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Resumo
Objetivo: descrever a situação de saúde em Vitória/ES, em 2014,
com base em registros eletrônicos da atenção primária. Métodos:
aferida frequência dos atendimentos e média de atendimentos por
habitante segundo sexo, faixa etária, renda do bairro de residência e
grupos/subgrupos de causa propostos pela OMS, além da média de
atendimentos por caso, segundo grupo/subgrupo de causa. Resultados: predominaram atendimentos no sexo feminino e nas faixas
etárias mais idosas. Doenças não transmissíveis foram 71,98% dos
casos; infecciosas/parasitárias, maternas, perinatais e nutricionais
27,51% e injúrias 0,5%, com diferenças na distribuição segundo
sexo, faixa etária e renda do bairro de residência. Conclusão: os
atendimentos na atenção primária em Vitória/ES refletem a transição
epidemiológica, com duplo impacto de doenças crônicas em idosos e
das infecciosas em jovens. Os resultados obtidos são úteis para identificar o perfil de saúde, bem como discrepâncias de atendimentos
em relação a sexo, idade e classe de renda.

* Autor para correspondência: jpgp123@hotmail.com
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INTRODUÇÃO
Grandes municípios de países em desenvolvimento são sistemas complexos, com
problemas de saúde que não se limitam
aos padrões caracterizados no modelo tradicional de transição epidemiológica: envelhecimento da população, morbidade
predominando sobre mortalidade e doenças crônicas não transmissíveis com maior
prevalência que as transmissíveis. O que
se observa nestes municípios é uma combinação de doenças infecciosas e crônicas,
somadas às condições específicas dos diversos ambientes urbanos1-3, nos quais a
desigualdade socioeconômica revela-se
como importante fator para as diferenças
de saúde entre bairros4, contribuindo para a
complexidade epidemiológica, cujo conhecimento se faz necessário à administração
dos serviços de saúde.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS)
tem a atenção primária como porta de entrada5-6. Desta forma, dados produzidos nesse
nível de atenção são úteis para diagnóstico
da situação de saúde e definição do padrão
epidemiológico da população7-10.
Vitória, capital do estado do Espírito Santo, localizada na região sudeste do Brasil,
ocupa o quarto lugar no ranking do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH)11 e seu
sistema de saúde pública está situado no primeiro grupo em termos de qualidade, entre
os municípios do país12. A rede municipal de
atenção à saúde está totalmente informatizada por meio da Rede Bem Estar (RBE).
Em 2014, o município registrava população
de 352.104 habitantes13,14, 78 bairros e 30
unidades básicas de saúde, que ofereciam
cobertura populacional de 90%12.
Este estudo consiste em uma investigação
exploratória dos atendimentos realizados
nos serviços de atenção primária de Vitória,
em 2014, com o objetivo de descrever a situação de saúde do município.
MÉTODOS
Neste estudo transversal descritivo, foram
extraídos dados de todos os registros ele-

trônicos dos atendimentos realizados nas
unidades básicas de Vitória, em 2014, por
médicos e enfermeiros.
Os registros acessados continham os campos: número de cadastro do paciente (pessoal
e não transferível), nome do paciente, sexo,
idade, data de atendimento, unidade básica
de saúde de origem do paciente (ou seja, onde
foi feito o cadastro), bairro de residência do
paciente, código do procedimento realizado
e causa do atendimento, identificada e codificada segundo a Classificação Internacional
de Doenças – 10ª edição (CID-10)15. Foram
criados campos para tipo de profissional que
realizou o atendimento e unidade básica de
saúde em que o paciente foi atendido, informações também disponíveis no sistema. Os
nomes dos pacientes foram excluídos e seus
números de cadastro foram recodificados,
garantindo o anonimato. Não foram coletados os nomes dos profissionais que realizaram atendimento.
Dados do censo demográfico de 2010 para Vitória foram obtidos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)13, abrangendo
população de cada bairro por sexo, idade e valor do rendimento familiar mensal médio dos
domicílios particulares permanentes no bairro
de residência, em salários mínimos.
Em um banco com 523.745 registros, foi
inicialmente medida a completitude geral
e de cada campo. Os campos vazios, ignorados ou com informação incompatível
foram considerados sem informação. Foram excluídos os atendimentos sem CID10 especificado, os sem informação sobre
residência, os de residentes em três bairros
nos quais Vitória não desenvolve ações de
saúde, por se encontrarem em área sob litígio e sua população de 8.638 habitantes
ser referenciada a outro município, e os de
não residentes no município. As exclusões
totalizaram 109.648 atendimentos, permanecendo 414.097 atendimentos no banco.
A variável idade foi categorizada em faixas etárias: 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+. A variá2
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vel ‘bairro de residência’ foi transformada
em classes segundo a renda média domiciliar de cada bairro, expressa simplesmente
como ‘classe de renda’ e categorizada em:
renda baixa (mais de 1 a 3 salários mínimos), renda média-baixa (mais de 3 a 5),
renda média-alta (mais de 5 a 10) e renda
alta (mais de 10).
Foram obtidas frequências absoluta e relativa e a média de atendimentos por habitante,
segundo sexo, faixa etária e classe de renda.
A média de atendimentos por habitante foi
calculada pela divisão do número de atendimentos de residentes em cada bairro pela
população correspondente em 2010. Para as
análises bivariadas, foi estudada apenas a
média de atendimentos.
Em uma segunda etapa, a causa de atendimento foi recodificada nos três grupos e seus
22 subgrupos propostos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para estimativa
da carga global de doenças16: (I) condições
transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais, (II) condições não transmissíveis e
(III) injúrias. Os grupos e subgrupos estão
descritos na Figura 1.
Para esta segunda etapa, foram excluídos
os atendimentos cujo CID-10 não se enquadrava na categorização da OMS e aqueles
sem número de cadastro do paciente, para
que pudesse ser obtido o número de casos.
Ocorreram 191.059 exclusões, estudandose 223.038 atendimentos.
Foram calculadas frequências absoluta e relativa de atendimentos por grupos de causa
(I, II e III) e discriminadas as diferenças por
sexo, faixa etária e classe de renda. Possível
associação entre os grupos de causa e as citadas variáveis foi investigada por meio do
teste Qui-quadrado de Pearson, ao nível de
significância de 5% (p < 0,05). Para identificar as células da tabela de contingência com
comportamentos significativamente diferentes do esperado entre variáveis independentes, foi utilizada a Análise de Resíduos
Ajustados, também ao nível de significância
de 5% (ponto de corte = 1,96)17.

Figura 1 – Grupos e subgrupos propostos
pela Organização Mundial de Saúde para
estimativa da carga global de doenças.
Grupo I Condições transmissíveis, maternas,
perinatais e nutricionais
I.A. Doenças infecciosas e parasitárias
I.B. Infecções respiratórias
I.C. Condições maternas
I.D. Condições neonatais
I.E. Deficiências nutricionais
Grupo II Doenças não transmissíveis
II.A. Câncer
II.B. Neoplasias benignas
II.C. Diabetes mellitus
II.D. Doenças endócrinas, sanguíneas e imunitárias
II.E. Transtornos mentais e do comportamento
II.F. Condições neurológicas
II.G. Doenças dos órgãos dos sentidos
II.H. Doenças cardiovasculares
II.I. Doenças respiratórias
II.J. Doenças digestivas
II.K. Doenças geniturinárias
II.L. Doenças da pele
II.M. Doenças musculoesqueléticas
II.N. Anomalias congênitas
II.O. Condições orais
Grupo III Injúrias
III.A. Injúrias não intencionais
III.B. Injúrias intencionais

Foi obtida também a média de atendimentos por caso segundo os grupos de causa,
sendo que ’caso’ representou usuário com
CID-10 classificado em um grupo, podendo
o mesmo paciente ser considerado simultaneamente em grupos diferentes de causa de
atendimento.
Para análise dos atendimentos segundo subgrupos de causa, a classe de renda foi resumida ainda mais, aglutinando-se as duas
categorias mais altas na categoria ’alta’ e as
duas mais baixas, na categoria ’baixa’.
Todas as variáveis foram codificadas e as
análises foram conduzidas usando Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 23.0.
3
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O estudo foi autorizado pela Secretaria de
Saúde de Vitória e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da EMESCAM (CAAE
44858215.6.0000.5065). Não existem conflitos de interesse dos autores em relação a
este estudo.
RESULTADOS
Do total de 523.745 atendimentos sem
nenhuma exclusão, 385.657 (73,63%)
foram realizados por médicos e 138.088
(26,37%) por enfermeiros. Apenas o campo idade foi preenchido em todos os atendimentos. A data não foi preenchida em 6.

Sexo, bairro de residência, unidade de origem e procedimento tiveram proporções
de não preenchimento semelhantes (0,15
a 0,44%), enquanto número de cadastro
e CID-10, de respectivamente 16,67% e
20,15%.
A Tabela 1 mostra a distribuição dos
414.097 atendimentos incluídos neste estudo segundo sexo, faixa etária e classe de
renda. A média geral de atendimentos por
habitante foi 1,30, sendo 1,68 atendimentos
por habitante do sexo feminino e 0,87 atendimentos por habitante do sexo masculino13.
Os atendimentos de pacientes do sexo feminino corresponderam a 68,61% do total.

Tabela 1 – Atendimentos e média de atendimentos por habitante por sexo, faixa etária e classe
de renda, na atenção primária em Vitória, 2014.
Atendimentos
Nº

%

Média de atendimentos
por habitante

Feminino

284114

68,61

1,68

Masculino

129983

31,39

0,87

0-4

55213

13,33

2,89

5-9

20387

4,92

1,05

10-14

16071

3,88

0,70

15-19

21581

5,21

0,87

20-29

45183

10,91

0,73

30-39

48251

11,65

0,96

40-49

52536

12,69

1,19

50-59

62432

15,08

1,65

60-69

49415

11,93

2,38

70+

43028

10,39

2,43

Baixa

53574

12,94

1,77

Média-baixa

217417

52,50

1,84

Média-alta

80943

19,55

1,71

Alta

62163

15,01

0,50

414097

100,00

1,30

Variável
Sexo

Faixa etária

Classe
de renda
Total

A proporção de atendimentos foi 13,33% na
faixa de 0 a 4 anos, decresceu nas faixas seguintes, voltou a subir a partir de 20-29 anos
e atingiu o pico em 50-59 (15,08%). A maior
média de atendimentos por habitante ocorreu na faixa de 0-4 anos (2,89), seguida por
70+ (2,43) e 60-69 (2,38). A faixa de 10-14
apresentou a menor média de atendimentos
por habitante (0,70).

A maior parte dos atendimentos (52,5%) foi
de residentes em bairros de renda média-baixa e a menor parte (12,94%), de moradores
em bairros de renda baixa, mas a média de
atendimentos por habitante indicou distribuição semelhante entre as classes de renda mais
baixa (1,77 atendimentos por habitante), média baixa (1,84 atendimentos por habitante) e
média alta (1,70 atendimentos por habitante).
4
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Apenas a classe de renda mais alta (mais de
10 salários) apresentou menor média (0,50
atendimentos por habitante).

A média de atendimentos por habitante, segundo sexo, foi semelhante para as quatro
classes de renda (razão feminino/masculino
entre 1,92 e 2,03).

Quanto à distribuição dos atendimentos entre
os sexos por idade (dados não apresentados),
nas faixas de 0 a 14 anos a razão feminino/
masculino variou de 0,96 a 1,19. Nota-se que
a frequência de atendimentos de pacientes do
sexo feminino passou a predominar de forma
expressiva a partir da faixa dos 15 a 19 anos,
com razão feminino/masculino variando entre 2,24 e 3,83. A razão de sexo da média de
atendimentos por habitante suavizou a discrepância, apresentando menores valores nas
faixas idosas: de 15 a 59 anos, variou de 2,14
a 3,61, caindo de 60 em diante (1,74 a 1,34).

A Figura 2 mostra a média de atendimentos
por habitante segundo classe de renda e faixa etária. Classe de renda alta cursou com a
menor média de atendimentos por habitante
em todas as faixas etárias (variação de 1,18
a 0,23). Para as três outras classes de renda,
percebe-se um ranking da renda mais baixa
à mais alta formando-se a partir da faixa de
40 anos. Na faixa de 0-4 anos, há uma inversão nesse ranking, com maior média de
atendimentos na classe média alta, seguida
pela média baixa e baixa.

Figura 2 – Média de atendimentos por habitante segundo classe de renda e faixa etária, na atenção primária em Vitória, 2014.
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Entre os 223.038 atendimentos incluídos no
estudo de causas, o grupo mais expressivo
foi o de doenças não transmissíveis (grupo
II), que respondeu por 80,87% dos atendimentos e 71,98% dos casos (Tabela 2).
Doenças infecciosas/parasitárias, maternas,
perinatais e nutricionais (grupo I) constituíram 18,90% dos atendimentos e injúrias
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(grupo III), 0,23%. A média de atendimentos por caso foi superior para as causas do
grupo II (2,65), em comparação com as causas do grupo I (1,62) e do grupo III (1,08).
A distribuição dos atendimentos por grupos
de causa (Tabela 2) foi significativamente
influenciada por sexo, faixa etária e classe
de renda (p=0,000).
5
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Tabela 2 – Atendimentos por grupos de causa, segundo sexo, faixa etária e classe de renda, na
atenção primária em Vitória, 2014.
Grupo I*

Variável
Sexo

Faixa
etária
(anos)

No

Grupo II*

Resíduo**

No

%

Grupo III*

Resíduo** No

%

Total

Resíduo**

No

%

p-valor
(χ2)

Feminino

26.107 17,16

-30,88

125.776 82,65

31,43

289 0,19

-5,73

152.172 100,00

Masculino

16.054 22,65

30,88

54.589 77,03

-31,43

223 0,31

5,73

70.866 100,00

0-4

10.129 58,19

137,87

7.191

41,31

-138,19

88

0,51

7,92

17.408 100,00

5-9

4.221

49,14

72,99

4.308

50,15

-73,81

61

0,71

9,49

8.590 100,00

10-14

2.911

43,94

52,84

3.673

55,44

-53,41

41

0,62

6,72

6.625 100,00

15-19

3.145

39,62

48,01

4.762

60,00

-48,13

30

0,38

2,81

7.937 100,00

20-29

5.806

35,29

55,78

10.583 64,33

-56,04

63

0,38

4,27

16.452 100,00

30-39

5.250

23,61

18,89

16.924 76,10

-19,03

64

0,29

1,91

22.238 100,00

40-49

3.959

12,80

-29,54

26.924 87,05

29,79

46

0,15

-3,2

30.929 100,00

50-59

3.337

7,78

-65,44

39.492 92,10

65,78

52

0,12

-5,21

42.881 100,00

60-69

1.899

5,12

-74,23

35.145 94,79

74,62

34

0,09

-6,07

37.078 100,00

70+

1.504

4,57

-71,91

31.363 95,33

72,22

33

0,10

-5,31

32.900 100,00

Baixa

5.442

19,18

1,27

22.859 80,56

-1,39

73

0,26

1,04

28.374 100,00

24.593 21,01

26,75

92.137 78,73

-26,99

302 0,26

2,95

117.032 100,00

6.861

15,83

-18,21

36.417 84,01

18,56

68

0,16

-3,52

43.346 100,00

5.265

15,36

-18,23

28.952 84,44

18,30

69

0,20

-1,19

34.286 100,00

Atendimentos 42.161 18,90

-

180.365 80,87

-

512 0,23

-

223.038 100,00

-

Casos

-

68.173 71,98

-

475 0,50

-

94.705 100,00

-

2,36

-

Classe Média-baixa
de renda Média-alta
Alta

Total

%

Média
por caso

26.057 27,51
1,62

2,65

1,08

0,000

0,000

0,000

* Grupo I: condições transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais; grupo II: doenças não transmissíveis;
grupo III: injúrias.
** Resíduo ajustado do qui-quadrado.

No sexo feminino, o número de atendimentos por causas do grupo II foi significativamente maior do que o esperado, se as
variáveis fossem independentes, enquanto
o número de atendimentos por causas dos
grupos I e III foi significativamente menor
(valor do resíduo respectivamente maior e
menor que 1,96). Observou-se o inverso no
sexo masculino.
Em relação à faixa etária, verificou-se associação positiva com o grupo I até os 39 anos
e com o grupo III até os 29 anos. Já para as
faixas de 40 anos em diante, a associação
foi positiva com o grupo II.
As duas classes de renda mais alta tiveram
o número de atendimentos por causas do
grupo II significativamente maior do que o
esperado. Ao contrário, na classe de renda

média baixa este número foi maior pelas
causas do grupo I.
A Figura 3 sumariza a distribuição proporcional de atendimentos dos doze principais subgrupos de causa, por faixa etária. Os nove principais subgrupos, somados, corresponderam a
87,19% (194.457) do total de atendimentos
(223.038). São eles: doenças cardiovasculares
(28,98%, 64.643), diabetes mellitus (11,25%,
25.089), infecções respiratórias (10,94%,
24.410), doenças geniturinárias (8,07%,
18.010), doenças infecciosas e parasitárias
(6,78%, 15.124), doenças endócrinas, sanguíneas e imunitárias (6,24%, 13.924), doenças
musculoesqueléticas (5,46%, 12.171), doenças da pele (4,99%, 11.139) e transtornos
mentais e do comportamento (4,46%, 9947).
Doenças respiratórias (3,20%, 7133), doenças digestivas (3,01%, 6710) e doenças dos
6
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órgãos dos sentidos (2,75%, 6142) tiveram
menor representatividade que os anteriores.
Alguns subgrupos tiveram muito pouca representatividade, somando 2,27% (5.070) do
total: deficiências nutricionais (0,80%, 1.795),

câncer e neoplasias benignas (0,57%, 1.268),
condições maternas e perinatais (0,37%, 832),
condições orais (0,21%, 464), anomalias congênitas (0,09%, 199), e injúrias intencionais e
não intencionais (0,23%, 512).

Figura 3 – Distribuição etária proporcional de atendimentos dos doze principais subgrupos de
causa na atenção primária em Vitória, 2014.* .

* Não estão representados os subgrupos condições maternas, neonatais, deficiências nutricionais, câncer, neoplasias benignas, condições neurológicas, anomalias congênitas, condições
orais, injúrias não intencionais e injúrias intencionais.
Infecções respiratórias foram as doenças que
mais se destacaram de 0 a 19 anos, correspondendo a 44,56% (7.757) dos atendimentos até 4 anos e a 21,04% (1.670) na faixa de
15 a 19. De 20 a 29 anos, as doenças geniturinárias foram as mais importantes (18,00%,
2.961). A partir de 30 anos, doenças cardiovasculares predominaram, chegando a
50,46% (16.602) na faixa de mais de 70.

doenças geniturinárias foram a causa de
atendimento mais frequente em mulheres
de 15 a 59 anos (razão feminino/masculino
22,19, ±3,12), enquanto as doenças infecciosas e parasitárias, doenças e infecções
respiratórias e doenças da pele constituíram
a causa mais importante em homens de 0
a 14 anos (razão feminino/masculino 0,98,
±0,10).

As diferenças por faixa etária entre os sexos
(dados não apresentados) mostraram-se pequenas, podendo-se observar discrepâncias
focais em alguns subgrupos. Considerando
razão feminino/masculino, média de 2,15,

As diferenças por renda mostraram-se ainda
menores, com razão baixa/alta de 0,14, em
média. Doenças infecciosas e parasitárias,
na faixa de 0 a 19, geraram mais atendimentos nas classes de renda mais baixas (razão
7
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baixa/alta 0,21, ±0,00), enquanto doenças
endócrinas e metabólicas, geniturinárias e
infecções respiratórias influenciaram mais
nas classes de renda mais alta, nas faixas de
50 em diante (razão baixa/alta 0,08, ±0,01).
DISCUSSÃO
Os resultados obtidos indicam que os atendimentos predominam em indivíduos do
sexo feminino e das faixas etárias mais idosas, destacando-se o sexo feminino a partir
dos 20 anos. Outros estudos apresentam dados semelhantes quanto à diferença entre os
sexos na procura por serviços de saúde18,19.
Possíveis explicações são os aspectos sociais relativos à construção da ideia do homem como sendo mais resistente a doenças
e aos padrões de saúde compostos por elevada letalidade e pouca sintomatologia no
sexo masculino. Isso reforça a necessidade
de conscientização e do aumento do entendimento sobre essas questões20.
Quanto às causas de atendimento, nota-se
que as condições menos frequentes, como
injúrias, condições patológicas maternas e
neonatais e condições orais são aquelas cujo
atendimento é feito em serviços de urgência
ou mais frequentemente em hospitais ou em
consultórios odontológicos, fugindo ao escopo desta pesquisa. Isso reforça os resultados verificados em outro estudo, apontando
que dados da atenção primária não são suficientes para a correta estimativa da prevalência de doenças8. A complementariedade
com registros dos níveis secundário e terciário de atenção pode contribuir para um diagnóstico mais completo da situação de saúde.
Como reflexo da transição epidemiológica,
encontra-se que as doenças não transmissíveis (grupo II) respondem por 71,98% dos
casos atendidos, sobrepondo-se às doenças
infecciosas/parasitárias, maternas, perinatais e nutricionais (grupo I) e às injúrias
(grupo III). Um estudo brasileiro de 2004
com dados referentes a 19981mostra que,
na região Sudeste, a proporção de disability-adjusted-life-year (DALY) no grupo II é

pouco inferior à encontrada na atenção primária em Vitória.
Verifica-se também que as doenças respiratórias, dermatológicas, infecciosas e parasitárias prevalecem na infância; doenças do aparelho geniturinário, de 15 a 29 anos; doenças
do aparelho circulatório e doenças endócrino-metabólicas nos adultos, crescendo ainda
mais sua importância na velhice.
Doenças infecciosas e respiratórias impactam faixas etárias mais jovens, sabendo-se
que crianças são mais propensas a ter infecções agudas de vias aéreas, principal causa
de morbimortalidade nesse grupo etário, em
países em desenvolvimento. Paralelamente,
diversos estudos mostram que a poluição do
ar está ligada a maior risco dessas doenças,
bem como aglomerações, fumaça de tabaco
e gases provenientes da queima de combustíveis21,22. Em um estudo relativo ao período
de 2001 a 200323, ficou demonstrado que os
níveis de poluição são relativamente baixos em Vitória, quando comparados com
padrões propostos pela OMS. Entretanto,
a maior prevalência de doença respiratória em certos bairros foi atribuída a baixas
condições socioeconômicas. Ainda existem
lacunas nos dados das investigações, o que
dificulta estabelecer quais fatores em específico devem ser alvo de políticas públicas
para prevenção eficaz de doenças respiratórias no município.
Por outro lado, a grande proporção de atendimentos de idosos e o significativo impacto das doenças crônicas traduzem o envelhecimento da população. O alto custo, o
atendimento multidisciplinar e o tratamento
farmacológico por vários anos dessas doenças tornam crucial e urgente o investimento
em prevenção do risco de doenças crônicas,
bem como estratégias abrangentes relativas
ao envelhecimento saudável24-26, poupando
enormes gastos no futuro.
Nesse sentido, exceto na primeira infância,
a população jovem é também a com menos atendimentos na atenção primária, em
Vitória. O consultório médico, em especial
8
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na atenção primária, é considerado um dos
principais locais para estímulo à aquisição
de padrões dietéticos apropriados e à realização de atividade física, cruciais para a
prevenção das doenças crônicas25, 27. Portanto, é necessário o investimento em abordagens para alcançar esta população.
Cabe ainda ressaltar que alguns subgrupos
de causa de atendimento apresentam, em
Vitória, maior proporção de atendimentos
no sexo feminino, sendo as doenças do aparelho geniturinário o subgrupo mais expressivo, o que também é encontrado na literatura28.
A menor expressividade da classe de renda
mais alta nos atendimentos, em todas as faixas etárias, possivelmente está relacionada
ao fato de que, no Brasil, os gastos em saúde dos mais ricos geralmente se concentram
em seguros e planos de saúde privados6.
Além disso, as críticas ao setor público feitas pela mídia podem exercer efeito negativo na opinião e percepção das pessoas29,
levando aqueles que têm recursos a não usar
o setor público12. A população censitária de
renda alta corresponde a 38,7% do total e
poderia se beneficiar dos serviços da atenção primária, pois o setor privado não está
organizado para empreender vigilância em
saúde como está o setor público6.
Complementando esta consideração, chama atenção, nos resultados, a maior média
de atendimentos por habitante na faixa de
0-4 das classes de renda média alta, seguida
pela média baixa, demonstrando que a puericultura parece ser mais valorizada pelas
classes com melhores condições socioeconômicas do que pela classe de renda baixa.
Isso argumenta a favor da busca ativa destes
pacientes.
Ainda em relação à realidade socioeconômica, causas do grupo I são mais prevalentes em regiões menos desenvolvidas do
país1, de modo que seria esperável proporção aumentada dessas causas de acordo com
menor renda dos bairros, como ocorreu em
Vitória. Entretanto, a diferença observada

mostrou-se pequena quando analisados subgrupos de doença. Esse fato demanda novas investigações e abordagens, como modelagem baseada em agentes (agent-based
modeling), e outros métodos de sistemas
complexos30 e sugere a interação de fatores
políticos, sociais, econômicos e biológicos,
resultando em complexidade epidemiológica que requer análise crítica do processo de
urbanização1,3,4. A incorporação de outros
dados sociodemográficos pode melhorar a
investigação de populações vulneráveis.
Registra-se também a preocupação de que,
no futuro, os indivíduos jovens, do sexo
masculino e de renda alta, estejam mais
vulneráveis às doenças crônicas ligadas ao
estilo de vida, pelo distanciamento das estratégias de prevenção que se depreende do
fato de terem menos atendimentos.
Seria ideal comparar os resultados encontrados com aqueles de outros municípios do
Brasil. Sistemas de registros eletrônicos de
saúde podem contribuir para isso, por permitirem rápida extração de dados, possibilitando a produção de indicadores para vigilância em saúde, gestão e implementação de
políticas públicas.
Apesar de ter produzido um amplo diagnóstico de situação de saúde em Vitória,
este estudo apresenta limitações. O período
de estudo pode não ter permitido a detecção do universo de pacientes com doenças
crônicas, pois as visitas ao serviço de saúde podem se dar a cada dois anos ou mais8.
Foram utilizados dados populacionais de
2010 para cálculo de indicadores referentes
a 2014, desconsiderando a dinâmica demográfica. Para o indicador renda, utilizou-se
uma variável em nível de grupo, caracterizando falácia ecológica em relação a este
aspecto. Causas secundárias eventualmente
envolvidas nos atendimentos não foram estudadas. Diagnósticos incorretos e doenças
sub ou sobrediagnosticadas também podem
ter ocorrido, em proporções desconhecidas,
já que doenças, com critérios diagnósticos
mais simples e bem conhecidos, podem ter
sido mais diagnosticadas do que aquelas
9
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com critérios mais subjetivos. Além disso,
a falta de informação pode ter prejudicado a análise de dados importantes, como
a causa de atendimento (20,15% de não
preenchimento), indicando a necessidade
de conscientização dos profissionais sobre
a importância do registro, bem como de investigação de estratégias para melhorar a
qualidade dos dados do sistema.
CONCLUSÃO
O perfil de saúde encontrado nos atendimentos da atenção primária em Vitória reflete a transição epidemiológica, sofrendo
duplo impacto de doenças crônicas em idades mais avançadas e das infecciosas em
idades jovens. Isso representa um desafio
para a gestão, pois requer medidas capazes
de sanar essas duas classes distintas de problemas.
Os resultados obtidos foram úteis para identificar o perfil de saúde, bem como discrepâncias de atendimentos em relação a sexo,
idade e renda. Indivíduos jovens, do sexo
masculino e de renda alta têm menos atendimentos, levantando a preocupação de que,
pelo distanciamento das estratégias de prevenção, esse grupo esteja mais vulnerável às
doenças crônicas ligadas ao estilo de vida.
Pesquisas futuras devem investir na melhoria da qualidade dos dados e em métodos de
análises de sistemas complexos. O estudo
de injúrias, condições maternas e neonatais
e condições orais, que são foco de outros
serviços, requer complementação com dados da atenção especializada.
A implementação de sistemas de registros
eletrônicos em outros municípios traria
enormes benefícios, permitindo comparação de indicadores, verificação do efeito de
intervenções e planejamento de abordagens
abrangentes nas populações.
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