral. Uma exceção importante, no estado da Bahia, foi a vigésima Diretoria Regional de
Saúde que obteve taxa de cobertura elevada. Pode-se concluir que há uma efetiva necessidade de
ampliar a cobertura de ações capazes de resolver os problemas prioritários.
Palavras-chave: Saúde bucal-Cobertura, Bahia-Sistema Único de Saúde.

THE COVERAGE OF ORAL HEALTH ACTIONS IN THE STATE OF BAHIA
IN THE END OF THE TWENTIETH CENTURY
Abstract
More than a decade after the effective beginning of SUS implementation, it is
important to learn what is the public mouth health condition like today. To what degree is it
included in SUS actions? Is there a movement toward the oral health universalization or not? The
present study intends to enlarge this knowledge, identifying and discussing the coverage of oral
health actions and services in the state of Bahia. The survey techniques used were the bibligrafic
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and documental review, access to the availablen information on the Internet, in DATASUS,
regarding to: ambulational production, presented data of basic odontological procedures, human
resources, and attended population. The mouth health coverage was identified. The spacial limit
adopted was the thirty State Health Regional Management Directories, and some states and regions
in Brazil, with graphics, histograms, besides tabular analysis. We learned that the coverage was in
general low. One important exception, in Bahia, was the 20th Health Regional Directory, which
reached high coverage taxes. We can conclude that there is an effective need to amplify the
coverage actions in order to solve the prioritary problems.
Key words: mouth health-coverage actions, Bahia-Sistema Único de Saúde.
INTRODUÇÃO

No estado da Bahia, os agravos à saúde bucal são problemas bastante referidos pela
população. Em Seminários Regionais realizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia SESAB - para identificar os principais problemas de saúde, de gestão e de descentralização
político-administrativa, a maioria dos municípios citou a cárie dental como um dos principais
agravos, com maior incidência em crianças em idade escolar, ao tempo em que outros registraram
o problema como extensivo a toda a população1.
As doenças bucais constituem a terceira causa de problemas de saúde no estado da
Bahia. Os índices de CPOa para os 12 anos de idade, por exemplo, quando comparados aos
preconizados pela OMS (CPO = 3,0) mostram a gravidade do problema no estado. Em alguns
inquéritos realizados em escolares em 1994 e 1995, foram registrados índices de CPO de 7,3 em
Brumado; 6,3 em Salvador (Distrito Sanitário do Centro Histórico); 6,3 em Feira de Santana e 8,0
em Cansanção3.
Nos dados oficiais do Ministério da Saúde referentes ao levantamento
epidemiológico de 1996, realizado entre alunos da rede pública escolar, em Salvador, estimou-se
em 1,52 o número de dentes atingidos pela cárie aos 12 anos, representando um percentual de
61% de dentes cariados das crianças examinadas.
A atenção à saúde bucal pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia  SESAB -foi, e
ainda é, destinada basicamente à população escolar e ao atendimento a urgências para os demais
grupos populacionais. Existem os programas de atenção à população infantil escolarizada dos 7-14
anos; os de prevenção da cárie dentária desta mesma população (ou de outras, através da
fluoretação das águas de abastecimento público); e os de prevenção de câncer bucal1, 4, 5.
Entretanto, não se conhece com precisão qual a cobertura populacional das ações de atenção à
saúde bucal desenvolvidas na Bahia e de seus programas públicos.

a

Índice epidemiológico que se refere aos números de dentes atingidos por cárie. Sendo: o componente C = Cariado, P = Perdido

(extraído ou com extração indicada) e O = Obturado (Restaurado) 2.
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Depois de mais de uma década do início efetivo da implementação do SUS, é
importante saber como se encontra hoje, a saúde bucal. Qual o grau de sua inclusão no SUS? Há
ou não um movimento no sentido da universalização da saúde bucal?
Neste sentido, é preciso conhecer, mais rigorosamente, a cobertura das ações de
saúde bucal desenvolvidas na Bahia. O objetivo geral deste estudo é descrever a cobertura
populacional dos procedimentos odontológicos de promoção, proteção e de recuperação da saúde
bucal desenvolvidos na rede básica do SUS na Bahia no período de 1995 a 2000.
O SUS E A SAÚDE BUCAL

A I Conferência Nacional de Saúde Bucal (I CNSB) ocorreu em 1986, como
desdobramento da VIII Conferência Nacional de Saúde6. A I CNSB se caracteriza pelo inédito
encontro de técnicos da área de saúde bucal, outros profissionais de saúde, representantes dos
setores de saúde, público e privado da odontologia, estudantes e representantes da comunidade,
comprometidos com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira. A I CNSB ratificou
integralmente as resoluções da VIII Conferência Nacional de Saúde e a inserção da odontologia em
um sistema único de saúde7.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a saúde recebeu o status de
direito individual e social, e todo o aparato constitucional e legal para promovê-lo, efetivá-lo e
garanti-lo, através do Sistema Único de Saúde, o SUS. A saúde bucal é parte integrante e
inseparável da saúde geral do indivíduo e isto, significa, necessariamente, situar a assistência em
saúde bucal entre as ações do SUS.
Influenciado pelo movimento da Reforma Sanitária, o processo de politização da
atenção à saúde bucal e da Odontologia Integralb, segundo os princípios do Sistema Único de
Saúde, acabou por caracterizar o modelo conhecido como Saúde Bucal Coletiva.

Ao longo de todo o século XX, foi dominante a concepção curativista da odontologia. No entanto, no final do século, já estavam
bem definidos os seus limites. Uma série de concepções alternativas começou a ser proposta, almejando a universalidade e a
b

integralidade. A mais representativa foi, decerto, a Odontologia Integral. Mendes e Marcos8 identificam três elementos básicos
constituintes da Odontologia Integral: (1) a atitude preventiva, como meio essencial de preservação da saúde; (2) a simplificação
e adequação de atos, técnicas, equipamentos, materiais e sistema de trabalho; (3) a desmonopolização/descentralização do saber
e do fazer pela educação e pelo repasse do conhecimento à sociedade. Narvai9 procura demarcar a proposta da Odontologia
Integral do que acabou caracterizando, na prática, as propostas de odontologia sanitária/social e comunitária/simplificada. Afirma
que a proposta de Odontologia Integral é uma alternativa que busca a universalização e a eqüidade, ou seja, não é uma prática
destinada a populações marginalizadas, mas um novo modelo de prática. Para Zanetti10, as maiores contribuições da Odontologia
Integral relacionam-se com a ruptura que ela opera no paradigma hegemônico do modelo de atenção. A mudança conceitual e
metodológica da Odontologia Integral decorre da sua ênfase à prevenção com a utilização de métodos combinados de prevenção,
de controle de placa, de uso do flúor, de manutenção preventiva e de aplicação do conceito de risco.
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Este modelo é um espaço de luta entre o desenvolvimento estratégico de uma ação
de mudança do modelo de assistência vigente para um novo modelo de atenção à saúde. Neste
modelo, o ato curativo busca a estabilização do meio bucal dos usuários, promovida a remoção de
processos infecciosos existentes, propiciando maior eficácia dos métodos preventivos conjugados11.
Em 1993, o Ministério da Saúde lançou a Norma Operacional Básica - NOB 9312,
neste documento, foram apontadas novas formas de gestão que visavam à descentralização das
ações e dos diversos recursos. A regulamentação dos repasses entre os Fundos de Saúde com a Lei
8.142/9013 e o início da gestão semi-plena consolidaram esta tendência a partir do final de 1994.
A NOB-SUS 01/9312 propôs grandes avanços na organização dos serviços, mas de
uma maneira geral, pode-se dizer que, dada a lógica de financiamento vigente, os municípios
ainda funcionavam como prestadores de serviços.
Posteriormente, a NOB-SUS 01/9614, além de incluir as orientações operacionais
propriamente ditas, explicitava e dava conseqüência aos princípios e as diretrizes do Sistema. A
partir desta NOB/96, os municípios foram habilitados em uma das duas condições: Gestão Plena
da Atenção Básica ou Gestão Plena do Sistema Municipal.
Com o Piso de Atenção Básica - PAB (NOB-SUS 01/9614), definido como um
montante de recursos financeiros destinado exclusivamente ao custeio de procedimentos e ações
de atenção básica à saúde, transferido regular e automaticamente do Fundo Nacional de Saúde,
esperava-se que os municípios assumissem um novo papel na atenção básica.
Concomitantemente, o elenco das ações básicas ficou definido, incluindo-se, na
área odontológica, os procedimentos coletivos, os procedimentos individuais preventivos, a
dentística e a odontologia cirúrgica básicac. Para avaliar a cobertura dos procedimentos
odontológicos de promoção, prevenção e de recuperação em saúde bucal desenvolvidos na rede
básica do SUS na Bahia no final do século XX devemos definir certos elementos de referência.
Definimos cobertura como o grau de adequação dos recursos disponíveis às
necessidades de determinada população. Cobertura potencial ou disponibilidade refere-se à relação
entre a população de uma área e a quantidade dos serviços e recursos existentes, por exemplo,
número de equipamentos odontológicos/habitante, número de profissionais/habitantes. Já
cobertura real ou utilização refere-se ao grau de interação entre os serviços de saúde e determinada
população, ou seja, a forma e a freqüência com que os serviços são utilizados15. Neste trabalho,
apresentamos inicialmente a cobertura real e, posteriormente, ao discutirmos os determinantes,
apresentamos a cobertura potencial.
A partir da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), de forma incipiente,
começa a ocorrer, na prática, a implementação de um novo modelo de atenção odontológica,

c

Portaria no. 1889/GM, de 18 de dezembro de 1997, tabela descritiva do SIA-SUS.
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quando há a ampliação dos tipos de procedimentos odontológicos oferecidos pelo SUS, incluindo
o incremento de procedimentos e atividades relacionados à atenção primária.
Em função da necessidade de reorientar o modelo vigente, predominantemente cirúrgicorestaurador e com o objetivo de melhorar o quadro epidemiológico observado na área de saúde bucal,
fez-se necessária a alteração de Procedimentos do SIA-SUS, no Grupo de Atendimento Odontológico.
O objetivo foi viabilizar o acesso da população a ações que permitem o controle da
atividade das doenças da atividade bucal, principalmente a cárie e a doença periodontal, sem
dúvidas as mais prevalentes. Pretendia-se, deste modo, privilegiar as atividades de natureza
coletiva, que produzissem efeitos no quadro epidemiológico.
Assim, a partir de 1993, a tabela de procedimentos do SIA-SUS passou a garantir a
remuneração das atividades de caráter educativo e de proteção específica de saúde bucal. Foi
extinto o tratamento completo como forma de remuneração e criaram-se os Procedimentos
Coletivos (PC), ficando mantidos os Procedimentos Individuais (PI).
Os Procedimentos Coletivos são um conjunto de procedimentos a serem
desenvolvidos com todos os membros de grupos populacionais previamente definidos (crianças de
uma creche; alunos de uma pré-escola; clientes matriculados em uma unidade básica de saúde ou
outros grupos em determinados espaços sociais que possam ser acompanhados durante o
programa), visando ao controle epidemiológico de todo o grupo, em programa de ciclo anual. Os
PC são realizados pelos serviços públicos, através de unidades devidamente cadastradas junto ao
gestor local do SUS (Unidades Básicas de Saúde, Creche, Escolas etc.) 16,17.
Os Procedimentos Coletivos incorporam o conceito de promoção de saúde, através
de ações de cunho educativo-preventivo, direcionadas ao universo da população residente na área
de influência do serviço. Com as ações educativas, espera-se alcançar gradativa mudança de
hábitos através da incorporação de práticas saudáveis. As ações educativas buscam colocar à
disposição das clientelas, técnicas adequadas de autoproteção à saúde bucal. Assim, mais do que
ensinar medidas de higiene bucal, trata-se de orientar sobre alimentos cariogênicos, informar sobre
outros fatores de riscos relacionados às doenças bucais e sobre a utilização do flúor16,17.
Os Procedimentos Individuais - preventivos, a dentística, a endodontia e a
odontologia cirúrgica básica - devem garantir o atendimento primário, secundário e terciário a toda
população e atendem às necessidades acumuladas nos grupos prioritários de gestantes e de crianças
e adolescentes de 05 a 14 anos. A assistência individual, por outro lado, deve assegurar a consulta
de urgência a toda população e a consulta programada a grupos definidos segundo o perfil
epidemiológico e os fatores de risco ou sociais. Tanto os procedimentos profiláticos quanto os
cirúrgicos-restauradores devem ser assegurados pela assistência individual16,17.
Além dos procedimentos coletivos e individuais, é preciso conhecer a cobertura de
oferta da água fluoretada para se avaliar a política de saúde bucal. A utilização de flúor em
programas coletivos é fundamental, principalmente em municípios desprovidos de programas
coletivos institucionais.
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MÉTODOS E TÉCNICAS

Este estudo adota como recorte espacial as Diretorias Regionais de Saúde (DIRES),
como a Bahia é dividida em 30 Dires, o nosso estudo apresenta as taxas de cobertura para as 30
regiões administrativo-sanitárias do estado.
A coleta de dados foi feita através da busca das informações disponíveis no,
DATASUS (incluindo, também, para efeito de comparação, em alguns casos, outros estados
brasileiros e regiões) e nos documentos da SESAB referentes à produção dos procedimentos
odontológicos. Os dados referentes à população são informações do Instituo Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB).
Para analisar os dados referentes à taxa de cobertura populacional foi construído um
banco de dados identificando: DIRES; tipo de procedimento; população; quantidade de
atendimentos apresentados; valor apresentado de procedimentos; tipo de prestador; recursos
humanos; equipamentos disponíveis.
Na construção deste banco de dados foram transportadas as tabelas referentes às
informações ambulatorias do SIA/SUS  DATASUS via internet, para o programa Tabwin, as quais
foram depois transferidas para o Programa Excel. Assim, foi possível estruturar os dados iniciais
padronizando a disposição nos campos das planilhas. Desta forma, pode-se gerar novas variáveis
(colunas identificando o ano, os valores dos parâmetros para a Unidade de Tratamento
Odontológico-UTO e as DIRES a que os dados se referem).
Depois, os dados no formato Excel foram transferidos para o Programa Epi Info via
software de conversão Dbmscopy. No Epi Info foi possível gerar por linha de programação uma coluna
que classificou os procedimentos. Foram separadas as linhas com dados por tipo de procedimentos.
A construção do banco de dados foi sistematizada em série histórica de 1995 a
2000, descrevendo a cobertura populacional de serviços de saúde bucal no estado da Bahia,
procurando identificar as possíveis variações (volume/tipo) no período considerado. Desta forma,
podemos comparar as variações, observadas na produção (tipo de procedimento) e na cobertura
populacional com as variações observadas na infra-estrutura, nos recursos humanos, no
financiamento e identificar as relações entre elas.
Foram comparados os procedimentos realizados pelos serviços, entre as 30 DIRES do
estado, utilizando-se gráficos, histogramas; além da análise tabular. Além disso, foram utilizados
alguns dados referentes a outros estados e regiões brasileiras, obtendo-se, desta forma, alguns
parâmetros de comparação.
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RESULTADOS

A cobertura dos procedimentos coletivos
São evidentes as alterações na cobertura dos procedimentos coletivos na totalidade
do estado da Bahia, com um aumento de 2,48 % em 1995 para 5,3 % no ano 2000 (Gráfico 1).
Entretanto, observa-se que, de uma forma geral, na maioria dos municípios, a cobertura das ações
de natureza coletiva, no conjunto dos demais procedimentos odontológicos, é ainda incipiente e
apresenta uma cobertura insignificante.
GRÁFICO 1 - A cobertura dos procedimentos coletivos, Bahia, 1995 a 2000.

Tal situação se mostra mais grave, quando comparamos dados disponibilizados pela
Área Técnica de Saúde Bucal do Ministério da Saúde sobre a cobertura populacional de 5 a 14
anos com procedimentos coletivos, por estado - 1996 a 1999d. Na Bahia, esta cobertura variou de
1,68 (1997) a 2,62 % da população (1999). Comparando a taxa de cobertura baiana com as dos
demais estados da região Nordeste, podemos identificar que o percentual no ano de 1999 é
semelhante ao do estado de Paraíba, e inferior aos dos estados de Pernambuco (12,27) e Sergipe
(7,45). É maior apenas que os percentuais dos estados do Piauí (1,8) e Rio Grande do Norte
(0,5). Comparada com o percentual médio do Brasil (16,55), a cobertura populacional de 5 a 14
anos com procedimentos coletivos no estado da Bahia é quase 7 vezes menor. Estes valores se
apresentam bastantes distantes de estados como Santa Catarina com 54,24 e Minas Gerais com
41,72 de acordo com os Gráficos 2 e 3.

d

Não foi possível incluir os anos de 1995 e 2000, já que tais informações não estão disponíveis, no DATASUS, quando se refere

a todos o estados brasileiros.
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GRÁFICO 2 - Cobertura dos Procedimentos Odontológicos Coletivos I, II, III,

população de 5 a 14 anos, Bahia e Regiões do Brasil, 1996 a 1999.

GRÁFICO 3 - Cobertura de Procedimentos Coletivos I, II, III, população de 5 a 14

anos, Região Nordeste e Brasil, 1996 a 1999.

O documento Análise do Pacto de Indicadores da Atenção Básica  200118 apresenta
os resultados dos estados com relação ao indicador concentração de procedimentos
odontológicos coletivos na faixa etária de 5 a 14 anos. Apenas cinco estados (AL, ES, MG, SP e
PR) e o Distrito Federal alcançaram as metas. O estado da Bahia não atingiu a sua meta de 12
procedimentos/hab., alcançando apenas 5% da meta proposta. Chama a atenção a discrepância
dos valores propostos como metas, numa amplitude que vai de 0,5 (MA) a 50 (PA), traduzindo,
provavelmente, problemas de definição e compreensão do indicador.
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Podemos observar que, nos anos de 1995, 1996 e 1997, em apenas três Dires as
coberturas apresentadas dos Procedimentos Coletivos podem ser consideradas relevantes (Gráfico 4).
GRÁFICO 4 - Cobertura dos Procedimentos Odontológicos Coletivos, por Dires,

Bahia de 1995 a 2000.

A distribuição por DIRES mostra que, em 1995, treze DIRES não têm cobertura de
procedimentos coletivos, apenas a 21a  Irecê (5,1 %); a 7a - Itabuna (3,45) estão acima da média
do estado (2,5%) e a maioria tem percentual inferior a 1% de cobertura populacional.
Alguns dados chamam a atenção: no ano de 1996 aumentou para dezessete o
número de DIRES sem cobertura de procedimentos coletivos, porém tal fato não interferiu na
cobertura total no estado, pois podemos observar um incremento médio de 82% destes
procedimentos nas demais DIRES. No ano de 1997, podemos identificar que dez DIRES não
realizaram procedimentos coletivos, e mais da metade das DIRES (17) não realizaram os
Procedimentos Coletivos II. Até o ano de 1997, vinte DIRES não ofereciam todos os PC.

Já no ano de 2000, o observamos um aumento significativo em todas a
DIRES de todos os procedimentos coletivos, destacando-se a 1a.  Salvador e 13a. 
Jequié com o percentual de 13%; 3a.  Alagoinhas e Itabuna 7a. DIRES (18%). Um fato
interessante refere-se ao percentual encontrado na 20a. DIRES, cujo município sede é
Vitória da Conquista, que obteve o percentual de 38% bastante alto em relação às demais
DIRES. Considerando que desde de 1998, o município de Vitória da Conquista já havia
ampliado as ações de Saúde Bucal, inclusive, com a inserção da equipe de saúde bucal
no Programa de Saúde da Família, é possível pensar que este aspecto pode ser o
responsável pelo índice encontrado.
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A cobertura dos procedimentos individuais

A evolução da cobertura populacional dos procedimentos individuais na
Bahia foi crescente entre 1995 a 2000, de 25,96% em 1995 para 28,15% em 2000,
representando, aproximadamente, o acréscimo de 2,19% da população (Gráfico 5).
GRÁFICO 5 - Cobertura de

Procedimentos Coletivos e Preventivos

Individuais, BAHIA, 1996 a 2000.

Merece destaque a predominância dos procedimentos cirúrgicos (36%) e dos
exames clínicos (24%). Comparando o número de procedimentos individuais realizados
no SUS nos anos 1995 e 2000, observa-se um pequeno aumento (2,4%) no total de
procedimentos e uma predominância de Procedimentos Cirúrgicos.
Os programas de fluoretação das águas de abastecimento Público

Um aspecto positivo identificado refere-se à ampliação dos programas de
fluoretação das águas de abastecimento público na Bahia.
Em Salvador, cidade mais populosa do estado, segundo informações da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, desde 1975 até meados de 1989 este
serviço fora oferecido à população, sendo que, pela falta do flúor e por ampliarem-se as
discussões em relação a fluoretação do sal de cozinha, houve interrupção no processo de
fluoretação das águas do município19.
Em todo o estado da Bahia, até 1995, apenas, 17 municípios recebiam água
fluoretada, através da EMBASA e da Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
Em 1996, mais 15 municípios iniciaram o tratamento das águas de abastecimento,
ampliando-se o benefício da fluoretação para 32 municípios, envolvendo uma
população de 2.813.640 habitantes, que correspondiam a 21% da população estimada
do Estado. Apesar das diferenças identificadas entre as informações disponibilizadas pela
Área Técnica de Saúde Bucal e as apresentadas por Cardoso19, vemos claramente que a
cobertura do abastecimento de água fluoretada era extremamente baixa em 1996.
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Em 1996, aconteceram o II Seminário de Fluoretação da Água de Abastecimento
Público e o IV Encontro de Coordenadores de Odontologia. Estes eventos levaram à criação da
Comissão Intersetorial de Estímulo e Controle (CIECOF), coordenada pela SESAB, para
acompanhar todo o processo de reativação e implantação de fluoretação das águas nos municípios
baianos junto a EMBASA. Finalmente, no dia 14 de outubro de 1996, o sistema de fluoretação foi
reativado, voltando Salvador a fazer parte do grupo de cidades com este serviço e retomando-se,
também, a implantação nos demais municípios do estado.
Neste processo, no final de 1998, estavam em funcionamento sistemas de
fluoretação da água para consumo humano em 131 municípios do estado da Bahia,
correspondentes à extensão deste serviço a mais da metade da população do estado.
Em abril de 2002, no estado da Bahia, cerca de 147 municípios estavam sendo
contemplados com esta medida, sabendo-se que a maioria dos municípios de grande e médio
porte estava sendo beneficiada pela fluoretação das águas de abastecimento público, o que
representava uma cobertura de quase 80% da população do estado.
Neste contexto, diante do processo de municipalização e da reativação da
fluoretação das águas de abastecimento público, o controle da qualidade da água na rede hídrica e
nos poços artesianos - ainda bastante utilizados pela população baiana  deve ser uma das
principais áreas de atuação dentro das atividades da Vigilância Sanitária, monitorar os teores do
íon fluoreto nas águas de abastecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões levantadas neste trabalho são importantes para a compreensão da
política de saúde bucal na Bahia no final década de 90. De fato, conhecer a cobertura das ações de
saúde bucal lança luzes sobre a situação da atenção a saúde bucal no estado da Bahia.
Podemos identificar dois problemas na política de saúde bucal na Bahia: (1) a baixa
cobertura populacional dos procedimentos odontológicos curativos, e dos procedimentos
preventivos e promotores de saúde bucal e (2) a ênfase nas ações curativas, com insuficiente
desenvolvimento de ações preventivas e de promoção de saúde bucal.
Apesar do reconhecimento da necessidade de reorientar o modelo vigente, e da
intenção explicita da valorização dos procedimentos coletivos, incluindo-se os propostos
programas de atenção a escolares, a situação é inquietante.
Com a implementação do SUS, esperava-se uma maior ampliação da cobertura de
procedimentos odontológicos oferecidos à população baiana. Nestes últimos anos, poucos avanços
podem ser identificados quanto à oferta de procedimentos individuais e coletivos para a população
baiana, agravando-se a percepção de que, apesar do reconhecimento da necessidade de um modelo
de atenção à saúde bucal comprometido com os princípios básicos do SUS, este novo modelo
ainda não se efetivou na Bahia.
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Os problemas de saúde bucal, prevalentes na população baiana, persistem devido às
baixas coberturas e, em especial, ao modelo assistencial ainda dominante, cuja ênfase tende a
centrar-se na assistência curativa/mutiladora.
Os atores/sujeitos sociais, comprometidos com o SUS, precisam lutar para superar
os obstáculos estruturais e conjunturais à universalização das ações de saúde bucal. É necessário
valorizar a saúde bucal nos planos municipal e estadual e influir nas políticas de saúde, inclusive
no que se refere aos recursos humanos: Cirurgiões Dentistas, os Agentes Comunitários de Saúde,
Atendentes de Consultório Dentário e dos Técnicos de Higiene Dentária. Além de,
particularmente, introduzir elementos visando à integralidade das ações de estratégias particulares
como o Programa de Agentes Comunitário  PACS e o Programa de Saúde da Família  PSF.
A viabilização das equipes de Saúde Bucal do Programa de Saúde da Família é,
provavelmente, o caminho mais rápido para a Bahia acabar, de uma vez por todas, com o estigma
de uma população de desdentados. Com a municipalização da saúde, a responsabilidade
política de executar estes programas é transferida para as prefeituras. O que significa que as
lideranças municipais que realmente desejam mudar o quadro da saúde na Bahia precisam agora
fazer sua parte.
O grande desafio hoje na área da saúde bucal é, portanto, a universalidade do acesso
e a integralidade das ações. Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde
bucal por intermédio do Programa de Saúde da Família  PSF é uma estratégia prioritária para a
reestruturação da atenção básica de saúde no Brasil e na Bahia para a transformação do modelo
prevalente, de modo que as ações de promoção e proteção da saúde tenham o devido foco.
Esta pesquisa pode se revelar útil no aprofundamento da análise da situação da
saúde bucal no estado da Bahia, oferecendo subsídios para os processos de planejamento e
pactuação futuros, instrumentalizando a definição de metas e a avaliação de indicadores. Todavia,
para uma maior compreensão das políticas de saúde bucal, em nosso estado, é necessário discutir
os determinantes das taxas atuais de cobertura das ações desenvolvidas.
Esperamos ter contribuído, de alguma forma, para o desenvolvimento desse debate.
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ARTIGO DE REVISÃO
TRANSFORMAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO MÉDICO NO BRASIL
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho1
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Resumo
O objetivo deste estudo foi o de descrever e criticar as transformações ocorridas no
trabalho médico no último século no Brasil. A adoção de um modelo capitalista de prestação de
serviços de saúde, em bases taylorista/fordista, levou os médicos a submeterem-se ao mesmo
sistema de exploração ao qual estão submetidos os trabalhadores em geral: ritmo intenso de
trabalho, jornadas de trabalho prolongadas e mais as especificidades e particularidades do trabalho
médico. Mais recentemente, acompanhando o novo modelo de organização do mundo do
trabalho, esses profissionais vêm sendo submetidos a um processo de terceirização e precarização
das suas atividades. As transformações descritas afastaram o médico do paciente, criando uma
relação indireta entre esses sujeitos, mediada por instituições (públicas e privadas), tecnificando e
especializando o trabalho médico. Esse contexto apresenta-se desfavorável ao médico enquanto
trabalhador e a sociedade enquanto usuária dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Trabalho Médico, Organização

CHANGE IN THE DOCTORS´ WORK ORGANIZATION IN BRAZIL
Abstract
Doctors work, the object of this study, is taken as a work process which has been
historically structured in concrete social realities. We animed to describe and criticize the change
in the organization of medical work occurred in the last century in Brazil. The passage from a
taylorist/fordist to a japanese model, and its possible implications to the madical care. The
present context doesn´t favour the medical worker and the society which uses health services.
Key words: Doctors´ work, Organization
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INTRODUÇÃO

A visão da medicina e do papel do médico que predominam nas sociedades, são
construídas, dentro de realidades sociais concretas e modificam-se de forma dinâmica, no sentido
de se ajustarem às transformações históricas do processo de produção econômica. Em outras
palavras, a estrutura econômica determina o lugar e a forma de articulação da medicina e dos
médicos como categoria profissionala na estrutura social. Portanto, a concepção da medicina
decorre, por conseguinte, das relações que esta estabelece com as diferentes instâncias que
integram a estrutura econômica e social1.
No início do século passado os médicos possuíam uma respeitabilidade e grande
prestígio social, conseqüência de uma relação direta com os pacientes e de um processo artesanal de
trabalho (individualizado e autônomo) baseado na confiança, no respeito e no sigilo profissional.
A assistência á saúde que se caracterizava como atividade artesanal,
progressivamente no sistema de produção capitalista, transformou-se em uma mercadoria
socialmente valorizada, coisificando o trabalho médico. Os médicos passaram a se submeter às
regras deste sistema, desenvolvendo suas atividades de trabalho em serviços públicos (estatais) e
em serviços privados (lucrativos e não-lucrativos). Dessa forma, os médicos, foram submetidos às
regras impostas aos demais trabalhadores de qualquer empresa capitalista; instabilidade no
emprego, ritmo intenso de trabalho, jornadas de trabalho prolongadas somadas as especificidades e
particularidades do trabalho médico; tais como aliviar a dor e o sofrimento e ter a morte como
situação rotineira1,2,3,4.
Este trabalho busca descrever as transformações na organização e gestão do trabalho
médico no sistema de produção capitalista em geral e no Brasil em particular. Dessa forma, busca
contribuir com a reflexão crítica da categoria médica sobre as suas atuais condições de trabalho.
A MEDICINA COMO PRÁTICA DE TRABALHO

Entende-se por prática neste trabalho a transformação de um objeto em outro
mediante gasto de trabalho humano com a utilização de determinados meios e instrumentos.
Portanto a prática médica é constituída por três componentes básicos: objeto, meios ou
instrumentos de trabalho e atividade ou trabalho propriamente dito3,5,6,7.
O objeto do trabalho médico constitui-se no corpo humano em sua composição
anátomo-fisiopsicológica. Este corpo, porém, não é simplesmente um amontoado de células, de
tecidos ou de reações bioquímicas. Trata-se de um corpo humano, que vivendo em sociedade, é
investido de valor (força de trabalho) 3,5,7.

a

Categoria Profissional aqui entendida como um grupo profissional com o monopólio de um determinado saber e habilidade e

portador de um código próprio - Machado, M.H. Os Médicos no Brasil: um retrato da realidade. Fiocruz, Rio de Janeiro, 1997.
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Os meios ou instrumentos de trabalho constituem-se em um conjunto de coisas que
o trabalhador interpõe diretamente entre ele e o seu objeto de trabalho, para a realização do
trabalho propriamente dito. No caso da medicina, dentre esses instrumentos identifica-se os que
servem para a apropriação do objeto (o conhecimento das patologias, o raciocínio clínico, exames
complementares), os que cooperam com a transformação desejada (bisturi, pinças, agulhas,
medicamentos etc.) e ainda os que não participam diretamente do processo, como o local de
trabalho, mas que são fundamentais para o exercício profissional (sala, hospital, etc.) 3,5,7.
Por fim, o último componente o trabalho propriamente dito, caracteriza-se como energia
humana empregada no processo de trabalho, no caso do trabalho médico, dispêndio físico e
intelectual, produto da atividade humana, que podem ser recuperados com repouso e boa alimentação.
Observa-se que esse trabalho realizado necessita de dispêndio intelectual fato que coloca o médico na
categoria dos intelectuais (trabalhadores intelectuais), pois monopolizam conhecimento, o que implica
em última análise, em uma diferenciação desses agentes na estrutura social 3,5,7,8.
Outro elemento importante para entendermos o mercado de trabalho em medicina
caracteriza-se pela divisão técnica e social do trabalho, que corresponde à divisão do trabalho
dentro de um processo de produção, que no caso do trabalho médico, levou a afirmação das
especialidades médicas, que se constituem em saberes e práticas específicos, que são apropriados
por sujeitos definidos (especialistas) e não por toda a categoria profissional. Logo, tal divisão
condiciona o fracionamento intensivo e extensivo dos agentes, constituindo as especializações e
superespecializações das categorias profissionais e à extensão das equipes de saúde1,3,5,7.
A MEDICINA E O MODELO TAYLORISTA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Neste trabalho adotou-se o conceito de organização e gestão do trabalho, como
sendo, o conjunto de normas e regras que definem o modo como se executa o trabalho num
ambiente de produção de bens materiais ou de serviços. A organização do trabalho refere-se à
divisão técnica e social do trabalho, ou seja, refere-se à hierarquia interna dos trabalhadores, ao
controle por parte da empresa do ritmo e pausas de trabalho 8,9,10.
Entende-se, que no sistema de produção capitalista a organização e gestão do
trabalho humano, se constitui em instrumento fundamental para a racionalização e maximização
da utilização da força de trabalho, no sentido da produção de mercadorias e serviços 8,9,10,11,12.
Mudanças significativas ocorreram na organização do trabalho humano nos últimos
cem anos, conseqüência do grande desenvolvimento científico tecnológico e da concentração em um
mesmo espaço (fábrica) de força de trabalho e equipamentos. Dessa forma, a organização do trabalho
humano passou a vivenciar um modelo de controle e regulação denominado de Organização
Científica do Trabalho (OCT), que passou a adotar metodologia científica, substituindo métodos
não-científicos de regulação do trabalho no interior das unidades fabris 10,11,13,14.
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Na sociedade industrial moderna, esse período é identificado por diversos autores,
como o de consolidação e desenvolvimento de uma forma particular de organizar e gerenciar o
trabalho em geral, e o trabalho médico em particular, denominada de taylorismo/fordismo. O
taylorismo/fordismo vai marcar essa nova etapa do desenvolvimento do capitalismo, enquanto novo
padrão de organização e gestão do trabalho e em sua forma ampliada, da sociedade, e sintetiza as
novas condições históricas, constituídas pelas mudanças tecnológicas, pelo novo modelo de
industrialização caracterizado pela produção em massa e pelo consumo de massa 9,10,11,13,14,15.
O modelo Taylorista de organização e gestão do trabalho impôs ao trabalhador um
rigoroso sistema de controle e avaliação de desempenho, lastreado em prescrições de
produtividade individual e coletiva. Caracteriza-se pela concentração de recursos no interior de
uma mesma organização, separação entre trabalho intelectual (planejamento) e trabalho físico
(execução), sendo o controle e fiscalização das atividades, realizado pelos planejadores. Estímulo à
divisão de saberes e práticas no interior das organizações (especialização), divisão da organização
em setores com objetivos comuns (departamentos) com comando único e adequação do
trabalhador a tarefa executada, como forma de garantir maior eficiência e produtividade 9,10,11,14.
Dessa forma, o taylorismo passou a se constituir numa nova cultura do trabalho que,
para ter sucesso enquanto uma ciência do trabalho, conforme propunha Taylor, exigia uma nova
postura e uma nova prática tanto de patrões como de empregados; exigia também um espírito
essencialmente cooperativo, sem conflitos e, principalmente, sem resistências à nova
administração por parte dos trabalhadores e dos sindicatos 10,11.
Entretanto, as novas formas de gerência e controle do trabalho propostas por Taylor
possuíam um conteúdo fortemente autoritário e restritivo e, na sua essência, uma aplicabilidade
sustentada principalmente na coerção e não no convencimento dos trabalhadores. Na opinião de
Druck, Somente quando os salários, começam a ser transformados efetivamente num instrumento
atrativo é que se pode afirmar sobre uma aceitação maior do taylorismo por parte dos
trabalhadores e de seus sindicatos 10,11.
É nessa dimensão que se deve entender o fordismo. O fordismo consegue implementar
a essência da proposta de Taylor, a hegemonia da gerência científica sobre outras formas de
administração e dessa forma, representa a amplificação e difusão internacional do taylorismo 10,11.
Assim, na organização fordista o capital passa a comandar o trabalho e a vida do
trabalhador, através da combinação de tecnologia - a linha de montagem -, indissoluvelmente
ligada à gerência racional do trabalho, que exigiu disciplina e controle dos trabalhadores, que
transcende o chão da fábrica passando a se constituir em um modo de viver de sentir e pensar a
vida sob o controle do capital 10,11.
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Essas transformações ocorridas no plano mais geral repercutem na prática e no saber
da medicina, que de um modelo artesanal, de controle individualizado da própria força de trabalho,
assume elementos estruturais dessa racionalidade científica, tanto no plano particular como no
plano social ampliado: o mecanicismo (entendimento dos fenômenos que estuda, numa perspectiva
material), o biologicismo (fundamenta o seu saber, na experimentação, característica das ciências
biológicas), o individualismo (passa a focar a sua ação sobre o indivíduo e seus aspectos
bioquímicos, fisiopatológicos e anatômicos, negando-lhe os seus componentes psicosociais); a
especialização (fragmentação de saberes e práticas dentro da medicina), a exclusão das práticas
alternativas (realiza uma competente articulação com o Estado, constituindo-se como a única prática
terapêutica legalmente instituída), a concentração de força de trabalho em saúde (concentração de
força de trabalho e equipamentos em um mesmo ambiente  o hospital), tecnificação do ato
médico (utilização de diversos instrumentos de trabalho cada vez mais sofisticados, para a
realização das suas ações), ênfase na medicina curativa (culto à doença e não à saúde) 1,2,5,16,17.
Assim, se foi possível aplicar a atenção à saúde (aqui compreendida como produção
de mercadoria socialmente valorizada) a lógica da produção capitalista, tornou-se também possível
gerenciar aqueles que produzem essa mercadoria (os médicos), sendo o hospital o espaço privilegiado
para implementação desse novo modelo de gestão e organização do trabalho médico 3,5,18.
Pode-se afirmar, que o trabalho médico assumiu um modelo de organização taylorista/
fordista. Com o reordenamento do trabalho médico, a dimensão científico-tecnológica da medicina
tornou-se predominante, orientando global ou parcialmente, os processos de trabalho atuais e
impondo um novo padrão de formação escolar ancorado na estrutura altamente tecnificada do
hospital-escola, valorizando através de mecanismos formais e informais a aquisição de
conhecimentos científicos e a integração ao mercado de trabalho através da especialização 3,5,18.
No Brasil essas transformações da organização e gestão do trabalha passam a ocorrer
de forma ampliada a partir da segunda metade do século XX, quando da instalação das empresas
transnacionais norte americanas, que implementam e difundem o modelo taylorista/fordista de
organização e gestão do trabalho. Nesse período, também se consolidou o sistema previdenciário
brasileiro, garantindo assistência médica e farmacêutica aos trabalhadores incorporados às
empresas nacionais e transnacionais. Também ocorreu a inclusão de parcela dos trabalhadores das
empresas privadas nacionais e transnacionais, formalmente regulados pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Esse acesso a benefícios sociais garantiu a neutralização das resistências dos
trabalhadores, por meio de incrementos salariais, política de pleno emprego, estabilidade e
benefícios ofertados pela empresa privada, dentre esses a assistência médica 2,3,17,19,20,21.
Nos países capitalistas centrais, o modelo ampliado de organização e gestão da
sociedade, incorporou o Estado como agente dinamizador de políticas sociais, que passa a garantir um
padrão de qualidade de vida exigido pelos movimentos de trabalhadores. No Brasil, o Estado vai
desempenhar apenas uma função regulamentadora, não atuando diretamente no sentido de incorporar
os trabalhadores excluídos desse modelo de regulação do trabalho assalariado. Dessa forma, as
políticas públicas formuladas e implementadas têm apenas o objetivo de reduzir tensões sociais 3,10,17.
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Logo, esse modelo de organização e gestão do trabalho, tanto nos países capitalistas
centrais como no Brasil, leva à transformação da prática médica de um modelo artesanal, centrada
na relação médico/paciente, onde o médico possuía grande liberdade e autonomia de trabalho,
para um modelo gerenciado dentro de instituições hospitalares, que transforma a relação direta
médico/paciente em uma relação indireta médico-hospital-paciente. O médico, como outros
trabalhadores, passa a vender a sua força de trabalho em troca de remuneração (assalariamento),
submetendo-se à regulação e ao controle rigoroso de sua atividade, com redução da liberdade e
autonomia, que inicialmente são compensadas também por políticas de benefícios sociais (pleno
emprego, estabilidade no emprego, ganhos de produtividade, boas condições de trabalho etc) 2,3,7.
Em estudo realizado por Donnângelo, na cidade de São Paulo, cidade onde se
instalam os setores mais dinâmicos do capitalismo brasileiro, implantando-se primeiramente o
modelo de organização e gestão do trabalho em padrões taylorista/fordista, aponta para o
assalariamento dos médicos na década de setenta, ainda que associada a outras formas de inserção
ao mercado de trabalho3. Esse estudo pioneiro detecta as transformações ocorridas no trabalho
médico apontando para a tensão vivenciada por esses profissionais, entre a autonomia dos
consultórios (prática liberal) e a heteronomia dos hospitais (prática assalariada).
A MEDICINA E O CAPITALISMO GLOBAL

Entretanto esse padrão de desenvolvimento capitalista começa a dar sinais de
desgaste durante a década de setenta, motivado por perdas significativas de produtividade na
economia, principalmente nos EUA (Estados Unidos da América), em consequência da
intensificação das lutas trabalhistas por novos ganhos de remuneração, levando a aumento de
custos para o capital, que para responder a essas demandas, eleva o preço dos produtos e serviços,
gerando uma crescente onda inflacionária que por sua vez recomeça o processo 10,11,15.
Dessa forma, o capital passa a investir em novas tecnologias que possam aumentar a
produtividade (informática/robótica/comunicação), que por sua vez geram desemprego. Entretanto
o pacto taylorista/fordista entre capital e trabalho implicava em amortização dessa crise por parte
das ações e benefícios sociais ofertados pelo Estado de bem-estar social, materializado no auxíliodesemprego ou em programas de auxílio social. Assim, essa rede de proteção social impediu o
desmoronamento desse padrão de organização e gestão do trabalho e da sociedade 10,11,15.
Entretanto, mudanças ocorridas nos padrões de organização e gestão do trabalho
fundadas na cultura da qualidade, passam a ser difundidas internacionalmente pelas empresas
japonesas que com a incorporação de grande densidade de novas tecnologias (informática/robótica)
operam uma transformação das formas de concorrência intercapitalista. A qualidade e a
diferenciação dos produtos tornam-se determinantes nas novas bases de competitividade. Essas
mudanças colocam em xeque o sistema de organização e gestão do trabalho taylorista/fordista,
considerado rígido, e apresenta como alternativa esquemas mais flexíveis de produção 10,11,15 .
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A crise gerada nos anos setenta aprofunda-se nos anos oitenta e um novo padrão de
organização e gestão do trabalho se consolida nos anos noventa, caracterizado pelo
enfraquecimento das resistências dos trabalhadores e do papel do Estado, na elaboração e
implementação de políticas sociais, conseqüência da incorporação das novas tecnologias que
produzem desemprego, da insuficiência de recursos para o financiamento de políticas sociais 
crise fiscal. A conseqüência desse processo é o desemprego e exclusão social de grandes parcelas
de trabalhadores assalariados, que só conseguem incorporar-se ao sistema produtivo através de
formas precárias de contratação. Esse quadro de referência sugere para Druck, o fim do padrão
taylorista/fordista e a consolidação de um novo modelo de organização e gestão do trabalho,
denominado de modelo japonês 10
Segundo Druck existem diversas abordagens sobre o modelo japonês, que embora
apresentem conclusões e definições diferentes, têm como elemento comum que, para discutir o
modelo japonês, é preciso discutir a crise do fordismo, seu estágio, seu significado e
implicações, em termos de rupturas ou continuidades. Assim, classifica essas abordagens em duas
grandes vertentes; as que defendem a existência de um modelo pós-fordista e aqueles que
defendem o neofordismo (ou neotaylorismo) 10.
Condições históricas e culturais existentes na sociedade japonesa foram decisivas
para a implementação de um modelo de organização e gestão do trabalho, que amadureceu ao
longo da década de setenta e consolidou-se internacionalmente nas décadas de oitenta e noventa
apresentado resultados econômicos surpreendentes 10,15.
As características fundamentais desse modelo são um sistema de relações muito
hierarquizadas entre empresas de porte diferentes (grandes, médias e pequenas). Essas empresas
apresentam importante diferenciação interna. No caso das grandes empresas; estabilidade no
emprego, força de trabalho qualificada, remuneração fixa e variável, esta atrelada a aumentos de
produtividade, organização do trabalho baseada na gestão da qualidade total e da participação dos
trabalhadores, a fim de envolver o trabalhador na busca por produtividade e redução de custos.
Nas pequenas e médias empresas, que formam a rede de subcontratação, encontram-se todos os
tipos de trabalho. Marcadas, em geral, por instabilidade e precariedade na contratação dos
trabalhadores, que por sua vez apresentam baixa qualificação profissional e são submetidos a
condições precárias de trabalho, baixos salários e controle rigoroso para alcançar os padrões de
qualidade e produtividade exigidos 10,15.
No Brasil a crise do fordismo apresenta-se de forma mais aguda, devido ao reduzido
alcance das políticas de proteção social desenvolvidas pelo Estado, cujas ações podem ser
classificadas como de compensação social, especialmente para aqueles trabalhadores excluídos do
sistema formal de produção/consumo. Deve-se pontuar que essas ações caracterizam-se por
consumir poucos recursos e pela baixa qualidade dos serviços ofertados, dentre esses, o de saúde 11.
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Na década de oitenta em plena agudização da crise social no Brasil, gerada pela
exaustão do modelo taylorista/fordista, implementou-se na ordem jurídico-institucional
(Constituição Federal de 1988)22, um sistema de saúde que pode ser considerado como um passo
fundamental para a consolidação de um Estado de bem-estar social no Brasil. Em plena contra-mão
histórica, quando tomamos como referência as sociedades capitalistas centrais, onde o Estado de
bem-estar social encontrava-se em xeque, em consequência da nova ordem capitalista internacional.
Entretanto, o que se observou na prática foi uma evolução inversa ao proposto na
(Constituição Federal de 1988)22, onde o Estado reduziu os recursos aplicados na área de saúde,
permitindo uma maior participação do setor privado tanto associado ao setor público como
independente do mesmo. Essa situação favoreceu a difusão dos novos modelos de organização e gestão
do trabalho no setor, ocasionando desregulamentação e precarização do trabalho médico 2,18,19,23.
MANEIRAS DE INTEGRAÇÃO DO MÉDICO AO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL

Esse quadro de referência preliminar oferece os elementos necessários para a
compreensão das modificações recentes do trabalho em medicina e como este está associado às
transformações ocorridas no sistema de produção capitalista, que influenciam as ações de agentes
privados, bem como as políticas de saúde elaboradas e implementadas pelo Estado.
O controle sobre a clientela, a posse dos meios materiais de trabalho e a liberdade
na fixação do preço do trabalho mediante negociação com o consumidor direto, são os principais
critérios utilizados para identificar a posição do médico no mercado de trabalho historicamente
(autonomia típica ou prática liberal) 3,6,7,13. Entretanto, mudanças ocorridas no modo de produção
do cuidado médico, promoveram crescente separação entre o produtor direto e uma parcela
significativa dos seus meios de produção, substituição da troca entre produtor e consumidor pela
venda da força de trabalho no âmbito de um sistema de produção estatal ou privado de serviços de
saúde, vão conformar a forma atual de integração do médico no mercado de trabalho que, em
última análise, pode ser caracterizada pela perda progressiva da autonomia profissional 3,7,23.
Podemos hoje identificar basicamente cinco maneiras puras de inserção do médico
no mercado de trabalho; os autônomos típicos, os autônomos atípicos, os assalariados, os
empresários e os trabalhadores autônomos (contratação precária). Entretanto, o que ocorre com
maior freqüência é a combinação dessas formas de inserção no mercado de trabalho 3,7.
Os autônomos atípicos que caracterizam-se pela posse dos meios materiais de
trabalho, incluído o aluguel eventual de equipamentos (sala, centro cirúrgico etc.), controle parcial
sobre a clientela, canalizada por meio de processos informais e por meio de relações com empresas.
Os autônomos atípicos perderam a liberdade para a definição do tratamento e fixação do preço do
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trabalho, sujeitando-se às tabelas de honorários estabelecidas pelos serviços de saúde privados
(planos de saúde, seguros de saúde, sistemas de autogestão etc.) e/ou empresas, ou a negociações
realizadas entre as entidades representativas da categoria (Associação Médica Brasileira - AMB) e os
serviços de saúde privados. Dessa forma, esse subgrupo perdeu o controle sobre o padrão técnico do
trabalho, na medida em que ele possa acarretar aumento de custos para a fonte financiadora 3;
Os assalariados caracterizam-se por não possuírem os meios materiais de trabalho,
venderem a sua força de trabalho aos proprietários dos meios materiais de trabalho, no sistema de produção
estatal e/ou privado, submetendo-se à remuneração estabelecida pelo trabalho desenvolvido (salário) 3;
Os empresários caracterizam-se pela posse dos meios materiais de trabalho,
submetendo profissionais de outras categorias e outros profissionais da mesma categoria ao
assalariamento, aferindo lucro por meio da exploração do trabalho desses profissionais, controle
parcial da clientela e da remuneração pelos serviços oferecidos. Progressivamente, as empresas do
setor saúde relacionaram-se com clientela organizada em torno da Previdência Social e mais
recentemente com trabalhadores de empresas privadas e famílias 3;
Os trabalhadores autônomos caracterizam-se por não possuírem os meios materiais
de trabalho, venderem a sua força de trabalho aos proprietários dos meios e materiais de trabalho,
no sistema de produção estatal e/ou privado, submetendo-se à remuneração por procedimento, não
mais por salário (assalariamento). Esse tipo de inserção apresenta-se descoberta em relação aos
direitos sociais dos trabalhadores garantidos pela Constituição Federal de 1988 (remuneração fixa,
recolhimento de FGTS, direito a gozar férias, 13° Salário, direito a aviso prévio, salário família etc setor privado - e enquadramento ao regime jurídico único (estatuto do servidor público - regime
estatutário) mediante acesso por concurso público à determinada função - setor público -),
constituindo-se em uma maneira de flexibilização do trabalho, imposta pelo empregador, seja o
Estado seja a empresa privada 18,20,21;
Como conseqüência dessa reestruturação e da histórica fragilidade dos médicos em
posicionar-se enquanto categoria profissional, conseqüência da cultura liberal ainda predominante
no interior das entidades médicas, os médicos vêm sofrendo com a redução da remuneração,
ampliação das jornadas de trabalho, contratações precárias, controle e fiscalização da sua
atividade, como conseqüência perda da autonomia profissional, dentre outras transformações, que
vêm reduzindo o prestígio da categoria, fragilizando-a perante o investidor privado e o Estado.
O MÉDICO E O SEU MERCADO DO TRABALHO

Em 1995, realizou-se ampla pesquisa, de âmbito nacional, denominada Perfil dos
Médicos do Brasil, retratando as mais recentes e principais características desse profissional e do
seu mercado de trabalho, destacando-se 22,24;
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- existência de um mercado com aproximadamente 350.000 postos de trabalho
(setores público e privado), para um contigente de 183.052 médicos em todo o país.
Considerando que mais de 74,7% destes exercem atividades em consultórios, isto significa que o
seu mercado se constitui em quase 500.000 postos de trabalho, equivalendo a 2,7 empregos/
atividades por médico;
- atividade profissional predominante em instituições hospitalares, tanto no setor
público como no privado, em todas as regiões brasileiras;
- no consultório particular, 79,1% dos médicos trabalham com convênios e ou
cooperativas, sendo significativo que 16,6% dos médicos exerçam essa atividade inseridos em
estabelecimentos de saúde; 6,8% em regime de comodato em hospitais, 6% cedendo percentual
da produção e 3,8% com horário sublocado;
- Urbanização do trabalho médico, ou seja, 65,9% dos médicos estão atuando nas
capitais brasileiras, principalmente nas mais desenvolvidas social e economicamente. Esta
concentração contribui para uma relação de 3,28 médicos por 1.000 habitantes nas capitais e
0,53 médicos por 1.000 habitantes no interior;
- das 65 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina - CFM a época
do trabalho (a Resolução CFM n. 1.634/2002 CFM reconhece 50 especialidades e áreas de atuação),
dez se sobressaem no mercado de serviços médicos (as quais englobam 62,1% do total dos médicos
brasileiros): pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, cirurgia geral, anestesiologia,
cardiologia, ortopedia e traumatologia, oftalmologia, psiquiatria e medicina geral e comunitária;
- trabalho médico em regime de plantão é exercido no país pela metade (48,9%) do
contigente médico, com maior frequência de plantões de 12 e/ou 24 horas;
- as faixas de rendimento têm variação de acordo com as especialidades. Os que
recebem mais que 5.000 dólares são os especialistas em radioterapia, medicina nuclear e
neurofisiologia clínica; os que têm rendimento de 4.000 a 4.900 dólares são os especialistas em
hansenologia, endoscopia digestiva, mastologia, cirurgia vascular e radiologia; os que recebem menos
de 1.999 dólares são os que exercem a medicina sanitária, sexologia, tisiologia e genética clínica; os
restantes dos especialistas obtêm um rendimento mensal na faixa de 3.000 a 3.999 dólares.
O mercado de serviço de saúde contemporâneo constitui-se de vários segmentos que
se articulam e que, juntos, acolhem a força de trabalho sob variadas formas de relação e de acesso ao
trabalho. Logo, a constituição e restruturação do mercado de trabalho em saúde do país, espalha-se
nas generalidades da restruturação produtiva e dos mercados, na globalização do mundo capitalista e
das suas especificidades em realidades econômicas periféricas, como constitui o caso do Brasil 24.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao adotar um referencial materialista histórico e dialético que aceita a determinação
da estrutura econômica sobre os demais componentes da sociedade, aponta-se para as
transformações dialéticas ocorridas na sociedade capitalista e como conseqüência destas, as
transformações ocorridas no trabalho médico que de um modelo artesanal (autônomo), modificouse para um modelo taylorista/fordista (perda da autonomia com assalariamento) e mais
recentemente para o denominado modelo Japonês (perda da autonomia com informalização das
relações de trabalho). Dessa forma, buscou-se identificar e explicar as transformações ocorridas no
mundo do trabalho médico, apontando as diversas formas de inserção desse profissional no
mercado de trabalho.
Os médicos vêm sofrendo com a redução da remuneração, ampliação das jornadas
de trabalho, contratações precárias, controle e fiscalização da sua atividade, perda da autonomia
profissional, dentre outras transformações que vêm reduzindo o prestígio da categoria perante o
investidor privado, o Estado e a sociedade.
Essas transformações identificadas na organização e gestão do trabalho médico, das
novas formas de inserção do médico ao mercado de trabalho, apontam para dificuldades que estão
sendo enfrentadas pela categoria médica na atualidade que poderá ou não se adaptar a essa nova
situação estrutural.
Esse trabalho ao refletir criticamente as transformações ocorridas no mundo do
trabalho e do trabalho médico em particular, pode subsidiar os médicos e os demais profissionais
de saúde à transformação dessa realidade atual que ao nosso ver apresenta-se desfavorável, pois
impede o adequado exercício profissional da medicina.
Particularidades como essas observadas no trabalho médico, confirmam à
heterogeneidade estrutural desse trabalho, que pode ser apontado como um dos trabalhos mais
complexos e mais difíceis de ser estudado.
O sistema de saúde, no Brasil passa por uma profunda crise em seus componentes
público e privado, que vem afetando a população em geral, os profissionais de saúde e os médicos
em particular, no tocante a remuneração, condições de trabalho, processos de trabalho e
dificuldade de reciclagem profissional, gerando certo pessimismo e desestímulo em relação ao
futuro da profissão.
O século XXI impõe grandes desafios em todas as esferas da sociedade, nos campos
da ciência, da economia, da política e no campo social. Um dos desafios do setor saúde será o de
construir uma agenda que formule políticas para a força de trabalho lotada no setor, tanto no
sentido de transformações nas instituições formadoras, neste caso a escola médica, como no perfil
do mercado de trabalho médico.
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O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES PARA ALÉM DO CONTROLE DAS
DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS. UMA HISTÓRIA DE 30 ANOS1
Lorene Louise Silva Pinto 2
INTRODUÇÃO

O processo de construção das práticas sanitárias de caráter coletivo, principalmente
das intervenções em situações de surtos e epidemias, sempre despertou na sociedade, sentimentos
de violação dos direitos de cidadania que se buscava para alguns e se consolidava para outros,
alem de uma postura crítica e muita rejeição. As medidas eram em sua maioria, coercitivas,
instituídas através de fortes instrumentos jurídicos e normativos, que amplificavam bastante os
efeitos adversos possíveis assim como lhes conferia outros1. Com a chegada das vacinas a história
não foi diferente, vários relatos apontam o quanto foi difícil este começo.
A utilização das vacinas e outros imunobiológicos, têm se constituído na principal
intervenção do sistema de saúde com impacto importante na redução de doenças nas últimas
décadas. Depois da erradicação da varíola no mundo, a erradicação da transmissão do poliovírus
selvagem nas Américas foi outra grande vitória registrada2 .
O Programa Nacional de Imunizações-PNI, formulado em 1973, com o objetivo de
controlar e erradicar doenças mediante a vacinação sistemática da população, o programa se
institucionaliza em 1975. como forma de coordenar ações que se caracterizavam até então pela
descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida cobertura. Foi institucionalizado pela Lei
6259 de 30/10/1975 que também definiu suas competências. O desenvolvimento do programa é
orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente, com a participação de representações
de Estados e municípios, como instâncias diretamente responsáveis pela sua operacionalização,
além dos assessores técnicos das sociedades de infectologia, pediatria e medicina tropical,
universidades e centros de pesquisas3 .
É notório que este programa vem contribuindo para o avanço da saúde pública e
seus resultados extrapolam em muitos aspectos o seu objetivo maior que é o de reduzir a
morbidade e mortalidade pelas doenças redutíveis por vacinas.A magnitude da sua atuação,
envolvendo os três níveis do Sistema Único de Saúde-SUS, federal, estadual e municipal, a
sociedade organizada e a população em geral, gerou a necessidade de desenvolvimento de
métodos para o gerenciamento dos insumos e equipamentos, métodos pedagógicos para
capacitação técnica dos recursos humanos, mecanismos de acompanhamento e avaliação, sistemas
de informação, além da permanente atualização técnica e científica com incorporação de novos
produtos e desenvolvimento de pesquisas.
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O suprimento dos imunobiológicos é de responsabilidade do nível federal, que coordena a
importação e incentiva a produção nacional. A partir de 1982, foi implantada a Central Nacional de
Armazenamento e Distribuição (CEADI), com competência para receber, armazenar, distribuir,
encaminhar para aferição da qualidade, supervisão e treinamento em rede de frio aos Estados4.
A partir do início dos anos 90, o grande incentivo aos estudos e pesquisas
estimuladas pela coordenação nacional do PNI, voltados para o impacto gerado pelo programa na
ocorrência das doenças, agregou aspectos importantes no seu monitoramento e vem respaldando
ajustes e inclusão de novas vacinas.
As avaliações dos vários componentes do programa ao longo dos anos, com
destaque para a organização dos serviços de saúde na perspectiva da municipalização e do volume
de doses aplicadas, evidenciaram a importância e necessidade do monitoramento dos eventos
adversos relacionados às vacinas. Neste mesmo período, desenvolve-se o Sistema Nacional de
Vigilância de Eventos Adversos das Vacinas 5.
Outro aspecto fundamental que tem se constituído em preocupação constante das
coordenações do programa, é a necessidade de obtenção de elevadas coberturas de forma
homogênea, evitando a criação dos bolsões de susceptíveis. O alcance das metas propostas exige
trabalho contínuo, estratégias diferenciadas em função dos grupos populacionais, tipos de vacinas
e situação epidemiológica das doenças. Estes aspectos vão permitir o estabelecimento dos
calendários de vacinação, a revisão de metas, a consolidação das rotinas nas unidades de saúde e a
utilização das campanhas como forma importante para alcançar o estado de imunidade de grupo6
A oferta de vacinas à população, para cumprir seus objetivos, deve ocorrer mediante um
processo de planejamento tendo como referência à dinâmica da situação epidemiológica dos agravos, a
organização dos serviços, os avanços tecnológicos registrados em vacinas, a qualificação das equipes
envolvidas, o acompanhamento e a avaliação como pontos fundamentais para a o êxito desejado.
A ampliação da oferta, aliada às elevadas coberturas vacinais alcançadas e o aperfeiçoamento
do programa, nos seus quase 30 anos de existência, vem garantindo o acesso da população aos vários tipos
de soros e vacinas que compõem tanto o seu calendário básico, quanto os considerados especiais pelo
programa, através da rede de serviços de atenção básica do SUS e dos CENTROS DE REFERÊNCIA DE
IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS  CRIEs, implantados no país a partir de 1993 4.
Ter tido a oportunidade de acompanhar quase vinte, dos trinta anos do programa no
Estado da Bahia e ser convidada a falar neste seminário, me fez refletir sobre esta história, como
parte importante das lutas sanitárias no país, mas também despertou o desejo de buscar identificar,
que outras contribuições os movimentos e as ações para a construção e consolidação do PNI
trouxeram à saúde, para além do seu principal objetivo. E aqui eu começo a contar uma história
que corresponde em sua grande parte, aos momentos que vivenciei ao lado de equipes técnicas,
servidores dos níveis municipal, regional e central onde cada um destes sujeitos, de cada um dos
lugares que ocupam no sistema de saúde, muitas vezes não se dão conta, do quanto são
personagens importantes desta história.
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Primeiro, informar que não vou apresentar nenhum gráfico demonstrando o impacto
das vacinas na redução das doenças, porque estes são os produtos mais esperados e mais
divulgados, com todo mérito, por aqueles que executam o programa. Vou tentar sinalizar as
contribuições que a rotina quase automatizada do nosso processo de trabalho, não permite que as
vejamos como coisas relevantes.
A complexidade do fenômeno saúde, assim como o uso do termo para designar
coisas com significados diferentes, nos remete às distinções analíticas do termo SAÚDE. Adotamos
a referência apresentada por Singer, Campos e Oliveira 7 , que nos evidencia pelo menos três
sentidos para o termo saúde: estado vital, organização de serviços e campo do saber. Este resgate
vai nos permitir apontar a abrangência das contribuições, tentando localiza-las no campo da saúde
enquanto estado vital, biológico; enquanto organização de serviços e enquanto campo de saber.
SAÚDE ENQUANTO ESTADO VITAL

O impacto do uso sistemático das vacinas no perfil epidemiológico da população,
através da redução, controle ou erradicação de doenças como Poliomielite, Sarampo, Difteria,
Coqueluche, Caxumba, Meningite, formas graves de Tuberculose, Hepatites, Tétano, Rubéola, Febre
Amarela é incontestável. Quem vivenciou situações de surtos e epidemias de várias dessas doenças,
reconhece a grande diferença entre o ontem e o hoje. Esta contribuição, como objetivo principal do
PNI sempre é a mais evidenciada, divulgada, discutida e referenciada, com muita legitimidade.
Ao mesmo tempo em que o programa vai se estruturando, ampliando a oferta de
vacinas ao longo destes anos, uma infinidade de estudos e pesquisas sobre impacto das vacinas na
redução da morbidade e mortalidade, modos de transmissão, aspectos clínicos e terapêuticos das
doenças imunopreveníveis são desenvolvidos, o que pode nos evidenciar um estímulo do
programa para a produção neste campo.
SAÚDE ENQUANTO ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Aqui identificamos vários aspectos que poderíamos evidenciar como contribuições
importantes do PNI. Inicialmente destaco o uso dos dados populacionais e a base territorial para o
cálculo da população alvo a ser vacinada, utilizando base de dados por município antes mesmo
do processo de municipalização das ações e serviços de saúde. Com exceção dos programas de
controle da Tuberculose e da Hanseníase que também já trabalhavam desde então com bases de
dados semelhantes para efeito de programação, o PNI vem permitindo um exercício importante
para as equipes técnicas com este enfoque do planejamento e programação local. Isto tem nos
mostrado induzir facilidades aos técnicos municipais e estaduais, quando da necessidade de
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algumas habilidades e saberes, nos movimentos da descentralização para as outras áreas da
assistência à saúde. Por várias vezes ouvimos durante reuniões ou treinamentos, frases como:
parecido com aquele modelo do PNI? Da mesma forma que calculamos para a vacina? Do mesmo
modo que programamos para a vacinação?
Outros aspectos do planejamento, que envolvem a programação de aquisição e
distribuição dos imunobiológicos, o desenvolvimento de mecanismos e instrumentos para o
acompanhamento da execução e avaliação sistemáticas das ações em todos os níveis do sistema de
saúde, a exemplo dos sistemas de informação, planilhas, mapas etc. Quantos modelos e sugestões
não foram aproveitados a partir da experiência daqueles que executavam as ações do programa? E
como organizar as campanhas? E o aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica das doenças
imunopreveníveis?
SAÚDE ENQUANTO CAMPO DO SABER.

Também aqui identificamos aspectos desenvolvidos pelo PNI levando a importantes
contribuições para a saúde. Quem pode esquecer que desde o início, este programa produz
material técnico e informativo? E os treinamentos? Os vários métodos para atualização das salas de
vacina, implantação de novo manual e capacitação de coordenadores do programa. Um programa
que se consolida, num país imenso como o Brasil acaba por estimular e incentivar estudos sobre o
desenvolvimento de novas vacinas e soros, formas de produção voltadas para a busca de autosuficiência nacional de alguns produtos, como forma de garantir a sua continuidade. O estudo dos
eventos adversos relacionados aos vários imunobiológicos tem sido de uma relevância crucial para
a sustentabilidade do programa.
O envolvimento e a aproximação da comunidade científica com o PNI tem
evidenciado a potencialidade do trabalho compartilhado e suas contribuições para a eficácia e
eficiência das ações, com uma grande produção científica sobre os vários aspectos que envolvem
desde as respostas biológicas aos produtos utilizados às avaliações operacionais.
Hoje percebemos que o Programa de imunizações tem tido a oportunidade de ser ao
mesmo tempo causa e conseqüência de mobilizações sociais. O que já produziu rejeição, ao
longo da sua vida desenvolveu mecanismos de busca da participação comunitária, de mobilização
das organizações governamentais ou não, criando uma cultura do envolvimento da sociedade na
promoção e proteção da saúde, como um bom exercício de cidadania. Quem hoje em dia não
briga para ter garantido o acesso às vacinas? Assisti a formação de conselhos locais de saúde
motivados pela discussão das campanhas de vacinação e as atribuições de cada esfera de governo
para com o programa na sua rotina e nas campanhas.
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Ao mesmo tempo em que considerávamos um grande desafio, com receio de que os
percalços durante o processo de descentralização das ações e serviços de saúde pudessem atingilo, não tenho dúvidas que, a rede estabelecida no país nestes 30 anos em prol da vacinação como
uma proteção importante para a saúde das pessoas, nos mostrou o quanto foi bom e gratificante ter
participado desta construção.
Por fim uma homenagem a todos os sujeitos, de cada um dos lugares que ocupam
no sistema de saúde e na sociedade, que muitas vezes não se dão conta, do quanto são
personagens importantes da história.
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COMUNICAÇÃO
A FONOAUDIOLOGIA NA BAHIA: UMA HISTÓRIA RECENTE
Carla Cardoso1
Thaís Titonel Abreu 2
Resumo
A história da Fonoaudiologia no estado da Bahia, tem sua origem recente, com um
corpo de profissionais importados de outros estados do país e uma capacidade enorme de
crescimento. Atualmente, estes profissionais estão vivenciando o florescer da profissão, com a
graduação dos primeiros fonoaudiólogos formados na Bahia, em virtude dos seus esforços em
implantar o curso de Fonoaudiologia neste estado. Desta forma, podemos visualizar um grande
crescimento desta ciência no estado da Bahia e as possibilidades de atuação a serem sedimentadas
de uma forma consciente e competente.
Palavras-chave: História da Fonoaudiologia, Fonoaudiologia, Salvador

SPEECH THERAPY IN BAHIA: A RECENT HISTORY
Abstract
The history of Speech Therapy in the state of Bahia has a recent origin, with a set of
professionals arrived from some other states from Brazil and an immense development capacity.
Nowadays, those professionals are getting through the professions growth with the first students
degrees in Bahia as the results of their valuable efforts to establish the Speech Therapy Colleges
course in this same state. Therefore, it is possible to visualize a remarkable increment of this
science in Bahia and the possibilities of acting being established consciously and ably.
Key words: history of Speech Therapy, Speech Therapy, Salvador
INTRODUÇÃO

O fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde que atua na promoção,
diagnóstico, orientação e tratamento da linguagem oral e escrita, voz, audição e funções
estomatognáticas. Suas possibilidades de atuação podem ser realizadas junto a recém-nascidos até
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a terceira idade. Esta presente em, hospitais, maternidades, atendimento ambulatorial, asilos, na
educação, indústrias, meios de comunicação e arte, justiça, estética dentre outros 1.
A diversidade de formas e locais de atuação provém de sua história que confunde-se
com o caminho percorrido pela Medicina 2.
Entender esse caminho é fundamental para qualquer profissional da área
compreender o que ocorre no presente e lutar por melhoras no futuro, auxiliando na maximização
da profissão nos diversos ambientes que ela figura.
A FONOAUDIOLOGIA E SUA HISTÓRIA
A linguagem, durante muito tempo, foi considerada um dom divino e seu distúrbio
como frutos de seres demoníacos3, por isso a Fonoaudiologia, assim como a Medicina, teve sua
fase de ser tratada por curandeiros.
Esse estágio teológico só pôde ser superado com o advento das escolas filosóficas pré-socráticas
cujas principais perguntas incidiam sobre a composição das coisas e sobre as causas da transformação4.
Assim surgiram os primeiros estudos sobre a anatomia, patologia e terapêutica da boca,
sendo que as patologias da fala ainda eram consideradas como preguiça e capricho do locutor, pois
acreditava-se que a palavra inteligente dependia do controle e movimento da língua na boca 2,5.
No século XVI, observou-se uma preocupação em descrições mais objetivas do
organismo humano, com descrições do modo de articulação de algumas línguas e a publicação do
primeiro livro sobre audiologia 2.
No século seguinte, a Medicina passa a ser experimental, assim como a retórica e a
oratória elocutiva. Ficando este século conhecido como o século das vozes 2.
Especificamente no Brasil, a atuação em fonoaudiologia, ainda exercida por
profissionais das áreas da saúde, educação e lingüística, começou com a vinda da família de
D.João VI e a inauguração do Colégio Nacional onde iniciou-se o atendimento específico a
pessoas com problemas de comunicação 6.
A fase de ideação do profissional, relaciona-se com a preocupação da Medicina e Educação
com os desvios entre os escolares, mais diretamente com o desejo de defesa da língua Pátria 2. O
fonoaudiólogo então passa a ser concebido como um professor especializado que atua na profilaxia e
correção de erros na linguagem decorrentes de perturbações orgânicas e de variações dialetais 7.
Mais tarde, nas décadas de 40 e 50, com o positivismo e o forte impulso de
quantificar, medir e padronizar comportamentos nas escolas, levantando-se vícios e defeitos na
fala das crianças, são criadas escolas ortofônicas 3. Os ortofonistas eram profissionais responsáveis
pela atividade de correção da fala e estavam ligados ao magistério 8.
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O caráter reabilitador da Fonoaudiologia ocorreu após a segunda guerra mundial
quando houve uma grande incidência de problemas motores e de linguagem por danos
neurológicos 8, secundários a traumas de guerra.
Podemos perceber que a Fonoaudiologia no Brasil nasceu ligada à atividade
pedagógica, vinculando-se à área médica em virtude de seu caráter reabilitador, contudo o
fonoaudiólogo só passou a ter status de especialista com a oficialização dos seus cursos, no
século XX. Sendo este um passo fundamental para firmá-la como ciência 9.
Esse inicio da ciência Fonoaudiológica foi restrito a consultórios e clinicas
particulares9, mas com os avanços nos conhecimentos científicos, inseriu-se em diferentes
instituições, conquistando espaço entre a sociedade e outros profissionais liberais.
Entendendo que a Fonoaudiologia galgou entre curandeiros, filósofos, médicos, músicos
e professores; retomando os seus diferentes aspectos assumidos durante sua história: de cura em relação
aos demônios; reabilitador, ao procurar tornar a vida dos ex-combatentes de guerra mais amenas; de
triagem, ao selecionar alunos que teriam que aprender a língua pátria dominante; científico ao elaborar
pesquisas, compreende-se porque ela é uma ciência tão abrangente em sua atuação.
Em Salvador, a história da Fonoaudiologia é ainda recente, tendo seus primeiros
profissionais chegando a cerca de 20 anos, oriundos de outros estados do Brasil. Os primeiros
cursos de graduação datam de 1999 e foram criados pelas instituições públicas: Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Soma-se mais tarde a estes, em
2002, o curso instituido pela União Metropolitana de Ensino e Cultura (UNIME).
Por se tratar de uma ciência recente, no Brasil e mais ainda no Estado da Bahia,
muito temos a fazer para que suas áreas de atuação possam ser realizadas de maneira completa. A
implementação de ações de promoção de saúde podem e tendem a mostrar as capacidades de
atuação desta ciência, assim como prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar os distúrbios da
comunicação humana.
Outro aspecto recente que favorece a inserção do profissional da Fonoaudiologia no
contexto de Saúde do Estado da Bahia e a visualização que a ciência fonoaudiológica esta presente
na assistência desde da primeira infância ate a terceira idade.
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O USO DA OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA NO TRATAMENTO
DE OFIDISMO POR BOTHROPS.
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Resumo
O acidente botrópico é o mais comum entre os acidentes causados por serpentes
peçonhentas no Brasil e, na sua maioria, são classificados clinicamente como casos leves ou
moderados. Pela importante ação proteolítica do veneno botrópico, fatores como região anatômica
da picada ou uso de medidas iniciais inadequadas podem determinar o agravamento do caso,
exigindo tratamento diferenciado para prevenir agravamento de lesões e seqüelas. Os autores relatam
o caso de uma criança de 3 anos picada no pênis por uma serpente provavelmente do gênero
Bothrops. A localização da picada representou um grande risco de perda tecidual e de
comprometimento funcional do órgão, pela presença de necrose e edema locais importantes. Além
do tratamento habitual como cuidados gerais, repouso, uso de soro antibotrópico e de antibióticos,
foi realizada Oxigenioterapia em Câmara Hiperbárica, por 10 dias, com regressão total das alterações
locais, podendo ser este o primeiro caso relatado da utilização deste tipo de terapia complementar
em paciente vítima de acidente botrópico no Brasil. Conclui-se que, em acidentes graves por
serpentes do gênero Bothrops com risco de perda funcional ou anatômica de grande monta, a
Oxigenioterapia Hiperbárica pode se tornar um adjuvante valioso no tratamento dos pacientes.
Abstract
The bothropic accident is the more frequent among the poisonous snakes of Brazil.
This accident is mostly classified, clinically, as mild or moderate. Because of the important
proteolytic action of the venom, some factors as anatomic region of the bite or inadequate initial
measures can determinate the severity of the case and require differentiated treatment to avoid
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lesions and sequels. The authors relate the case of a child three years old, bitten on the penis by a
snake of the genera Bothrops. The place of bite represented a great risk of tissue loss and function
compromise due to important necrosis and swelling. Besides the usual treatment of general care,
rest, use of specific antivenoum and antibiotics, it was administrated oxygentherapy in hiperbaric
camara for ten days, with total involution of local lesions. This may be the first case related in
which this kind of complementary therapy in patient victim of bothropic accident in Brazil was
used. The conclusion is that in severe accidents by Bothrops with risk of functional or anatomical
loss, the hiperbaric oxygentherapy is a great and valuable help in the treatment of pacients.
INTRODUÇÃO

Os acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops são comuns no Brasil,
resultando em aproximadamente 85% dos envenenamentos por serpentes 1, 2, 3. A ocorrência mais
comum no país consiste nos acidentes leves e moderados quanto ao quadro local e com alteração
do tempo de coagulação, necessitando de soroterapia específica com poucas manifestações
sistêmicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O veneno botrópico possui três ações tóxicas principais: ação proteolítica
ou necrosante, coagulante e hemorrágica 3, 7, 8. Os acidentes gerados por essas serpentes são causa
importante de perda anatômica ou funcional do membro acometido, além de outras complicações
graves de natureza sistêmica como o choque, insuficiência renal aguda, a septicemia e a
coagulação intravascular disseminada, resultando em causa freqüente de óbito1, 3. Embora o
percentual de casos graves seja reduzido, em muitos pacientes as manifestações locais ou
sistêmicas com grande repercussão clínica são frequentes e muitas vezes se configuram em dilemas
terapêuticos, com grande morbi-mortalidade.
A oxigenoterapia hiperbárica é uma terapia complementar que consiste no aumento
da oferta de oxigênio, acelerando a regeneração da pele e a atividade das células de defesa do
organismo. A Medicina Hiperbárica permite acelerar a recuperação em casos como queimados,
infecções mutilantes de diabéticos e osteomielites, entre outras doenças graves 9, 10.
O Conselho Federal de Medicina regulamentou este tipo de procedimento em 1995
através da Resolução CFM 1.457/95, reconhecendo inclusive as suas indicações. Dentre estas, a de
número 4.10: Vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas
(aracnídeos, ofídios e insetos) 11.
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DESCRIÇÃO DO CASO

Trata-se de um paciente do sexo masculino, três anos de idade, com relato de ter
sido picado no pênis por serpente, provavelmente do gênero Bothrops, dentro de sua residência na
zona rural do município de Ituberá-BA. Evoluiu com dor, edema local, hiperemia e bolhas de
aspecto serosanguinolento. O tempo de coagulação (TC) inicial foi maior que 30 minutos.
Utilizou soroterapia específica em unidade hospitalar do interior do Estado, tendo usado 4
ampolas de soro antibotrópico (SABO), 9 horas após o acidente, sendo transferido para unidade
hospitalar em Salvador-BA para complementação do tratamento. Nesta unidade utilizou mais 8
ampolas de SABO 12 horas após a picada, foi mantido em hidratação venosa até diurese,
antibioticoterapia e realizou os seguintes exames complementares: hemograma, dosagens séricas
de uréia, creatinina, sódio e potássio, além de novo TC, todos com resultados normais. No dia
posterior evoluiu afebril, mantendo diurese e edema em pênis com bolha equimótica e progressão
do edema para bolsa escrotal, as coxas e abdômen (Foto 1).
Manteve-se esquema antibacteriano de amplo espectro.Em evoluções seguintes,
manteve edema importante em pênis e bolsa escrotal com áreas de necrose e bolhas, apresentando
risco de perda de tecido e comprometimento funcional/estético importantes. Não fora realizado o
desbridamento cirúrgico pelo risco aumentado de seqüela funcional e anatômica. Foi realizado
tratamento em Câmara Hiperbárica, através de Oxigenoterapia a 100% durante 10 dias. O
paciente apresentou melhora importante do quadro ao longo do tratamento, evoluindo ao final
sem edemas ou área de necrose, apenas com presença de lesões cicatriciais (Foto 2). No momento,
o paciente evolui bem, assintomático sem nenhuma seqüela funcional ou estética importante.
FOTO 1 - Picada no pênis por Bothrops. Bolhas, necrose, edema intenso, com

abdução extrema de MMII e adenite inguinal. Foto anterior ao uso de Oxigenioterapia Hiperbárica.
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FOTO 2 - Foto posterior ao uso de Oxigenioterapia Hiperbárica. Regressão total do

processo infeccioso e reparação tecidual sem desbidramento cirúrgico.

COMENTÁRIOS

A importância dada ao caso deu-se pela localização atípica da picada e pelo grande
risco de lesão funcional e perda anatômica do segmento acometido. O uso associado da
Oxigenoterapia em Câmara Hiperbárica, recurso técnico ainda de alto custo, ficou plenamente
justificada neste caso pela gravidade apresentada e pela excelente resposta final ao tratamento
instituído, podendo ser este o primeiro caso relatado da utilização deste tipo de terapia
complementar em paciente vítima de acidente botrópico no Brasil.
Assim, em acidentes graves por serpentes do gênero Bothrops, com risco de perda
funcional ou anatômica de grande monta, a oxigenoterapia hiperbárica pode se tornar um
adjuvante valioso no tratamento dos pacientes.
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COMUNICAÇÃO
PARA UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA PARA A SESAB (CEP-SESAB)1
Ana Maria Fernandes Pitta 2
INTRODUÇÃO

É traço característico do ser humano formular perguntas à natureza 
pode-se dizer que é o que o diferencia dos animais...
Assim, o ser humano ao mesmo tempo que tem comportamento de
filósofo (faz perguntas), tem também de pesquisador (busca
respostas). É destino inevitável do ser humano, portanto, ser um
eterno pesquisador; é de eu destino procurar novos conhecimentos.
( Willian Saad Hossne,2002)
O estímulo à pesquisa e a defesa intransigente do ser humano que dela participa
está na origem dos Comitês de Ética em Pesquisa. O CEP-SESAB nasce com o compromisso de
acompanhar o interesse dos que se dispõem a pesquisar com qualidade, estimulando que cada
unidade de cuidado seja também um lugar de produção de conhecimento e teoria no campo da
Ciência e da Tecnologia que venha a beneficiar homens e mulheres, sujeitos da atenção do
Sistema Único de Saúde.
O método científico é fantástico e experimenta na última década um
desenvolvimento espantoso, mas nos cobra um alto preço pela sua eficácia . O compromisso com
a objetividade condena o investigador a uma postura cognitiva que faz do objeto do
conhecimento, seja qual for, uma superfície vazia de experiência e destituída de subjetividade. A
ciência lida com o que é publicamente apreensível, com o que é passível de refutação por meio da
lógica ou do teste empírico. No caso dos elétrons e das células o modelo serve como uma luva e
temos que defendê-lo com o maior empenho e rigor disponíveis. Mas quando estados mentais
entram em cena, como é seguramente o caso dos seres humanos, a coisa se complica. A realidade
objetiva é apenas parte da realidade; mas a ciência só se sente capaz de lidar com essa parte na
medida em que é publicamente observada, testada, medida. O que fazer com as outras coisas:
nosso mundo interno, nossa experiência avassaladora de sermos quem somos: nem pedaços de
química tresloucados, nem máquinas calculadoras de última geração!
Que dizer das demandas complexas do nosso Sistema de Saúde que tanto pode se
beneficiar de sistematizações quantitativas e epidemiológicas que monitorem,sobretudo,sua

1

Comunicação proferida por ocasião da instalação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, em
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suaeficiência mas tambémtransitem na sua eficácia e efetividade, quanto também a ele se impõe
estudos no campo das chamadas ciências biológicas puras e suas interfaces, refiro-me à genética
humana, de animais e vegetais; o desenvolvimento da imunologia; da patologia; das neurociências;
da clínica; da infectologia; da cirurgia; da bioquímica; da biologia; da física; e outras.
Ética em pesquisa se estabelece inicialmente com o código de Nuremberg (1947),
há quase 60 anos para julgar crimes e violações já cometidos na era nazista e tem na Declaração
de Helsinque de 1964 uma atualização de compromissos da Associação Médica Mundial com
relação aos seres humanos envolvidos nas pesquisas, numa clara demonstração de que a medida
que a sociedade evolui e se expõe ao tempo, novos problemas e questões próprias da interação
entre os homens e entre esses e a natureza se estabelecem - e é nesse campo que a ética se impõe e
se desenvolve.
No Brasil, embora estivéssemos remando contra a maré da conquista de direitos
civis pela humanidade ( no ano da declaração de Helsinque, 1964 estávamos entrando numa
longa hibernação democrática que atravessou duas décadas) e apenas na última década , tendo
como marco a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, retomamos aqui no país , com
instrumentos normativos eficazes, num esforço conjunto da sociedade civil e governo a construir
uma tradição de consentimento livre e esclarecido, zelo nos estudos e investigações para que não
se violem princípios fundamentais do direito das pessoas.
Porisso, a medida que o SUS-SESAB cresce na Bahia precisamos de leis e normas
que atualizem esses compromissos e desafios éticos que o próprio avanço científico, tecnológico e
social nos impõe, e, que um coletivo de pessoas aqui representadas pelos membros do CEP-SESAB
possa atualizar e compartir desafios de diferentes natureza que nos fará doravante nos reunir
mensalmente para atualizar nossos compromissos e jurisprudências frente as normas e legislações
existentes para examinar as demandas que uma sociedade complexa, desigual, multiétnica, poli
religiosa nos coloca.
A Bahia com seus 14 milhões de habitantes e a Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia em gerência plena do Sistema Único de Saúde no estado, tem sob sua responsabilidade
uma rede de atenção básica, articulada aos municípios, hospitais centros de referência, CAPS, .
Cada um desses estabelecimentos ou esses universos complexos pode se constituir num campo
de pesquisas de diferentes áreas gerando provocações.
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por definição (Res. 196/96), é um colegiado
interdisciplinar e independente que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo
seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
São funções do CEP: 1) revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres
humanos, emitindo pareceres consubstanciados; 2) manter a guarda confidencial e o arquivamento
dos protocolos de pesquisa, que ficarão à disposição das autoridades sanitárias; 3) acompanhar o
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desenvolvimento das pesquisas; 4) desempenhar papel consultivo e educativo; 5) receber
denúncias sobre irregularidades éticas durante a realização das pesquisas, requerendo instalação de
sindicância à direção da instituição para que as denúncias sejam apuradas; 6) se houver
comprovação dessas, informar à CONEP e aos outros órgãos pertinentes; e, 7) manter estreito
contato com a CONEP, sempre, garantindo um esforço nacional de respeito e preservação do
direito dos sujeitos nas pesquisas.
Para tanto vamos precisar de constituir um coletivo de sujeitos amorosos, solidários,
imbuídos desse espírito ético para dar conta de um trabalho árduo muitas vezes , organizados
nesse comitê ou no trabalho voluntário de pareceristas ad hoc, que tentarão, Sr. Secretário, fazer
juz à confiança a nós depositada.
Gostaria de identificar nessa iniciativa da SESAB um estímulo aos pesquisadores
ocultados nas diferentes instituições da administração direta, aliados à universidades, organismos
outros de Ciência & Tecnologia, se perguntarem e buscar responder, demandas concretas e
candentes que o cotidiano do trabalho nos serviços, nos Centros de Referência, nos hospitais, nos
CAPS, nas velhas e novas estruturas, sobretudo na recém implantada rede básica de serviços de
saúde, está colocando
Para tanto pesquisas avaliativas do impacto de políticas, modelos, tecnologias,
tratamentos que ajuízem eficácia, eficiência e sobretudo efetividade dos programas propostos pelo
SUS e por essa Secretaria em especial; estudos de economia da saúde acenando com o melhor uso
de recursos para uma demanda sempre crescente: avaliação tecnológica de equipamentos, insumos
e processos que conheçam as melhores tecnologias sensíveis e adequadas ao perfil epidemiológico
dos que nos referendam serão esperados e deveriam merecer igual tratamento a que outros estudos
científicos já consagrados vem despertando interesse e financiamento dos organismos responsáveis.
A esperança é que estejamos com essa medida estimulando novos projetos de
pesquisa no interior de estruturas do SUS que reflitam a problemática e necessidades dos seus
usuários, em especial nos seus projetos de bem estar, qualidade de vida , e porque não de
felicidade se em todos os processos civilizatórios o ser humano busca sobretudo ser feliz?!
Numa ética kantiana, ao contrário do que ocorre na tradição mais empírica e
mundana do utilitarismo, a felicidade não é um bem supremo ou o fim último ao qual se
subordinam todas as normas e todos os princípios da moralidade. Mas nem porisso ela desaparece
de cena. A expectativa é que haja uma convergência entre a autonomia, que buscaremos preservar
entre os sujeitos das pesquisas que nos couber examinar - e que identificamos como um valor
central da vida ética - e o bem estar , com toda a sorte de fantasias, e expectativas que nós
humanos teimamos em sonhar todos os dias.
Bom trabalho e um futuro promissor é o que desejamos ao CEP-SESAB e integrá-lo é
também um compromisso que doravante temos de tornar fato cotidiano.
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RESENHA BIBLIOGRÁFICA
O DILEMA PREVENTIVISTA: MEMÓRIAS E SONHOS, IDÉIAS E LUTAS ....
UMA VIDA, UMA HISTÓRIA, UM EXEMPLO....
ANTONIO SÉRGIO AROUCA: PRESENTE!
Antonio Sergio Arouca
São Paulo - Editora UNESP
Rio de Janeiro - Editora Fiocruz, 2003, p.268
As Editoras Fiocruz e UNESP lançaram, durante a 12 a. Conferência Nacional de
Saúde, em dezembro de 2003, o livro O Dilema Preventivista: contribuição para a compreensão e
crítica da Medicina Preventiva, com base na tese de Doutoramento apresentada por Antonio
Sérgio Arouca à UNICAMP, em 1975. O projeto editorial arrojado foi concebido pelo próprio
autor, que escolheu um grupo de amigos e companheiros com quem compartilhou sonhos, lutas
políticas, projetos acadêmicos e experiências administrativas, para comentarem cada um dos
capítulos que compõem a tese original. O formato do livro, estabelece assim, um diálogo que une
passado e futuro, ampliando e diversificando a autoria do trabalho, democratizando a reflexão e a
crítica, e recolocando no presente, um conjunto de questões que fundaram o campo da Saúde
Coletiva na primeira metade dos anos 70.
Como assinala Anamaria Tambellini na apresentação do livro, o texto da tese foi
mantido na íntegra, sendo incluído um Prefácio, escrito pelo professor Guilherme Rodrigues da Silva
e um Posfácio, escrito pelo atual presidente da Fiocruz, Paulo Marchiori Buss. Cada um dos oito
capítulos encontra-se seguido por um texto dos comentaristas convidados. A Introdução é comentada
pela própria Ana Maria Tambellini, que fiel à proposta da arqueologia do saber que seria adotada
por Arouca na abordagem da emergência e difusão do movimento preventivista, nos EUA, América
Latina e Brasil, faz uma verdadeira arqueologia da produção da tese, enquanto saber crítico que
buscava unir a reflexão do autor sobre uma prática docente com a utopia política que permeava a
esquerda na época e fez Arouca propor uma abordagem materialista da arqueologia. Desse modo,
Anamaria, em um texto belíssimo, contextualiza a definição das questões originárias da tese e analisa
suas repercussões do ponto de vista político e, principalmente, do ponto de vista da reconstrução
conceitual, científica e técnica que impôs a invenção de uma Saúde Coletiva (p. 54).
A Metodologia da tese, brilhante revisão de parte da obra de Foucault, que Arouca
tomou como eixo do seu quadro teórico, é comentada por Everardo Duarte Nunes, que recria o
acontecimento em que se constituiu a defesa da tese, em 1976. O terceiro capítulo, que trata da
Emergência da Medicina Preventiva, é comentado por Jairnilson Paim, que reafirma a conexão
do dilema preventivista com a Saúde Coletiva e incita os contemporâneos a ousar enfrentar os
desafios do presente com a maturidade teórica, epistemológica e política que este campo está
alcançando no país. O capitulo seguinte, sobre Os conceitos básicos da Medicina Preventiva, é
comentado por Roberto Passos Nogueira, que aproveita para problematizar o significado atual da
medicina promotora da saúde, com sua ênfase na adoção de hábitos saudáveis ao tempo em
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que chama a atenção para a necessidade de se refletir mais profundamente sobre a insuficiência de
uma visão que opõe uma abordagem individualista da medicina preventiva (e da medicina
promotora) à abordagem coletivista da medicina social (p. 181). Os conceitos estratégicos da
Medicina Preventiva, analisados por Arouca no quinto capítulo da tese, são comentados por
Elizabeth Moreira dos Santos, professora da ENSP-FIOCRUZ, que também problematiza o
movimento da Promoção da Saúde, tomando como referência os desdobramentos
contemporâneos dos conceitos (de saúde-doença) ... que inserem o homem não mais na esteira
de produção, mas na rede digital. Instigante e desafiadora, Elizabeth relança a problemática que
Arouca inaugurou, nos fazendo lembrar que para além (ou aquém) das políticas e das práticas,
existe um saber sobre o humano, sobre a saúde e a doença, cuja historicidade nos convoca a uma
reflexão em torno dos valores éticos que conferem dignidade à vida e a morte, e exigem uma
vigilância permanente sobre os mecanismos de biopoder nos quais estamos todos imersos. A
análise das regras da formação do discurso preventivista, tema do capítulo seis, é comentada
por Gastão Wagner de Sousa Campos, que aponta a repetição do estratagema utilizado pela
Medicina Preventiva, há décadas atrás, para a constituição do seu objeto, pela atual medicina
baseada em evidências, que procura se apoiar na estatística e na epidemiologia clínica para
propor uma reforma no saber e na prática médica. O capítulo 7, núcleo central da análise da
articulação da Medicina com a sociedade, referência para a apreensão da especificidade da
Medicina Preventiva, é comentado por Sonia Fleury, que enfatiza a importância do texto de Arouca
para as análises subseqüentes acerca da especificidade das políticas sociais e das relações entre a
produção e consumo do cuidado médico e o processo de reprodução do modo de produção
capitalista, particularmente nas sociedades periféricas como é o caso do Brasil.
Como se pode perceber, a publicação desse livro, quase 30 anos depois da tese de
Arouca ter sido escrita, é um acontecimento, e sua leitura nos faz refletir sobre a trajetória
extraordinária de um homem que ousou pensar criticamente e agir coerentemente com suas idéias,
sonhos e utopias em um contexto que impunha o silêncio e reprimia a prática política. Com seu
exemplo, Arouca desafiou seus contemporâneos a enfrentarem o desafio de desenvolver estudos e
pesquisas que assentassem as bases de uma Teoria social da saúde, ao tempo em que
contribuiu decisivamente para a construção da vontade coletiva de mudança que se expressou no
movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e permanece vivo nos corações e mentes de todos
que lutam para consolidar as conquistas alcançadas no âmbito jurídico, político e institucional e,
cotidianamente, trabalham pela transformação das práticas de saúde, pela consolidação da
democracia e pela justiça social em nosso país.

Carmem Fontes Teixeira
Professora Adjunta do ISC / UFBA
Editora Associada da Revista Baiana de Saúde Pública
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RELATO TÉCNICO
ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO ESTADO DA BAHIA

1

Raylene Logrado Barreto2
Volney de M. Câmara 3
Resumo
Neste documento é realizada uma avaliação da implantação da Vigilância
Ambiental em Saúde no Estado da Bahia iniciada em 1999 e regulamentada através do Decreto nº
7.546 de março de 1999, onde situa a Vigilância Ambiental na Diretoria de Vigilância e Controle
Sanitário. O estudo foi do tipo exploratório, de natureza descritiva e visou obter um diagnóstico da
situação atual da estruturação da vigilância Ambiental em Saúde no Estado da Bahia, utilizando
leitura e análise de documentos, coleta de dados em arquivos e observação. Entre os resultados
destacam-se: promoção de capacitações, incluindo o Curso de Especialização em Vigilância
Ambiental em Saúde, Curso Básico de Vigilância Ambiental (CBVA), Curso de Epidemiologia
Ambiental, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Ambientais, entre outros; a implantação do
Programa de Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano; o investimento
no sentido da implantação da Vigilância relacionada à Qualidade do Ar no município de
Camaçari e a vigilância relacionada à Desastres e Acidentes com Produtos Perigosos em Camaçari
e Feira de Santana. No final são apresentadas recomendações com vistas à melhoria da estruturação
da Vigilância Ambiental em Saúde.
Palavras-chave: Saúde; Ambiente; Vigilância; Estruturação; Saúde Ambiental.
Abstract
It has been carried out, within this document, an evaluation of the introduction of The
Health Environmental Surveillance in the state of Bahia which started out in 1999, and is regulated
in the Decree nº 7.546 / March-1999 which situates the Environmental Surveillance within the Board
of Sanitary Surveillance and Control. The research has been of a description-bases exploratory nature,
with the aim of obtaining a diagnosis of the current situation of the structuring of Health
Environmental Surveillance in the state of Bahia, by making use of reading and analysis of
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documents, collecting data, and observation. Amidst the results, the standouts are: promotion of
capabilities, including Specialization Course in Environmental Epidemiology, Evaluation and
Management of Environmental Risks, among other things; the introduction of the Program of Human
Consumption Water Surveillance and Quality Control; the investment required in order to introduce
the Surveillance related to Air Quality in Camaçari county, and the Surveillance related to Disasters
and Accidents involving Hazardous Products in Camaçari and Feira de Santana. Finally, some
recommendations are made envisaging improving the structuring of Health Environmental
Surveillance.
Key words: Health; Environment; Surveillance; Teaching; Environmental Health
INTRODUÇAO

A realização deste estudo se justifica em face da inexistência de uma descrição da
estruturação da Vigilância Ambiental (VAS) no Estado da Bahia. Ao realizá-lo pretende-se refletir
sobre esta questão e contribuir para a produção de conhecimento na dimensão políticaorganizativa, necessária ao desenvolvimento da Vigilância Ambiental em Saúde, e melhoria das
práticas de sua gestão.
Assim, o estudo da implantação da Vigilância Ambiental em Saúde contemplando a
estrutura organizacional, atividades existentes e programadas, diagnóstico em saúde ambiental e
propostas de trabalho, é uma das possibilidades de se identificar limites e perspectivas da
implantação das ações de Vigilância Ambiental. Outrossim, pode-se estabelecer quais são as
perspectivas para o avanço da mesma no Estado da Bahia. Para examinar tal questão, partiu-se do
pressuposto de que o grau de implantação das ações de vigilância em Saúde Ambiental no estado
varia em função da capacidade dos gestores em priorizar a promoção e proteção da saúde. Sob este
enfoque, o atual desenvolvimento e organização das ações de vigilância ambiental no Estado da
Bahia serão objetos de estudo deste documento, que contempla os seguintes objetivos específicos:
Identificar e analisar as políticas gerais de interesse para a Vigilância Ambiental em Saúde;
descrever as atividades existentes e programadas, incluindo capacitação, atividades de
monitoramento ambiental e prevenção e controle; identificar os principais problemas ambientais
de interesse para a saúde e propostas do estado na área de Vigilância Ambiental em Saúde.
A partir da década de 1980, várias conferências internacionais foram realizadas pela
Organização Mundial da Saúde que evidenciaram a importância da relação entre o ambiente e a
saúde das populações. Na área acadêmica, aumentou o número de pesquisas no campo da Saúde
Ambiental que apontaram o impacto na saúde relacionado com diversas situações de risco como
presença de poluição química em diversos compartimentos ambientais, ausência de saneamento
ambiental, alterações climáticas, projetos de desenvolvimento que alteraram características
ambientais, entre outros 1,2.
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No Brasil, a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) foi estruturada a partir da
implantação do Projeto VIGISUS pela Fundação Nacional de Saúde. Sua regulamentação ocorreu
através da Instrução Normativa nº 1 de 25 de setembro de 2001 da Fundação Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde que definiu competências no âmbito federal, estadual e municipal. A VAS é
definida como um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e
privadas relativas à Vigilância Ambiental em Saúde, visando o conhecimento e detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e
controle de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde. Estabelece-se como
prioridade a informação de fatores biológicos (vetores, hospedeiros, reservatórios, animais
peçonhentos), qualidade da água para consumo humano, poluentes ambientais físicos e químicos
que possam interferir na qualidade da água, ar e solo e os riscos decorrentes de desastres naturais e
acidentes com produtos perigosos 2,3.
A Vigilância Ambiental em Saúde engloba as áreas de vigilância da qualidade da
água para consumo humano, vigilância e controle de fatores biológicos, contaminantes
ambientais e as questões de saúde relacionadas aos desastres e acidentes com produtos perigosos.
O Sistema de Informação deve possibilitar a coleta de dados e a agregação destes em informações
complexas que formarão os indicadores.4
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) com base no Decreto nº 3.450, de 09 de
maio de 2000 estabeleceu como sua competência institucional a gestão do sistema nacional de
vigilância ambiental e, através da Instrução Normativa nº 1, de 25 de setembro de 2001,
regulamenta a Portaria MS nº 1.399 de 15 de dezembro de 1999, no que se refere às competências
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, na área da Vigilância Ambiental em Saúde.
A Bahia é o quinto estado do país em extensão territorial e corresponde a 36,3% da
área total do Nordeste brasileiro. Da área de 564.692,67 km2, cerca de 68,7% encontram-se na
região semi-árida, enquanto o litoral medindo 1.183 km, abriga vários tipos de ecossistemas,
favorecendo a atividade turística por sua rara beleza. Tendo como eixo polarizador a cidade de
Feira de Santana, o sistema rodoviário tem como vias principais a BR-242, que liga a cidade de
Salvador ao oeste do estado e a capital federal; a BR-101 de sentido norte/sul com traçado paralelo
ao litoral; a BR-116 que liga a metrópole ao sudoeste5
A população do estado, segundo dados do Censo 20006 é de 13.070.250 habitantes,
sendo que a taxa anual de incremento demográfico vem caindo. Entre 1980 e 1991 era de 2,1%,
caindo para 1,1% no período de 1991/2000 6. Nesse mesmo período a população urbana cresce a
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um ritmo duas vezes superior ao da população total, e as áreas rurais do estado já apresentam
redução absoluta de população . No entanto, a população rural da Bahia ainda é a maior do país.
O processo de urbanização baiano é marcado, por um lado, pela concentração de parcela
expressiva da população urbana na capital e, por outro, pela dispersão desta população em
centenas de centros urbanos de pequeno porte. O setor primário, sobretudo o relacionado às
atividades agrícolas, é responsável por 38,3% da ocupação total na Bahia e entre 1999 e 2001,
sofreu um decréscimo de 361 mil ocupados. Durante este mesmo período, a ocupação no setor
secundário também diminuiu , às custas da Industria de Transformação. Já o setor terciário , detém
47% das ocupações no estado, sobretudo no comércio e na prestação de serviços.
O índice de mortalidade infantil e m 2001 é de 44,0 óbitos de menores de 1 ano
por 1000 nascidos vivos. Quanto às principais causas de morte de menores de 1 ano, nota-se a
persistência, de doenças mais relacionadas com precárias condições de vida da população (doenças
infecciosas e parasitárias, as do aparelho respiratório e as doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas), ao lado do avanço das afecções do período perinatal, ligadas à qualidade da
assistência à gestante, ao parto e à criança.
PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Um dos maiores desafios na construção do Sistema Único de Saúde é exatamente o
de organizar um sistema que leve em conta a grande heterogeneidade dos municípios e estados
brasileiros, tanto do ponto de vista da capacidade instalada em termos da prestação de serviços,
quanto da capacidade gerencial existente. Considera-se que, para o aprofundamento do processo
de descentralização, deve-se ampliar a ênfase na regionalização e no aumento da equidade,
buscando a organização de sistemas de saúde funcionais com todos os níveis de atenção , não
necessariamente confinados aos territórios municipais e, portanto, sob responsabilidade
coordenadora das Secretarias Estaduais de Saúde (Portaria 95, de 25/01/01 p. 2).
Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde em 2001 aprovou a Norma Operacional de
Assistência a Saúde (NOAS), que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica,
define o processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para o fortalecimento da
capacidade de gestão do SUS e procede a atualização dos critérios de habilitação dos estados e
municípios (Portaria nº 95, de 25/01/01), assumindo portanto, a regionalização da assistência como
uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde, a ser desenvolvida em todo território nacional.
Para a implementação dessa estratégia, a Norma Operacional 2001  NOAS
revisada e reeditada em 2002, Portaria nº 373 de 227 de fevereiro de 2002  institui o Plano
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Diretor de Regionalização  PDR como instrumento ordenador do processo em cada estado e no
Distrito Federal, definindo como responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde, a elaboração
deste Plano, a ser submetido a CIB  Comissão Intergestores Bipartite, ao CES  Conselho
Estadual de Saúde. O PDR faz parte do conjunto de requisitos a serem cumpridos pelos Estados
para qualificação a Norma.
A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia  SESAB, através da Superintendência de
Apoio a Descentralização  SUDESC, assumiu a responsabilidade de coordenar a elaboração do
Plano Diretor de Regionalização, para o que foi formado um grupo técnico que desenvolveu os
estudos necessários discutido em 26 Seminários Regionais, envolvendo os secretários municipais
de saúde dos 417 municípios do Estado.
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia conta com 30 (trinta) Diretorias Regionais
de Saúde foi subdividido em seis macrorregiões de Saúde, que correspondem a grandes áreas com
características físicas e socioeconômicas relativamente peculiares.
Ao nível central, representado pela Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário
(DIVISA), compete: planejar, coordenar, assessorar, supervisionar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento das atividades pelas Regionais e municípios, assim como desenvolver
atividades de capacitação de recursos humanos que atuam na área, além de executar atividades
exclusivas do Estado pela sua complexidade ou abrangência, e ainda o desenvolvimento de
atividades em nível complementar ou suplementar às desenvolvidas pelos demais.
A região Nordeste abrange o litoral norte do Estado e o Recôncavo, onde se encontra
localizada a Região Metropolitana de Salvador. Nela estão situados 111 municípios, com uma
população total de 5.515.943 habitantes, que representam cerca de 41,7% da população do Estado.
A região Sul abrange a zona agropecuária de Jequié e a zona cacaueira, onde situamse as cidades de Ilhéus e Itabuna. Esta Macrorregião inclui 79 municípios, com uma população
total de 1.933.269 habitantes, cerca de 14,6% do Estado.
A região do Extremo Sul, de vocação eminentemente turística, é onde se localiza
Porto Seguro. Nela estão situados 21 municípios, com uma população total de 680.239 hab.,
cerca de 5,2% da população do Estado.
A região Sudoeste do Estado tem como centros sócioeconômicos . Vitória da
Conquista e Guanambi. Aqui existem 64 municípios , com uma população total de 1.516.994
habitantes, cerca de 11,5% da população do Estado.
Na região Oeste, banhada pelo Rio São Francisco, encontra-se Barreiras. Nessa
localidade encontram-se 36 municípios, com uma população total de 776.124 habitantes, cerca
de 5,9% da população do Estado.
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Na região Norte, onde situa-se Juazeiro, na divisa com Pernambuco, também foi
incluída a região de Feira de Santana, entroncamento rodoviário para todo o Estado. Essa extensão
abrange 106 municípios , com uma população total de 2.791.545 hab., cerca de 21,1% da
população do Estado.
Conforme o desenho definido no PDR, a DIVISA em 2002 passou por uma
reestruturação interna, funcionando com três coordenações: Suporte Estratégico, Suporte
Operacional e Vigilância Sanitária e Ambiental. Objetivando resolver os problemas de
fracionamento do processo de controle de estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária, de
modo a atingir-se uma melhor eficiência nas atividades desenvolvidas, a Coordenação de
Vigilância Sanitária e Ambiental é composta por seis núcleos, abrangendo as seis macrorregiões do
Estado. Conta com profissionais multidisciplinares que são responsáveis pelas ações de vigilância
sanitária e ambiental dos respectivos núcleos, proporcionando assim uma maior proximidade com
as Diretorias Regionais de Saúde e municípios, determinando processo de organização destes
níveis, a partir das ações de monitoramento e supervisão.
O Decreto nº 7.546 de 24 de março de 1999 que trata do Regimento da Secretaria da
Saúde situa a Coordenação de Vigilância Ambiental na Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário
da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde. Posteriormente, foi aprovado o novo
regimento da Secretaria da Saúde, através do Decreto nº 8.392 de dezembro de 2002. Este
regimento estabelece a nova estrutura organizacional da Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário,
instituindo a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental com as seguintes competências:
I.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas técnicas aplicáveis à

vigilância sanitária e ambiental;
II.

Executar as ações de inspeção de tecnologia de produtos e da prestação de

serviços relacionados direta e indiretamente com a identificação, eliminação ou
controle de riscos e perigos potenciais, aplicando medidas previstas na legislação
vigente, visando garantir a qualidade de serviços e produtos colocados à disposição
da comunidade e subsidiar processos na área de defesa do consumidor e/ou outras
instituições afins, que se refere a sua área de atuação;
III.

Supervisionar e assessorar os grupos de trabalho de vigilância sanitária e

ambiental dos órgãos regionais da Secretaria da Saúde do Estado e das Secretarias
Municipais de Saúde , visando assegurar o exercício de praticas adequadas de atenção à saúde;
IV.

Implementar o processo de articulação institucional com as esferas de

governo, visando garantir níveis de desempenho técnico satisfatório;
V.

Coordenar e supervisionar as ações de vigilância sanitária e ambiental,

assegurando como principio norteador a multidisciplinariedade técnica das equipes
de trabalho;

v.28 n.1, p.110-123
jan./jun. 2004

115

VI.

Promover os meios para o intercambio de experiências em vigilância sanitária

e ambiental, visando universalizar o conhecimento e tratamento das questões afetas
às diversas regiões do Estado;
VII.

Fornecer dados para os sistemas estaduais de informação sanitária e

ambiental, oriundos de estudos e projetos;
VIII.

Realizar estudos e inventários de recursos naturais e outros estudos, em seu

âmbito de atuação;
IX.

Realizar análises técnicas em sua esfera de competência, para subsidiar outros

órgãos do Estado no licenciamento de empreendimentos ou atividades
potencialmente geradoras de impactos sanitários e ambientais;
X.

Autorizar a concessão de alvarás sanitários e outros documentos previstos na

legislação vigente concernentes à produtos, serviços e ambiente, relacionados direta
ou indiretamente com a saúde;
XI.

Exercer ações de vigilância sanitária sobre o exercício de profissões,

ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas direta ou indiretamente com a saúde;
XII.

Coordenar e executar o processo de registro de produtos na sua esfera de competência.

A atuação da Vigilância Ambiental em Saúde em todos os níveis de governo requer
articulação constante com os diferentes atores institucionais públicos, privados e com a
comunidade para que as ações integradas sejam implantadas de forma eficiente, a fim de assegurar
que os setores assumam suas responsabilidades de atuar sobre os problemas de saúde e ambiente
em suas respectivas áreas (Franco Netto e Carneiro, 2003)³.
O financiamento das ações da Vigilância Ambiental em Saúde é realizado por
meio do Orçamento da União, pela Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e
Controle de Doenças (PPI/ECD), onde são estabelecidas metas a serem cumpridas pelos
estados e municípios, no sentido de controlar e prevenir doenças e outros agravos e, em
relação à Vigilância Ambiental em Saúde.
Com a implementação do Projeto de Estruturação da Vigilância Ambiental em
Saúde - VIGISUS a partir de 1999, o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI)/ FUNASA,
viabilizou o apoio financeiro para a execução das atividades de vigilância ambiental em saúde em
todos os estados.
A DIVISA, para o desenvolvimento das atividades de sua competência, conta com
recursos financeiros do Estado, quer seja da fonte do tesouro estadual ou recursos oriundos do SUS,
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através de repasse fundo a fundo para o Fundo Estadual de Saúde, como também de recursos
provenientes do Termo de Ajuste e Metas, assim como, recursos do Projeto VIGISUS, oriundos do
Banco Mundial no componente de desenvolvimento das ações de Vigilância Ambiental, projeto
este gerenciado pela DIVISA com gestão dos recursos financeiros pela Superintendência de
Vigilância e Proteção à Saúde (SUVISA). Dentro do Projeto VIGISUS são desenvolvidas ações
conjuntas com o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT), Laboratório Central de
Saúde Publica (LACEN), ambas diretorias da estrutura da SUVISA, além de trabalhos com outras
instancias a exemplo do Centro de Informação Anti-Veneno (CIAVE), visando o exercício da
vigilância da saúde humana a partir do monitoramento de situações de riscos ambientais,
desenvolvendo desse modo parcerias com órgãos efetivamente executores na área ambiental, a
exemplo do Centro de Recursos Ambientais (CRA), entre outros.
Os recursos financeiros provenientes da Programação Pactuada Integrada de
Epidemiologia e Controle de Doenças - PPI-ECD, definidos pela Portaria nº 1399/99 que
estabelece ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano não estão sendo
utilizados especificamente pela vigilância ambiental.
ATIVIDADES EXISTENTES E PROGRAMADAS: OS RECURSOS HUMANOS PARA A
VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

A DIVISA conta com 199 (cento e noventa e nove) servidores, sendo que 101
(cento e um) são de nível superior e 89 (oitenta e nove) de nível médio e elementar. Objetivando
desenvolver habilidades e competências nos profissionais de Vigilância Sanitária e Ambiental do
Estado, de modo a facilitar o enfrentamento dos desafios organizacionais e cumprir o seu papel
institucional de assessoria aos municípios, por conseguinte, garantir uma racionalização dos serviços
prestados com conseqüente melhoria na qualidade de vida da população, foram promovidas
importantes capacitações na área de Vigilância Ambiental em Saúde, descritas no QUADRO 1.
Entre os 48 cursos realizados para um total de 1690 participantes destaca-se destacase o Curso Básico de Vigilância Ambiental em Saúde  CBVA, que capacitou equipes dos níveis
central, regional e municipal, tendo-se alcançado um total de 518 técnicos treinados, buscando
desta forma instrumentalizá-los para estruturação da vigilância ambiental em saúde nos níveis
regional e municipal.
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QUADRO 1  Principais capacitações realizadas pela DIVISA de 1999 à 2003 na

área de Vigilância Ambiental em Saúde.

A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

O Estado, desde 1999, vem desenvolvendo ações com vistas à estruturação da
vigilância ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano, sendo esta a área que
está mais avançada no processo de estruturação da VAS. O Estado da Bahia foi escolhido como área
piloto para estruturação desta modalidade de vigilância, juntamente com os estados de São Paulo,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná. Entre as atividades realizadas pode-se destacar:
·

cadastramento dos sistemas e fontes alternativas de abastecimento de água

para consumo humano.
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·

A estruturação da rede laboratorial para suporte às ações de vigilância da

qualidade da água para consumo humano. Implantados 05 laboratórios (2ª, 4ª, 6ª,
19ª e 20ª DIRES). Em fase de implantação: 3ª, 12ª, 14ª DIRES, proporcionando o
monitoramento da qualidade da água nestas regiões.
·

A disponibilização pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da

Saúde em 2004 de 14 kits de equipamentos destinados à estruturação de laboratórios
de baixa complexidade com vistas ao cumprimento da Portaria MS 1469/00 para o Estado.
·

A implantação do SISÁGUA na 2ª Dires e municípios da Região

Metropolitana de Salvador. Uma das dificuldades encontradas no Estado para
implantar o SISÁGUA é devido o mesmo funcionar on-line e as Regionais e
Municípios não ter acesso à internet. A partir de março/2004, a CGVAM/SVS estará
disponibilizando para os Estados a versão SISÁGUA of-line e, com isso estaremos
avançando na descentralização do referido sistema para as Regionais e Municípios.
A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR

Com referencia à vigilância da qualidade do ar, o estado da Bahia também
apresenta-se como área piloto na estruturação da vigilância. Técnicos da DIVISA participaram de
cursos, reuniões e eventos promovidos pela CGVAM/SVS/MS, como também de um seminário
realizado em Volta Redonda/RJ com o objetivo de conhecer as ações que estão sendo
desenvolvidas pelo município, que também é piloto na implantação do programa.
No estado da Bahia, o município de Camaçari foi escolhido como local piloto para
implantação da vigilância da qualidade do ar, tendo em vista a existência neste município do Pólo
Petroquímico. Já foram realizadas reuniões com participação do referido município, Centro de
Recursos Ambientais  CRA, Secretaria de Meio Ambiente, Fundação Nacional de Saúde 
FUNASA, no sentido de criar um grupo intersetorial com vistas a contribuir na identificação e
avaliação dos efeitos agudos e crônicos oriundos da contaminação do ar sobre a saúde das
populações expostas. Os padrões da qualidade do ar existentes serão avaliados , buscando relação
com o perfil epidemiológico do município.
A VIGILÂNCIA DOS DESASTRES NATURAIS E COM PRODUTOS PERIGOSOS

O estado da Bahia também participa a nível nacional como piloto na implantação
desta área, tendo sido definidos como municípios alvo os de Camaçari e Feira de Santana. Foram
realizados diversos eventos, reuniões e seminário com a participação de técnicos da área da Saúde,
Meio Ambiente, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, com o objetivo
de estruturar a área no estado, com vistas à criação de estratégias de trabalho para prevenção de
danos maiores a populações afetadas e expostas aos efeitos dos mesmos.
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Foi realizado um curso promovido pela CETESB na área de Preparação e Respostas a
Acidentes Químicos Ampliados de representantes da área da saúde (estadual e municipal ), meio
ambiente e policia rodoviária estadual.
Na área de desastres naturais destaca-se a realização do curso Internacional para
Gerentes sobre Saúde, Desastres e Desenvolvimento no período de 22/09 à 03/10/03 em Salvador
com participação de 27 técnicos.
A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO SOLO

O estado da Bahia, juntamente com o Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal,
foram definidos como aqueles onde sendo testada a implantação da vigilância da qualidade do
solo. Na Bahia, foi contemplado o município de Santo Amaro no estudo de avaliação de riscos à
saúde humana com a utilização da metodologia ATSDR (Agência para as Substâncias Tóxicas e o
Registro de Doenças dos EUA). O município teve o solo contaminado pela Companhia Brasileira
de Chumbo (COBRAC), instalada no município em 1960 e incorporada em 1989 pela PLUMBUM,
tendo sido desativada em 1993. Já foi apresentado relatório pela SVS/MS com as recomendações da
avaliação de riscos á saúde humana e, a SESAB, Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro,
CGVAM e demais órgãos envolvidos estão trabalhando no sentido de montar estratégia para
atuação na remediação da área contaminada e na identificação e avaliação de saúde da população
exposta, organizando e implantando um programa de vigilância e assistência à saúde.
As ações de Vigilância Ambiental em Saúde

para serem efetivamente

implementadas pelos níveis estadual, regional e municipal exigem a incorporação de
conhecimentos científicos e tecnológicos . Neste sentido, tem-se lançado mão de vários
instrumentos e estratégias, a exemplo de treinamentos, oficinas, troca de experiências, solicitação
de consultorias ao nível federal e Universidades, contratação de consultoria, dentre outros.
Recentemente, foi firmado contrato de prestação de serviços de consultoria técnica
com o Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o
objetivo de contribuir com a implantação da Vigilância Ambiental em Saúde no Estado,
identificando e prevenindo riscos à saúde humana oriundos da contaminação do meio ambiente.
OS PRODUTOS DESTA CONSULTORIA DEVERÃO CONTEMPLAR:

·

Diagnóstico ecológico  social e sanitário da Bahia, definindo prioridades

para atuação nas seis macrorregiões do Estado da Bahia;
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·

Elaboração de rotinas para investigação de casos epidemiológicos por

poluentes ambientais;
·

Treinamento da equipe da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia na

nvestigação de casos epidêmicos por poluentes ambientais;
·

Desenvolvimento de um sistema de informação em geoprocessamento para

Vigilância Ambiental em Saúde;
·

Realizar estudo epidemiológico sobre o caso de poluição na localidade de

Coroa Vermelha.
O DIAGNÓSTICO DAS QUESTÕES DE INTERESSE PARA A VAS

Os principais problemas de saúde relacionados com aspectos do ambiente incluem:
·

Impacto ambiental das atividades agrárias extensivas e intensivas, implicando

em desmatamento, contaminação atmosférica com queimadas, perda da fertilidade
e compactação do solo, contaminação dos solos, águas e população pelo uso
intensivo de agrotóxicos;
·

Impacto ambiental devido à atividade industrial afetando a atmosfera, os

solos e águas, incluindo as subterrâneas, causando sérios danos ao meio ambiente, à
saúde dos trabalhadores e populações expostas;
·

Impacto devido à destinação inadequada dos resíduos sólidos, contribuindo

para incidência por doenças diarréicas, ascaridíase, dentre outras.
·

Intermitência no abastecimento de água;

·

Destinação inadequada do esgotamento sanitário;

·

Acidentes com produtos perigosos, devido à presença do Pólo Petroquímico

de Camaçari e o tráfego rodoviário no Estado;
·

Deslizamentos de terra, principalmente devido aos morros ocupados,

existentes na Região Metropolitana de Salvador;
·

Contaminação de solos e águas, por conta de depósitos de resíduos

industriais, de mineração, dentre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que no processo de estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde na
Bahia o investimento na capacitação de recursos humanos dos níveis central, regional e municipal
foi o principal instrumento utilizado para a consolidação da área, possibilitando aos profissionais
condições para o enfrentamento das questões ambientais que interferem na saúde humana.
Para continuidade do processo de estruturação desta área, merece destaque a
importância de buscar articulação com os órgãos ambientais e outras entidades públicas e
privadas, considerando-se que as atividades de vigilância e controle de riscos ambientais devem ser
realizadas com o envolvimento dos diversos setores, de modo assegurar que estes assumam suas
responsabilidades em relação aos problemas de saúde e ambiente.
Deve-se incentivar a supervisão aos municípios para acompanhar a implantação e/ou
implementação das atividades de vigilância ambiental em saúde relacionadas a água, ar, solo e
desastres e acidentes com produtos perigosos, garantindo que as ações cheguem aos municípios.
Verificou-se que os maiores obstáculos para estruturação da Vigilância Ambiental
em Saúde, dependem na verdade, de condicionantes políticos, administrativos e organizativos, que
estão presentes principalmente na estrutura do espaço de trabalho da área como: o número
insuficiente de técnicos, infra-estrutura deficiente nas regionais e municípios, insuficiência de
equipamentos e laboratórios para suporte às ações.
Evidenciam-se limites e possibilidades, avanços significativos, problemas e nós críticos
para o aperfeiçoamento operacional, muitos dos quais levarão tempo para que sejam superados.
Entre as recomendações que pode-se julgar de levada pertinência para os próximos
quatro anos, incluem-se: garantir o acesso da população às informações necessárias ao controle
social; promover o processo de educação continuada para apoio às atividades de Vigilância
Ambiental em Saúde das equipes técnicas dos níveis estadual, regional e municipal; incorporar a
intersetorialidade como prática necessária ao cumprimento do controle dos riscos a que a
sociedade está exposta; rever a atual estrutura organizacional da DIVISA, contemplando área
estratégica de vigilância ambiental; realizar concurso público para garantir equipe técnica para
atender as demandas da vigilância ambiental em saúde, tendo como objetivo dar um maior apoio
técnico aos municípios; Intensificar supervisão de forma sistemática do nível estadual para os
níveis regional e municipal; fortalecer as instâncias regionais, com vistas à consolidação da
descentralização das ações e serviços de saúde; estruturar laboratórios de Vigilância Ambiental em
Saúde de baixa complexidade em regionais de saúde; Adquirir novos equipamentos de
informática; implantar/implementar os subsistemas de ar, contaminação do solo, desastres e
acidentes com produtos perigosos.
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PROJETO
PROGRAMA DE CONTROLE DA ASMA E DA RINITE ALÉRGICA NA BAHIA (ProAR) UM MODELO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA, ENSINO E PESQUISA.
Eduardo Ponte1, Adelmir Souza-Machado2,
Rosana A. Franco3, Valesca Sarkis4,
Koonj Shah5, Carolina Souza-Machado6,
7
Pablo Moura , Jorge L. Pereira e Silva8, Álvaro A. Cruz9
Resumo
O Programa de Controle da Asma e da Rinite Alérgica na Bahia (ProAR) é um
projeto de ensino, pesquisa e assistência, que integra o Sistema Único de Saúde e a Universidade
Pública, baseado no Plano Nacional de Asma. Seu principal objetivo é coordenar as ações de
prevenção e assistência a pacientes portadores de asma brônquica e rinite alérgica no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, buscando assegurar o fornecimento de medicações
gratuitas com regularidade, para garantir melhoria na qualidade de vida; redução de internações, de
atendimentos de emergência e mortalidade. No primeiro ano de funcionamento, foram realizados
1267 consultas no ambulatório de referência (Hospital Universitário), a asmáticos com idade
superior a 12 anos, encaminhados por ter necessitado de internações na rede própria do SUS na
Região Metropolitana de Salvador. Simultaneamente, está sendo estimulada a criação de outros
centros de referência em Salvador e no interior do estado, e serão treinados profissionais da rede
pública para atenção secundária e primária, visando a expansão do programa em médio prazo. Os
pacientes são tratados conforme os consensos nacionais em asma e rinite. Durante o programa,
tem sido oferecida a oportunidade de treinamento para estudantes de graduação e pós-graduação
em medicina, enfermagem, farmácia e saúde pública.
Palavras-chave: asma, rinite, prevenção, morbidade, mortalidade, tratamento.

ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS CONTROL PROGRAM FOR STATE OF BAHIA
(ProAR)  A MODEL FOR INTEGRATION OF HEALTH CARE,
TEACHING AND RESEARCH.
Abstract
The Asthma and Allergic Rhinitis Control Program for State of Bahia (ProAR) is a
project for education, research and assistance, that integrates the Sistema Único de Saúde (SUS)
Coordenador do Ambulatório de Referência do ProAR; 2Coordenador de Treinamento do ProAR, Professor Assistente de
Farmacologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; 3Coordenadora Executiva do ProAR e aluna de doutorado do
CPgMS - Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA; 4Acadêmica de medicina; 5Acadêmico de medicina da Universidade do Texas, EUA;
6
Enfermeira bolsista do ProAR; 7Farmacêutico do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos; 8Coordenador de Ensino do Centro
de Enfermidades Respiratórias; 9Coordenador Geral do Centro de Enfermidades Respiratórias. Membro do Comitê Executivo
Internacional da Iniciativa ARIA (Rinite Alérgica e seu Impacto na Asma).
Endereço para correspondência: Prof. Álvaro A. Cruz; HUPES  Centro de Enfremidades Respiratórias; Rua Augusto Viana, s/n,
3oº. andar 40110-160 - Salvador BA; fone: (71) 203-2749 fax.: (71) 237-6679; pneumo@ufba.br
1
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and the Public University, based in the National Plan for Asthma. Its main objective is to
coordinate actions of prevention and health care for asthmatic patients with allergic rhinitis
assisted by SUS in Bahia, attempting to assure gratuitous supply of medicines with regularity, to
guarantee improvement in the quality of life; reduction of hospitalization and visits to emergency
rooms. In the first year, 1267 outpatient consultations in a reference center had been carried
through (Hospital Universitário), for asthmatics over 12 years old, referenced for having needed
hospitalizations in public hospitals of the Metropolitan area of Salvador. Simultaneously, we have
stimulated the creation of other centers of reference in Salvador and in the interior of the state.
There will be training opportunities for health workers of primary and secondary preventive care in
our public outpatient clinics, aiming to expand the program in medium term. The patients have
been treated according to the national guidelines in asthma and rhinitis. During the program, it has
been offered the chance of training for students of graduation and post-graduation courses in
medicine, nursing, pharmacy and public health.
Key words: asthma, rhinitis, prevention, morbidity, mortality, and treatment.
INTRODUÇÃO

A asma brônquica é uma síndrome inflamatória crônica de elevada prevalência
mundial, afetando 7-15% dos indivíduos 1,2. No Brasil, calcula-se que existam mais de 10 milhões
de asmáticos, de todas as idades. Vinte a 30% das crianças e adolescentes das grandes cidades
brasileiras apresentam sintomas indicativos de asma, tendo sido registrado que até 27% das
crianças de Salvador têm história de sibilância1. Existe também uma tendência ao crescimento da
morbidade e mortalidade por asma em vários países, inclusive no Brasil 2,4.
Além da perda da qualidade de vida pelo paciente, a asma resulta em elevado custo,
direto e indireto, tais como: visitas ao pronto-socorro, hospitalizações, consultas médicas,
absenteísmo escolar e ao trabalho 5. No Brasil, estimam-se anualmente 350 mil internações pela
rede SUS e 7 mortes diariamente. Apenas no ultimo mês de janeiro foram registradas 209
internações por asma em Salvador, somente no SUS 6.
Muitos dessas internações e óbitos por asma poderiam ser prevenidos se os pacientes
recebessem tratamento adequado7,10. O controle efetivo da asma concentra-se na identificação de
agentes ou co-morbidades desencadeantes ou perpetuadores das crises tais como rinossinusites,
polipose nasal e doença do refluxo gastro-esofágico, bem como cuidados com exposição a agentes
tóxicos ou nocivos e o uso de medicações preventivas7,8,11. O tratamento da asma baseia-se na
administração de drogas antiinflamatórias (corticosteróides inalados) para prevenção dos sintomas
e medicação de alívio (b2 agonistas) durante as exacerbações.7, 8,12,13
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Rinite e sinusite são condições médicas comuns que podem causar significante
morbidade e custos com o seu tratamento 11. Assim como a asma, as rinites concorrem para a
redução da qualidade de vida, absenteísmo escolar e queda na qualidade laborativa do indivíduo.
Evidências clínicas, epidemiológicas e fisiopatológicas demonstram a estreita relação entre asma e
rinite 14,16. O tratamento da rinite no paciente asmático pode reduzir as consultas à emergência e
internamentos por asma em até 61% , e portanto, ser importante para o controle e tratamento da
asma 17,18.Diante da elevada freqüência da associação entre asma e rinite alérgica, e considerando o
impacto negativo para a qualidade de vida resultante desta última, há que se combinar o
tratamento da asma ao tratamento da rinite em qualquer programa de controle da asma.10,17
Em 2002, inspirados em programas municipais bem-sucedidos no Brasil, a exemplo
do realizado em Belo Horizonte, decidimos planejar um programa estadual, baseado nas diretrizes
gerais do Plano Nacional de Asma, elaborado em 1999 pelo próprio Ministério da Saúde 16. O
nosso projeto contou com o apoio formal das sociedades médicas  SBPT, SBAI, SBP, SBCM  da
Secretaria Municipal de Saúde do Salvador, apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa da
Bahia (FAPESB) e colaboração do setor de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia.
O objetivo desse manuscrito é descrever sumariamente as bases gerais em que foi
estruturado o projeto do ProAR, acrescentando resultados preliminares das ações do programa no seu
primeiro ano de execução. A Portaria 1318 de 23/07/02 do Ministério da Saúde estabeleceu exatamente
o que foi proposto pelo ProAR meses antes: prioridade para asma grave e inclusão do tratamento para
rinite alérgica, e viabilizou o fornecimento das medicações, item mais oneroso do Programa.
Principais propostas do Programa de Controle da Asma e da Rinite Alérgica da Bahia:
1.

Integrar ensino-pesquisa-assistência, sob a liderança da equipe do Centro de

Enfermidades Respiratórias da Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA;
2.

O controle integrado da asma e da rinite alérgica, com base nas

recomendações da Iniciativa ARIA com o apoio da Organização Mundial da Saúde;
3.

Priorizar inicialmente os casos de asma grave, em que a intervenção costuma

resultar em melhor relação custo-efetividade.
ROTINAS DO ProAR

O ProAR foi elaborado com ênfase na integração ensino, pesquisa e assistência,
envolvendo o Sistema Único de Saúde, a Universidade Pública e organizações não-governamentais.
Seu principal objetivo é coordenar as ações de prevenção e assistência a pacientes com asma
brônquica e rinite alérgica no Estado da Bahia, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
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buscando assegurar o fornecimento, com regularidade, de medicações gratuitas para a prevenção e
alívio dos sintomas, com melhoria na qualidade de vida; redução de internações, de atendimentos
de emergência e mortalidade. O protocolo de atendimento para os pacientes dos ambulatórios do
ProAR foi baseado nas orientações do III Consenso Brasileiro no Manejo da Asma e nas
recomendações da Iniciativa ARIA, para que se obtivesse um padrão de conduta que pudesse servir
de guia nas atividades diárias dos médicos envolvidos no atendimento. Este projeto foi aprovado
por comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA. Todos os participantes ou
respectivos representantes legais assinaram termo de consentimento livre e informado.
Serviços disponibilizados pelo ProAR aos pacientes admitidos no programa:
·

Assistência médica especializada  10 turnos semanais;

·

Assistência de enfermagem;

·

Acompanhamento psicológico;

·

Participação no programa de educação em asma;

·

Exames complementares diversos, realizados na própria unidade, tais como:

espirometria, testes cutâneos de leitura imediata, determinação dos niveis séricos de
IgE total e específica, além de todo o respaldo clínico e de exames complementares
do Hospital Universitário;
·

Marcação e remarcação de consultas por telefone;

·

Assistência farmacêutica e fornecimento de medicamentos em farmácia da

própria unidade;
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS PACIENTES DO PROAR E FAMILIARES

São oferecidas, adicionalmente, atividades educativas mensais e regulares, divididas
em 4 módulos padronizados, em colaboração com a Sociedade de Asmáticos da Bahia. O
público alvo constituiu-se de pacientes e de seus respectivos familiares, com a participação de 70
indivíduos por módulo.
MEDICAÇÕES DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO

As medicações disponíveis para prescrição foram adquiridas pela Secretaria de Saúde
do Estado da Bahia em cumprimento à portaria do Ministério de Saúde (no 01.318, de 23.07.02)
que prevê que medicações para o tratamento da asma grave passarão a constar da lista de
medicações excepcionais reembolsadas pelo Ministério 13
1.

Medicamentos de controle (ação antiinflamatória): Beclometasona 250mcg

em aerossol dosificado; Beclometasona 400mcg em pó para inalação  Pulvinal®;
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2.

Medicamentos de dupla ação (antiinflamatória e broncodilatadora):

Formoterol 6mcg + budesonida 200mcg em sistema Turbuhaler®, Formoterol
12mcg + budesonida 400mcg em sistema Aerolizer®;
3.

Medicamentos para rinite: Beclometasona nasal 50mcg em suspensão,

Budesonida nasal 32mcg em suspensão,
ARMAZENAMENTO DE DADOS

As fichas clínicas dos pacientes estão sendo cadastradas em base de dados eletrônica por
meio de programa desenvolvido em colaboração com o Serviço de Imunologia do Hospital das Clínicas
da USP com recursos do Instituto de Investigação em Imunologia (Instituto do Milênio  CNPq).
RESULTADOS PRELIMINARES DO PROAR

O ambulatório de referência do ProAR destina-se, como prioridade estabelecida para
o seu primeiro ano de funcionamento, a atender pacientes da região metropolitana de Salvador
com asma grave. No primeiro ano de atividades, foram oferecidas 1267 consultas a pacientes com
asma brônquica e idade superior a 12 anos, encaminhados por ter necessitado de internações na
rede própria do SUS na região Metropolitana de Salvador. O perfil do atendimento ambulatorial
nos 12 primeiros meses de funcionamento do serviço encontra-se exibido na tabela abaixo.
TABELA 1 - Estatísticas de atendimentos e encaminhamentos do ProAR no primeiro

ano de funcionamento (2003), em seu ambulatório de referência do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos  Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia.

Fonte: Programa de controle da Asma e da Rinite na Bahia (ProAR), 2003. Ambulatório de referência do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos  Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia.
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Ressalte-se que apesar de todos os indivíduos receberem assistência especializada e
medicações apropriadas e gratuitas, registraram-se 5 óbitos no período, o que destaca a gravidade
destes casos.
CARACTERÍSTICAS DOS 157 PACIENTES ACOMPANHADOS POR MAIS DE 3 MESES

Duzentos e um pacientes foram admitidos no programa no seu primeiro ano de
funcionamento, sendo que 157 (78,1%) foram acompanhados por um período superior a 3 meses,
até o momento da análise destes dados em janeiro de 2004. Em sua maioria, são indivíduos com
baixa escolaridade 90 (57,3%) - até o primeiro grau completo, de baixa renda familiar 118 (75,2%)
 menor que 2 salários mínimos mensais, e 52 (33,1%) estão desempregados. As características
demográficas e clínicas dos pacientes na admissão do ProAR estão listadas na tabela abaixo.
TABELA 2 - Análise dos primeiros 157 pacientes admitidos no ProAR que

completaram 3 meses de acompanhamento regular.

* Sexo: M= masculino; F =feminino; dp = desvio padrão.
** PFE: percentual do previsto do pico de fluxo expiratório.
*** DRGE: doença do refluxo gastro-esofágico.
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A análise das informações descritas nesta tabela permite traçar um perfil do paciente
asmático na nossa amostra; são predominantemente do sexo feminino, em sua maioria com
história familiar de asma, longo período de duração da doença e de acentuada gravidade, conforme
se percebe pela freqüência de internamentos e de visitas a serviços de emergência. Pode-se inferir o
elevado custo que representam para o SUS e para as suas famílias, permitindo uma expectativa
muito favorável de impacto positivo da intervenção instituída.
CONSIDERAÇÕES

Em uma população com este perfil de gravidade, é indispensável contar com o
concurso de profissionais experientes e o respaldo de uma estrutura terciária de saúde como a de
um Hospital Universitário. Consideramos elevado o número de óbitos registrados em pacientes
admitidos no ProAR. Em etapas subseqüentes do Programa os óbitos serão investigados, caso a
caso, e far-se-á uma tentativa de estimar a mortalidade em amostra de pacientes asmáticos graves
antes da sua inclusão no ProAR.
Esta coorte estará sendo acompanhada e iniciaremos nos próximos meses uma
avaliação do impacto do ProAR na qualidade de vida dos pacientes admitidos, bem como, um
estudo de custo/utilidade (financiamento de 5 anos pelo Wellcome Trust). Pretende-se,
adicionalmente e em curto prazo, avaliar melhor a inter-relação entre doença do refluxo gastroesofágico e asma nestes pacientes, analisar o papel de células T NK na asma grave (financiamento
da FAPESB) e finalmente avaliar com mais detalhes o sub-grupo de pacientes com asma grave
refratários ao tratamento instituído no Programa.
Outro ponto relevante do ProAR será o estímulo a criação de outros centros de
referência em Salvador e treinamento profissionais da rede pública para atenção primária e
secundária, visando a expansão do programa em médio prazo. Treinamento para estudantes de
graduação e pós-graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Saúde Pública, já está sendo
oferecido desde a implantação do programa.
Iniciativas para o desenvolvimento de programas de assistência a doenças com
elevada prevalência e impacto social, tais como a asma, devem ser desenvolvidas em diversas
regiões do país, contando com a participação das universidades, instituições governamentais
estaduais e municipais, organizações não-governamentais, associações de profissionais de saúde e
de pacientes. O ProAR e os demais programas de assistência ao paciente com asma no Brasil
precisam entretanto do apoio do Ministério da Saúde, no sentido de ampliar o seu alcance. Os
benefícios de tais iniciativas são evidentes, atingindo principalmente o indivíduo enfermo que
costuma reconquistar em pouco tempo um padrão de vida normal ou próximo da normalidade
com satisfação pessoal, e ver resgatada a sua dignidade e inserção social. Beneficia-se, ainda, o
Governo Federal, que garante o direito constitucional à saúde do cidadão brasileiro, ao reduzir a
mortalidade por causa passível de prevenção; bem como o SUS, que economiza em insumos
diretos e indiretos oriundos de internações por asma, em sua maioria evitáveis, possibilitando o
redirecionamento de sua capacidade efetiva de leitos e de recursos para outras doenças de
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hospitalização compulsória. Lucram, também, as universidades, que podem transformar suas ações
acadêmicas e de ensino em ações sociais integradoras, além dos seus muros limítrofes. A
integração da assistência, ensino e pesquisa, que tentamos viabilizar no ProAR, desejável sob
todos os aspectos, constitui-se em um modelo a ser perseguido em todas as ações de saúde
relacionadas ao controle de enfermidades de elevada freqüência.
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PREVALÊNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL E CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE EM
CARDIOPATAS DE RISCO PARA ENDOCARDITE INFECCIOSA1
Roseline Sales Barreto
Resumo
A doença periodontal (DP) tem sido apontada como um fator de risco para o
desenvolvimento de endocardite infecciosa (EI) em portadores de doenças cardiovasculares (CVD).
Uma amostra de 76 cardiopatas, de alto e médio risco à EI, de 12 a 75 anos de idade, que
freqüentaram o Hospital de Messejana (HM), Fortaleza-Ceará foi investigada. Objetivou-se: a)
Avaliar a prevalência e a gravidade da DP; b) Identificar as necessidades de tratamento periodontal;
c) Identificar o nível de conhecimento sobre a relação saúde bucal/geral; d) Analisar a motivação
para a mudança de práticas de higiene oral indesejáveis. Os dados foram coletados por intermédio
de pesquisa documental, questionários e do Registro Periodontal Simplificado (PSR). A prevalência
de DP encontrada foi de 96,8%, enquanto o código 2 do PSR foi o mais prevalente (61,3%). No
que concerne ao conhecimento sobre saúde bucal e geral, 68,4% dos pacientes referiram estar
cientes desta inter-relação. Entretanto, 56,6% deles admitiram não haver modificado suas práticas
de higiene oral após o diagnóstico da cardiopatia. Verificou-se que as mulheres demonstraram ter
melhor conhecimento da relação saúde bucal/geral (p=0,026). Com relação à escolaridade, houve
associação com o uso de artefatos para a higiene bucal (p=0,022) e conhecimento da referida
relação (p=0,024). Concluiu-se que a população estudada apresentou alta prevalência de DP e
incipiente nível de conhecimento sobre saúde, principalmente no tocante a prevenção da EI. São
necessárias, então, medidas de prevenção da DP e da EI.
Palavras-chave: Doença Periodontal, Prevalência, Endocardite Infecciosa, Conhecimento.

PREVALENCE OF PERIODONTAL DISEASE AND KNOWLEDGE IN HEALTH AMONG
PATIENTS AT RISK FOR INFECTIVE ENDOCARDITIS
Abstract
The periodontal disease (PD) has been pointed as a risk factor for infective
endocarditis (IE) development, in individuals with cardiovascular diseases (CVD). A sample of 76
cardiac patients, with high and medium risk to the IE, 12 to 75 years of age, who attended the
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Hospital de Messejana (HM), at Fortaleza, Ceará State, Brazil, was examined. Objectives were: a)
To evaluate the PD´s severity and prevalence; b) To assess the periodontal treatment needs; c) To
evaluate the level of knowledge concerning the oral - general health relationship; d) To analyze
motivation for changing oral hygiene practices. Data were collected through documental research,
questionnaires and the Periodontal Screening and Recording (PSR) index. The prevalence of PD was
found to be 96.8%, represented mainly by PSR code 2 (61.3%). About the knowledge of oral general health, 64.8% of the patients informed to know about this relationship. However, 56.6%
admitted not to change their oral hygiene practices after the CVDs diagnosis. It was verified that
females have shown better knowledge about the oral - general health relationship (p=0.026).
About to the schooling, it was associated with the use of artifacts for oral hygiene (p=0,022) and
the knowledge about that relationship (p=0.024). In conclusion, the prevalence of PD was high
and the population had little correct knowledge of health, especially with regard to prevention of
IE. Thus, measures are needed for the prevention of PD and IE.
Key words: Periodontal Disease, Prevalence, Infective Endocarditis, Knowledge.
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Senhora Editora,

As minhas congratulações pelo novo e contemporâneo formato gráfico da Revista
Baiana de Saúde Pública (RBSP). Merece também elogios à sensibilidade do Titular da Secretaria
de Estado da Saúde (SESAB), não só ao apoiar as atividades da Revista, como também o de
fomentar mudanças qualitativas no mesmo, o que irá favorecer o aumento de credibilidade da
RBSP. Esses são marcos da gestão de Vossa Senhoria, os quais irão ficar completos com a
aprovação do novo Regimento Interno da RBSP, onde, espero, esteja contemplado que o Conselho
Editorial será constituído por pessoas com responsabilidades docentes em cursos superiores da área
da saúde ou de preceptoria em Programas de Residência, que tenham projetos de pesquisa
aprovados por agências de fomento, idôneas, técnicos de referência no sistema de saúde, ou sejam
pesquisadores creditados pelo CNPq ou FAPESB. Desse modo, garantir-se-á critérios mais rígidos
para a composição do Conselho Editorial, evitando, assim, a pletora de profissionais sem as
referências devidas.
Enquanto estive Editor da RBSP, de 1993 a 2003, a interferência de pessoas
altamente qualificadas, mas sem àquelas formações, foi a principal causa no retardo do
desenvolvimento da Revista. Porquanto, a sólida formação burocrática de alguns conflita, quase
sempre, com a dinâmica peculiar de uma revista científica, também voltada à educação
continuada.
Aquele embaraço, só foi menor do que as incertezas sobre a data de publicação de
um novo número. Entre a conclusão dos trabalhos da editoria até o número chegar à gráfica, havia
caminhos insondáveis e normas aterradoras para quem conhece, minimamente, a agilidade da
comunicação científica neste novo século. Ou seja, a RBSP só terá impacto científico, no futuro,
se mantiver sua regularidade dentro de cada ano.
Isso mostra quanto os caminhos burocráticos necessitam de mais racionalidade.
Infelizmente, no Brasil, ainda não aprendemos que desvios, corrupções ou outros vícios na gestão
pública não são prevenidos ou detectados pela profusão de carimbos e pareceres de chefes e mais
chefes. Procedimentos incompatíveis com a comunicação científica contemporânea.
Daí porque, é hora da RBSP ter alguma autonomia, traduzida por dotação
orçamentária que garanta a agilidade e a maior racionalidade burocrática até o momento da
impressão e expedição de cada número. Do contrário, só teremos mais uma revista para satisfazer
alguma leviandade científica, mas de impacto nulo. Como até agora, porque não bastou atualizar
os números em atraso, de 1984 a 1993, no período de 1993 a 2003, é necessário e básico que os
números de cada ano sejam impressos e expedidos naquele mesmo ano. Assim são as revistas de
algum valor técnico e/ou científico.
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Isso é ainda mais relevante na área da saúde, porque no Estado da Bahia há na
atualidade muitas instituições voltadas à pesquisa e outras com atividades técnicas, assistenciais
ou de extensão que, mais e mais, irão requerer maior número de revistas ou periódicos.
Nesse contexto, a RBSP tem papel de grande valor no atual momento do nosso
Estado, inclusive demarcado pela consolidação da FAPESB, e demonstrado pelo crescente número
de trabalhos publicados nos últimos 5 anos e que não é ainda maior devido ao número muito
limitado de revistas ou periódicos especializados.

Cordiais saudações universitárias,
Prof. JOSÉ TAVARES-NETO
Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB/UFBA)
Membro do Conselho Editorial da RBSP
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A Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), publicação oficial da Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia (SESAB) de periodicidade semestral dedica-se a publicar contribuições sobre
aspectos relacionados aos problemas de saúde da população e à organização dos serviços e
sistemas de saúde e áreas correlatas. Serão aceitas para publicação as contribuições escritas
preferencialmente em português, de acordo com as normas da RBSP publicadas, obedecendo a
ordem de aprovação pelos editores.
CATEGORIAS ACEITAS:

1. Artigos originais
1.1. Pesquisa: artigos apresentando resultados finais de pesquisas científicas (10 a
15 laudas)
1.2. Ensaios: artigos com análise crítica sobre um tema específico (5 a 8 laudas)
1.3. Revisão: artigos com revisão crítica de literatura sobre tema específico,
solicitados pelos editores (8 a 10 laudas)
2. Comunicações: informes de pesquisas em andamento, programas e
relatórios técnicos (5 a 8 laudas)
3. Teses e dissertações: resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado/
livre docência defendidas e aprovadas em universidades brasileiras (máximo 2
laudas). Os resumos devem ser encaminhados com o título oficial da tese, dia e
local da defesa, nome do orientador e local disponível para consulta.
4. Resenha de livros: resenhas de livros publicados sobre temas de interesse,
solicitados pelos editores (1 a 4 laudas)
5. Relato de experiências: apresentando experiências inovadoras (8 a 10 laudas)
6. Carta ao editor: carta contendo comentários sobre material publicado (2 laudas).
7. Editorial: de responsabilidade do editor, podendo ser redigido por convidado por
solicitação deste.
8. Documentos: de órgãos oficiais sobre temas relevantes (8 a 10 laudas).
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA ENVIO

Os trabalhos a serem apreciados pelos editores e revisores seguirão a ordem de
recebimento e deverão obedecer aos seguintes critérios de apresentação.
Devem ser encaminhados à secretaria executiva da revista, três cópias impressas. As
páginas devem ser formatadas em espaço duplo com margem de 3cm à esquerda,
fonte Times New Roman, tamanho 12, página padrão A4, numeradas no canto
superior direito (não numerar as páginas contendo tabela, gráfico, desenho ou figura).
Podem também, ser enviados para o e-mail da revista desde que não contenham
desenhos ou fotografias digitalizadas.
Uma cópia em disquete deverá ser entregue com a versão final aceita para
publicação.
ARTIGOS

Folha de rosto: deve constar, o título (com versão em inglês), nome(s) do(s) autor
(es), principal vinculação institucional de cada autor, orgão(s) financiador(es) e
endereço postal e eletrônico de um dos autores para correspondência.
Segunda folha: iniciar com o título do trabalho sem referência à autoria e acrescentar
um resumo de no máximo 200 palavras, com versão em inglês (abstract). Trabalhos
em espanhol ou inglês devem também ter acrescido, o resumo em português.
Palavras-chave (3 a 8), extraídas do vocabulário DECS ( Descritores em Ciências da
Saúde/ www.decs.bvs.br) para os resumos em português e do MESH ( Medical Subject
Headings / www.nlm.nih.gov/mesh ) para os resumos em inglês.
Terceira folha: Título do trabalho sem referência à autoria e inicio do texto com
parágrafos alinhados nas margens direita e esquerda (justificados), observando a
seqüência: introdução, incluindo justificativas, citando os objetivos no último
parágrafo; material e métodos; resultados , discussão e referências bibliográficas.
Digitar em página independente os agradecimentos quando necessários.
TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS

Obrigatoriamente, os arquivos das tabelas, gráficos e figuras devem ser digitados em
arquivos independentes e impressos em folhas separadas. Estes arquivos devem ser
compatíveis com processador de texto Word for Windows (formatos: PICT, TIFF,
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GIF, BMP). O número de tabelas, gráficos e, especialmente, ilustrações deve ser o
menor possível. As ilustrações, figuras e gráficos coloridos somente serão publicados
se a fonte de financiamento for especificada pelo autor. No texto do item resultados,
as tabelas, gráficos e figuras devem ser numeradas por ordem de aparecimento no
texto, com algarismos arábicos e citadas em negrito (e.g. ... na Tabela 2 as medidas
..) Tabela (não utilizar linhas verticais), Quadro (fechar com linhas verticais as
laterais). O título deve ser objetivo e situar o leitor sobre o conteúdo, digitado após
o número da Tabela, Gráfico, etc., e.g.: Gráfico 2. Número de casos de AIDS no
Brasil de 1986 a 1997, distribuído conforme a região geográfica.
Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas, devem indicar esta condição na legenda.
ÉTICA EM PESQUISA

Trabalho que tenha implicado em pesquisa envolvendo seres humanos ou outros
animais, deve vir acompanhado de cópia de documento que atesta a sua aprovação
prévia por um comitê de ética em pesquisa(CEP), além da referência em material e
métodos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Preferencialmente qualquer tipo de trabalho encaminhado (exceto artigo de revisão)
deverá ter até 30 referências.
As referências bibliográficas no corpo do texto, deverão ser numeradas em
sobrescrito, consecutivamente na ordem em que foram mencionadas a primeira vez
no texto.
As notas explicativas e /ou de rodapé são permitidas e devem ser ordenadas por
letras minúsculas em sobrescrito.
As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de citação,
seguindo as regras propostas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas
Médicas Disponíveis em http://www.icmje.org ou www.abec-editores.com.br
(Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos biomédicos/
Vancouver).
EXEMPLOS:

a) LIVRO
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al
hombre y

a los animales. 2ed. Washington: Organizacion panamericana de la

salud; 1989.
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b) CAPÍTULO DE LIVRO
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In:
Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM (ed).
Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. 1ª ed. Madrid: Panamericana;
1996. p. 1155-68.
c) ARTIGO
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD,
Aguiar ME, Abé K, Eulálio MCMN, Conceição MM, Silva MCBO, Santos MG.
Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Human Biology 1982;
54: 329-41.
d) TESE E DISSERTAÇÃO
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no Estado da Bahia. Dissertação de Mestrado.
Salvador, Bahia: 114p. Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSO
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não
apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-a (FNT-a) e
interleucina-1b (IL-1b). In: Anais do XXX Congresso da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical, Salvador - Bahia.1994 p.272.
f) DOCUMENTOS EXTRAÍDO DE ENDEREÇO DA INTERNET .

[autores ou sigla e/ou nome da instituição principal]. [Título do documento ou
artigo] Extraido de [endereço eletrônico], acesso em [data].
EXEMPLO:

COREME, Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor
Edgard Santos (HUPES) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Regimento
Interno da COREME. Extraído de [http://www.hupes.ufba.br/coreme], acesso em

[20 de setembro de 2001].
Não incluir no capítulo Referências Bibliográficas dados não-publicados ou
informação pessoal, nestes casos assinalar no texto: (i) FF Antunes Filho & Costa SD:
dados não-publicados ou (ii) JA Silva: comunicação pessoal, 1997. Todavia, se o
trabalho citado foi aceito para publicação inclui-lo entre as referências, citando os
registros de identificação necessários (autores, título do trabalho ou livro e periódico
ou editora), seguido da expressão latina In press e o ano.
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Quando o trabalho encaminhado para publicação for sob outra forma (relato de
investigação epidemiológica, relato de fato histórico, comunicação, resumo de
trabalho final de curso de pós-graduação, relatórios técnicos, resenha bibliográfica e
carta ao editor, o(s) autor(es) deve(m) utilizar linguagem objetiva e concisa, com
informações introdutórias curtas e precisas e delimitando o problema ou a questão
objeto da investigação. Seguir as orientações para referências bibliográficas, gráficos,
tabelas e figuras.
As contribuições encaminhadas só serão aceitas para apreciação pelos editores e
revisores, se atenderem às normas da revista.

Endereço para remessa de trabalho
Revista Baiana de Saúde Pública
Escola da Saúde Pública Prof°Magalhães Netto
Rua Conselheiro Pedro Luiz nº 171
Rio Vermelho  Salvador  Bahia
CEP 41950-610
TEL/FAX 0XX71 334 0428/334 1888
rbsp@saude.ba.gov.br
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