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Promoção da Saúde: do discurso à prática

Fonte: SES-PE

O desenvolvimento de estratégias de Promoção da Saúde (PS), requer uma mudança de enfoque, de conceitos e formas de atuar, com o intuito de vencer a
fragmentação, a culpabilização do indivíduo e/ou dos profissionais e gestores, a hiperespecialização e a cultura de “cuidado medicalizado” estabelecida na
vida dos usuários, profissionais e gestores. A PS vai estar mais na prática quando estiver sendo transversal aos diferentes setores dentro e fora da saúde,
cada um construindo ações integradas quanto aos modos de vida das populações, de maneira a capacitar os indivíduos para uma autorregulação, sem retirar
a responsabilidade dos governos na formulação de políticas saudáveis.
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Acidentes de Trabalho Graves:
cenário epidemiológico em Pernambuco

Fonte: pixabay.com

Entre os anos de 2012 e 2016,
foram notificados 5.513 casos de
acidentes de trabalho graves no
estado, com ênfase nos setores
produtivos de trabalhadores rurais
e construção civil.
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Vigilância Epidemiológica Hospitalar: contribuição
para o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde
Pernambuco é um dos estados pioneiros na
implantação da Vigilância Epidemiológica
Hospitalar (VEH). Em 2016, foram registrados 319.512 casos de doenças e agravos de
Fonte: SES-PE
notificação compulsória no estado. Desses,
95.235 (29,8%) foram notificados pela Rede Estadual de VEH.
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Contextos, estratégias e desafios relacionados ao controle do Aedes Aegypti
Gestores da Secretaria Estadual de Saúde descrevem aspectos da relação
entre os arbovírus e o Aedes aegypti, os fatores que favorecem os criadouros do vetor, apontam algumas das inovações existentes para o seu controle
e relatam os principais desafios para a redução dos índices de infestação,
no âmbito da gestão pública e da sociedade.
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Estruturação da Vigilância da Influenza em Pernambuco
Em 2016, observa-se mudança no
comportamento dos casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave, com redução da proporção
de casos em menores de 5 anos
e elevação nos adultos (20 a 59
anos) e idosos (60 anos e mais),
Fonte: SES-PE
provavelmente em decorrência
da maior circulação do vírus da influenza A H1N1.
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Vigilância do Óbito Infantil em Pernambuco
No quinquênio 2011 a 2015, a maior proporção de óbitos infantis concentrou
-se no período neonatal, sendo mais de 50% ocorridos no período neonatal
precoce. O ano de 2015 apresentou aumento de 8,6% na proporção de óbitos
neonatais precoces em comparação ao ano de 2011.
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Arboviroses: impactos sociais e perspectivas para a
saúde pública
Celina Turchi, pesquisadora no Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo
Cruz (IAM/Fiocruz-PE), relata alguns resultados dos estudos já concluídos ou
em andamento acerca dos impactos sociais das arboviroses e assinala as principais lacunas de conhecimento existentes, especialmente em relação ao vírus
zika.
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Ano 7
Promoção da Saúde: do discurso à prática

Por que promover a saúde? Pergunte-se! Complemente a pergunta: na
sua rotina de trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), quais são as
situações individuais ou coletivas em que precisa atuar? Complemente um pouco
mais a pergunta: com as ações que vem desenvolvendo, quais os resultados alcançados? Qual a sustentabilidade dessas ações e desses resultados? O
quanto essas ações e esses resultados têm contribuído para mudanças positivas
sobre as situações em que atua?

EMMANUELLY CORREIA DE LEMOS
Técnica da Coordenação de Promoção da Saúde, na Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde/Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Graduada em Educação Física pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Saúde Pública pelo Instituto Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (IAM/Fiocruz-PE). Doutoranda em Educação Física
pela Universidade de Pernambuco (UPE). Atua no âmbito das práticas de intervenção, gestão, formação e pesquisa, nas áreas de conhecimento relacionadas à Educação Física e à
Saúde Pública. Membro do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco (GPES/UPE).

V

amos pensar juntos! Muitas mudanças no
contexto social, político, econômico, cultural,
ambiental e epidemiológico têm sido vivenciadas no Brasil e, isso tem imposto, constantemente, novos desafios aos sistemas, destaco
aqui, o nosso SUS. Assim, vivemos a incoerência entre a situação de saúde e o modo como
se estruturam e são oferecidas as respostas a
essa situação, que deveriam estar de acordo
com as necessidades das populações. Nesse
sentido, reconhecendo uma concepção ampliada
de saúde e, assim, a complexidade para uma
atuação coerente com as necessidades das
populações, é que vem sendo construída a promoção da saúde (PS).
Alguns são os documentos fundadores da PS,
destaco o de referência mundial, a Carta de
Ottawa (1986)*, que definiu a PS “como o

processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria da sua qualidade de vida e
saúde, incluindo maior participação nesse processo”. A mesma desencadeou a elaboração de
outras cartas de PS* e diversos movimentos para o estímulo a uma atuação combinada
de estratégias: do Estado – implementação
de políticas públicas saudáveis; da comunidade – reforço da ação comunitária; de indivíduos – desenvolvimento de habilidades

pessoais; do sistema de saúde – reorientação do sistema de saúde; e de parcerias intersetoriais.
No Brasil, a PS foi institucionalizada em 2006,
com a publicação da Política Nacional de
Promoção da Saúde (PNPS)*, revisada e
atualizada em 2014, a qual representou um marco no âmbito do SUS. Apesar de ser um produto
teórico, reflete o esforço de muitos para a concretização de estratégias que traduzam na prática os tão fundamentais e almejados princípios da PS: equidade, participação social, empoderamento, autonomia, intrasetorialidade, intersetorialidade, integralidade, territorialidade e
sustentabilidade.
A partir da PNPS, foram realizadas inúmeras
ações na esfera federal, que pudessem reverberar nos estados e municípios; ações no âmbito
da gestão, do financiamento, da organização da
informação e da vigilância, da qualificação dos
trabalhadores, de regulação e controle, ações de
mobilização social e divulgação, de articulação
intersetorial e parcerias, de territorialização e
de avaliação e monitoramento. O detalhamento
de cada uma dessas ações pode ser conferido
no link <http://www.scielosp.org/pdf/csc/
v19n11/1413-8123-csc-19-11-4301.pdf>.
Pergunto: qual(is) dessas ações você conseguiu
reconhecer e/ou vivenciar na sua rotina de

*Contém link para acesso ao documento citado (na versão eletrônica do boletim).
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trabalho nos últimos anos? Elas foram sistemáticas,
têm continuidade até hoje? Posso afirmar que reconheço e vivencio muitas delas nos âmbitos estadual e municipal. Por que será? Será que porque
faço parte da equipe técnica da Coordenação de
Promoção da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE)?
Apesar dos investimentos já realizados, tanto do
ponto de vista de consolidação teórica quanto de
iniciativas, para pôr em prática o discurso da PS,
caminhamos acreditando em um “porque sim” da
PS! Por outro lado, vivenciamos o “por que ainda
não?” da PS!! Três bons exemplos dessa caminhada
estão na Carta de Curitiba sobre promoção
da saúde e equidade*, produto da 22ª Conferência Mundial da PS, realizada em Curitiba, Brasil,
no ano de 2016, que traz recomendações para o
fortalecimento da PS, todas pautadas no pedido
urgente de um trabalho conjunto e integrado baseado nos princípios da PS dos diferentes atores sociais (organizações internacionais, governos, pesquisadores, profissionais e usuários). Há um movimento
liderado pelo Ministério da Saúde, em parceria com
estados, municípios e instituições de ensino, desde
2016, para construção de um Guia de implementação da PNPS; e ações que são estimuladas pela Coordenação de PS da SES-PE, que
tem um lugar institucional no organograma da Se-
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cretaria e, em conjunto com as doze Gerências
Regionais de Saúde, apoiam os municípios no
desenvolvimento de estratégias de PS, ainda que
muitas delas se distanciem dos seus princípios.
Percebam que não podem ser negados os investimentos e os avanços, mas esse percurso do discurso à prática ainda será composto por muitos
e muitos passos e em diferentes tipos de terrenos.

“É preciso questionarmos
o quanto nossas ações de
saúde estão perpetuando
uma situação de domínio
sobre a população
(usuários, profissionais e
gestores) e, então, a preservação de interesses hegemônicos, que inviabiliza mudanças positivas na
condição dos indivíduos e
comunidades.”
O desenvolvimento de estratégias de PS requer
uma mudança de enfoque, de conceitos e formas
de atuar, com o intuito de vencer a fragmentação,
a culpabilização do indivíduo e/ou dos profissionais e gestores, a hiperespecialização e a cultura
de “cuidado medicalizado” estabelecida na vida
dos usuários, profissionais e gestores. A PS vai
estar mais na prática quando estiver sendo
transversal aos diferentes setores dentro e fora
da saúde, cada um construindo ações integradas
quanto aos modos de vida das populações, de
maneira a capacitar os indivíduos para uma autorregulação, sem retirar a responsabilidade dos
governos na formulação de políticas saudáveis.
Sendo assim, voltaremos às perguntas iniciais
sobre sua rotina de trabalho! Leia novamente as
perguntas e o parágrafo que descreve os princípios da PS. Complemento-as: você trabalha na
saúde apenas com pessoas do seu setor? Os de-

mais setores da saúde são importantes para seu
trabalho? Você trabalha na saúde apenas com o
setor saúde? Quais setores, para além da saúde,
são importantes para seu trabalho? Como as ações que são desenvolvidas na sua rotina são
construídas (diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação)? Já analisou se a forma como
você realiza a disseminação da informação está
adequada ao público-alvo, ou melhor, se atende à
demanda desse público ou sua necessidade?
Quais os desdobramentos das ações pontuais realizadas na sua rotina e como são acompanhados?
Nas suas ações, são promovidos a autonomia e o
empoderamento dos sujeitos? Como? No seu âmbito de trabalho, quantas pesquisas já apoiou que
ajudariam a qualificar o seu processo de trabalho, as suas ações e até hoje não sabe de sua
finalização e resultados? Quantas formações/
capacitações já realizou ou participou e, ao final,
quais resultados foram alcançados e acompanhados?
É preciso questionarmos o quanto nossas ações
de saúde estão perpetuando uma situação de
domínio sobre a população (usuários, profissionais
e gestores) e, então, a preservação de interesses
hegemônicos, que inviabilizam mudanças positivas na condição dos indivíduos e comunidades. E
fazer esse questionamento, não para apontar culpados, mas para reconhecer causas e trabalhar
coletivamente na transformação de mudanças
estruturais. Vale, pois, ressaltar nosso papel como
importantes protagonistas na saúde: podemos influenciar desde a formação inicial, continuada,
permanente e a popular. E essa formação deve
ser predominantemente horizontal, centrada no
processo de trabalho contextualizado, multiprofissional e crítico. Não é concebível que as ações
de saúde sejam desenvolvidas da mesma maneira
que há anos e anos!
Dessa forma, reflita sobre o seguinte: na sua rotina, quais são as possibilidades de colocar em
prática os princípios da PS, de forma sistemática? Já pensou se cada ator que compõe a SESPE realizasse suas ações pautadas nos princípios
da PS? Não estou falando do ideal, esse ficará
sempre no discurso; ao contrário, do possível, do

seu, do meu, do nosso investimento que, somados,
contribuirão para darmos respostas mais resolutivas às necessidades das populações
(integralidade). O possível pode começar em você
(empoderamento). E então vai inspirando o próximo (intra e intersetorialidade), por meio de atitudes, baseadas em uma consolidada teoria, mas
que não pode desconsiderar a sua realidade e a
do próximo (equidade), para que cada um decida
(autonomia) e execute novas atitudes para inspirar outros e cobrar (participação social) aos governantes também a sua responsabilidade. A PS
possível, na prática, acontece em diferentes espaços – das comunidades, dos municípios, das Regiões de Saúde, da SES-PE, das instituições de ensino (territorialidade) –, que precisam ser considerados e trabalhados como espaços vivos, com
ações sistemáticas e contínuas (sustentabilidade),
que estejam pautadas em um plano institucional,
programático e orçamentário.
Considero que esses parágrafos são incapazes de
dar conta da totalidade emaranhada e contraditória do nosso agir na saúde, em especial ao tentarmos avançar do discurso à pratica da OS. De
outro modo, espero que cada um possa parar, ler,
refletir sobre sua prática e, com isso, reconhecerse como um potencial agente transformador na
construção da prática da PS em nosso estado.
Finalizo destacando que, a oportunidade de apresentar algumas reflexões sobre a PS nessa publicação, traz à tona a relevância institucional do
tema e, ao mesmo tempo, a responsabilidade na
construção desse texto, que espero ter sido produtivo para o alvo principal: VOCÊ.

Os textos de colaboradores são de responsabilidade de
seus autores. As declarações emitidas por entrevistados
não refletem, necessariamente, a opinião da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco.
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Ano 7
Acidentes de Trabalho Graves: cenário epidemiológico em Pernambuco

O

s acidentes de trabalho graves são aqueles
que resultam em morte, mutilações ou ocorrem em
menores de dezoito anos. São importantes indicadores na relação da determinação social da saúde
dos trabalhadores e trabalhadoras, representando
repercussões econômicas, políticas e sociais na
sociedade. Para as ações de Vigilância em Saúde
do Trabalhador, é fundamental a qualificação da
informação, permitindo a realização de ações que
visem à prevenção de futuros acidentes e à promoção da saúde dos trabalhadores.
De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, os acidentes de trabalho graves são
agravos de notificação compulsória universal e
imediata, devendo ser notificados até 24h após o
conhecimento do caso. Entre os anos de 2012 e
2016 foram notificados 5.513 casos de acidentes
de trabalho graves em Pernambuco, com uma mediana de 1.080 casos e intervalo de 875 a 1.313.
Os setores produtivos responsáveis pela maior
proporção de acidentes foram aqueles relacionados
aos trabalhadores rurais e aos trabalhadores da
construção civil, em média, 18,4% e 18,1%, respectivamente, nesse período (Figura 1).
Apesar de a notificação ser realizada somente nos
casos de acidentes de trabalho graves, a representação sindical da construção civil* aponta para o
elevado número de acidentes corriqueiros (leves).
Nesse período, os acidentes de trabalho graves

com trabalhadores da construção civil predominaram na I Região de Saúde do estado, com 54,1%
dos casos, enquanto os acidentes com trabalhadores da agricultura predominaram nas VIII e IX
regiões, com 30,4% e 24,9% do total, nessa ordem,
o que concorda com o perfil produtivo local baseado na hortifruticultura irrigada.
Em 2016, 58,0% desses acidentes ocorreram em
trabalhadores na faixa etária de 18 a 39 anos,
sobretudo nos setores da agricultura e da construção civil, com 51,0% e 55,0% das notificações nessa faixa etária, respectivamente, o que reflete um
impacto importante no comprometimento da força
de trabalho de adultos jovens.

Figura 1. Proporção de casos de acidentes de trabalho graves, segundo categoria profissional e ano
de notificação. Pernambuco, 2012 a 2016
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Fonte: Sinan/SES-PE

Figura 2. Proporção de casos de acidentes de trabalho graves dos trabalhadores rurais segundo sexo,
faixa etária, tipo de acidente, emissão de CAT e evolução do acidente. Pernambuco, 2012 a 2016

Nota: Proporção de emissão de CAT ignorado/branco: 20,4% e não se aplica 20,4%. Legenda: IGN-ignorado. Fonte: Sinan/SES-PE
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Apesar de os acidentes de trabalho ocorridos em
menores de 18 anos corresponderem a apenas
1,9% do total de casos, são de grande relevância
para identificar os setores produtivos que se utilizam da força de trabalho de crianças e adolescentes. No setor produtivo da agricultura, as notificações em menores de 18 anos representaram
3,4% do total dos acidentes de trabalho graves
(Figura 2). Nesse setor, historicamente, têm sido
relatados casos de trabalho infantil, sobretudo
dentro do núcleo familiar.
Em 2016, 86,7% dos casos notificados ocorreram
com trabalhadores do sexo masculino. A proporção
é semelhante ao considerarmos os dois setores
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produtivos com maior número de acidentes de
trabalho graves notificados. No setor da agricultura, 96,1% dos casos notificados são de trabalhadores do sexo masculino e, na construção civil,
98,2% (Figuras 2 e 3). As notificações reforçam
que, apesar do progressivo ingresso das mulheres
no mercado de trabalho, em alguns setores, ainda
existe predomínio da força de trabalho masculina.
Os acidentes de trabalho graves podem ocorrer no
trajeto rotineiro de ida/volta para o trabalho, chamados de acidentes de trajeto (ou atípicos) ou
quando o trabalhador desenvolve a sua função
durante a jornada de trabalho habitual ou prolongada, chamados de acidentes típicos. Em relação
à essa classificação, os acidentes típicos apresentaram maior frequência, com 71,6% do total das
notificações em 2016. Os acidentes típicos também
foram maioria no setor produtivo da agricultura e
da construção civil, com 73,5% e 83,5%, respectivamente (Figuras 2 e 3). Segundo a representação
sindical da construção civil*, os acidentes mais
frequentes envolvem a ocorrência de quedas e
choques elétricos.
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A dificuldade na caracterização do acidente de
trajeto como um evento relacionado ao trabalho,
pode ser uma das razões da menor frequência de
notificações. Essa informação é reforçada pela
representação sindical dos trabalhadores da construção civil*, que afirma ser bem maior o número
de acidentes de trajeto, sobretudo envolvendo motocicletas.
A respeito da evolução dos casos, 61,6% das notificações evoluíram para incapacidade temporária
em 2016. Na agricultura e na construção civil, a
incapacidade temporária correspondeu a 58,0% e
61,2%, nessa ordem. Ainda em relação à evolução,
os óbitos relacionados aos acidentes de trabalho
graves representaram 3,9% do total das notificações. Esse percentual se amplia quando observamos o setor da construção civil, no qual 5,3% dos
casos notificados evoluíram para óbito, apontando
a necessidade de se realizar atividades preventivas nos postos de trabalho, bem como inspeções
de ambientes e processos de trabalho com o olhar
da saúde do trabalhador (Figura 3).
No setor produtivo da agricultura, a incapacidade
parcial permanente para o trabalho representou
9,4% das notificações, enquanto a incapacidade
total permanente correspondeu a 6,1%. Juntas, as
incapacidades permanentes (parcial e total) somam 15,5% das notificações (Figura 2). A parte do
corpo mais atingida nos trabalhadores rurais é a
mão com 49,2% das notificações e membro superior com 9,4%, acumulando cerca de 60,0% das notificações. Esses dados demonstram como os acidentes com mutilação acometem os trabalhadores rurais e refletem a necessidade de se realizar ações
que visem à prevenção desse tipo de acidente.
Em 32,7% do total das notificações, não houve
emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) e em 27,2% das notificações essa variável
estava ignorada ou em branco. É importante des-

Figura 3. Proporção de casos de acidentes de trabalho graves dos trabalhadores da construção civil segundo sexo, faixa etária, tipo de acidente, emissão de CAT e evolução do acidente. Pernambuco, 2012 a 2016

Nota: Proporção de emissão de CAT ignorado/branco: 23,5% e não se aplica 11,2%. Fonte: Sinan/SES-PE

tacar que, a abertura de CAT é exclusiva para
trabalhadores que têm vínculo formal de contratação, por isso existe um número relativamente alto
de acidentes para os quais a emissão da CAT não
se aplica, o que representou cerca de 10,2% das
notificações em 2016. A abertura de CAT para os
trabalhadores da agricultura foi de apenas 5,0%,
enquanto no setor da construção civil representou
cerca de 26,5% (Figuras 2 e 3).
A notificação compulsória imediata dos acidentes
de trabalho graves é uma importante estratégia
para qualificação das informações em saúde do
trabalhador. Apesar da sabida subnotificação dos
casos, os dados nos mostram a necessidade de
realizar ações voltadas para alguns setores produtivos, com foco nos processos de trabalho, buscando de maneira integrada, intra e intersetorialmen-

Figura 4. Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), segundo área de abrangência e
Região de Saúde. Pernambuco, 2017

Fonte: SES-PE

te, realizar ações direcionadas a inspeção dos locais de trabalho, prevenção dos acidentes e promoção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.
Além disso, é importante o trabalho de matriciamento para avançar na identificação dos casos de
acidentes de trabalho graves e melhorar a qualidade das notificações.
Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), dispositivos que compõem a Rede
Nacional de Saúde do Trabalhador (Renast), são
responsáveis por atuar enquanto suporte técnico
especializado para a rede de municípios de abrangência e auxiliar na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, reconhecendo o trabalho como um importante determinante
no processo saúde-doença (Figura 4).
Essa rede atua no suporte técnico e na educação
permanente, no âmbito da sua área de abrangência, garantindo o matriciamento da rede de atenção e o desenvolvimento das ações de saúde do
trabalhador, auxiliando na promoção da saúde e
prevenção dos acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho. O Cerest estadual realiza capacitações
com a temática dos acidentes de trabalho graves,
ressaltando a necessidade de identificação e notificação dos casos para profissionais da assistência
e da vigilância, atingindo nos últimos dois anos
(2015 e 2016) 2.247 profissionais da rede de atenção à saúde do trabalhador capacitados.
Os textos de colaboradores são de responsabilidade de seus autores.
As declarações emitidas por entrevistados não refletem, necessariamente, a opinião da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

*Representação sindical: Entrevista com Luís Carlos (Lula) do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Construção Civil e Pesada de Pernambuco (Marreta-PE), em 20/03/2017.
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Ano 7
Vigilância Epidemiológica Hospitalar: contribuição para o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde

O

conhecimento do perfil de ocorrência de doenças e agravos está na dependência da existência de serviços de vigilância epidemiológica bem
estruturados, com condições de captar, consolidar
e analisar as informações acerca do processo
saúde-doença em uma determinada área geográfica, gerar indicadores de acompanhamento e, em
casos de surtos e epidemias, detectá-los precocemente para agir em tempo oportuno.
Pernambuco foi um dos pioneiros na implantação
da Vigilância Epidemiológica Hospitalar (VEH),
ainda na década de 1990, nos Hospitais Oswaldo
Cruz - HUOC, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP e Hospital Correia Picanço.
Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o
“Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar”, integrando ao Sistema de Vigilância
Epidemiológica.
O objetivo da criação do Subsistema foi o aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica hospitalar, a partir da detecção, notificação e investigação no ambiente hospitalar da ocorrência das
doenças de notificação compulsória e de outros

agravos emergentes e reemergentes, na forma de
casos ou surtos, precoce e oportunamente, visando
à adoção de medidas adequadas de prevenção e
controle. A instituição da rede de referência serve
de apoio para o planejamento das ações de vigilância e constitui ferramenta importante para o
planejamento e gestão hospitalar.
A Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar é composta por 190 hospitais nas 27
unidades federadas do país. No momento da implantação, o estado de Pernambuco foi contemplado com oito hospitais para o recebimento de um
Fator de Incentivo Financeiro (FIVEH), distribuídos
nos níveis I (Hospital Getúlio Vargas, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Otávio de Freitas e
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP), II (Hospital Correia Picanço e
Hospital das Clínicas) e III (Hospital Universitário
Oswaldo Cruz e Hospital da Restauração).
Até 2016, a Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (REVEH) era constituída por 29
unidades hospitalares, distribuídas em 16 municípios (Figura 1), sendo uma ligada à esfera federal
e 28 à estadual. Dessas, 22 integram a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e,

portanto, recebem recursos financeiros do MS visando à manutenção de ações e serviços estratégicos em vigilância em saúde.
Nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do estado, as VEH estão definidas como órgãos responsáveis pela geração de informações,
pelo desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica
(VE) e pelas ações de prevenção e controle da
infecção hospitalar, assessorando a direção do
hospital, por meio de suas Comissões: VE e Controle da Infecção Hospitalar (CCIH).
A VEH deve atender aos interesses das esferas
nacional, estadual e municipal, visando colaborar
na detecção e no enfrentamento de problemas
relevantes e/ou prioritários para a saúde de determinada população (grupos populacionais específicos ou da população geral).
Além de operar as rotinas básicas da vigilância
epidemiológica, a VEH agrega funções diferenciadas, tais como: monitorar outros problemas de
interesse do sistema de vigilância em saúde
(vigilância dos óbitos de mulheres em idade fértil
e maternos, fetais e infantis, além de outros óbitos evitáveis); monitorar doenças e agravos não
transmissíveis (DANT), como violências, acidentes

Figura 1. Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (REVEH) por município e Região de Saúde. Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan/SES-PE

Arcoverde: Hospital Regional Ruy de Barros Correia - HRBC
Afogados da Ingazeira: Hospital Regional Emília Câmara - HREC
Cabo de Sto Agostinho: Hospital Dom Helder Câmara - HDHC
Caruaru: Hospital Regional do Agreste - HRA; Hospital Jesus Nazareno - HJN
Goiana: Hospital Belarmino Correia - HBC
Garanhuns: Hospital Regional Dom Moura - HRDM
Jaboatão dos Guararapes: Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres - HPJP
Limoeiro: Hospital Regional José Fernandes Salsa - HRJFS
Ouricuri: Hospital Regional Fernando Bezerra - HRFB
Palmares: Hospital Regional Sílvio Magalhães - HRSM
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Paulista: Hospital Miguel Arraes - HMA
Petrolina: Hospital Dom Malan - HDM
Recife: Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros - CISAM; Hospital das Clínicas - HC; Hospital
da Restauração - HR; Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP; Hospital Otávio
de Freitas - HOF; Hospital Agamenon Magalhães - HAM; Hospital Pelópidas Silveira - HPS; Hospital
Getúlio Vargas - HGV; Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco - PROCAPE; Hospital dos Servidores do
Estado de Pernambuco - HSE; Hospital Barão de Lucena - HBL; Hospital Universitário Oswaldo Cruz HUOC; Hospital Correia Picanço - HCP
Salgueiro: Hospital Regional Inácio de Sá - HRIS
Serra Talhada: Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães - HOSPAM
Vitória de Sto Antão: Hospital João Murilo de Oliveira - HJMO
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Figura 2. Proporção de notificações de doenças/agravos realizadas
pela REVEH em relação ao total de notificações de Pernambuco, segundo sistema de informação (Sinan net, Dengue online/Ckikungunya, SINATT e Influenza Online). Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan/SES-PE

de transporte terrestre e agravos ou doenças relacionadas ao trabalho; monitorar a situação epidemiológica do território/região de saúde onde se
encontra; e desempenhar funções de vigilância
sentinela para determinadas doenças e agravos,
segundo as características do hospital, entre outras.
Em 2016, foram registrados 319.512 casos de doenças e agravos de notificação compulsória no
estado. Desses, 95.235 (29,8%) foram notificados
pela REVEH.
Essa rede, foi responsável, em média, por 19,7%
(54.858/278.762) do total de registros realizados
no Sinan Net e Dengue Online/Chikungunya em
2016. Em relação ao Sinan Net, a contribuição da
REVEH foi de 25,1%, enquanto para o Dengue
Online/Chikungunya foi de 15,4% (Figura 2).
A contribuição da rede, por Região de Saúde, em
proporção de notificação, variou entre 1,6% na IV
região a 45,7% na XII região (Figura 3).
A VEH dos Hospitais Regionais de Palmares Hospital Sílvio Magalhães (94,0%), Afogados da

Figura 3. Proporção de notificações de doenças e agravos notificados no
Sinan Net e Dengue Online/Chikungunya pela REVEH em comparação ao
total de notificações das Regiões de Saúde. Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan/SES-PE

Ingazeira - Hospital Emília Câmara (91,6%), Goiana - Hospital Belarmino Correia (90,4%), Limoeiro
- Hospital José Fernandes Salsa (89,3%), Ouricuri Hospital Fernando Bezerra (82,7%) e Arcoverde Hospital Ruy de Barros de Correia (76,4%) constituem as principais fontes notificadoras de doenças e agravos de notificação para os respectivos
municípios-sede do hospital. A VEH do Hospital
Regional do Agreste e do Hospital Jesus Nazareno
contribuíram, apenas, com 7,7% das notificações
de doenças e agravos notificados no Sinan Net e
Dengue Online/Chikungunya, uma vez que o perfil
desses hospitais não é o de atender indivíduos
com doenças de notificação compulsória (Figura
4).
Importante atividade de rotina realizada pelas
VEH dos doze Hospitais Regionais e de seis hospitais da Região Metropolitana do Recife é o monitoramento e avaliação do preenchimento das
variáveis da Declaração de Nascido Vivo (DNV),
para que possa ser utilizado com êxito no acompanhamento de crianças de risco, subsidiar políti-

cas de intervenção para o grupo materno-infantil
e para a melhoria da qualidade do Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Entre
os hospitais da REVEH, destacam-se o Hospital
Dom Malan em Petrolina, com 7.130 nascidos vivos (NV); o Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira - IMIP em Recife, com 5.711; e
o Hospital Jesus Nazareno em Caruaru, com 5.142,
os quais somam 34,6% dos 52.021 NV em 2016
nessa rede.
Dos 22.757 óbitos ocorridos nos hospitais que
integram a REVEH, em 2016, 16,4% (3.723) foram
elegíveis para investigação (óbitos em menores de
1 ano, fetais, maternos e de mulheres em idade
fértil). As VEH com maior demanda para investigação desses óbitos foram: Hospital Jesus Nazareno - HJN (100,0%), Centro Integrado de Saúde
Amaury de Medeiros - CISAM (99,3%), Hospital
Dom Malan (89,1%), Hospital Barão de Lucena HBL (55,1%) e IMIP (41,4%) (Tabela 1).
A nova perspectiva para os hospitais em relação
ao seu papel no sistema de saúde é o de unidade

Figura 4. Proporção de notificações de doenças e agravos notificados no Sinan Net e Dengue Online/Chikungunya pela REVEH em comparação ao
total de notificações dos municípios-sede do hospital. Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan/SES-PE
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Tabela 1. Número e percentual de óbitos gerais (registrados e elegíveis) e óbitos investigados (registrados e elegíveis) na Rede Estadual de VEH. Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan e SIM/SES-PE

responsável pela atenção de cuidados mais complexos. Dessa forma, é importante o investimento
efetivo na estruturação da VEH visando às ações
de vigilância epidemiológica, de controle de doenças e agravos e a operacionalização dos sistemas
de informações em saúde, que contribuem para

uma melhor estruturação dos serviços e do Sistema de Vigilância em Saúde.
Atualmente, a REVEH é composta por profissionais
de nível superior (70), médio (21), administrativo
(17) e estagiários de enfermagem (47), que desenvolvem suas práticas operacionais e contribuem

Figura 5. Oficina de capacitação para os coordenadores da Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Pernambuco, 2017

Fonte: SES-PE
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para o fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde.
As equipes se reúnem a cada dois meses, visando
a qualificação das equipes e integração entre a
REVEH e demais componentes da vigilância em
saúde (Figuras 5 e 6).

Figura 6. Treinamento em Vigilância Epidemiológica da Sífilis, HIV/Aids e
Hepatites Virais para os estagiários de Vigilância Epidemiológica Hospitalar
(VEH). Pernambuco, 2017

Fonte: SES-PE

Ano 7
Estruturação da Vigilância da Influenza em Pernambuco

A

vigilância epidemiológica da influenza é
composta pela vigilância universal da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e pela rede sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de SRAG em UTI.
Essas estratégias de vigilância foram implantadas
em períodos diferentes, aprimoradas ao longo do
tempo e ajustadas à situação epidemiológica da
doença e organização dos serviços de saúde.
No ano 2000, o Ministério da Saúde (MS), implantou a vigilância epidemiológica da influenza no
Brasil, iniciando pela vigilância sentinela de síndrome gripal, que tem como principal objetivo a
identificação dos vírus de transmissão respiratória circulantes no país, com ênfase na influenza,
provendo as cepas para formulação da vacina.
Pernambuco começou a fazer parte dessa vigilância sentinela em 2005, com duas unidades no Recife (Centro de Reidratação Pediátrica Maria Cravo Gama e Policlínica Amaury Coutinho).

A vigilância universal de casos só iniciou em
2009, com a ocorrência da pandemia de influenza
A H1N1(pdm09), a partir da notificação dos casos
suspeitos. Em 2012, o MS passou a adotar a vigilância sindrômica, tendo como definição de SRAG
todos os casos internados com febre, tosse ou dor
de garganta, associado a desconforto respiratório,
dispneia ou saturação de oxigênio <95%. Foi preconizada a notificação imediata dos casos e a
realização de coleta de amostra clínica dos mesmos.
Dentre os objetivos da vigilância universal dos
casos de SRAG, destacam-se o monitoramento das
cepas do vírus da influenza circulantes, acompanhamento do comportamento epidemiológico da
morbidade e mortalidade da influenza, bem como
identificação de grupos e fatores de risco para
gravidade da doença, além da avaliação do impacto da vacinação.
O processo de fortalecimento e ampliação da rede

sentinela no Brasil foi iniciado por meio da Portaria Nº 2.693, publicada em 2011, republicada no
ano seguinte e cujo conteúdo foi atualizado pela
Portaria Nº 183 em 2014. Esses documentos instituíram sítios sentinela nos municípios mais populosos das Regiões Metropolitanas do país e a pactuação das respectivas unidades em Colegiados de
Gestão.
Em 2013, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) de Recife, Jaboatão
dos Guararapes, Olinda e Paulista, ampliou a rede
de vigilância sentinela de SG no estado, com mais
uma unidade no Recife (Policlínica e Maternidade
Arnaldo Marques), uma em Jaboatão dos Guararapes (Hospital Jaboatão Prazeres), uma em Olinda
(SPA de Olinda) e uma em Paulista (Prontoclínica
Torres Galvão). Também foram implantadas no
Recife duas unidades sentinela de SRAG em UTI
(Hospital Oswaldo Cruz e IMIP). Mais tarde, em

Figura 1. Linha do tempo da estruturação da Vigilância da Influenza. Pernambuco, 2000 a 2016

Fonte: SES-PE

Figura 2. Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) segundo classificação
final e ano de início de sintomas. Pernambuco, 2013 a 2016

Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE

2016, o Real Hospital Português também foi incorporado como unidade sentinela.
Paralelamente, as ações de prevenção e controle
também sofreram ampliação, na medida em que
foram identificados grupos de maior risco para o
agravamento da doença, sendo incluídos como prioritários para vacinação. A figura 1 apresenta os
principais marcos da implantação dessa vigilância
e da evolução dos grupos de risco e cobertura
vacinal no estado.
Vale destacar, que nesse período, a composição da
vacina também foi modificada em função dos
subtipos da influenza circulantes identificados em
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Figura 3. Proporção anual de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) segundo vírus de
transmissão respiratória identificado e subtipos de Influenza A. Pernambuco, 2013 a 2016

Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE

(13,6%) (Figura 3). Dentre os casos de SRAG por
influenza A, o subtipo H1N1 representou 87,8% e
identificou-se que a cepa A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09 substituiu a A/Califórnia/7/2009,
que circulava no Brasil desde 2009.
Essa alteração também foi observada com relação
ao tempo, pois o aumento dos casos de SRAG por
influenza A H1N1 foi identificado num período
anterior ao do aumento sazonal esperado.
Na análise de SRAG por faixa etária, verifica-se
que as crianças menores de 5 anos foram o grupo mais atingido, especialmente no período entre
2013 e 2015, quando representou mais de 80% dos
casos (Figura 4). Esse é o comportamento esperado, uma vez que as crianças apresentam maior
incidência das infecções respiratórias. No entanto,
é provável que exista sub-registro de casos de
SRAG em adultos e idosos, pelo perfil das unidades que notificaram o maior número de casos no
período.
É importante destacar que, em 2016, foi observada
mudança no comportamento dos casos de SRAG
segundo faixa etária, com redução da proporção

Figura 4. Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) segundo faixa etária e ano de início de sintomas. Pernambuco, 2013 a
2016

de casos em menores de 5 anos e elevação nos
adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos e mais)
(Figura 4). É provável que a maior circulação do
vírus da influenza A H1N1 tenha contribuído nessa mudança.
Quanto aos indicadores de gravidade dos casos de
SRAG, observa-se aumento expressivo do número
de óbitos e de internação em UTI em 2016, com
maior variação para a internação em UTI (Figura
5). Nesse ano, além da mudança de faixa etária
observada, foi identificada também maior gravidade da doença, provavelmente devido à circulação
de subtipo de influenza A H1N1.
O Ministério da Saúde preconiza o uso do oseltamivir desde 2009 e a mais recente atualização do
manejo clínico foi divulgada no Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. Está indicado o uso
nos casos de síndrome gripal com fatores de risco para o agravamento e nos casos de SRAG. Na
Figura 5, observa-se o aumento do uso desse antiviral nos casos de SRAG, resultado da divulgação
do aumento da circulação da influenza A H1N1
pela SES-PE, intensificação da distribuição e sen-

Figura 5. Número de óbitos, casos de UTI e proporção de uso de oseltamivir dentre os casos notificados por SRAG segundo ano de início de sintomas.
Pernambuco, 2013 a 2016
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Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE
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Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE

2013
33
72
4,9

2014
47
72
0,7

2015
36
63
0,3

2016
103
286
13,8

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

%

cada ano.
Em 2016, com o aumento da circulação da influenza A H1N1, a SES-PE investiu esforços na intensificação e aprimoramento da vigilância da
influenza em Pernambuco. Assim, percebe-se que a
vigilância dos casos de SRAG em PE é uma vigilância recente, cuja intensificação em 2016 resultou no aumento da sensibilidade (aumento da notificação e coletas realizadas).
A definição de caso de SRAG é sindrômica e abrange outras patologias respiratórias de diversas
etiologias, com o objetivo principal de identificar
o vírus da influenza e os fatores de risco de agravamento relacionados a esses casos.
Entre 2013 e 2016, houve notificação de 4.923
casos, sendo realizada coleta em 80,4% deles
(3.961), com positividade de 11,1%. Na Figura 2,
verifica-se que, nesse período, a confirmação etiológica dentre os casos de SRAG foi predominantemente por outros vírus, merecendo destaque o
aumento da proporção dos casos confirmados por
influenza em 2016. O elevado percentual de SRAG
não especificada é esperado, uma vez que nem
todos os agentes etiológicos são pesquisados laboratorialmente.
Dentre os vírus de SRAG identificados, o vírus
sincicial respiratório (VSR) predominou nos três
primeiros anos (46,0%, 50,9% e 69,4%, respectivamente), seguido pela influenza A (28,6%) e B
(19,0%) em 2013, pelo adenovírus (30,8%) em 2014
e pela parainfluenza 1, 2 e 3 (16,5%) em 2015.
Quanto aos subtipos de influenza A, observa-se
maior percentual do H1N1 em 2013, enquanto o
H3N2 sazonal predominou em 2014 e 2015 (Figura
3).
Em 2016, ocorreu uma mudança no padrão dos
anos anteriores, com predomínio de influenza A
(56,8%), seguido do VSR (17,4%) e influenza B

Ano 7
Figura 6. Número de casos, óbitos e percentual de óbitos dos casos de síndrome respiratória aguda
grave por influenza segundo faixa etária. Pernambuco, 2013 a 2016

Figura 8. Capacitação conjunta entre Lacen e
SEVS-PE sobre coleta laboratorial para influenza.
Pernambuco, 2016

Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE

Fonte: SES-PE

sibilização para o uso adequado dessa medicação.
Entre 2013 e 2016, foram confirmados em Pernambuco, 154 casos de SRAG por influenza e 24
óbitos por essa etiologia, ou seja, 15,6% dos casos
evoluíram para óbito. Dentre as faixas etárias,
identifica-se que os menores de 5 anos representaram a faixa etária mais atingida (86 casos),
seguida da faixa de 20 a 59 anos (41 casos)
(Figura 6).
A gravidade dos casos de síndrome respiratória
aguda grave por influenza, representada pelo número de casos que evoluíram para óbito, foi maior
nos idosos (60 e mais anos) com 42,9%, seguida
pela faixa de 10 a 19 anos (37,5%) e de 20 a 59
anos (19,5%) (Figura 6).
O mapa abaixo apresenta a distribuição dos casos
confirmados de SRAG por influenza, com maior
concentração na I Região de Saúde (68,8%), sendo
mais da metade dos casos distribuídos nos municípios de Recife (33,8%), Jaboatão dos Guararapes
(9,7%) e Olinda (9,1%), localizados na Região Metropolitana. Identifica-se um grande número de
municípios silenciosos, sem registros de casos nos

quatro anos estudados (Figura 7).
Em 2016, diante do aumento de casos e mudança
do padrão epidemiológico da influenza em Pernambuco, a SES-PE em conjunto com as SMS, intensificou e aprimorou a vigilância da influenza
no estado. Foram realizadas as seguintes ações:
 Avaliação das ações realizadas e planejamento das ações de vigilância da influenza a serem
realizadas em 2016, com a presença de gestores e
técnicos da vigilância e laboratório da SES-PE,
das SMS e unidades sentinela do sítio sentinela
de influenza;
 Monitoramento das informações geradas pela
rede sentinela e SRAG universal;
 Elaboração e divulgação semanal de informes
de influenza;
 Treinamento em coleta para 82 técnicos da
vigilância epidemiológica e laboratórios dos hospitais;
 Treinamento da operacionalização do sistema
de informação Sivep Gripe para as equipes das
unidades sentinela;
 Visitas técnicas (vigilância e laboratório) às

unidades sentinela (HPJP, HBL, HUOC, IMIP, Real
Hospital Português) e SMS do Recife, Jaboatão dos
Guararapes e Olinda;
 Reuniões sobre a situação epidemiológica e
fluxo da vigilância com a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Secretarias Municipais de
Saúde e Gerências Regionais de Saúde (Geres);
 Reuniões com Lacen e com a Assistência Farmacêutica Estadual;
 Reunião com equipe do Serviço de Verificação
de Óbito do Recife sobre a situação epidemiológica da influenza, coleta de amostra de tecido postmortem, acondicionamento, transporte e envio de
amostras;
 Reunião com gestores e técnicos das áreas de
vigilância e atenção primária da IV Região de
Saúde e SMS de sua área de abrangência sobre
situação epidemiológica da influenza, operacionalização da vigilância e fluxo de distribuição e dispensação do oseltamivir;
 Reunião preparatória da campanha de vacinação contra a influenza, com a discussão do perfil
epidemiológico e organização do processo de tra-

Figura 7. Distribuição dos casos confirmados de SRAG por Influenza segundo município de residência. Pernambuco, 2013 a 2016

Fonte: Sinan Web Influenza/SES-PE
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Vigilância do Óbito Infantil em Pernambuco

A

tacam-se as VI, VII, VIII, IX e XI regiões, que apresentaram TMI superior à taxa estadual em 2015,
mortalidade infantil é de interesse para a
ainda que com redução em relação a 2011
saúde pública, uma vez que se caracteriza como
(Figuras 1 e 2).
evento sentinela, o qual não deveria ocorrer dianCom relação aos critérios de evitabilidade dos
te de uma adequada atenção à saúde, expressando
óbitos infantis, destacam-se os óbitos evitáveis
a falha/ausência na garantia dos direitos básicos
por adequada atenção à mulher na gestação e
à vida, à saúde e à educação.
atenção ao recém-nascido, que apresentaram auA mortalidade infantil corresponde aos óbitos de
mento de 12,7% e 3,2%, respectivamente, na commenores de um ano de idade e a Taxa de Mortaparação entre 2011 e 2015 (Figura 3).
lidade Infantil (TMI) expressa o risco de morte
No quinquênio 2011 a 2015, a maior proporção de
dos nascidos vivos (NV) no primeiro ano de vida.
óbitos infantis concentrou-se no período neonatal,
De maneira geral, reflete as condições de desensendo mais de 50% ocorridos no período neonatal
volvimento socioeconômico e infraestrutura ambiprecoce. O ano de 2015 apresentou aumento de
ental, bem como o acesso e a qualidade dos re8,6% na proporção de óbitos neonatais precoces
cursos disponíveis para atenção à saúde materna
em comparação ao ano de 2011 (Figura 4).
e da população infantil.
Vale destacar que, a concentração dos óbitos neoPara o cálculo da TMI do estado, é recomendado
natais precoces, guarda estreita relação com a
Figura 1. Número de óbitos e Taxa de Mortalidade Infantil segundo Região de Saúde. Pernambuco, 2011 assistência prestada à gestante e ao recémnascido no pré-parto e parto, bem como no atendimento imediato à criança no nascimento e na
unidade neonatal, indicando a importância de ações dirigidas à melhoria dessa assistência.
O componente pós-neonatal apresentou um importante decréscimo (Figura 4). Esse resultado pode
estar associado a fatores como: aumento da cobertura vacinal; utilização da terapia de reidratação oral; aumento da cobertura do pré-natal; ampliação dos serviços de saúde; redução contínua
da fecundidade; melhoria das condições nutricionais da população e ambientais; e aumento da
taxa de escolaridade das mães e taxas de aleitamento materno, que o estado em consoante com o
cenário nacional vem apresentando.
Fonte: SIM/SES-PE
Por meio da vigilância dos óbitos infantis, é posFigura 2. Número de óbitos e Taxa de Mortalidade Infantil segundo Região de Saúde. Pernambuco, 2015 sível reconstituir a trajetória de vida e adoecimento, aproximando o conhecimento da realidade
local e permitindo a qualificação dos dados disponibilizados pelos Sistemas de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e sobre Nascidos Vivos (Sinasc),
com vistas ao subsídio da análise da evitabilidade, planejamento e avaliação das ações pela gestão. Entretanto, faz-se necessário, sensibilizar os
profissionais envolvidos no preenchimento e processamento dos dados sobre o óbito, enfatizandose a importância de cada etapa da vigilância,
bem como a captação da informação na construção de bancos de dados confiáveis.
No que diz respeito à oportunidade da investigação, se observa aumento proporcional significativo
dos óbitos investigados em tempo oportuno, ou
seja, até 120 dias após a ocorrência do óbito, conFonte: SIM/SES-PE
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o uso de fator de correção, obtido através da pesquisa de busca ativa de nascidos vivos e óbitos
na Amazônia Legal e no Nordeste, realizada em
2010, que visa retificar o número de óbitos infantis ocorridos, considerando o sub-registro deste
evento.
Óbitos infantis, em sua maioria, são considerados
evitáveis e, para uma melhor compreensão dos
fatores implicados, a TMI é analisada segundo os
componentes etários, neonatal (0 a 27 dias de
vida) e pós-neonatal (28 dias a 1 ano). O primeiro
é subdividido em neonatal precoce (0 a 6 dias
completos de vida) e neonatal tardio (7 a 27 dias
de vida).
Entre os anos de 2011 e 2015, a TMI em Pernambuco passou de 15,7 para 14,7, o que representa
redução de 6,2%. Entre as Regiões de Saúde, des-

Ano 7
Figura 3. Proporção de óbitos em menores de 1 ano segundo
grupos de causas de evitabilidade. Pernambuco, 2011 e 2015

Figura 4. Proporção de óbitos em menores de 1 ano segundo componentes etários. Pernambuco, 2011 a 2015

Fonte: SIM/SES-PE

Figura 5. Número e proporção de óbitos, investigados e investigados oportunamente., em
menores de 1 ano. Pernambuco, 2011 a 2015

Fonte: SIM/SES-PE

forme preconiza a Portaria MS/GM n° 72/2010
(Figura 5).
A SES-PE vem ampliando as ações de vigilância
do óbito por meio de oficinas sobre investigação
dos óbitos infantis, implantação/implementação de
Grupos Técnicos (GT) e Comitês estadual, municipais e regionais para estudo e análise dos óbitos
(Figura 6). Essas ações permitem o conhecimento
das causas e circunstâncias, identificação dos
problemas relacionados à atenção à saúde e propõem recomendações a serem adotadas para redução da mortalidade infantil, na medida em que
fornecem informações confiáveis e permitem intervenções direcionadas.

Fonte: SIM/SES-PE

Figura 6. Reunião do Comitê Estadual de Prevenção e Redução da Mortalidade Infantil e Fetal. Pernambuco, 2017

Fonte: SES-PE
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GEORGE DIMECH
Diretor Geral de Controle de Doenças e Agravos da Secretaria Executiva de Vigilância
em Saúde/Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Médico Veterinário pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Especialista em Epidemiologia de Campo
pelo Ministério da Saúde. Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo. Atua na área de vigilância e controle das doenças transmissíveis e eventos relacionados à vigilância ambiental.

CLAUDENICE PONTES
Gerente de Vigilância das Arboviroses da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúdúde/Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Bióloga pela Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE). Mestre em Avaliação em Saúde pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Atua na área de vigilância e controle
das arbovirores.

“Em todos os níveis de gestão, inclusive o regional, é extremamente importante o monitoramento dos indicadores epidemiológicos e vetoriais para priorização de ações de
bloqueio, além do envolvimento de outros setores do governo e da sociedade civil.”

A

s arboviroses constituem um problema de
saúde pública de elevada magnitude e entre as
principais dificuldades, destaca-se o controle do
vetor. Gestores da Secretaria Estadual de Saúde
de Pernambuco, especialistas em vigilância das
arboviroses, descrevem aspectos da relação entre os arbovírus e o Aedes aegypti, os fatores
que favorecem os criadouros do vetor, apontam
algumas das inovações existentes para o seu
controle e relatam os principais desafios para
a redução dos índices de infestação, no âmbito
da gestão pública e da sociedade.
Quanto tempo o vírus pode permanecer
no mosquito com capacidade de infectar? Quantas pessoas um mosquito é
capaz de infectar?
Uma vez que o mosquito fêmea esteja infectado,
ele realizará replicação viral durante toda a sua
vida. O mosquito fêmea é capaz de picar mais de
Página 14

uma pessoa para um mesmo lote de ovos que
produz. Há relatos científicos de que um só mosquito da dengue infectivo transmitiu dengue para
cinco pessoas de uma mesma família, no mesmo
dia.
Existe transmissão vertical dos arbovírus no Aedes aegypti? Até quantas gerações?
A transmissão vertical transovariana do vírus
dengue em mosquitos, ou seja, a que ocorre da
fêmea para os seus ovos, foi evidenciada em laboratório e também na natureza. Rosen et al1 observaram maior taxa de transmissão vertical em
Ae. albopictus em comparação com Ae. aegypti,
tendo sido detectada a transmissão do sorotipo 1
por esta espécie. Em outros trabalhos, a transmissão transovariana dos sorotipos 2, 3 e 4 também
foi detectada em Ae. aegypti2,3,4. Segundo Joshi et
al ³, a transmissão transovariana permite ao vírus
dengue persistir em gerações sucessivas de mos-

quitos, a taxas de 5% a 26% em laboratório, embora na natureza não deva ocorrer taxa maior
que 20%. Isso explica a presença do vírus em
mosquitos machos, apesar de não se alimentarem
de sangue.
Em relação aos vírus zika e chikungunya, os estudos que avaliam essa transmissão ainda estão em
andamento, mas alguns pesquisadores já acreditam que essa transmissão também seja possível.
O Aedes aegypti tem capacidade de
transmitir mais de um vírus ao mesmo
tempo?
Existem estudos que evidenciam a capacidade do
Aedes aegypti em transmitir mais de um tipo do
vírus da dengue. Considerando a introdução recente do vírus zika e da chikungunya, ainda não
existem estudos sobre a capacidade de transmissão do mosquito em relação a esses vírus. Portanto, é necessário acompanhar a evolução dos trabalhos com esse objeto de investigação.

Ano 7
O organismo humano pode desenvolver
manifestações clínicas de coinfecção
(infecção por mais de um arbovírus ao
mesmo tempo)?
Nos casos graves, com resultados laboratoriais
positivos para dengue e chikungunya, que evoluíram para óbito, observa-se predominância na sintomatologia de uma das arboviroses. Contudo, até
o momento, não foi detectado, por biologia molecular, a presença simultânea do vírus dengue
e chikungunya, dengue e zika ou chikungunya e
zika na mesma amostra de soro. O aprofundamento dos estudos sobre essa questão poderá nos
fornecer uma resposta mais consistente.
Quais os determinantes ambientais que
favorecem a proliferação do Aedes aegypti em áreas urbanas?
A proliferação do Aedes aegypti em áreas urbanas é influenciada pela interação complexa de
muitos determinantes que incluem tanto fatores
climáticos (temperatura, umidade e precipitações), quanto outros criados pelo homem,
enquanto indivíduo ou coletividade, em sua relação com o espaço urbano. O fornecimento intermitente e o armazenamento doméstico inadequado
de água, a coleta e a destinação irregular de resíduos sólidos (em particular de pneus, entulhos
da construção civil e de ferros-velhos, recipientes,
garrafas e latas), são aspectos que contribuem
para a manutenção de criadouros do mosquito.
Quais as medidas mais eficazes de controle do vetor (larva e adulto)?
A medida mais eficaz consiste na prevenção das
condições que favorecem a ocorrência de criadouros do mosquito. Esse deve ser o principal foco
das intervenções nos três níveis de gestão. O desafio é fazer com que nós, enquanto cidadãos,
consigamos transformar em atitudes e práticas
coletivas, continuamente, o conhecimento sobre as
medidas de prevenção existentes.
No âmbito dos serviços de saúde, a inspeção de
imóveis pelos agentes de controle de endemias,
com tratamento ou eliminação de criadouros potenciais, constitui uma das ações mais efetivas,
quando bem executada conforme as diretrizes do
Ministério da Saúde.
Qual o papel das gestões municipal e
estadual nesse controle?
O papel de cada ente do SUS no controle do
Aedes aegypti, entre outros documentos, está definido nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Den-

gue*, publicado pelo Ministério da Saúde.
Preconiza-se que as Secretarias Municipais de
Saúde desenvolvam ações de atenção às pessoas
com suspeita de arboviroses, de controle do vetor,
de vigilância epidemiológica, bem como ações educativas e de mobilização social. Compete às
Secretarias Estaduais, realizar o acompanhamento
da situação epidemiológica e vetorial nos municípios, o monitoramento viral, o bloqueio espacial de
casos suspeitos e a distribuição de equipamentos
e insumos, entre outras.
Em todos os níveis de gestão, inclusive o regional,
é extremamente importante o monitoramento dos
indicadores epidemiológicos e vetoriais para priorização de ações de bloqueio, além do envolvimento de outros setores do governo e da sociedade civil.

“Apesar de as arboviroses
serem um problema de
saúde coletiva, sua solução transcende a capacidade do setor saúde e dos
governos em seus diferentes níveis de gestão.”
Quais as novas tecnologias disponíveis
para controle do vetor?
Dentre as muitas inovações desenvolvidas com
foco no controle do vetor, podemos destacar: (1) a
utilização de mosquitos transgênicos ou mosquitos
machos estéreis em áreas infestadas, que necessita de infraestrutura logística de veículos e número adequado de agentes de controle de endemias
e, dependendo da extensão da área, uma grande
produção de mosquitos; e (2) o uso de larvicida
biológico a base de bactéria (Wolbcachia), que
contribui para o bloqueio de transmissão, uma vez
que sua ação reduz a replicação viral.
Quais experiências nacionais de controle do vetor vocês destacariam?
Entre as experiências nacionais exitosas, podemos
destacar, por exemplo, aquelas que estimulam o
recolhimento de materiais inservíveis em ações
de gincanas escolares ou para troca por ingressos
em jogos de futebol. O uso de peixes larvívoros
também é uma técnica empregada por alguns
municípios, além do uso de georreferenciamento e
smartphones como ferramentas de apoio às ações
de vigilância vetorial. Todas essas estratégias,

entretanto, são complementares e não substituem
a necessidade de manter a atuação dos agentes
de controle de endemias em nível local.
Qual a perspectiva de utilização da vacina de dengue na rede pública de saúde, considerando seu custo e eficácia?
Considerando os custos (informados ou estimados)
de cada dose da vacina, pelos laboratórios com a
vacina já em produção ou em desenvolvimento e,
em adição, considerando os custos de logística
que precisam ser incorporados (seringas e agulhas, material de descarte, destinação de resíduos
sólidos, etc) ainda não se tornou viável para a
maioria dos estados e municípios do país, a implementação de uma rotina de imunização para a
dengue. Soma-se a isso o fato de ser necessária
mais de uma dose da vacina para conferir a imunidade desejada. Uma vez introduzida no calendário de vacinação, haveria necessidade de, no mínimo, duas campanhas anuais, o que torna a estratégia mais complexa de ser executada, especialmente se depender apenas da capacidade das
unidades federativas.
Como promover maior corresponsabilização entre gestão e sociedade no enfrentamento da tríplice epidemia
(dengue, chikungunya e zika)?
Apesar de as arboviroses serem um problema de
saúde coletiva, sua solução transcende a capacidade do setor saúde e dos governos em seus
diferentes níveis de gestão. Torna-se fundamental
haver uma mudança de cultura dos cidadãos, no
sentido de promover o correto manejo do nosso
ambiente, mas também um maior comprometimento dos gestores públicos no completo cumprimento das medidas já preconizadas para controle
do vetor (como a visita dos agentes aos imóveis
para eliminação de criadouros) e na promoção de
ações permanentes de saneamento básico, que
garantam o fornecimento ininterrupto e adequado
de água e a coleta e destinação regular de
resíduos sólidos com alto potencial de serem
criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os textos de colaboradores são de responsabilidade de
seus autores. As declarações emitidas por entrevistados
não refletem, necessariamente, a opinião da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco.

*Contém link para acesso ao documento citado (na versão eletrônica do boletim).

Referências: 1-Rosen L, Shroyer DA, Tesh RB, Freier JE, Lien JC. Transovarial transmission of dengue viruses by mosquitoes: Aedes albopictus and Aedes aegypti. Am J Trop Med Hyg. 1983;32(5):1108-19.
2-Hull B, Tikasingh E, Souza M, Martinez R. Natural transovarial transmission of dengue 4 virus in Aedes aegypti in Trinidad. Am J Trop Med Hyg. 1984;33(6):1248-1250.
3. Joshi V, Mourya DT, Sharma RC. Persistence of dengue 3 virus through transovarial transmission passage in successive generations of Aedes aegypti mosquitoes. Am J Trop Med Hyg. 2002;67(2):15861.
4. Khin MM, Than KA. Transovarial transmission of dengue 2 virus by Aedes aegypti in nature. Am J Trop Med Hyg. 1983;32(3):590-4.
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Foto: Hans von Manteuffel

CELINA TURCHI
Pesquisadora no Instituto Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (IAM/Fiocruz-PE).
Médica pela Universidade Federal da Goiás (UFG). Mestre em Epidemiologia pela London
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Doutora em Saúde Pública pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo (USP). Atua na área de
Epidemiologia das Doenças Infecciosas e coordena o Grupo de Pesquisa em Epidemia de
Microcefalia (MERG), que integra profissionais de diversas instituições.

elo seu trabalho a frente do Grupo de Pesquisa da Epidemia
da Microcefalia (MERG), que apontou a relação entre microcefalia
e o vírus zika, a pesquisadora Celina Turchi foi eleita uma das
dez pessoas que fizeram a diferença nas ciências em todo o mundo em 2016, segundo a revista britânica Nature. A epidemiologista
também foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo
pela revista Time. O MERG é um grupo formado por especialistas
do Instituto Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (IAM/
Fiocruz-PE), da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS), do Ministério da Saúde, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Secretaria Estadual de
Saúde de Pernambuco (SES-PE), da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), da Universidade de Pernambuco (UPE), do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde (IATS) e da London
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Nessa seção do
Boletim Anual SEVS, Celina descreve alguns resultados dos estudos
já concluídos ou em andamento, aponta as principais lacunas de
conhecimento existentes e os impactos sociais decorrentes das
infecções por arboviroses, em especial pelo vírus zika.

“Acredito que no continente americano, em médio prazo, existirá a possibilidade
de desenvolvimento de vacina anti-zika para ensaios clínicos e, se eficaz, para
uso em larga escala.”
Você acredita haver diferença de vulnerabilidade à infecção por arboviroses
entre os diferentes seguimentos populacionais do estado de Pernambuco?
Estudos populacionais prévios indicam distribuição desigual da infecção pelos vírus da dengue
na área urbana de Recife. Os grupos populacionais que vivem em áreas com melhores indicadores socioeconômicos foram menos afetados, comparativamente aos que habitam em áreas com piores indicadores. Os casos de microcefalia por infecção pelo vírus zika, notificados entre 2015 e
2016, também apresentaram distribuição geográfica desigual, com maior concentração de casos em
áreas mais pobres da Região Metropolitana do
Recife. Portanto, temos evidências epidemiológicas
de heterogeneidade na distribuição de infectados
pelos vírus dengue e vírus zika em Recife. Abor-
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dagem epidemiológica de distribuição de outras
arboviroses foram pouco exploradas até o presente momento. Importante ressaltar que as arboviroses representam uma importante ameaça em áreas urbanas e vem sendo consideradas de difícil
controle, particularmente em relação ao vírus da
dengue, zika e chikungunya, que são transmitidos
pelo mosquito Aedes aegypti.
Quais os impactos sociais que você
considera esperados nessas populações
afetadas, especialmente pelas epidemias
do chikungunya e zika?
Atualmente, o Grupo de Pesquisa da Epidemia da
Microcefalia (MERG) está desenvolvendo o estudo
“Impactos Sociais e Econômicos da Infecção pelo
Zika Vírus no Brasil”, o qual deve ser concluído
até o final do ano. Embora o estudo esteja em

andamento, nossa experiência no contato com as
mães, com profissionais e com a gestão dos serviços, tem demonstrado que essas epidemias trouxeram um impacto direto para os serviços de saúde,
tanto para os profissionais (demanda de capacitação e novas formas de atuação) quanto para a
necessidade de reformulação de políticas e oferta
de serviços de saúde, em especial na área de
reabilitação.
Há impacto também na capacidade produtiva. Pessoas com chikungunya chegam a ficar vários meses com restrições motoras e de mobilidade, o que
impacta na sua capacidade laborativa. Muitas das
mulheres com filhos atingidos pelo vírus zika
tiveram que deixar seus empregos para garantir o
cuidado com os filhos e isso, além de diminuir a
renda familiar, trouxe um aumento nos gastos decorrentes das necessidades de cuidado.

Ano 7
Outros impactos associados a mudanças comportamentais e/ou na vida reprodutiva de homens e
mulheres também são prováveis, mas apenas com
os resultados das pesquisas poderemos falar deles
com mais convicção.
Quais os desafios e perspectivas, no âmbito da saúde pública, você observa em
relação ao diagnóstico laboratorial para as arboviroses?
Quanto ao diagnóstico serão necessários investimentos no desenvolvimento, na produção e na
validação de novos testes de triagem e de confirmação diagnóstica. Esses testes deverão
ser confiáveis e sem produzir reações cruzadas
entre os diversos flavivírus como dengue e zika.
Há também necessidade de desenvolvimento e
produção de testes rápidos, que possam ser usados no momento do atendimento (point of care),
permitindo distinguir os vírus em circulação. Esses testes rápidos poderiam também ser utilizados
em situações de surtos emergentes ou reemergentes, garantindo resultados rápidos ou para triagem
dos grupos mais vulneráveis como as gestantes.
Outro aspecto importante consiste na harmonização dos protocolos existentes para o diagnóstico
viral entre os laboratórios, possibilitando melhor
comparabilidade dos resultados.
Quais lacunas de conhecimento técnico
-científico apresentam necessidade premente de resposta com foco nas arboviroses, suas complicações e/ou consequências?
Embora o nosso conhecimento sobre infecção do
vírus zika na população venha se acumulando
rapidamente na literatura recente, são ainda incipientes e existem muitas lacunas a serem preenchidas, como sobre os efeitos da infecção viral
em adultos e o desenvolvimento da Síndrome de
Guillain-Barré, os riscos da infecção pelo vírus
zika em relação ao período gestacional e suas
consequências no desenvolvimento fetal e durante
a infância.
Nesse sentido, o MERG congrega múltiplas instituições de saúde pública e de pesquisa, regional e
nacionalmente, que estão desenvolvendo estudos
de coorte para acompanhar as gestantes e suas

crianças, para verificar os efeitos de uma infecção pelo vírus zika. Em relação às gestantes, as
perguntas relacionam-se à época de infecção viral
no período gestacional e os efeitos deletérios nos
fetos. Busca-se, de forma colaborativa com a Secretaria Estadual de Saúde e as múltiplas instituições parceiras, conhecer as suscetibilidades da
população e o potencial de transmissão, descrever
o espectro da Síndrome Congênita do Zika, o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças
congenitamente infectadas na infância, bem como
a sua sobrevida, contribuindo para as atividades
de vigilância e assistência à saúde. Ainda há projetos de avaliação dos pacientes adultos e o desenvolvimento de lesões neurológicas após a infecção por diferentes arboviroses.

Qual cenário você vislumbra em médio
e longo prazo em relação às arboviroses?
Vou focar a minha resposta na circulação recente
do vírus zika no continente americano. Acredito
que, em médio prazo, existe a possibilidade de
desenvolvimento de vacina anti-zika para ensaios
clínicos e, se eficaz, para uso em larga escala. A
vigilância dos casos de gestantes com exantema e
a triagem universal das gestantes para o vírus
zika serão aliados importantes para monitorar a
circulação viral e promover o conhecimento da
epidemiologia dessa infecção em médio e longo
prazo.
Colaboraram nas respostas dessa entrevista: Ana
Paula Melo, Thalia Velho Barreto, Carmen Dhalia e
Priscila Castanha como pesquisadores do MERG.

“Mulheres com filhos atingidos pelo vírus zika tiveram que deixar seus empregos para garantir o
cuidado com os filhos e
isso, além de diminuir a
renda familiar, trouxe um
aumento nos gastos decorrentes das necessidades de
cuidado.”

Até que ponto você considera que o conhecimento e práticas da população
sobre as ações de combate ao Aedes
aegypti e de prevenção da infecção pelas arboviroses influenciam na persisttência/controle dessas doenças?
O conhecimento e as práticas de combate ao mosquito Aedes aegypti são essenciais no controle
das arboviroses. Na ausência de uma vacina antizika, o controle dos mosquitos dentro das casas e
entorno, nos locais de trabalho, lazer e locais de
grande circulação de pessoas são medidas para
reduzir a transmissão dessas infecções virais que
co-circulam no Brasil.

Os textos de colaboradores são de responsabilidade de
seus autores. As declarações emitidas por entrevistados
não refletem, necessariamente, a opinião da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco.
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