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Capítulo 3 
Vigilância epidemiológica e atenção à saúde 

 
Inês Rugani R. de Castro 



Vigilância epidemiológica e atenção à saúde 

Neste capítulo será revisado material bibliográfico de dois campos de atuação da 
rede pública de assistência: (a) a Vigilância Epidemiológica (VE), que serviu como base 
para a proposição e estruturação do SISVAN63,102,154, e (b) as atividades inseridas nos pro
gramas de atenção integral, apontadas, mais recentemente, como canal fundamental para a 
viabilização do SISVAN nos serviços de saúde10,16,17,57. 

O intuito desta revisão, mais que avaliar a situação atual destes dois campos de 
atuação, é delinear que práticas e concepções embasaram seu surgimento e quais ações 
são hoje preconizadas em cada um deles, a fim de subsidiar a discussão realizada no capí
tulo 4. 

Vigilância Epidemiológica 

Podem ser apontadas como primórdios da VE as práticas de quarentena, existentes 
desde a antiguidade, que tinham como objetivo a identificação e o isolamento de pessoas 
com doenças transmissíveis com vistas ao controle da propagação das mesmas175,204. 

Sua conformação, no entanto, perpassou vários séculos, sendo necessário, para tal, 
uma estruturação mínima dos sistemas de saúde, o que pressupunha a existência de um 
governo estável; algum tipo de sistema classificatório de síndromes, sintomas e doenças 
que fosse largamente conhecido e, também, uma forma mais organizada de medir, contar 
e somar eventos, iniciada no século XVII58. 

O fim do século XVIII e o século XIX foram marcados por processos, entre outros, 
como o da Revolução Industrial, com crescimento das cidades e aglomeração dos indiví
duos, levando à grande disseminação de doenças; a expansão do colonialismo, introduzin
do na Europa enfermidades não conhecidas até então e as descobertas no campo da micro
biologia. Tudo isto favoreceu uma maior estruturação das práticas que, na primeira meta
de do século XX, compuseram campanhas e programas verticalizados de controle de 
doenças transmissíveis específicas, que funcionavam de forma isolada e em lugares ou si
tuações determinados, como portos ou construção de estradas50,149,204. 

Em 1955, o então Centro de Doenças Transmissíveis (hoje Centro de Controle de 
Doenças) dos Estados Unidos da América propôs uma nova conotação para a VE: a de um 



conjunto de atividades dirigidas ao conhecimento de uma determinada enfermidade (e não 
mais vigilância do indivíduo) na população50,66,172. 

Ainda neste período, o grande avanço tecnológico alcançado após a II Guerra 
Mundial acarretou a formulação da idéia de erradicação de doenças. Dela derivaram pro
gramas, em especial o de erradicação da varíola, cuja experiência marcou decisivamente a 
metodologia das práticas de VE adotadas até hoje175. 

O controle efetivo de algumas enfermidades transmissíveis, através de práticas 
como a imunização; o aumento do peso relativo da mortalidade por doenças crônicas não-
transmissíveis e outros agravos e a perspectiva de sistema para a VE, proposta no modelo 
de atenção primária - comentado no item a seguir - levaram à ampliação do conceito de 
VE. 

Este conceito, nos últimos anos, tem recebido inúmeras definições que trazem em 
comum as idéias de estado de constante atenção, de obtenção de informações necessárias 
e de realização de investigações para avaliar a situação de saúde da população e suas ten
dências66. No entanto, nem todas contemplam como atribuição da VE a adoção de medi
das de controle, circunscrevendo seu papel ao fornecimento de informações contí¬ 
nuas50,198. 

Assumindo-se que a execução de ações de controle componha o rol de atividades 
da VE, esta pode ser definida como um conjunto de atividades regulares e contínuas de 
observação, investigação e análise de parâmetros de saúde e ambientais, geralmente utili¬ 
zando-se métodos escolhidos por sua praticidade, uniformidade e rapidez de obtenção, 
mais do que sua acurácia198. Deve ser capaz de medir a magnitude de um agravo em uma 
população, estabelecendo sua incidência e prevalência, identificar grupos e área sob risco 
e prever ou detectar possíveis mudanças nas situações ambientais e de saúde da popula
ção. Tem como finalidades principais recomendar e adotar, oportunamente, medidas que 
levem à prevenção e controle de agravos, bem como avaliar a pertinência destas medi¬ 
das58,120. 

Uma vez definido o que será diagnosticado como "caso", determinados os indica
dores a serem usados e os consolidados a serem produzidos, as atividades que compõem a 
VE são58,66,140: 

1. coleta de dados: abarca, fundamentalmente, a seleção dos dados necessários; a elabo
ração de formulários padronizados, contendo somente as informações essenciais, de
vendo ser claros, simples e sem ambiguidade; estabelecimento de canais de envio dos 
mesmos e de normas de periodicidade deste envio; identificação de fontes de infor
mação; realização de investigações especiais para melhor configuração do quadro em 
estudo e reunião dos dados necessários para a coordenação do funcionamento do sis
tema de informações; 

2. processamento, análise e interpretação: engloba o cálculo de taxas e proporções, fei
tura de tabelas e gráficos, fixação de padrões de comparação, análise da informação 
produzida e elaboração de informes que apresentem esta análise; 



3. divulgação das informações: envolve a comunicação dos achados e a indicação de 
medidas de controle a instâncias de decisão, bem como a publicação de boletins ou si
milares e sua divulgação para os serviços de saúde e outros interessados; 

4. recomendações: dizem respeito ao estabelecimento e atualização de normas para os 
procedimentos, ações de controle e avaliação destas últimas, e 

5. ações de controle: contemplam a proteção dos susceptíveis, interferência em um sur
to, orientação e tratamento dos casos, acompanhamento do cumprimento de normas 
de ações que extrapolem a alçada dos organismos de vigilância. 

Esta definição de VE está vinculada a uma compreensão ampliada - nem sempre 
consensual34,193 - das potencialidades da epidemiologia, e em particular da vigilância 
epidemiológica, no planejamento de ações de saúde e organização de serviços. 

Inúmeros autores têm apontado a aplicabilidade de sua metodologia, entre outros: 
no acompanhamento sistemático de agravos não-infecciosos e determinantes do processo 
saúde-doença25,58,190; na avaliação de procedimentos preventivos, terapêuticos ou diag
nósticos58,202; no mapeamento do perfil global de saúde para a elaboração de políticas de 
saúde52,82,199; no seguimento de indicadores de equidade na prestação de serviços de saú
de189; na avaliação dos resultados de programas de saúde33. 

Outros autores, entretanto, mais recentemente, vêm afirmando ser inadequado o 
uso do termo "epidemiológica" para caracterizar uma prática ampliada de vigilância em 
saúde, já que discordam de que as dimensões de controle e pesquisa componham as ações 
da mesma. Sugerem como sendo mais apropriado o termo "vigilância em saúde pública" e 
propõem como sendo seus objetivos os seguintes: (a) descrever o padrão atual de ocorrên
cia de doenças e ligá-lo à ação em saúde pública; (b) aumentar o conhecimento da história 
natural e epidemiologia das doenças e (c) fornecer informação e dados de base ("baseline 
data")50. 

No entanto, apesar de intensa produção acadêmica sobre a pertinência da aplicação 
do instrumental epidemiológico nas frentes citadas acima, de algumas experiências locali
zadas destas proposições202 e, ainda, à revelia da polêmica sobre como melhor caracteri
zar a prática ampliada de vigilância, a VE continua, em boa parte dos países não-desen¬ 
volvidos, restrita ao controle de um grupo de doenças infecciosas156. Além disto, as tenta
tivas de estruturação de sistemas de vigilância em saúde são ainda muito fragmentadas191. 

No Brasil, a experiência de VE seguiu, em linhas gerais, um processo semelhante 
ao descrito acima. Inicialmente vinculou-se à vigilância dos portos para o controle de epi
demias, sendo organizados, com o passar dos anos, vários programas verticalizados e in
dependentes uns dos outros175. 

Na década de 70, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica que, em tese, procurou acompanhar as tendências internacionais de am
pliação das dimensões da VE, mas manteve-se restrito às doenças transmissíveis. Mesmo 
estruturados dentro de um sistema, os programas continuaram a ser gerenciados por insti
tuições diferentes, mantendo-se pouca ou nenhuma articulação entre si159,170. 

Nos anos 80, o investimento no controle das doenças imunopreveníveis, através de 



atividades como campanhas de vacinação e produção nacional de vacinas, contribuiu para 
uma melhor estruturação e articulação (ainda tênue) das práticas de VE175. Nesta década, 
eram objeto de controle pela VE as seguintes doenças: tuberculose, hanseníase, poliomie
lite, sarampo, tétano, coqueluche, difteria, meningites, raiva, doenças sexualmente trans
missíveis e febre tifóide. Já as endemias estavam sujeitas a ações verticalizadas da então 
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública120. Até este período, portanto, o siste
ma de vigilância epidemiológica, restrito às doenças transmissíveis, não abarcou os agra
vos que passaram a ser relevantes com a mudança do perfil de morbimortalidade da popu
lação brasileira, comentada no capítulo anterior37. 

A década de 80 foi, também, marcada por intensa produção científica sobre os pa
radigmas e as perspectivas da epidemiologia, assim como por inúmeros eventos e debates 
sobre o papel desta área de conhecimento e, como desdobramento, da VE, na elaboração e 
avaliação das políticas de saúde. Estes contribuíram decisivamente para a reformulação da 
inserção desta área e deste campo de práticas quando da estruturação do Sistema Único de 
Saúde (sus), a partir da promulgação da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saú¬ 
de27 ,29 ,156 ,159 ,178 . 

Entre as modificações ocorridas em termos de institucionalização da epidemio
logia e da VE no processo de estruturação do SUS, merecem destaque as seguin
104,129,159,170. 

1. o reconhecimento de que a não utilização da epidemiologia no planejamento em saúde se 
deve menos ao desconhecimento de sua importância e à insuficiência de quadros técnicos 
e mais ao fato de sua racionalidade competir com outras lógicas de planificação; 

2. a ampliação do conceito de VE, que não se restringe mais a doenças transmissíveis e 
assume a adoção de medidas de controle também como atribuição sua; 

3. a incorporação dos municípios como instâncias também responsáveis pela viabiliza
ção do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, descentralizando-se, portan
to, sua gerência; 

4. o investimento na revisão do sistema de informações em saúde - tradicionalmente 
fragmentado em inúmeros subsistemas que funcionaram de maneira paralela e des
coordenada - com o intuito de evitar superposições desnecessárias e aumentar a utili
dade das informações geradas; 

5. a retomada da divulgação, pelo Ministério da Saúde, de informações epidemiológicas, 
agora reunidas numa única publicação periódica, o Informe Epidemiológico do sus; 

6. a criação do Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), instância de referência técnica 
que deve integrar-se aos demais órgãos do sus e articular-se com instituições acadêmicas. 
Tem como atribuições a promoção e a disseminação do uso da metodologia epidemioló
gica em todos os níveis do sus, subsidiando a formulação e implementação de políticas, a 
organização dos serviços e as ações de saúde. Como áreas básicas de sua atuação figuram 
a vigilância e controle de doenças e agravos, avaliação e acompanhamento das condições 
de vida e saúde e promoção do uso da epidemiologia; 



7. a estruturação do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), iniciada em 
1990, através de um trabalho conjunto do CENEPI com as coordenações de epidemio
logia de diversos estados e municípios; 

8. na lista das doenças que são objeto de controle pela VE, a inclusão de agravos como a 
AIDS e as doenças ocupacionais, e.g., acidentes de trabalho que levam a óbito ou que 
necessitam de internação médica de emergência, intoxicações por agrotóxico e outras 
intoxicações exógenas, dermatoses ocupacionais, doenças hiperbáricas e surdez de 
origem ocupacional e 

9. na discussão da reforma administrativa do MS, a proposição de uma subsecretaria de 
vigilância dentro da secretaria de atenção à saúde, que reuniria os departamentos de 
vigilância de agravos à saúde (responsável por doenças transmissíveis e não-transmis¬ 
síveis, crônico-degenerativas, saúde bucal e do trabalhador), de vigilância de produ
tos, processos e serviços, de vigilância nutricional, de saneamento e meio ambiente e 
de operações (responsável pelos serviços de portos, aeroportos e fronteiras e pelas ati¬ 
vidades a serem descentralizadas na área de doenças endêmicas e saneamento). 

Há, no entanto, uma distância muito grande entre esta gama de mudanças - que 
apontam a metodologia epidemiológica como instrumento para definição e avaliação de 
políticas e programas - e a prática de VE já instituída38. Esta tem tido um desempenho 
bastante heterogéneo, comumente precário, nas diversas unidades de saúde. Além disto, 
com sua prática ainda restrita, em geral, ao acompanhamento de determinados agravos 
transmissíveis, está longe de apresentar uma integração concreta com as práticas de aten
ção integral, estruturadas nos diversos programas preconizados pelo MS, comentados no 
item a seguir34,175. 

Quanto aos agravos não-transmissíveis, embora estejam previstos como objeto de 
controle da VE, têm ainda sido alvo de ações bastante dispersas, restritas a alguns serviços 
especiais, como, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer175. 

Pode-se depreender, portanto, que está em andamento um processo de ampla rede
finição do papel e da inserção da epidemiologia e da vigilância epidemiológica no sistema 
de saúde. No entanto, embora tenha avançado nos últimos anos, este ainda não se desdo
brou em muitas mudanças concretas na prática cotidiana deste sistema. 

Programas de Atenção Integral à Saúde 

Os programas de atenção integral à saúde no Brasil, tal como se apresentam hoje, 
têm como referências o lema "Saúde para todos no ano 2000" (SPT2000), assumido na 
30a Conferência Mundial de Saúde, em 1977, e desdobrado na 32ª Conferência, em 1979, 
e a estratégia de Atenção Primária à Saúde (APS), aprovada na Conferência de Alma-Ata, 
em 1978175,205. Ambos representaram um marco na reorientação do enfoque dos proble
mas e sistemas de saúde95,101,143. 

O lema SPT2000, "alcançar para todos os cidadãos do mundo no ano 2000 um 
grau de saúde que lhes permita levar uma vida social e economicamente ativa" (OMS, 



1977 apud OPS/OMS, 1980), foi proposto como meta social para os governos e a Organiza
ção Mundial da Saúde. Teve como eixo central elevar a qualidade de vida da população e 
a contribuição do setor saúde na diminuição das desigualdades sociais e eliminar a pobre
za extrema. 

Para tal, foram definidas prioridades em três áreas: 

1. grupos humanos: populações de extrema pobreza em áreas rurais e urbanas e, nelas, 
as crianças menores de cinco anos, mulheres e trabalhadores. Nos países cuja popula
ção já demonstrasse envelhecimento, deveriam também ser incluídos como prioritá
rios os idosos; 

2. nível e estrutura de saúde: aumento da esperança de vida ao nascer, através da dimi
nuição e mudança do padrão de mortalidade; 

3. melhoramento dos níveis nacionais de bem-estar: aumento da disponibilidade e aces
sibilidade de toda população a serviços de saúde, educação, ambiente, alimentação, 
moradia e lazer, bem como melhoria dos níveis de renda e emprego155. 

A Atenção Primária à Saúde, aprovada como estratégia fundamental para o alcan
ce do lema SPT2000, foi definida como a 

"(...) assistência sanitária essencial baseada em métodos e tecnologias práti
cos, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, posta ao alcance de 
todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participa
ção e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 
cada uma das etapas de seu desenvolvimento com um espírito de auto-res¬ 
ponsabilidade e autodeterminação. A atenção primária forma parte inte
grante tanto do sistema nacional de saúde, do qual constitui a função central 
e o núcleo principal, como do desenvolvimento social e econômico global 
da comunidade. Representa o primeiro nível de contato entre os indivíduos, 
a família e a comunidade com o sistema nacional de saúde, levando o mais 
próximo possível a atenção de saúde ao lugar onde residem e trabalham as 
pessoas, e constitui o primeiro elemento de um processo permanente de as
sistência sanitária" (WHO/UNICEF, 1978). 

Nesta estratégia foi proposto, ainda, que a prática de atenção primária seria ade
quada à cada realidade, devendo contemplar, pelo menos: a promoção de uma nutrição 
adequada, saneamento básico, atenção materno-infantil - incluindo planejamento fami
liar, imunização contra as principais doenças transmissíveis, prevenção e controle de en
demias, educação em saúde e tratamento apropriado dos agravos mais comuns205. 

Como componentes básicos da APS, foram preconizadas a melhoria do meio am
biente e a extensão da cobertura dos serviços de saúde. Além disto, sugeriu-se que a ope¬ 
racionalização destes se desse através de programas práticos, com ênfase em atividades 
de promoção e prevenção devidamente combinadas com as de tratamento e reabilitação, 
estruturados de acordo com as necessidades dos grupos prioritários. Estes deveriam con¬ 



templar ações dirigidas à saúde materno-infantil, ao acompanhamento do desenvolvimen
to integral da criança, imunizações, enfermidades diarréicas, respiratórias agudas, de 
transmissão sexual, ocupacionais, cardiovasculares, degenerativas e câncer, e também di
rigidas à saúde mental, malária e outras parasitoses, alimentação e nutrição, água potável 
e saneamento básico e saúde pública veterinária155,205. 

Portanto, sem formalizar um esquema explicativo do processo de determinação do 
perfil nutricional, a estratégia de APS preconizou, para a rede de saúde, ações ligadas tan
to à vertente de utilização biológica quanto à de consumo alimentar, seja investindo-se na 
quebra do círculo vicioso desnutrição-infecção ou na suplementação alimentar para crian
ças e gestantes. Esta última comporia um leque intersetorial de intervenções que combina
riam estratégias para aumentar a disponibilidade de alimentos com outras específicas de 
correção da subnutrição. 

A repercussão destas preconizações internacionais coincidiram, no Brasil, com o 
processo de redemocratização da sociedade, marcado, no campo da saúde, entre outros, 
pela valorização da necessidade de melhoria do atendimento à população; crise do modelo 
previdenciário vigente até o início dos anos 80; surgimento de propostas de reformas na 
prestação de serviços, buscando reverter o modelo que privilegiava os produtores priva
dos de serviços de saúde e a ênfase à assistência médico-hospitalar; proposição de medi
das que respondessem às necessidades da população; formulação de propostas racionali¬ 
zadoras na prestação pública de serviços e investimento na ampliação de sua cobertura, 
através da criação de novas unidades de saúde118,119,144,151. 

Retomando o já mencionado no capítulo anterior, nos últimos anos tem acontecido 
um profundo reordenamento político e institucional do setor saúde, que tem como marco, 
no campo legislativo, a promulgação da Constituição Federal, em 1988, e a Lei Orgânica 
da Saúde, em 199027,29,153. Este reordenamento, sem dúvida, vem propiciando modifica
ções na estrutura do sistema de saúde que, em linhas gerais, reforçam a política de atenção 
primária à saúde. 

Em relação aos programas de atenção integral, vale dizer que sua estruturação, no 
início dos anos 80, inspirou-se em alguns programas isolados de atenção primária expe¬ 
rienciados até então, como será visto a seguir144. 

É importante reforçar que não se pretende, aqui, avaliar os programas quanto à per
tinência de seu conteúdo ou à sua real execução, mas, sim, buscar elementos que subsi
diem a discussão, realizada no capítulo 4, sobre a viabilidade de articulação entre eles, tal 
como estão preconizados, a vigilância epidemiológica e o SISVAN. 

Em linhas gerais, estes programas assumem a assistência integral como pressupos
to básico, implicando ações dirigidas ao atendimento global das necessidades prioritárias 
dos grupos-alvo, visando o impacto em sua morbimortalidade. Estas ações devem ser de 
ampla aplicação no sistema básico de assistência, alta eficácia na resolução de problemas 
específicos de saúde, baixos custos e complexidade tecnológica adequada para execução 
nos vários níveis dos serviços119. 

A integralidade da assistência pressupõe, também, uma prática educativa que per
meie todas as ações desenvolvidas, permitindo que a população se aproprie dos conheci
mentos necessários para a manutenção e recuperação de sua saúde118,119. 



Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) 

Proposto pelo MS em 1984, o PAISC é dirigido a crianças menores de cinco anos e 
tem, como marca fundamental, o investimento no deslocamento de uma assistência basea
da em patologias para um enfoque que contemple a criança em seu processo de cresci
mento e desenvolvimento118. 

Seu principal objetivo é reduzir a morbimortalidade naquele grupo etário, procu
rando responder, de maneira racional e precoce, aos agravos mais frequentes e de maior 
peso na mortalidade do mesmo, através de cinco ações básicas, quais sejam: acompanha
mento do Crescimento e Desenvolvimento (CD), incentivo ao aleitamento materno e 
orientação alimentar para o desmame, imunização, controle das doenças diarréicas e con
trole das Infecções Respiratórias Agudas (IRA). 

Acompanhamento do CD: proposto como metodologia para organização da assis
tência à criança, deve atuar como atividade integradora das outras ações previstas no Pro
grama, propiciando identificação oportuna daqueles doentes ou com risco de adoecerem, 
favorecendo intervenções precoces e possibilitando maior alocação de recursos assisten
ciais aos grupos mais vulneráveis118,130. 

Tem como instrumento básico o Cartão da Criança, composto por dados de identi
ficação, gráfico de crescimento (índice peso/idade, população de referência NCHS, pon
tos de corte: percentis 90 e 10), calendário vacinai e, depois de revisão normatizada em 
92, roteiro de acompanhamento do desenvolvimento128,130. 

Reconhecendo-se o sinergismo desnutrição-infecção, recomenda-se a articulação 
da prática de acompanhamento do CD com os programas de suplementação alimentar 
existentes. 

Incentivo ao Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o Desmame: 
tendo como objetivo principal a reversão da tendência de desmame precoce, ocorrida a 
partir dos anos 40, esta ação já vinha sendo desenvolvida há mais de três anos, através do 
Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, quando foi incorporada ao 
PAISC 1 1 8 , 1 3 1 . 

Reúne, no âmbito do sistema de saúde, práticas educativas quanto ao processo de 
lactação, suas vantagens e importância e quanto às técnicas de preparo da mama e de alei
tamento; procedimentos capazes de tratar ou reduzir condições biológicas que poderão di
ficultar ou impedir o aleitamento; estruturação de alojamento conjunto nas maternidades; 
instruções para a introdução de outros alimentos no período do desmame e para a recupe
ração nutricional em nível ambulatorial131. 

Entre as ações que envolvem outros setores além da saúde estão as de rígido con
trole do marketing dos "sucedâneos" do leite materno e similares e as de cumprimento das 
leis que contemplam a mulher trabalhadora que está amamentando118,134. 

Imunização: operacionalizada pelos serviços de VE, objetiva ampliar a cobertura 
vacinai entre os mais suscetíveis através de, entre outros, intensificação da aplicação das 
vacinas de rotina, valorização do cumprimento do calendário vacinai preconizado, capta
ção precoce para vacinação, busca de faltosos para complementação de doses de vacinas e 
campanhas de imunização118. 



Controle das Doenças Diarréicas: iniciada em 1982 e integrada às demais ativida¬ 
des do PAISC em 1984, esta ação visa a diminuição dos agravos nutricionais e da mortali
dade por desidratação. Para tal, envolve: normatização da definição de caso e uso de me
dicamentos em situações específicas; atividades de ampla utilização e difusão da terapia 
de reidratação oral; utilização da reidratação endovenosa em determinados casos; orienta
ção alimentar durante o episódio diarréico, no sentido da manutenção do aleitamento ma
terno e de dietas adequadas energeticamente; incentivo às outras ações do Programa des
critas anteriormente; práticas educativas sobre saneamento e cuidados no manuseio de ali
mentos e controle das epidemias, estando, esta última ação, vinculada diretamente ao ser
viço de VE117,118,132. 

Controle das IRA: tem como objetivos centrais a queda da mortalidade, particular
mente por pneumonia em menores de um ano, a redução de casos graves e complicações, 
bem como do uso inadequado de antibióticos e outros medicamentos. Abrange, funda
mentalmente, a normatização da definição de caso, baseada em observação clínica (revi
sada em 1991), e da conduta específica a ser adotada118,121,133. 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

Procurando minimizar as principais causas de morbimortalidade da população fe
minina, o PAISM tem como objetivos programáticos: o aumento da cobertura e da concen
tração de consultas do atendimento pré-natal; a melhoria da cobertura e da qualidade da 
assistência ao parto, com diminuição do índice de cesarianas desnecessárias; aumento dos 
índices de aleitamento materno; implantação ou ampliação de atividades de identificação 
e controle do câncer cérvico-uterino e de mama, das doenças transmitidas sexualmente e 
de outras patologias de maior prevalência no grupo; desenvolvimento de atividades de re
gulação da fertilidade humana, através da contracepção ou correção de situações de infer
tilidade, e prevenção da gravidez indesejada, evitando-se o aborto provocado143. 

Estes objetivos são operacionalizados através de três grupos de atividades de assis
tência: clínico-ginecológica, pré-natal e ao parto e puerpério imediato. 

Assistência clínico-ginecológica: tem como instrumento o Cartão da Mulher e englo
ba ações e procedimentos voltados para a identificação, diagnóstico e tratamento de patologias 
sistémicas, do aparelho reprodutivo - incluindo prevenção do câncer de mama e de colo uteri
no, orientação sobre planejamento familiar e atendimento ao puerpério tardio. 

A avaliação do estado nutricional é mencionada como um dos procedimentos in
cluídos nesta assistência. No entanto, não há preconização de indicadores e instrumentos 
que permitam operacionalizá-la. 

Assistência pré-natal: dirigida para promoção da saúde e identificação precoce de 
situações de risco para a gestante ou o concepto, reúne os seguintes procedimentos: anam¬ 
nese e exame clínico inicial, acompanhamento periódico e sistemático, orientações tanto 
em relação ao processo de lactação e sua importância, quanto a futuras alternativas de 
contracepção. 

Tem como instrumento o Cartão da Gestante, que contempla o índice peso para es¬ 



tatura para idade gestacional como indicador do estado nutricional, sendo operacionaliza¬ 
do através do gráfico de Rosso (1985)173. 

Assistência ao parto e ao puerpério imediato: engloba as seguintes ações: anam¬ 
nese e exame clínico-obstétrico, buscando detectar fatores que possam trazer complicações ao 
parto ou puerpério; acompanhamento sistemático dos períodos de dilatação, expulsão e 
dequitadura, garantindo que estes processos aconteçam de forma natural, sempre que pos
sível; assistência ao recém-nascido; estímulo ao aleitamento materno, se possível ainda na 
sala de parto; implementação do alojamento conjunto nas maternidades; melhoria da qua
lidade da assistência ao parto hospitalar - através da capacitação da equipe de saúde - e 
ao parto domiciliar - através da capacitação de parteiras, fornecimento de material de par
to e estabelecimento de mecanismos de referência; assistência ao puerpério imediato, com 
supervisão continuada; orientações sobre alternativas de contracepção; incentivo à manu
tenção da amamentação, manuseio de técnicas de relactação e tratamento de doenças ma
márias. 

Aqui também é citada a avaliação nutricional como procedimento inerente a esta 
assistência, mas sem formalização de indicadores para tal. 

Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) 

Desde 1986, o MS já havia englobado em suas ações a assistência primária à saúde 
do adolescente, dentro do contexto de atenção integral à saúde da mulher e da criança74. 

O PROSAD, tal como se apresenta hoje, foi oficializado em 1989, sendo dirigido a 
indivíduos entre 10 e 19 anos. Além de pautar-se no princípio da integralidade das ações 
de saúde, reforça a perspectiva multidisciplinar da operacionalização da mesmas, bem 
como a integração intersetorial e interinstitucional dos órgãos envolvidos nesta operacio¬ 
nalização122,127. 

É composto pelas seguintes áreas de atuação ou ações programáticas: acompanha
mento do CD, sexualidade, saúde bucal, saúde mental, saúde reprodutiva, saúde do esco
lar adolescente e prevenção de acidentes. 

Acompanhamento do CD: preconizado como eixo central do PROSAD, engloba a 
avaliação do crescimento estatural (índice estatura/idade, população de referência NCHS, 
percentis disponíveis em gráfico: 97,90,50,10 e 3). Abarca também a avaliação da matu
ração sexual, utilizando-se dos diagramas de Tanner (1976)188, que levam em conta o ta
manho dos testículos e do pênis e o grau de aparecimento de pêlos pubianos, para os me
ninos, e o desenvolvimento das mamas, o grau de aparecimento dos pêlos pubianos e a 
idade da menarca, para as meninas122. 

Sexualidade: sabendo-se ser impossível a normatização desta área de atuação, em 
vez da padronização de procedimentos, as diretrizes do Programa oferecem uma exposi
ção sintética do assunto, considerando os níveis de atenção e os conteúdos pertinentes à 
adolescência. Estão contemplados nesta exposição conteúdos de anatomia, fisiologia, es
quema corporal, identidade psicossexual e aspectos psicossociais e socioculturais da se
xualidade123. 



Saúde bucal: envolve ações que enfatizem aspectos preventivos da saúde bucal127. 
Saúde mental: reúne abordagem ampla sobre o desenvolvimento psicológico do 

adolescente, orientações de condutas que estimulem seu desenvolvimento harmónico e 
ações que permitam diagnóstico e tratamento precoces de distúrbios emocionais, psico
motores, de conduta, psicossomáticos, entre outros123. 

Saúde reprodutiva: abarca as ações contempladas no PAISM: assistência ao pré-na¬ 
tal, parto e puerpério, planejamento familiar, prevenção e tratamento de doenças sexual
mente transmissíveis e de problemas ginecológicos, com abordagem peculiar para a faixa 
etária alvo, quando necessário124. 

Saúde do escolar adolescente: sugere investimento em trabalho conjunto dos seto¬ 
res saúde e educação no sentido de melhor compreender a relação entre saúde do adoles
cente e processo de aprendizagem127. 

Prevenção de acidentes: sugere programas de caráter multisetorial e interdiscipli
nar que envolvam, entre outros, ações de educação para saúde e capacitação dos próprios 
adolescentes, pais e professores na promoção da segurança127. 

Programa Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) 

São duas as principais justificativas para a proposição do PNSI126: 

1. o rápido e acentuado processo de envelhecimento da população brasileira, com conse
quente aumento da ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis e 

2. a participação desproporcional dos idosos (indivíduos com 60 anos ou mais) na de
manda aos serviços de saúde: levantamentos esporádicos têm sugerido que estes ocu
pam três vezes mais leitos do que sua proporção na população. 

Estes dois fatos têm consequências profundas no financiamento do setor saúde, po¬ 
dendo-se prever uma enorme sobrecarga do mesmo, caso nenhuma medida seja tomada. 

Ainda em fase de estruturação, o PNSI não prevê ações programáticas propriamente 
ditas, mas linhas gerais de atuação. Tem como proposta básica a adequação da estrutura 
do SUS às necessidades do idoso e a capacitação de profissionais de saúde para o atendi
mento especializado a este grupo alvo. 

Estas linhas gerais de atuação podem ser resumidas em: promoção da saúde do 
idoso, procurando mantê-lo com autonomia em sua comunidade o maior tempo possível; 
desenvolvimento de pólos de excelência que realizem atendimento multidisciplinar e per
mitam capacitação de profissional; sensibilização e treinamento de profissionais para 
atenção específica à saúde do idoso, permitindo um atendimento básico integrado a ações 
de prevenção e reabilitação de incapacidades; promoção da educação em saúde da popu
lação para as questões específicas dos idosos, buscando otimizar o suporte familiar e so
cial a eles e realização de estudos epidemiológicos que subsidiem futuras ações de saúde. 



Programas Voltados para a Saúde do Adulto 

As ações dirigidas aos adultos diferem das anteriormente descritas para os outros 
grupos populacionais, uma vez que não estão articuladas na forma de um programa de 
atenção integral. O comumente denominado "programa do adulto" é, na verdade, a exe
cução dos programas de controle do diabetes mellitus e da hipertensão arterial. Normati¬ 
zados pela Divisão Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas da Secretaria Nacional 
de Programas Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, são dirigidos ao controle espe
cífico de um agravo, funcionando de forma paralela. 

Programa de Controle do Diabetes Mellitus 

O objetivo principal deste programa é a redução da mortalidade por diabetes. Entre 
as justificativas apontadas para a proposição do mesmo figuram136: 

1. a magnitude deste agravo na população brasileira (estimada em 5,6%), que vem cre
scendo à medida que a população envelhece e que se aprofunda a urbanização, com 
todos os seus desdobramentos - sedentarismo, mudança de hábitos alimentares, entre 
outros; 

2. suas repercussões em termos de mortes prematuras, incapacidades e encurtamento do 
tempo médio de vida produtiva; 

3. sua importante relação com a ocorrência de doenças cardiovasculares, principal causa 
de morte no país, e 

4. a grande desinformação, por parte dos pacientes, profissionais de saúde e população 
sobre a dimensão deste agravo em termos de morbimortalidade. 

Partindo-se da premissa de que o melhor controle da doença reduz a incidência e a 
gravidade das complicações secundárias, são valorizadas e normatizadas as seguintes 
ações e temas: 

1. diagnóstico - baseando-se em presença de sintomas e sinais clínicos e confirmação 
laboratorial (glicemia em jejum e teste oral de tolerância à glicose), são definidas 
duas classes clínicas deste agravo: Tipo I ou insulino-dependente e Tipo II ou não-in¬ 
sulino-dependente; 

2. tratamento - através do manuseio da dieta, hipoglicemiantes orais, insulina, exercí
cios físicos e educação do paciente diabético; 

3. incentivo à automonitorização da glicemia como melhor forma de controle do diabe
tes e 

4. valorização do papel da rede básica de assistência à saúde, atrelada a um sistema de 
referência e contra-referência, no controle do agravo em questão. 



Vale ressaltar que a obesidade é apontada como fator não genético mais frequente
mente relacionado ao diabetes Tipo II, sendo o controle daquela uma das principais inter
venções na prevenção e tratamento deste agravo. Como referência para o cálculo do 'peso 
ideal', são sugeridas, sem maiores justificativas desta escolha, as seguintes fórmulas: 

- para homens: estatura (cm) - 100 - (estatura-100).20-1 

- para mulheres: estatura (cm) -100 - (estatura-100). 1O-1 

É interessante observar que, embora a obesidade seja indicada como importante 
determinante do diabetes e seja fornecida uma forma de cálculo de 'peso ideal' em rela
ção à estatura, não são normatizados pontos de corte que definam grupos sob risco nutri
cional. 

Programa Nacional de Educação e Controle da Hipertensão Arterial 
(PNECHA) 

O PNECHA foi proposto tendo como base as seguintes argumentações: 

1. as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no país, já sendo res
ponsáveis por 30,8% dos óbitos em todas as faixas etárias e 20% dos ocorridos na fai
xa entre 20 e 49 anos; 

2. entre os fatores de risco mais relevantes para este grupo de agravos - alcoolismo, dia
betes mellitus, hereditariedade, hipercolesterolemia, obesidade, tabagismo, estresse -
a Hipertensão Arterial (HA) é um dos mais importantes; 

3. este agravo é hoje considerado um problema de saúde pública, com 39% dos casos 
ocorrendo na população entre 20 e 49 anos; 

4. mais da metade dos casos não sabem que são hipertensos e 

5. a HA e suas complicações figuram entre as causas mais frequentes de auxílios-doença 
e invalidez permanente concedidos137. 

Como ações do programa são padronizados e recomendados: 

1. critérios para o diagnóstico da HA, baseados nos valores de pressão arterial sistólica e 
diastólica e 

2. tratamento dirigido à normalização da pressão arterial, com manuseio da dieta, aboli
ção do tabagismo, abolição ou redução do consumo de bebidas alcoólicas, exercício 
físico aeróbico regular e medicamentos apropriados. 

Também neste programa é valorizado o acompanhamento do peso corporal com 
vistas a controlar a obesidade, sendo sugeridas as seguintes fórmulas para o cálculo do 
peso de referência: 



- para homens de compleição: pequena: (estatura (cm) - 100) -10% 
média : (estatura (cm) - 100) - 5% 
grande : (estatura (cm) - 100) 

- para mulheres de compleição: pequena: (estatura (cm) - 100) - 5% 
média : (estatura (cm) - 100) - 10% 
grande : (estatura (cm) -100) - 15% 

Como faixas de estado nutricional são sugeridas: 

- peso normal: até 5% do peso-referência; 
- excesso de peso: peso 6 a 19% superior ao de referência e 
- obesidade: peso 20% ou mais superior ao de referência. 




