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RESUMO 

Compara a organização de serviços de saúde após o processo de 

municipalização e sua influência nos indicadores de saúde; objetiva analisar 

os municípios de Cariacíca e Vila Velha no Estado do Espírito Santo. 

Observa a forma como estes serviços estão organizados e a evolução dos 

indicadores de saúde, que permitirá inferir se o processo de municipalização 

e conseqüente maior organização dos mesmos tem alguma influência sobre 

os indicadores de saúde. Pretende discutir se a organização de uma rede de 

serviços de saúde pode ser suficiente para alterar determinados indicadores 

de saúde. Utiliza os bancos de dados de informaçOes de saúde, serviços 

produzidos e financeiras. A construção de indicadores que possibititem esta 

avaliação está baseada na escolha de indicadores tradicionalmente 

utilizados por recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, 

também decorrente do Pacto da Atenção Básica entre o Ministério da 

Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde. Os resultados 

demonstram que o estabelecimento de uma relação entre o processo de 

municipalização a partir da NOS 96 com conseqüente melhora na 

organização dos serviços e os indicadores de saúde levam a uma impressão 

de permanência ou de inalteração dos sistemas de saúde municipais, 

embora possam ser percebidas algumas mudanças próprias ou ensejadas 

de forma normativa pela própria norma tais como: a gerência de unidades 

básicas pelos municípios, a gestão de contratos com serviços privados de 

apoio diagnóstico e terapêutico , a criação de instrumentos de gestão e 

outras providências na dimensão no modelo de atenção que o Ministério da 

Saúde vem estimulando como controle, avaliação e regulação. 

PALAVRASaCHAVE: Organização de serviços. Indicadores de saúde. 

Estrutura. Processo. Resultado 



SUMMARY 

The research compares the health daty organization after the 

municipalization process and its influence on the health data; it analized the 

municipal districts of Cariacica and Vila Velha, located in the brasilian State, 

Espírito Santo. It observed how these daties are organized and the progress 

of the health data, it wil allow affirming if the municipalization of it has same 

influence on the health data. It intends to discass if the foudation of a health 

network can be enough to change specific health data. It uses health data , 

done services and financiai information. This avaliation follows the traditional 

pattern by the World Health Organization, according to the agreement ma de 

among the Health Ministry, State Secretariats and Municipal Secretariats. 

The research denoats that keeping relations among the municipalization 

processe, according to the NOB 96 and the service better organized and the 

halth data, leads to a unnaltered municipal helath system. Same exchanged 

are able to be noticed even so, or suggested according to the law. For 

example municipal distric and private contract, the creation of same 

administration instruments, and other activities stimulated by the Health 

Ministry. 

KEY WORDS - Health daty organization. Health data. Structure. Processe. 

Result. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reforma sanitária brasileira teve como marco principal a VIII Conferência 

Nacional de Saúde ocorrida em 1986, ocasiao em que foram estabelecidos 

os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, posteriormente 

incorporados à Constituição de 1988. Dentre estas diretrizes, a 

descentralização das ações e serviços de saúde se constituem como o 

objetivo final para a construção do Sistema Único de Saúde 1. 

Para BODSTEIN (2002), este processo teve como base o movimento de 

reforma sanitária brasileira que foi articulado pelas forças sociais contrárias 

ao formato do sistema de saúde existente, que não atendia às necessidades 

da população. Confirma-se então o processo iniciado na década de setenta 

que estabelece para os municípios a principal responsabilidade em relação à 

definição das políticas de gestão e operacionalização das ações e serviços 

de saúde. A partir dessa prerrogativa, as prefeituras municipais passaram a 

organizar seus serviços e ações de saúde, com objetivo de atender as 

necessidades de suas populações. 

1 Anais da VIII CONFERt:.NCIA NACIONAL DE SAÚDE 1986. 
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Essa organização dos serviços geralmente sofreu influência das orientações 

verticais emanadas do Ministério da Saúde, com forte viés nos mecanismos 

de financiamento e pela influência dos modelos de saúde vigentes no país. 

Acerca dos modelos de saúde, podemos identificar dois tipos que ao longo 

da história foram predominantes e ainda exercem forte influência na 

organização dos serviços de saúde e no modo de aplicar soluções para 

diferentes problemas: sanitarismo campanhista e do assistencialismo 

médico. Eles foram construídos de forma completamente distintas, em certos 

momentos antagônicos, que representam de maneira muito clara como 

ocorreu no Brasil a construção de modelos assistenciais que se basearam 

em condicionantes econômico-sociais e culturais. (BARBOSA et ai, 1998). 

O sanitarismo campanhista teve suas raízes na saúde pública tradicional 

que se desenvolveu a partir do início do século XX. Seu objetivo principal 

sempre foi o combate às grandes endemias. Uma de suas características 

implicava na oferta de serviços e ações de maneira compulsória. Sua ação 

se dava sobre o ambiente, indivíduos, vetores, buscando a qualquer custo 

interromper a transmissão das doenças na coletividade. A questão da 

coletividade viria a ser a maior dificuldade desse modelo, já que minimizava 

o cuidado individual com as pessoas. 
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Segundo BARBOSA et ai (1998) esse modelo se deu pela necessidade de 

saneamento dos espaços físicos e "econômicos" para circulação de produtos 

agrícolas, já que a base da economia do país estava centrada na agro

exportação. Era necessário então, para escoar e exportar sua produção, 

eliminar as doenças que impediam esse fluxo. Ele foi formulado e praticado 

através da Chamada reforma sanitária de OswaldO Cruz, e até hOje influencia 

as estratégias de controle de endemias. É a partir dessa lógica assistencial 

que se materializa historicamente em nosso país a chamada saúde pública. 

O Ministério da Saúde e mesmo as Secretarias de Saúde, tanto estaduais 

quanto municipais, sofreram forte influência na constituição de sua rede de 

serviços por parte do modelo campanhista. 

O segundo modelo, o médico-assistencialista teve sua origem no processo 

de urbanização e industrialização aceleradas que ocorreu no Brasil a partir 

das décadas de 1920 e 1930. A urbanização, com grandes concentrações 

populacionais, acarretou uma necessidade de assistência médica individual 

para manutenção da saúde física voltada para a força de trabalho. 

Desenvolvido a partir do sistema previdenciário, Caixa de Aposentadoria e 

Pensões (CAP's), Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAP's), depois 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), estava voltado nesta 

época para atender aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho e 

seus familiares. O INAMPS destinava-se ao atendimento à saúde, tendo 

sido desmembrado do INPS para este fim, no ano de 1977. 
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Estruturou-se para um atendimento de demanda espontânea na qual os 

próprios trabalhadores, através da sua percepção, definiam suas 

necessidades. Não estava baseado na epidemiologia para definir suas 

ações. Esse modelo foi incrementado e alimentado pelo sistema industrial, 

que necessitava de trabalhadores em condições de produzir. 

Com a crescente expansão industrial e com a grande concentração 

populacional nas cidades, formando as grandes metrópoles, o modelo 

médico-assistencialista se expandiu, envolvendo cada vez mais recursos, e 

consolidando um poderoso sistema de atendimento individual, que foi se 

tornando cada vez mais abrangente, complexo, caro e dominante em 

relação ao modelo Campanhista (CORDEIRO, 1991). 

A organização do Sistema de Saúde no Brasil caracterizou-se por essa 

dicotomia, dividido entre as atividades preventivas, denominadas, de saúde 

pública e aquelas atividades curativas, baseadas no enfoque individual, 

denominadas de atenção à saúde. Essa situação se refletiu na divisão das 

atribuições das instituições responsáveis pelos cuidados de saúde do País. 
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De um lado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde Estaduais e 

Municipais se responsabilizavam pelas ações de prevenção e promoção, 

além de cuidados básicos que demandavam baixa complexidade e 

tecnologia simples na sua aplicação (CAMPOS, 1994), ainda que os 

municípios, principalmente de grande porte tinham como uma das principais 

responsabilidades a criação de serviços de urgência e emergência. 

Por outro lado, o sistema previdenciário que, desde a sua criação até as 

últimas reformas, se responsabilizou pelas ações de saúde curativas, ou 

seja, consultas, exames, hospitalizações, cirurgias, etc. 

A unificação dos Institutos de Previdência, incluídos os setores de 

assistência médica, permitiu consolidar na década de 70, uma hegemonia do 

modelo médico-hospitalar privatista. Nessa década, com financiamentos 

públicos, expande-se espetacularmente uma rede privada dependente da 

previdência, uma vez que a sua maior parte é contratada pelo INAMPS. 

Nessa década, a assistência previdenciária incorpora gradativamente novas 

populações. O modelo médico-assistencial consolida sua hegemonia, uma 

vez que não é mais restrito a contribuintes previdenciários, na forma dos 

institutos do passado (BARBOSA et ai, 1998). 
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Cordeiro (1991), aponta que a crise do setor de saúde, principalmente 

financeira, no final da década de 70 e por toda a década de 80, influencia no 

estabelecimento de uma nova agenda para a saúde. Buscando a 

racionalidade dos gastos públicos, o governo federal cria o Conselho 

Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP) que 

estabelece metas e parâmetros de cobertura assistencial e cria níveis de 

assistência à saúde. Além disso, este plano tem como mérito reunir os 

Ministérios da Saúde, Previdência Social e da Educação. 

Visando a superação desses modelos, desenvolveram-se diversas críticas e 

foram elaboradas várias propostas de reforma do sistema de saúde, a partir 

dos anos 70 e, sobretudo ao longo dos anos 80. Essas propostas 

concretizaram-se finalmente, no Sistema Único de Saúde (SUS), que 

apontou para a superação do modelo assistencial vigente. De um modelo 

dicotômico, que privilegiava a assistência médica individual, passou-se para 

uma nova forma, agora baseada na integralidade da atenção à saúde. De 

acordo com ALMEIDA & WESTPHAL (2001), em alguns momentos esses 

processos foram relevantes; ele destaca a política das Ações Integradas de 

Saúde (AIS) e posteriormente do Sistema Unificado Descentralizado de 

Saúde (SUDS), precursor do SUS, e instituído na Constituição de 1988. 
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As pesquisas de MENDES (2001 ), mostram que o modelo médico

hoSpitalar-curativo é plenamente herdado e super desenvolvido pela atençao 

supletiva. No Sistema Único de Saúde (SUS), podemos identificar disputas 

entre os modelos Sanitarista e Assistencialista Médico. A unificação dos 

sistemas previdenciário e da saúde pública, consagrado na Constituição de 

88 e na Lei 8080/90, colocou ambos debaixo das mesmas instituições -

Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde. Há mesmo, no âmbito do SUS, 

novos modelos de atenção, decorrentes da superação de ambos os modelos 

e mais próximos do paradigma sanitário. Já no setor privado, o modelo 

adotado está quase que de maneira uniforme centrado no modelo médico 

privatista, baseado na clínica, com utilização praticamente nula da 

epidemiologia. 

CAMPOS (1994), analisa que em função desse conflito de paradigmas, o 

mecanismo de financiamento das ações e serviços de saúde também se dá 

de forma dicotomizada, concorrente e às vezes distante das reais 

necessidades do povo brasileiro. Uma parte dos recursos financia as ações 

e serviços sob uma pretensa lógica de organização de demanda em função 

do perfil epidemiológico de determinado território. Outra parcela do 

financiamento se dá sob a lógica da demanda espontânea, privilegiando as 

ações de alta complexidade, nas quais os fatores determinantes estão muito 

mais centrados na expansão tecnológica e de serviços privados do que nas 

necessidades. 
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Esses determinantes estabeleceram a lógica da organização dos serviços de 

saúde no Brasil, inclusive após o advento do SUS. Assim, implantou-se uma 

rede de serviços de saúde que na sua base contém unidades genericamente 

denominadas de básicas, que possuem um baixo poder de resolutividade e 

na sua grande maioria encontram-se distantes das reais necessidades da 

clientela que a cerca. Normalmente não existe uma delimitação clara da sua 

área de abrangência. 

Essa rede básica está incumbida de realizar as ações de saúde coletiva 

desenvolvidas habitualmente através dos programas de saúde implantados 

por definição vertical do Ministério da Saúde. Na outra ponta estão os 

hospitais, detentores de um maior grau de resolução dos problemas de 

saúde. Esta condição transforma essas unidades hospitalares no centro do 

sistema de saúde, local onde a população encontra solução para seus 

pretensos problemas de saúde. Conforme CAMPOS (1994), temos assim, o 

retrato da organização dos serviços de saúde: uma rede de baixa resolução, 

distante das necessidades do povo e outra rede, de alta complexidade, 

também distante do próprio povo. Refere-se o autor ao modelo de atenção 

hospitalocêntrico vigente. 

No processo de implantação do SUS, a rede de Unidades de Saúde, além 

de várias ações e serviços, foi gradualmente sendo assumida pelas 

Secretarias de Saúde dos municípios, que passaram a ter competência e 

responsabilidade para geri-los. 
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Essa competência e responsabilidade foram conferidas formalmente pelas 

Normas Operacionais Básicas editadas pelo Ministério da Saúde, com a 

aprovação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que entre outros 

objetivos, procuravam avançar no processo de descentralização com a 

municipalização da saúde. 

A NOB 93 estabeleceu três níveis de gestão a serem assumidos pelos 

municípios, dependendo da sua capacidade técnica e operacional e decisão 

do gestor, a saber: incipiente, parcial e semi-plena. 

Pela NOB 96, uma vez cumpridos alguns requisitos, era facultado ao 

município à adesão em uma das duas formas de gestão, ou seja, a Plena 

em Atenção Básica (PAB) ou a Plena do Sistema de Saúde. 

A partir de meados de 1998 houve um intenso movimento no sentido da 

adesão dos municípios a NOB/96, com um aumento das responsabilidades, 

competências e prerrogativas do município na gestão do sistema de saúde 

municipal e principalmente da gerência e responsabilidade pela Atenção 

Básica de Saúde de seus munícipes no âmbito dos respectivos territórios. 

Em especial no Estado do Espírito Santo, estimulado pela Lei n° 5344/1996, 

houve uma significativa adesão dos municípios a NOB/96, sendo que dos 77 

municípios existentes, 69 o fizeram em algumas das formas de gestão, 

constituindo-se no Estado de maior percentual de adesão, em relação aos 

demais estados da Federação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um dos princípios fundamentais que regem a construção do SUS é o da 

descentralização; sendo que a década de 90 foi destacadamente marcada 

como a da municipalização. A partir de 1998 este processo se cristalizou 

sendo este ano uma marca de referência significativa para a 

descentralização. Pelo processo de descentralização no setor saúde 

compreende-se a assunção por parte dos municípios da gerência e gestão 

dos serviços e ações de saúde 

Avaliar o processo de descentralização tem o sentido de verificar as 

mudanças que ocorreram no sistema de serviços de saúde municipal no 

âmbito de sua estrutura, processo e resultados. 

Nessa perspectiva, a avaliação normativa é definida como ''[. ... ] a atividade 

que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando 

os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou os 

bens produzidos (processo), e os resultados obtidos, com critérios e normas" 

(CONTANDRIOPOULOS et aI., 1997, p.34); e a pesquisa avaliativa 

conceituada conforme o: 
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( .... } procedimento que consiSte em fazer um julgamento ex-postde 

uma intervenção usando métodos científicos. Mais precisamente, 

trata-se de analisar a pertinênCia; os fundamentos teOticoS-, a 

produtividade, os efeitos e o rendimento de uma intervenção, 

assim como as relaçOes exiStentes entre a intervençAo e contexto 

no qual ela se situa [ .... ] (CONTANDRIOPOULOS et ai., 1997, 

p.37). 

Para DONABEDIAN (1980), o processo de avaliação deve estar baseado 

numa concepção sistêmica cujos componentes são: Estrutura, Processo e 

Resultado. 

a) Estrutura - Para efeito de melhor compreensão e clareza no diálogo, no 

âmbito deste trabalho, está se considerando como a estrutura o sistema de 

saúde, sua organização e as relações organizacionais existentes entre os 

componentes do sistema. São considerados como componentes 

substantivos ao sistema: 

I. As instâncias executivas ou operativas de apoio e de 

atendimento fim (Atendimento ao Usuário). E nesta 

dimensão realçam: 

11. A Rede de Serviços de Saúde (Unidades Básicas - Leitos 

Hospitalares - Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, 

entre outros); 
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111. O quadro de recursos humanos e sua capacitação e 

qualificação; 

IV. Os recursos financeiros utilizados para as despesas de 

investimento e custeio. 

b) Processo - Essa categoria analisa as mudanças ocorridas na dimensão 

da gestão do sistema, em termos de instâncias gerenciais do organograma 

da Secretaria Municipal de Saúde; outras que apresentem interfaces no 

processo de gestão do sistema e as relações existentes entre estas 

instâncias, quer sejam de linha, de mando ou de subordinação. 

Também em relação ao processo, há que se verificar o que existe em 

termos de "instrumentos" ou "ferramentas", que de forma sistemática ou 

pontual permita, apóie ou aprimore o processo de gestão do sistema e 

gerências das unidades próprias do sistema municipal. 

Para DONABEDIAN (1980) há que se analisar também as mudanças 

ocorridas em termos de processo no âmbito da operação do sistema e do 

Modelo de Atenção. Verificar que práticas sanitárias foram incorporadas, 

implementados ou suprimidos aos programas ou atividades (na Promoção, 

Prevenção, Recuperação e Reabilitação). Também sinaliza para referências 

e contra referências que foram estabelecidas ou suprimidas, assim como, os 

sistemas reguladores existentes e outros processos que forem tratados. 
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c) Resultados - No que concerne aos resultados, a análise comparativa será 

feita através de alguns indicadores. 

De acordo com DONABEDIAN (1980), os indicadores são medidas que 

contêm informações relevantes de itens específicos, do estado de saúde de 

determinada população e também do desempenho de determinado sistema 

de saúde. Analisados de forma mais ampla irão permitir que se conheça o 

estado sanitário de uma população e servir para a vigilância das condições 

de saúde. Podem variar desde a simples contagem direta de casos de 

determinada doença, até o cálculo de proporçOes, razoes, taxas ou índices 

mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer (ORGANIZAÇÃO 

PAN AMERICANA DE SAÚDE - 2002). 
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ROUQUAYROL (1988), levanta dados sobre a eficiência e eficácia dos 

sistemas de saúde em termos dos resultados aferidos através de 

indicadores, alguns já tradicionais no setor e outros introduzidos mais 

recentemente. A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1952, 

convocou um grupo de trabalho para estudar métodos satisfatórios para 

avaliar e medir o nível de vida das coletividades humanas. Como seria 

impossível a utilização de apenas um indicador, o grupo sugeriu que, além 

da saúde, na qual eram incluídas as condições demográficas, outros 

componentes deveriam ser avaliados, entre eles: alimentação e nutrição, 

educação, condições e mercado de trabalho, consumo e economias gerais, 

transporte, habitação incluindo saneamento, vestuário, recreação, segurança 

e liberdade humana. 

Esse autor verifica que a saúde passa então a ser o componente mais 

importante para medir e avaliar o nível de vida. Entretanto, por mais 

contraditório que possa parecer, os óbitos passaram a se constituir, através 

da sua quantificação, nos indicadores mais utilizados nessa mensuração. 

Isto em função da dificuldade de quantificar os eventos ocorridos com os 

vivos. 
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A própria Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1957, através do 

Informe Técnico 137, recomendou a utilização de indicadores baseados em 

óbitos, como mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade por doenças 

transmissíveis, índice de Swaroop & Uemura, esperança de vida e curva de 

mortalidade proporcional. Assim, dentre os indicadores mais tradicionais, 

são estes os mais utilizados para aferir os níveis de saúde da população. 

Para TANAKA (2001), a ação de saúde é um fenômeno muito complexo, 

sendo muito difícil à escolha de um único indicador para aprofundar o 

conhecimento sobre o problema. Entretanto, selecionar um número muito 

grande de variáveis também se constituirá numa dificuldade operacional. A 

qualidade de determinado indicador depende da freqüência de casos, 

tamanho da população em risco e do registro, coleta, transmissão dos 

dados. O indicador será tanto melhor quanto maior for a sua validade, 

confiabilidade, sensibilidade e especificidade. 

Outros aspectos que devem ser observados para um indicador são 

mensurabilidade, relevância, custo-efetividade, integridade e a consistência 

interna (OPAS - 2002). O Ministério da Saúde, em conjunto com a 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), estabeleceu os seguintes 

conjuntos de indicadores de saúde: 

~ Demográficos 
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~ Sócio-econômicos 

~ Mortalidade 

~ Morbidade e fatores de risco 

~ Indicadores de recursos 

~ Indicadores de cobertura 

No ano de 1999 o Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de estruturar 

uma rede de atenção básica à saúde, estabeleceu o Pacto da Atenção 

Básica em conjunto com Estados e Municípios. A atenção básica se constitui 

como eixo orientador na organização de um novo modelo de atenção à 

saúde, segundo estabelecido na Norma Operacional Básica (NOB) de 1996. 

A NOB 96 pressupõe por parte dos gestores Estaduais e Municipais a opção 

de uma modalidade de gestão. Ou a responsabilidade pela atenção básica 

ou pela atenção integral de sua população, respeitada as competências de 

cada esfera de governo. 
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o Manual para Organização da Atenção Básica (1999), estabelece o pacto 

da atenção básica, de livre adesão por parte dos Municípios e pressupõe a 

assinatura de um termo de compromissos, nos quais se comprometem a 

cumprir metas estabelecidas em conjunto, e em cada Estado a partir de 

indicadores de saúde previamente estabelecidos. Em 1999, eram 17 e no 

ano de 2002 um total de 44. 

Estes indicadores além de incluir aqueles tradicionais, que se utilizam o 

número de óbitos, relaciona-se a eventos que ocorrem com a população 

ainda em vida, como: concentração de consultas e internação em 

determinados agravos, imunização, abandono de tratamento e percentual de 

curados em determinadas patologias, aspectos relacionados à saúde bucal, 

desnutrição, percentual de famílias de determinada área geográfica com 

programa de saúde da família, cobertura de visitas domiciliares, entre outros. 

Assim, optou-se por estudar toda esta questão de forma comparada em 

relação ao tempo (1998), antes e depois, e em relação ao lugar. 

Para tanto, foram escolhidos 2 (dois) municípios da Região Metropolitana 

que têm populações assemelhadas e fizeram adesão a NOB/96 ao mesmo 

tempo e da mesma forma (Gestão Plena da Atenção Básica). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar o processo de municipalização ocorrido nos municípios de Cariacica 

e Vila Velha, tendo como referência à adesão a Norma Operacional Básica 

(NOB) de 1996 do Ministério da Saúde. 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar as alterações ocorridas na estrutura, processo de trabalho e 

indicadores do sistema de saúde do Município de Cariacica, após a 

municipalização, nos termos da Norma Operacional Básica de 1996 

do Ministério da Saúde. 

b) Analisar as alterações ocorridas na estrutura, processo de trabalho e 

indicadores do sistema de saúde do Município de Vila Velha, após a 

municipalização nos termos da Norma Operacional Básica de 1996 do 

Ministério da Saúde. 
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4 UNIVERSO DO ESTUDO 

4.1 Caracterização do Espírito Santo 

a) Histórica e Geográfica 

Quando Vasco Fernandes Coutinho chegou ao Espírito Santo como 

Donatário, no ano de 1535, era domingo de Espírito Santo, razão pela qual a 

Capitania recebeu este nome. Implantou uma estrutura econômica baseada 

na produção e comercialização de cana de açúcar. A capitania foi alvo de 

vários conflitos tanto com nativos, quanto com invasores (franceses, 

holandeses e ingleses). 

A partir de 1823, o Estado passa a receber levas de migrantes europeus, 

impulsionando o setor agrícola. Vem desse período a denominação 

"capixaba" da língua Tupi, que quer dizer terra boa para o cultivo. Durante a 

Segunda guerra mundial, o Porto de Vitória se transforma no segundo em 

exportação no Brasil. Em 1983, é inaugurada a Companhia Siderúrgica de 

Tubarão que impulsiona definitivamente a economia capixaba. 



31 

o Estado do Espírito Santo está localizado na Região Sudeste. limita-se ao 

Norte com o Estado da Bahia, a leste com o Oceano Atlântico, ao Sul com o 

Estado do Rio de Janeiro e a Oeste com o Estado de Minas Gerais. O relevo 

é composto de 40% de baixadas, na faixa litorânea e montanhas no interior. 

A vegetação predominante é composta de florestas tropicais e litorâneas. 

Seus rios principais são: Doce, São Mateus, Itapemirim, Itaúnas e Jucú. 

O Estado dispõe de uma área de 45.733 Km2 distribuída por 78 municípios. 

Em relação à organização territorial, está divido administrativamente em 

quatro Macrorregiões e doze Microrregiões. 

b) Indicadores Sócio-Econômicos 

Até 1950, 80% dos empregos e 27,1 % da renda do setor agrícola eram 

provenientes da cafeicultura. Na década de 60, devido à crise cafeeira e 

implantação de indústrias na Grande Vitória, ocorreu um grande fluxo 

migratório, o que elevou a população desta região (11,6% da população do 

Estado em 1950), passando a 45,68% em 1999. 
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Na década de 70, registrou-se um grande desenvolvimento econômico na 

região da Grande Vitória. Além das atividades portuárias, o Estado foi 

beneficiado com a implantação dos chamados "Grandes Projetos" 

industriais, voltados para o mercado externo. Isso contribuiu para o aumento 

das taxas de crescimento econômico e populacional registradas no período. 

Esta situação provocada pela migração, com êxodo rural, criou grandes 

bolsões de pobreza na Grande Vitória e nas maiores cidades do Estado, 

resultando na queda da qualidade de vida. 

o Espírito Santo, atualmente, destaca-se internacionalmente com suas 

empresas ligadas aos setores metalúrgicos, têxteis e de extração mineral e 

vegetal. Abriga o maior complexo de pelotização de minério do mundo, 

pertencente à Companhia Vale do Rio Doce; é produtor de aço, destacando

se a siderúrgica de Cariacica e o primeiro produtor e exportador mundial de 

celulose branqueada de fibra curta; utilizando as plantações de eucalipto à 

beira-mar além de ser um dos maiores produtores nacionais de chocolate. 

A maior parte das indústrias se concentra na Região Metropolitana. Na 

Grande Vitória localizam-se as indústrias siderúrgicas: Companhia Ferro e 

Aço de Vitória, usina de pelotização de minério de ferro da Companhia Vale 

do Rio Doce; madeireira, têxtil, de louças, de café solúvel, de chocolates e 

frigorífica. No Vale do Rio Itapemirim, desenvolvem-se indústrias de cimento, 

de açúcar e álcool e de conservas de frutas. Vitória é importante porto de 

exportação de minério de ferro. 
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o município de Guarapari destaca-se como um importante centro de 

extração de areia monazítica. Em São Mateus, além da extração de sal 

gema, possui reservas petrolíferas na plataforma continental. Unhares tem 

um importante Parque Industrial e área de agropecuária moderna. Colatina 

é um referencial importante, com os seus pólos de confecção e de 

intermediação de café, e Cachoeiro de Itapemirim, pólo estadual de extração 

e beneficiamento de minerais, principalmente mármore e granito, completam 

a estrutura industrial do Estado. 

Os principais produtos da agricultura capixaba são: café, principal fonte de 

receita, arroz, cacau, cana-de-açúcar, feijão, milho, mandioca, laranja e 

banana além das frutas próprias de clima temperado, como: uva, pêssego, 

morango, ameixa e nêspera. Na pecuária, gado de corte no norte do Estado 

e leiteiro no sul (1,8 milhões) e aves. 

Possuí uma das maiores redes de portos do país, composta do cais 

comercial de Vitória e Vila Velha, Porto de Tubarão, Porto de Ubú e de 

Aracruz. É interligado a Belo Horizonte através da Estrada de Ferro Vitória

Minas considerada uma das mais eficientes do mundo. Suas principais 

rodovias são as Br 101 (norte-sul) e 262 (leste-oeste). 
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Na Tabela 1 estão apresentados alguns indicadores sociais do Espírito 

Santo, nos quais pode-se observar a melhora dos mesmos se 

considerarmos a situação no ano de 1991 e 2000. A proporção de habitantes 

com abastecimento de água através de rede geral passou de 71,1 % para 

79,3% da população capixaba. Isto representa um crescimento de 11, 5% no 

período. 

Com relação à proporção de moradores com instalação sanitária através de 

rede de esgoto ou pluvial ocorreu uma variação no período de 40,8% para 

54,6% o que significa 33,8% de crescimento. Para a coleta de lixo, este 

crescimento foi de 43,5% já que em 2001 a população coberta com este tipo 

e serviço representava 52,8% do total e em 2000 chegava a 75,8%. Quanto 

à proporção de residentes com 15 anos e mais alfabetizados chegavam em 

2002 a um total de 88,87%. Esta informação não está disponível para o ano 

de 1991. 
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Tabela 1 - Alguns indicadores sociais do estado do Espírito Santo 

Indicador 1991 2000 

Proporção de moradores com abastecimento de água através de 71,1 79,3 

rede geral 

Proporção de moradores com instalação sanitária através de rede 40,8 54,6 

de esgoto ou pluvial 

Proporção de moradores com destino de lixo através de coleta 52,8 75,8 

Proporção de residentes com 15 anos e mais alfabetizados 88,87 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 1991 e 2000. 

c) Indicadores Demográficos 

A população do Espírito Santo cresceu, no período analisado, um percentual 

de 14,24% o que representa uma média anual de 2,37%. Sua estrutura 

populacional é típica de um processo demográfico que evoluiu do período de 

1996 a 2002 (Tabela 2) para um quadro de baixas taxas de mortalidade e 

natalidade. O percentual de jovens com menos de 15 anos de idade está na 

ordem de 28,71 % do total da população. Ocorre também um aumento da 

população economicamente ativa incluída na faixa etária de 15 a 60 anos 

(63,23%) e dos idosos (acima de 65 anos) que representam 8,06% da 

população. 
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Tabela 2 - População residente por faixa etária - Espírito Santo 

Faixa Etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Menor 1 ano 53.071 54.047 54.862 55.680 56.138 57.214 58.084 

1 a 4 anos 214.513 218.456 221.772 225.089 228.298 232.650 236.130 

5 a 9 anos 291.218 296.568 301.049 305.547 288.531 293.936 298.299 

10 a 14 anos 316.165 321.904 326.742 331.589 316.002 321.887 326.637 

15 a 19 anos 305.535 311.065 315.707 320.375 331.372 337.567 342.553 

20 a 29 anos 495362 504.414 512.031 519.668 558.367 568.956 577.443 

30 a 39 anos 436.535 444.594 451.389 458.185 479.890 489.025 496.348 

40 a 49 anos 301.626 307.068 311.650 316.244 372.732 379.774 385.453 

50 a 59 anos 178.335 181.342 183.866 186.402 215.706 219.600 222.781 

60 a 69 anos 125.001 127.009 128.701 130.390 143.159 145.622 147.675 

70 a 79 anos 59.100 60.013 60.789 61.560 76.715 78.005 79.080 

80 anos e + 23.814 24.173 24.472 24.775 30.322 30.812 31.229 

Idade ign. 2.432 2.474 2.510 2.546 

TOTAL 2.802.7072.853.127 2.895.5402.938.050 3.097.232 3.155.048 3.201.712 

Fonte: IBGE - MS/SE/Datasus, 1996 - 2002. 

d) Aspectos Relacionados à Saúde 

Neste item foram analisados os aspectos ligados aos serviços de saúde 

como número de unidades ambulatoriais e hospitalares. Além disso, os 

recursos humanos que integram a rede pública estadual. Segundo 

Donabedian (1980) estes aspectos são denominados de estrutura. 

Também foram considerados os aspectos relativos à organização e gestão 

dos serviços a que esse autor denominou de processo. Quanto ao que ele 

classifica como resultado (indicadores), foi tratado no capítulo dedicado a 

discussão e resultados. 
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I - Estrutura 

Segundo classificação do Ministério da Saúde, a rede de unidades 

ambulatoriais do SUS-ES é composta de 24,08% de centros de saúde; 

23,79% de postos de saúde (tabela 3). Do total de 1366 unidades 

ambulatoriais 85,79% estão sob gerência municipal; 7,10% do setor privado, 

e o restante 7,11 % divididos entre a Secretaria Estadual de Saúde, 

Instituições de Ensino e Sindicatos. 

Tabela 3 - Número de unidades ambulatoriais por tipo - ES 

Tipo de Unidade 

Posto de Saúde 

Centro de Saúde 

Policlínica 

Ambulatório de Unidade Hospitalar Geral 

Ambulatório de Unidade Hospitalar Especializada 

Unidade Mista 

Pronto Socorro Geral 

Consultório 

CHnica Especializada 

Centro/Núcleo de Atenção Psicossocial 

Centro/Núcleo de Reabilitação 

Outros Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia 

Unido Móvel Terrestre p/ Atend. Médico/Odont. 

Unid.Móvel Terr.Prog.Enfrent.às Emergênc. 

Farmácia para Dispensação de Medicamentos 

Unidade de Saúde da Família 

Unidades de Vigilância Sanitária 

Unidades não Especificadas 

Total 

Unidades 

325 

329 

56 

69 

15 

14 

9 

52 

32 

4 

3 

65 

36 

1 

2 

286 

52 

14 

1.366 
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Fonte: SIAlSUS, 2002. 

A Tabela 4 mostra os dados referentes à rede hospitalar do SUS - ES. 

Compõe-se de 96 hospitais, dos quais 26 são públicos (27,08%), 33 são 

filantrópicos (34,38%), 35 são privados (36,46%) e 2 são Universitários 

(2,08%). Esta categorização é feita pelo Ministério da Saúde, através da 

ficha de cadastramento de cada instituição. 

Tabela 4 - Número de hospitais por natureza do prestador - ES 

Natureza Hospitais 

PÚBLICOS 26 

- Estadual 15 

- Municipal 11 

PRIVADOS 68 

- Contratados 33 

- Filantrópicos 35 

Universitário 2 

- Pesquisa 2 

Total 96 

Fonte: SIH/SUS, 2002. 

o número de profissionais de saúde que atuam no SUS - ES, segundo a 

Pesquisa de Assistência Médica Sanitária do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), de 2002, é de 34.409 trabalhadores (tabela 5). Destes, 

54,71% atuam em hospitais, 42,23 % em ambulatórios e 2,05% em serviços 

de diagnóstico e terapia. 
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Tabela 5 - N° de profissionais de saúde, segundo o grupo de ocupação -

SUS/ES. 

Grupo Número Percentual 

Nível superior 11.112 32,29 

Nível técnico/auxiliar 10.236 29,75 

Nível elementar 4.928 14,32 

Administrativo 8.133 23,64 

Total 34.409 100 

Fonte: IBGE, 2002. 

" - Processo 

o estado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado da Saúde não 

se encontra em nenhum tipo de gestão, segundo a Norma Organizacional da 

Assistência a Saúde (NOAS) 2002, permanecendo na condição de gestor da 

média e alta complexidade das ações e serviços do Sistema Único de 

Saúde. 

Além disso, detém a gerência 05 Centros Regionais de Especialidades 

(CRE) e de 14 hospitais públicos, a grande maioria localizada na região 

metropolitana de Vitória. Ainda sob sua responsabilidade estão o laboratório 

Central de Saúde Pública (LACEN) e o Hemocentro do ES (HEMOES). 
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No tocante ao processo de municipalização, este teve início na década de 

90 com a assinatura de convênio com os municípios para repasse das ações 

de vigilância epidemiológica e sanitária. Já no ano de 1995 foram 

transferidos para os municípios todas as unidades ambulatoriais básicas e 

dois hospitais locais (nos municípios de Pinheiros e Unhares). 

Atualmente, dos 78 municípios capixabas, 35 encontram-se na Gestão Plena 

do Sistema (o município assume a gestão total pela saúde dos sel!S 

habitantes) e 43 na Gestão Plena da Atenção Básica (o município assume 

parte da gestão da saúde dos seus habitantes, cabendo o restante ao 

Estado). Uma das características neste aspecto é que a maioria dos 

municípios em Gestão Plena é considerada de pequeno porte, tanto em 

número de habitantes, quanto em termos de arrecadação financeira. 

Este fato se deveu em grande parte pelo incentivo financeiro introduzido 

através de lei específica pelo Governo Estadual com rateio da parte móvel 

do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os 

municípios que atendiam a diversos itens dentre os quais estavam a 

condição de Gestão Plena e a participação em consórcios. Isto possibilitou 

que nos casos dos municípios de pequeno porte este incentivo 

correspondesse a praticamente o valor que recebia anteriormente de ICMS, 

o que dobrou o aporte de recursos. Assim, estes municípios aderiram 

facilmente à Gestão Plena. 



41 

Diferentemente, os municípios de maior porte e em especial de maior 

arrecadação, não faziam jus a este rateio pelo fato da lei excluir as maiores 

arrecadações. Eles não tiveram interesse em assumir a gestão plena, 

permanecendo na de atenção básica. Nesta situação estão todos os que 

compõem a região metropolitana. 

A partir do advento do SUS, o sistema de saúde do Espírito Santo foi 

organizado de forma descentralizada por nível de hierarquia, com a 

distribuição de responsabilidades pelos gestores de acordo com a inserção 

em cada nível hierárquico (Lei Estadual 3.417 de 1990). 

Assim foram criadas 04 regionais de saúde que se responsabilizavam por 

determinado número de municípios em função da área geográfica 

estabelecida. Como responsabilidade primária, os municípios tinham a 

gerência de unidades ambulatoriais básicas e hospitais locais além dos 

programas de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. 

Ao Estado cabia a gerência de ambulatórios de especialidades, hospitais 

regionais, de especialidades e referência Estadual. Também a gestão de 

subsistemas de alta complexidade. Criou-se assim um sistema de referência 

e contra-referência entre a rede municipal e a rede regional/estadual em cuja 

região o município estava incluído. 
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4.2 Caracterização do Município de Vila Velha 

a) Aspectos Históricos e Geográficos 

No dia 23 de maio de 1535, a caravela Glória lançava âncoras na enseada 

da Prainha, entre os morros da Penha e Inhoá. Faziam parte da tripulação, 

além do donatário da capitania, Vasco Coutinho, cerca de sessenta homens, 

entre fidalgos, nobres, colonos distintos e outros. Era domingo, dia em que a 

fé católica festeja pentecostes, razão pela qual o donatário batizou a 

capitania com o nome de Espírito Santo. 

Quando Vasco Fernandes Coutinho chegou à sua capitania, trinta e cinco 

anos após o seu descobrimento, todo o litoral brasileiro já era conhecido 

pelos principais navegadores europeus, mas não o seu interior. Ansiosos 

para o desembarque naquelas terras que pareciam dar-lhes boas vindas, se 

depararam com uma pequena praia cheia de aborígines. O próprio 

donatário, acostumado a lutas e guerras, se surpreendeu com o alvoroço 

hostil causado pelos índios e os portugueses somente conseguiram 

afugentá-los com o uso de armas de fogo. 
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A partir de 1550, com a mudança da sede da capitania para a ilha, Vila do 

Espírito Santo passou a se chamar Vila Velha do Espírito Santo e a ilha, Vila 

Nova de Nossa Senhora da Vitória. Durante os tempos de Vasco Coutinho, a 

capitania prosperou, no entanto a falta de recursos era evidente e também 

porque toda e qualquer ajuda deveria ser direcionada à capital, tão pobre 

quanto Vila Velha, passando cerca de trezentos anos sem que algo de novo 

viesse a contribuir para melhorar a vida na Vila antiga. 

Em 1750, Vila Velha foi elevada a distrito e, posteriormente, município pela 

Constituição estadual de 1890. Entre final do século XIX e começo do século 

XX Vila Velha era uma cidade de vida modesta, composta de poucas casas, 

de ruas bem alinhadas, farta em pescados e privilegiada em atrativos 

naturais. A primeira planta da cidade, datada de 1894, promovia primeiro o 

melhoramento da Prainha, do centro, onde eram desenvolvidas as principais 

atividades de Vila Velha, foram abertas ruas mais largas, casas demolidas, a 

fim de organizar o espaço urbano. 

A ponte construída em estrutura metálica importada da Alemanha durante o 

governo de Florentino Avidos (1924-1928), é considerada um dos primeiros 

fatores de desenvolvimento urbano de Vila Velha e recebeu o nome do 

político e o apelido de "Cinco Pontes" da população. Somente no ano de 

1958, o município foi oficialmente reconhecido como Vila Velha, até então 

denominado Espírito Santo. 
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Até o quinto decênio deste século, a ocupação do município se processou 

em ritmo lento. No entanto, a partir de 1951, quando foi concluída a obra da 

rodovia Carlos Lindemberg, começou o declínio do transporte por bondes, já 

que a população dava preferência aos ônibus. Outros acontecimentos 

contribuíram para o crescimento do município: a construção da Rodovia do 

Sol ao longo do litoral na década de 70; A construção da Ponte Castelo 

Mendonça (3° Ponte), que encurtou consideravelmente a distância entre a 

capital, provocando uma valorização da orla de Vila Velha (Praia da Costa, 

Itapuã e Itaparica); a explosão demográfica que praticamente multiplicou por 

10 a população em menos de 50 anos (24.611 habitantes em 1950, para 

297.052 em 1996). 

Situada na Região Metropolitana da Grande Vitória, possui extensão 

territorial de 211 km2
, com relevo plano em média 4 metros acima do nível 

do mar, possui clima tropical litorâneo. Ao norte limita-se com a capital, 

Vitória, ao sul com Guarapari, a leste com o Oceano Atlântico, a Oeste com 

Cariacica e Viana. Seus distritos são: a Sede, a Barra do Jucú, Ibes, São 

Torquato, Argolas. 

b) Indicadores Sócio-Econômicos 
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Vila Velha é hoje uma cidade progressista e adaptada a todas as 

circunstâncias da universalização dos costumes. As indústrias do mobiliário, 

vestuário, alimentação e da construção civil são os setores que mais se 

destacam na economia de Vila Velha, e é claro, a Cooperativa de Pesca do 

município. É, sobretudo no turismo e nas atividades portuárias que Vila 

Velha tem o seu destaque. 

Na Tabela 6 estão alguns indicadores sociais (anos de 1991 e 2000) do 

município de Vila Velha; os dados revelam que o município já possuía 

indicadores melhores que a média do Estado. A proporção de habitantes 

com abastecimento de água através de rede geral passou de 97,3% para 

98% da população. Isto representa um crescimento de 0,7% no período, no 

entanto, a cobertura com este tipo de serviço esta próxima do total dos 

moradores. 

Com relação à proporção de moradores com instalação sanitária através de 

rede de esgoto ou pluvial ocorreu uma variação negativa no período 

passando de 69,6% para 65,5% o que significa 5,89%. Para a coleta de lixo, 

este crescimento foi de 16,5% já que em 1991 a população coberta com este 

tipo e serviço representava 82,3% do total e em 2000 chegava a 95,9%. 

Quanto à proporção de residentes com 15 anos e mais alfabetizados 

chegavam em 2002 a um total de 94,9%. Esta última informação não está 

disponível para o ano de 1991. 
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Tabela 6 - Alguns indicadores sociais do município de Vila Velha - ES 

Indicador 1991 2000 

Proporção de moradores com abastecimento água 
através de rede geral 
Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária 
através de rede de esgoto ou pluvial 
Proporção de moradores por tipo de destino de lixo 
através de coleta 
Proporção de pessoas residentes alfabetizadas 
com 10 anos ou mais 

Fonte: IB.GE/Censos Demográficos, 1991 e 2000. 

c) Indicadores Demográficos 

97,3 

69,6 

82,3 

98,0 

65,5 

95,9 

94,9 

A população de Vila Velha cresceu no período de 1996 a 2002 um total de 

22%, o que significa uma média anual de 3,6% no período. O grupo da 

população econômica ativa de 15 a 60 anos também expressa um aumento, 

significando em 2002 65,98%. O percentual de jovens com menos de 15 

anos de idade está na ordem de 25,96% do total da população. Os idosos 

acima de 60 anos representam 8,06% da população (tabela 7). 
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Tabela 7 - População Residente por faixa etária em Vila Velha, Espírito 

Santo 

Faixa Etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Menor 1 ano 5.105 5.241 5.356 5.471 5.742 5.904 6.023 

1 a 4 anos 20.419 20.964 21.424 21.884 23.256 23.913 24.393 

5 a 9 anos 27.468 28.201 28.819 29.438 28.888 29.704 30.300 

10 a 14 anos 30.324 31.133 31.815 32.498 31.929 32.832 33.491 

15 a 19 anos 31.112 31.943 32.643 33.343 35.197 36.193 36.917 

20 a 29 anos 53.963 55.404 56.617 57.833 63.014 64.794 66.094 

30 a 39 anos 50.982 52.343 53.489 54.638 57.793 59.426 60.618 

40 a 49 anos 35.557 36.506 37.306 38.107 45.954 47.252 48.201 

50 a 59 anos 20.701 21.254 21.720 22.185 26.296 27.039 27.581 

60 a 69 anos 13.649 14.013 14.320 14.628 16.608 17.077 17.420 

70 a 79 anos 5.816 5.971 6.102 6.233 8.249 8.482 8.652 

80 anos e + 2.218 2.277 2.327 2.377 3.039 3.125 3.188 

Idade ign. 116 119 122 124 

TOTAL 297.430 305.369 312.060 318.759 345.965 355.741 362.878 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas, 1996 - 2002. 

d) Aspectos Relacionados à Saúde 

I - Estrutura 

A rede de unidades ambulatoriais do SUS - Vila Velha é composta de 50,0% 

de postos de saúde; 28,4% de centros de saúde e 20,93 de Unidades de 

Saúde da Família (tabela 8) e integram um total de 74 unidades. Esta 

categorização é do Ministério da Saúde. 



Tabela 8 - Número e proporção de unidades ambulatoriais por tipo Vila 

Velha - ES 

Tipo de Unidade Unidades % 

Posto de Saúde 37 50,0 

Centro de Saúde 21 28,4 

Ambulatório de Unidade Hospitalar Geral 4 5,4 

Ambulatório de Unido E Hospitalar Especializada 1 1,4 

Clínica Especializada 2 2,7 

Centro/Núcleo de Reabilitação 1 1,4 

Outros Serviços Aux. De Diagnose e Terapia 3 4,1 

Unidades de Vigilância Sanitária 1 1,4 

Unidades não Especificadas 4 5,4 

Total 74 100,0 

Fonte: SIAlSUS, 2002. 
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Já a rede hospitalar é composta de 6 hospitais dos quais 03 são públicos e 

03 são filantrópicos conforme se pode observar na tabela 9. 
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Tabela 9 - Número de hospitais por natureza do prestador Vila Velha - ES 

Natureza Hospitais 

PÚBLICOS 3 

- Estadual 2 

- Municipal 1 

PRIVADOS 3 

- Filantrópicos 3 

TOTAL 6 

Fonte: SIH/SUS, 2002. 

11 - Processo 

O município de Vila Velha, através da sua Secretaria Municipal de Saúde 

encontra-se em Gestão Plena da Atenção Básica. Gerencia apenas a sua 

rede de unidades, onde está incluída uma maternidade e detém a gestão de 

programas de saúde, da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. 

O acesso a níveis mais especializados se faz através das centrais de 

consultas, exames e leitos da Secretaria Estadual de Saúde. O sistema de 

urgência e emergência tem como porta de entrada o pronto socorro de 01 

hospital público estadual e de 02 pronto-atendimentos que funcionam 

acoplados a um centro de saúde e à maternidade municipal. 
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4.3 Caracterização do Município de Cariacica 

a) Aspectos Históricos e Geográficos 

Terceiro maior município do Estado tem características distintas. De um lado 

aspectos de uma cidade interiorana, resultado do intenso processo de 

migração ocorrido para esta cidade e de outro um parque industrial e 

comercial, além de uma grande rede de empresas prestadoras de serviço. 

Está localizado na região central do Estado, integra a região Metropolitana 

da Grande Vitória e possui 273 km2
. Cariacica foi elevado à condição de 

Município em 25 de novembro de 1890. 

o Município de Cariacica está localizado a 1,5 km de Vitória, a capital do 

Estado. O relevo é variado, indo desde a baixada litorânea até o relevo 

acidentado do interior, apresentando serras e morros. Destacam-se as 

serras de Pé do Urubu, loreano, Escaldavada, Mochuara e Anil. E os 

morros de Pião, Óleo Santo Antônio e Carrapato. 

Os solos predominantes no Município são os argilosos, profundos e bem 

drenados, com pouca erosão, bastante porosa e com baixa reserva de 

minerais primários. Além desses, os rasos moderadamente drenados, 

sujeitos à erosão e de uso agrícola limitado. O município é recoberto 

principalmente pela floresta Atlântica de planície e encosta. 
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Com o crescimento urbano e a abertura de estradas, a vegetação primitiva 

foi bastante alterada, sendo que o município possui ainda uma área de 

preservação de 2.910 hectares - Reserva Estadual de Duas Bocas. 

o clima é tropical megatérmico e sub-úmido. A precipitação pluviométrica 

anual é de 1200 mm3, com verão chuvoso e inverno pouco seco. As 

estações iniciam-se em Outubro e terminam em Abril, com período de 

excesso hídrico nos meses de Novembro e Dezembro. 

No período de Maio a Setembro, a precipitação pluviométrica é cerca de 

20% a 30% dos totais anuais. De Dezembro a Abril, a temperatura é elevada 

e moderada. 

Os rios mais importantes do município são: o Santa Maria, Bubu, Formate e 

Duas Bocas (com a represa do mesmo nome) e o braço Mangaraí onde se 

situa a Cachoeira Gonoring, que faz limite com o município de Santa 

Leopoldina. 

Quanto aos aspectos de meio ambiente, Cariacica destaca-se por ter uma 

das maiores áreas de preservação ecológica do estado: a Reserva de Duas 

Bocas. A reserva ecológica é um dos últimos remanescentes da Mata 

Atlântica no estado. Estando quase totalmente preservada, atualmente são 

desenvolvidas pesquisas científicas e visitas educativas. Outra área de 

preservação é o Parque Mochuara. Através do Decreto Municipal N.o 
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103/90, a Prefeitura Municipal de Cariacica decretou o "tombamento e a 

intocabilidade da paisagem natural do Monte Mochuara". O monte, com 724 

m altura, é um maciço de granito e seu nome significa na língua Tupi, "Pedra 

ímã". 

b) Indicadores Sócio-Econômicos 

Cariacica tem sua base econômica nas empresas prestadoras de serviços, 

notadamente as de transportes de cargas e passageiros que se instalaram 

atraídas pelas facilidades da isenção fiscal. Conta também com uma grande 

diversificação comercial possuindo o maior centro de comércio aberto do 

Estado, que está situado no bairro de Campo Grande. Seu parque industrial 

está voltado para a metalurgia. 

Na tabela 10 estão alguns indicadores sociais do município de Cariacica, 

comparados os anos de 1991 e 2000. A proporção de habitantes com 

abastecimento de água através de rede geral passou de 89,0% para 95,7% 

da população. Isto representa um crescimento de 7,5% no período. Com 

relação à proporção de moradores com instalação sanitária através de rede 

de esgoto ou pluvial houve crescimento de 29,2% no período passando de 

48,2% para 62,3%. 

Para a coleta de lixo, este crescimento foi expressivo, da ordem de 87,4% já 

que em 2001 a população coberta com este tipo e serviço representava 

apenas 40,6% do total e em 2000 chegava a 76,1%. Quanto à proporção de 
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residentes com 15 anos e mais alfabetizados chegavam em 2002 a um total 

de 91,7%. Esta última informação não está disponível para o ano de 1991. 

Tabela 10 - Alguns indicadores sociais do município de Cariacica - ES 

Indicadores 1991 

Proporção de moradores com de abastecimento de água 
89,0 

através de rede geral 

Proporção de moradores com instalação sanitária 
48;2 

através de rede geral de esgoto ou pluvial 

Proporção de moradores com destino de lixo através de coleta 40,6 

Proporção de moradores com 10 anos e mais alfabetizados 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 1991-2000. 

c) Indicadores Demográficos 

A população de Cariacica cresceu no período de 1996 a 2002 um total de 

11,1%, o que significa uma média anual de 1,8% no período. O grupo da 

população economicamente ativa de 15 a 60 anos também expressa um 

aumento, significando em 2002 63,72%. 

O percentual de jovens com menos de 15 anos de idade está na ordem de 

29,51% do total da população. Os idosos acima de 60 anos representam 

menos de 6,7% da população, bem abaixo da média estadual e mantendo 

2000 

95,7 

62;3 

76,1 

91,7 
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praticamente o mesmo patamar de 1991 quando representavam 6,07% da 

população (tabela 11). 

Tabela 11 - População residente por faixa etária em Cariacica, ES. 

Faixa Etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Menor 1 ano 5.916 6.047 6.157 6.267 6.427 6.539 6.634 

1 a 4 anos 24.316 24.853 25.305 25.758 25.179 25.617 25.992 

5 a 9 anos 31.842 32.545 33.136 33.728 30.962 31.500 31.960 

10 a 14 anos 34.148 34.901 35.536 36.172 33.149 33.726 34.218 

15 a 19 anos 33.378 34.114 34.735 35.356 34.962 35.569 36.091 

20 a 29 anos 55.340 56.561 57.590 58.620 61.003 62.063 62.973 

30 a 39 anos 48.122 49.183 50.078 50.974 51.010 51.896 52.657 

40 a 49 anos 31.999 32.705 33.300 33.896 38.364 39.030 39.602 

50 a 59 anos 17.589 17.977 18.304 18.631 21.305 21.675 21.993 

60 a 69 anos 11.374 11.625 11.837 12.048 12.851 13.074 13.266 

70 a 79 anos 4.978 5.088 5.180 5.273 6.588 6.702 6.800 

80 anos e + 1.954 1.997 2.033 2.070 2.485 2.528 2.565 

Idade ign. 227 232 236 240 

TOTAL 301.183 307.828 313.427 319.033 324.285 329.919 334.751 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas, 1996-2002. 

d) Aspectos Relacionados à Saúde 

I - Estrutura 

A rede de unidades ambulatoriais do SUS no município de Cariacica é 

composta de 63,6 de centros de saúde; 4,5% de postos de saúde (Tabela 

12) e integram um total de 44 unidades. 
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Tabela 12 - Número e proporção de unidades ambulatoriais por tipo 

Cariacica - ES 

Tipo de Unidade Unidades % 

Posto de Saúde 2 4,5 

Centro de Saúde 28 63,6 

Policlínica 1 2,3 

Unidade Mista 2 4,5 

Pronto Socorro Geral 1 2,3 

Consultório 3 6,8 

Centro/Núcleo de Atenção 1 2,3 
Psicossocial 
Outros Serviços Aux.de 2 4,5 
Diag. e Terapia 

Unido de Vigilância Sanitária 1 2,3 

Unidades não Especificadas 3 6,8 

Total 44 100,0 

Fonte: SIAlSUS, 2002. 

Já a rede hospitalar é composta de 03 hospitais dos quais 02 são públicos e 

01 filantrópico conforme se pode observar na tabela 13. 
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Tabela 13 - Número de hospitais por natureza do prestador Cariacica - ES 

Natureza Hospitais 

PÚBLICOS 2 

Estadual 2 

PRIVADOS 1 

Filantrópicos 1 

Total 3 

Fonte: SIH/SUS, 2002. 

11 - Processo 

Cariacica encontra-se em Gestão Plena da Atenção Básica. Gerencia 

apenas a sua rede de unidades, onde estão incluídos 02 pronto

atendimentos. A Secretaria Municipal de saúde executa também a gestão de 

programas de saúde, da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. O 

acesso a níveis mais especializados se faz através das centrais de 

consultas, exames e leitos da Secretaria Estadual de Saúde. 

O sistema de urgência e emergência tem como porta de entrada apenas 02 

pronto-atendimentos que funcionam acoplados a um centro de saúde e à 

maternidade do município, que é filantrópica. Todos os casos que 

necessitam de pronto socorro são encaminhados aos outros municípios da 

região metropolitana. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

5.1 Campo de Investigação 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso realizado nos 

municípios de Cariacica e Vila Velha. Foram analisados todos os dados 

necessários à avaliação da organização de serviços de saúde tomando-se 

como base os documentos norteadores da Política Nacional de Saúde 

referentes à organização de serviços públicos municipais. Os dados foram 

levantados junto à Secretaria Estadual de Saúde e das Secretarias 

Municipais de Saúde de Cariacica e Vila Velha. Foram comparadas as 

mudanças nos indicadores nestes municípios ao longo do período de 1996 

(epidemiológicos), 1988 (operacionais) até o ano de 2002, através da 

formulação de cruzamentos e análise dos mesmos. 

Foram utilizadas informações secundárias do banco de dados de Sistemas 

de Informações de Saúde normalizadas pelo Ministério da Saúde, a saber: 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Notificação de Agravos 

(SINAN), Sistema de Informação sobre Imunização, Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIGAB), Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH). 
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Além disso, foram consultados os sistemas de informações das Prefeituras 

Municipais de Cariacica e Vila Velha e da Secretaria Estadual de Saúde 

referentes a recursos humanos e materiais das unidades de saúde dos 

municípios. 

As informações acerca da organização administrativa e funcional das 

unidades e da Secretarias Municipais de Saúde foram coletadas a partir dos 

arquivos e legislação pertinente. Foi aplicado, também, questionário junto 

aos atuais secretários municipais de saúde e aos que ocuparam esta função 

a partir do ano de 1998 (anexo B). 

Os dados relativos ao financiamento foram obtidos e analisados utilizando

se do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS) e 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFEN). 

5.2 Indicadores Utilizados para Análise dos Resultados 

A questão principal considerada para a escolha dos indicadores recaiu sobre 

a confiabilidade e precisão dos sistemas de informação de saúde que 

originam os dados utilizados. Esta questão está diretamente relacionada ao 

registro, coleta e transmissão dos dados (ORGANIZAÇÃO PAN 

AMERICANA DA SAÚDE, 2002). 
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Por essas razões, dentre os indicadores de saúde foram escolhidos aqueles 

apropriados para o tipo de estudo proposto. Todos foram avaliados através 

de séries históricas dos municípios de Cariacica e Vila Velha e comparados 

aos do Estado do Espírito Santo. 

5.2.1 Indicadores de Mortalidade 

a) Curva de Nelson de Moraes - Expressa o nível de saúde de determinada 

população através da demonstração gráfica do percentual de óbitos por faixa 

etária (menores de 01 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos, 20 a 49 anos e acima de 

50 anos). O tipo de gráfico utilizado e a sua representação se dão em quatro 

tipos distintos - tipo I - nível de saúde muito baixo, tipo 11 - nível de saúde 

baixo, tipo 111 - nível de saúde e tipo IV - nível de saúde elevado, cujo 

desenho se assemelha à letra J. 

b) Taxa de Mortalidade Infantil e seus Componentes - É a medida resultante 

do número de óbitos de menores de um ano de idade por mil nascidos vivos, 

na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Neste estudo, está subdividida em Taxa de Mortalidade Infantil 

Neonatal que corresponde ao número de óbitos de crianças de O a 27 dias 

de vida completos, por mil nascidos vivos e Taxa de Mortalidade Infantil 

Tardia que exprime o número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias de vida 

completos, por mil nascidos vivos. 



60 

c) índice de Swaroop & Uemura - É o percentual de óbitos em maiores de 50 

anos de uma população em determinado espaço geográfico. Quanto mais 

próximo de 100%, melhor o nível de saúde da população. 

d) Taxa de Mortalidade por Grupos de Causas (seis primeiras) - Este 

indicador é resultado do número de óbitos por doenças definidas em Grupos 

de Causas pela Classificação Internacional de Doenças (CID 10), por 100 

mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico 

no ano considerado. 

e) Taxas de Mortalidade decorrente de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus em menores de 60 anos - São calculadas utilizando-se o número de 

óbitos por Diabetes mellitus e Hipertensão Arterial, por 100 mil habitantes 

com menos de sessenta anos de idade, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

5.2.2 Indicadores de Morbidade 

a) Taxa de internações por Diabetes Mellitus - É o número de internações 

por diabetes mellitus de determinada população no ano estudado, por 100 

mil habitantes. 



61 

b) Taxa de internações por Hipertensão Arterial - É o número de internações 

por hipertensão arterial de determinada população no ano estudado, por 100 

mil habitantes. 

c) Taxa de incidência de Tuberculose - É o número de casos novos de 

tuberculose de determinada população no ano estudado, por 100 mil 

habitantes. 

d) Taxa de prevalência de Hanseníase - É o número de casos conhecidos de 

hanseníase de determinada população, no ano estudado, por 100 mil 

habitantes. 

e) Taxa de incidência de sífilis congênita - É o número de casos novos de 

sífilis congênita de determinada população no ano estudado, por 100 mil 

habitantes. 

f) Taxa de internação da população em psiquiatria - É o número de 

internações por transtornos mentais e de comportamento de determinada 

população no ano estudado, por 100 mil habitantes. 

g) Taxa de incidência de raiva animal - É o número de casos novos de raiva 

animal de determinada população no ano estudado, pela população canina 

estimada como existente. 
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5.2.3 Indicadores Operacionais 

a) Parto por município de ocorrência - Percentual de parto de determinada 

população por município de ocorrência no ano estudado. 

b) Partos por cesarianas - Percentual de partos cesáreos em relação ao total 

de determinada população no ano estudado. 

c) Percentual de internação hospitalar - Percentual de internação hospitalar 

de determinada população no ano estudado. 

d) Percentual de evasão de internação hospitalar - Percentual de 

internações hospitalares de determinada população ocorrida em outro 

município, em relação ao total, no ano estudado. 

e) Gasto per capita em saúde - Valores financeiros aplicados em saúde por 

habitante em determinado espaço geográfico, por ano estudado. 

f) Leitos hospitalares por habitante - Número de leitos hospitalares em 

determinado espaço geográfico, no ano estudado, por 1000 habitantes. 

g) Concentração de consultas - Número de consultas médicas por habitante 

de determinado espaço geográfico, no ano estudado. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa pesquisa, focalizou-se a análise dos indicadores de mortalidade, 

morbidade e os operacionais referidos; tendo como base uma série histórica, 

que tem como marco divisório o ano de 1998 para os operacionais e 1996 os 

indicadores epidemiológicos. Foram contemplados os municípios de 

Cariacica e Vila Velha, de forma comparada com o estado do Espírito Santo. 

Ressalta-se que por uma determinante do Ministério da Saúde a adesão dos 

municípios a Norma Operacional Básica de 1996 ocorreu efetivamente em 

1998. Por essa razão, procurou-se organizar os indicadores agrupando-os 

de modo a permitir a abordagem das categorias mencionadas no capítulo 

anterior: Estrutura, Processo e Resultado. 

Para análise dos tópicos Estrutura e Processo entre os dois municípios, 

foram apropriadas as informações relativas ao número de unidades, 

serviços, ações de saúde, recursos humanos e equipamentos existentes. 

Bem como, foram analisadas as categorias de gestão, organização e 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, rede - SUS. 

Na categoria de Resultados, através dos indicadores referidos, foi realizada 

análise comparativa da variação dos mesmos entre os referidos municípios e 

o Estado do Espírito Santo no período estudado. 
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6.1 Estrutura 

A primeira comparação que se permite realizar é do número de unidades de 

saúde existentes nos dois municípios. Para unidades ambulatoriais, o 

município de Vila Velha possui um total de 79 o que equivale a 1 para cada 

4.593 habitantes. Em Cariacica, com 44 unidades ambulatoriais, o número 

de habitantes para cada unidade é de 7.606. A média do Estado é de 1 

unidade para cada 2.343 habitantes. Observa-se aqui uma grande diferença 

entre os municípios e a média do estado. 

Cariacica possui 3,2 vezes menos unidades ambulatoriais em relação a sua 

população do que a média do estado, e 1,6 vez menos que Vila Velha. O 

município de Vila Velha possui 1,9 vez menos em relação à média estadual. 

Esta situação não foi modificada no período estudado em nenhum dos 

municípios. O que ocorreu de fato foi a municipalização da gestão de 

unidades ambulatoriais estaduais que foram agregadas às dos municípios 

existentes e não ampliação física da rede. 

Quanto ao número de hospitais existentes foi observado que Vila Velha 

possuí 6 hospitais o que representa 1 hospital para cada grupo de 60.479 

habitantes. Cariacica possui 03 hospitais, o que representa 01 hospital para 

cada grupo de 111.583 habitantes. Para a média do estado, com 96 

hospitais, encontramos 1 para cada grupo de 33.351 habitantes. 
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Assim como na área ambulatorial o município de Cariacica apresenta, 

novamente, um resultado para hospitais com uma proporção mais baixa que 

Vila Velha e o Estado. A análise demonstra que esta relação é 3,3 vezes 

menor em relação à média do estado, e 1,8 vez em relação à Vila Velha. Por 

sua vez, Vila Velha apresenta um resultado 1,8 vez menor que a média do 

Estado. O número de hospitais se manteve inalterado para o período 

estudado, tanto para os municípios, quanto para o Estado. 

Tanto nas unidades ambulatoriais quanto hospitalares, a relação com o 

número de habitantes não determina por si a resolutividade de uma rede de 

atenção, mas permite inferir que determinada população poderá ter um grau 

de dificuldade maior para acessar tais serviços quanto menor for esta 

relação; principalmente no que diz respeito a sua locomoção, tendo em vista 

a distribuição geográfica das mesmas, em especial no componente do 

atendimento ambulatorial especializado. Desta análise concluí-se que seja 

provável que o município de Cariacica encontra dificuldades para referenciar 

a sua população para serviços especializados e internação hospitalar. 

Em relação aos recursos humanos, no ano de 2002, o município de 

Cariacica possuía na rede SUS 01 funcionário para cada 448,12 habitantes. 

O município de Vila Velha 01 funcionário para cada 294,78 habitantes e a 

média do Espírito Santo é de 01 funcionário para cada grupo de 93,0 

habitantes. 
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Os números de recursos humanos dos municípios são relativos apenas aos 

seus próprios funcionários, enquanto do Espírito Santo considera tanto os 

funcionários próprios quanto aqueles da rede complementar, incluindo toda 

rede de hospitais especializados e de alta complexidade; o que torna esta 

comparação pertinente apenas entre os dois municípios. Pela análise dos 

dados coletados, observa-se que não ocorreu grandes avanços na dimensão 

da gestão de recursos humanos para a rede de atenção básica. 

Quanto ao apoio diagnóstico, tanto o município de Vila Velha quanto o 

município de Cariacica, passaram a ter a gestão e gerência dos exames de 

patologia clínica, radiologia, ultra-sonografia e histopatologia em função da 

adesão a NOB 1996. Todavia cabe à Secretaria de Estado da Saúde a 

gestão e oferta dos demais procedimentos da atenção médica e hospitalar. 

Em síntese, no período analisado observou-se que praticamente não houve 

grandes mudanças elou ampliação das estruturas públicas dos sistemas 

municipais de saúde respectivos. 

6.2 Processo 

Com relação à organização e funcionamento da rede SUS, nos municípios 

de Cariacica e Vila Velha, poQ.emos distinguir através da análise dos 

questionários aplicados aos gestores a implantação (ou não) de: 



67 

> Instrumentos de gestão; 

> Estruturas de controle e avaliação, planejamento e recursos 

humanos; 

> Áreas de vigilância epidemiológica e sanitária; 

> Programas e estratégias de atenção à saúde; 

> Instrumentos de garantia de acesso de usuários. 

a) Instrumentos de gestão - Tanto o município de Cariacica quanto de Vila 

Velha já possuíam anteriormente ou implantaram no período de 1998 a 2002 

os seguintes instrumentos de gestão: Fundo Municipal de Saúde, Plano 

Municipal de Saúde, Relatório de Gestão e Agenda Municipal de Saúde. 

Além disso, participam da Programação e Pactuação Integrada (PPI). 

b) Estruturas de controle e avaliação, planejamento e recursos humanos -

Os dois municípios implantaram áreas de controle, avaliação, auditoria e 

recursos humanos. Não foram organizadas as áreas de planejamento e 

regulação. 
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c) Áreas de vigilância epidemiológica e sanitária - Estas áreas já existiam 

nas duas secretarias municipais em período anterior a 1998. A partir deste 

ano foram mais bem estruturadas com a incorporação de novas ações, 

qualificação da equipe e criação das referências técnicas (designação de um 

profissional como responsável por determinada área). 

d) Programas e estratégias de atenção à saúde - Os dois municípios 

passaram a assumir, no período analisado, a coordenação dos programas 

de atenção à saúde da mulher e da criança, saúde mental, controle de 

hipertensão e diabetes mellitus, controle de hanseníase, de tuberculose, 

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e saúde oral. Em Vila Velha foi 

organizado também o programa SOS mulher. Além disso, os dois municípios 

aderiram a Estratégia de Saúde da Família de forma incipiente no ano de 

2002. Os programas mencionados eram anteriormente gerenciados 

diretamente pela Secretaria de Estado da saúde. 

e) Instrumentos de garantia de acesso para os usuários - Existem estruturas 

formalizadas, nas redes municipais de saúde de Cariacica e Vila Velha, para 

acesso de seus usuários à rede especializada sob a gestão da Secretaria de 

estado da Saúde. Elas ocorrem através das centrais de marcação de 

consultas, de autorização de exames e de leitos. Na marcação de consultas, 

a própria unidade municipal realiza o agendamento. 
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Para os exames, o próprio paciente se encarrega de providenciar a 

autorização e o agendamento do mesmo. No acesso a leitos, a unidade 

(pronto socorro, pronto atendimento ou hospital) providencia a busca de 

vaga e autorização para a internação junto à estrutura da Secretaria 

estadual. A modificação ocorrida no período deve-se a uma maior 

participação por parte dos municípios na gestão do acesso aos serviços de 

referência principalmente nas consultas especializadas. 

6.3 Resultados 

Os resultados do trabalho se traduzem nos indicadores selecionados. Estes 

foram analisados de forma agrupada em mortalidade, morbidade e 

operacionais. A análise foi efetuada considerando a tendência e a 

comparação entre os municípios de Cariacica e Vila Velha e a média do 

estado do Espírito Santo. 

6.3.1 Indicadores de Mortalidade 

a) Curva de Nelson de Moraes - A curva de Nelson de Moraes expressa o 

nível de saúde de determinada população através da demonstração gráfica 

do percentual de óbitos por faixa etária (menores de 01 ano, 1 a 4 anos, 5 a 

19 anos, 20 a 49 anos e acima de 50 anos). 
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A análise dos gráficos (1,2 e 3) dos municípios de Vila Velha e Cariacica e 

do Espírito Santo permite identificar que estes estão classificados no grupo 

IV - nível de saúde elevado. E como a avaliação gráfica permite apenas uma 

visão geral, as tabelas foram utilizadas para uma análise mais detalhada 

deste indicador. 

Na média do Espírito Santo (tabela 14) para o período analisado, a 

proporção em menores de 1 ano diminuiu de 7,44% para 5,01%, na faixa 

etária de 1 a 4 anos de 1,42% para 0,82% e na faixa etária acima de 50 

anos a proporção aumentou de 61,67% para 64,89%, 

Tabela 14 - Percentual de óbitos por faixa etária - Espírito Santo 

Faixa etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Menor de 1 ano 7,44 7,36 6,75 6,05 6,25 5,75 5,01 

01 a 4 anos 1,42 1,38 1,27 1,00 0,97 0,91 0,82 

05 a 19 anos 4,10 4,34 4,67 4,26 4,00 3,91 4,24 

20 a 49 anos 24,64 27,37 26,64 24,77 24,91 24,30 24,97 

50 e mais 61,67 61,01 62,25 63,78 63,87 65,14 64,89 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - Secretaria de Estado 

da Saúde - ES, 1996- 2002. 
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Em Vila Velha (tabela 15) houve redução da proporção nos grupos de 

menores de 1 ano e de 1 a 4 anos passando respectivamente de 6,22% para 

5,28% e de 1,44% para 0,76%. Na faixa etária acima de 50 anos a 

proporção aumentou de 60,37% para 62,46%. 

TABELA 15 - Percentual de óbitos por faixa etária - Vila Velha - Espírito 

Santo 

Faixa etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Menor de 1 ano 6,22 4,71 4,75 6,06 6,6 5,51 5,28 

01 a 4 anos 1,44 1,41 1,07 0,91 0,69 0,56 0,76 

05 a 19 anos 4,41 4,77 5,00 3,81 3,75 3,88 5,07 

20 a 49 anos 26,91 30,09 28,69 28,86 24,38 25,66 26,43 

SOe mais 60,37 58,95 60,29 60,35 64,59 64,39 62,46 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade 
Secr. de Estado da Saúde, E.S. - 1996-2002. 
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No município de Cariacica comparado como o estado e o município de Vila 

Velha, ocorreu a maior redução na proporção de óbitos de menores de 1 ano 

(de 8,02% para 5,63%) e de 1 a 4 anos (de 1,16% para 0,67%), no período 

analisado. Já para o grupo etário acima de 50 anos esta proporção 

permaneceu praticamente inalterada para o período (Tabela 16). 



Tabela 16 - Percentual de óbitos por faixa etária - Cariacica - ES 

F aixa etária 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Menor de 1 ano 8,02 7,70 5,68 6,37 6,25 4,88 

01 a 4 anos 1,16 1,62 0,89 1,11 0,76 0,98 

05 a 19 anos 5,64 6,08 6,52 5,62 5,79 4,99 

20 a 49 anos 28,78 31 ,40 32,84 29,76 31 ,44 30,55 

50 e mais 56,17 53,10 54,02 57,08 55,76 58,60 

Fonte - Sistema de informações de mortalidade 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1996 - 2002. 
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A variação deste indicador tanto no estado como nos municípios parece 

decorrer de uma variação de uma tendência e não resultado de uma ação ou 

políticas específicas. De um modo geral, tanto para o estado como para os 

municípios, no ano de 2002 aproximadamente entre 40 e 44% dos óbitos 

ocorridos aconteceram em pessoas com menos de 50 anos de idade. 

Destaca-se o fato de que para a faixa etária de 20 a 49 anos, a proporção de 

óbitos para Cariacica manteve-se ao longo dessa série histórica a mais 

elevada em relação à Vila Velha e o estado do Espírito Santo; embora o 

número de habitantes nesta faixa etária seja semelhante entre as três áreas. 

b) Mortalidade Infantil - A taxa de mortalidade infantil é a medida resultante 

do número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos 

vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Neste estudo está subdividida em Taxa de Mortalidade Infantil 

Neonatal que corresponde ao número de óbitos de crianças de O a 27 dias 

de vida completos, por mil nascidos vivos e Taxa de Mortalidade Infantil 

Tardia que exprime o número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias de vida 

completos, por mil nascidos vivos. 

A tabela 17 retrata os coeficientes de mortalidade infantil e seus 

componentes nos municípios de Vila Velha e Cariacica e total do Espírito 

Santo no período de 1996 a 2002. Observa-se que no coeficiente de 

mortalidade infantil há uma tendência de queda para o período estudado nas 

três áreas sem, contudo sinalizar alguma correlação com o ano de 1998. 
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A maior redução no período ocorreu em Cariacica com 13,98%, a seguir em 

Vila Velha com 5,61 %. Na média o Espírito Santo reduziu 24,81 % a 

mortalidade infantil no período. Existe diferença de apenas 0,2 por mil 

nascidos vivos entre os dois municípios no ano de 2002 (Vila Velha 

17,97/1000 e Cariacica 17,77/1000), sendo que o Estado possuía uma 

média de 15,88 por mil nascidos vivos. 

Tabela 17 - Coeficientes de mortalidade infantil neonatal, mortalidade infantil 

tardia e coeficiente de mortalidade infantil (CMI) nos municípios de 

Cariacica, Vila Velha e total do Espírito Santo. 

Neonatal Tardia CMI 
Ano 

E. S. v. v. Cariac. E. S. V.v. Cariac. E. S. V.V. Cariac. 

1996 12,54 13,02 12,68 8,57 6,02 7,98 21,12 19,04 20,66 

1997 12,09 8,55 10,91 6,42 3,66 8,14 18,78 12,21 19,05 

1998 12,57 10,28 10,41 7,35 4,21 5,21 20,16 14,49 16,62 

1999 11,06 10,89 11,06 6,07 6,69 5,33 17,13 17,58 16,39 

2000 12,26 14,16 12,03 6,36 6,18 6,24 18,62 20,35 18,27 

2001 11,4 13,96 8,49 6,33 4,65 5,15 17,74 18,27 13,64 

2002 11,51 14,34 12,22 4,37 3,63 5,54 15,88 17,97 17,77 

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC 
Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996-2002. 
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Para o componente de mortalidade infantil neonatal, os municípios 

apresentam uma diferença de 2,12/1000 no ano de 2002 (Cariacica 

12,22/1000 e Vila Velha 14,34/1000) e o Espírito Santo com 11,51/1000. No 

período estudado, Cariacica apresentou redução de 3,62% neste 

componente da mortalidade infantil, Vila Velha aumento de 10,13% e a 

média do Espírito Santo foi de 8,21 %. 

Chama a atenção também que para este componente, e tendo como 

referência o ano de 1998, os valores nas três áreas geográficas 

praticamente não se alteraram ou até mesmo ocorreu aumento como em 

Vila Velha e Cariacica e como pouca variabilidade para menos para o estado 

do Espírito Santo. 

No componente de mortalidade infantil tardia no ano de 2002, a diferença 

entre Vila Velha (3,63/1000) e Cariacica (5,54/1000) é da ordem de 

1,91/1000. A taxa para o Espírito Santo neste mesmo ano é de 5.54/1000. A 

maior redução no período ocorreu em Vila Velha com 39,70%, seguida de 

Cariacica com 30,57%. A redução no Espírito Santo foi de 49,00%. Neste 

componente como pode ser percebido, a velocidade da diminuição dos 

valores foi maior e diferente do componente neonatal. 
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Assim, tendo em vista a influência do componente neonatal, estes resultados 

demonstram que para o alcance de uma maior redução da mortalidade 

infantil nessas áreas geográficas, os esforços técnico-políticos deverão ser 

dirigidos para uma maior cobertura e qualificação do pré-natal bem como 

para a assistência ao parto e puerpério. 

Algumas alterações bruscas de aumento e diminuição nas taxas como no 

ano de 1997 (tabela 17) merecem uma análise mais aprofundada o que não 

é objeto do presente estudo. Assim como merecem ser desenvolvidos outros 

estudos visando a identificação das principais causas de morte nestes 

componentes com a finalidade de subsidiar e instrumentalizar políticas, 

mesmo que pontuais, que tenham impacto favorável na redução do 

indicador. 

Os gráficos 4, 5 e 6 representam as taxas de mortalidade infantil neonatal, 

taxa de mortalidade infantil tardia e coeficiente de mortalidade infantil de 

Cariacica, Vila Velha e Espírito Santo. 
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Gráfico 6 - Coeficente de Mortalidade Infantil -
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c) índice de Swaroop e Uemura - O índice de Swaroop e Uemura ou razão 

de mortalidade proporciona (RPM) é o percentual de óbitos em maiores de 

50 anos de uma população em determinado espaço geográfico. Quanto mais 

próximo de 100%, melhor o nível de saúde da população. É composto por 

quatro níveis, assim distribuídos: 

Primeiro nível - índice maior que 75 % - local onde 75% ou mais da 

população morre com mais de 50 anos de idade, significando um elevado 

nível de saúde; 
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Segundo nível - índice situado em 50 e 74% - local onde os óbitos em 

maiores de 50 anos atingem um percentual que varia de 50 a 74% do total 

de óbitos; 

Terceiro nível - índice situado entre 25 e 49% - local onde os óbitos em 

maiores de 50 anos somam um percentual que varia de 25 a 49% do total de 

óbitos; 

Quarto nível - índice abaixo de 25% - significa que 75% dos óbitos de 

determinado local ou região ocorrem em menores de 50 anos. 

Tabela 18 - Indice de Swaroop e Uemura nos municípios de Cariacica, Vila 

Velha e Espírito Santo. 

Local 1996 1997 1998 1999 2000 

Espírito Santo 61,67 61,01 62,25 63,78 63,87 

Vila Velha 60,37 58,95 60,29 60,35 64,59 

Cariacica 56,17 53,10 54,02 57,08 55,76 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de estado da Saúde, E.S. -1999 - 2002. 
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A visualização do índice de Swaroup e Uemura (gráfico 7) demonstra 

claramente que o município de Cariacica com 56,30% apresenta índice 

inferior que Vila Velha com 62,42% e bem abaixo da média Estadual 

64,89%, que também é superior a Vila Velha com exceção apenas do ano 

de 2000 (tabela 18). O município de Vila Velha ampliou o índice em 3,39% e 

Cariacica em apenas 0,23% no período analisado. Já para o Espírito Santo o 

crescimento foi de 5,22%. 

Destaca-se que na série histórica, estudada a partir de 1998, há uma 

tendência de permanência dos valores deste indicador nas três áreas 

geográficas, objeto deste estudo, não havendo variações significativas em 

relação ao mesmo. 
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d) Taxa de Mortalidade por Grupos de Causas (seis primeiras) - É o 

resultado do número de óbitos por doenças definidas em Grupos de Causas 

pela Classificação Internacional de Doenças (CID 10), por 100 mil 

habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico no 

ano considerado. 

As seis principais causas de óbitos nos municípios de Vila Velha e Cariacica 

são em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório seguidas das 

causas externas e em terceiro as neoplasias. Na quarta posição estão as 

doenças do aparelho circulatório, em quinto as doenças endócrinas, 

nutricionais em metabólicas e por fim em sexto lugar algumas doenças 

originadas no período perinatal (tabelas 19, 20 e 21). 

Tabela 19 - Coeficiente de mortalidade proporcional por 100.000 habitantes 

das seis primeiras causas de óbito - Cariacica - Espírito Santo 

Anos 
Causas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

D. do aparelho circulatório 24,02 25,54 23,70 23,08 22,19 22,79 23,86 

Causas externas 19,98 23,93 24,70 20,69 21,13 21,05 24,48 

Neoplasias 10,90 10,43 8,83 12,47 11,88 12,10 13,43 

D. do aparelho respiratório 7,80 6,25 5,83 7,69 7,52 6,95 6,87 

D. end. Nut. e metabólicas 3,71 2,84 4,10 3,29 3,81 4,99 4,24 

Doenças Perinatais 4,15 3,57 3,21 3,34 3,50 2,60 3,10 

Fonte - Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996 - 2002. 
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Tabela 20 - Coeficiente de mortalidade proporcional por 100.000 habitantes 

das seis primeiras causas de óbito Vila Velha - Espírito Santo 

Anos 

Causas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

D. do aparelho circulatório 26,22 24,26 24,66 25,27 28,23 27,19 25,06 

Causas externas 17,66 21,20 19,91 18,83 16,73 17,30 19,13 

Neoplasias 12,18 13,66 13,53 12,88 13,61 14,23 14,26 

D. do aparelho respiratório 8,72 8,19 7,55 7,94 8,71 7,96 7,20 

D. end. nut. e metabólicas 4,89 4,83 4,49 4,56 4,96 5,31 5,07 

Doenças perinatais 3,51 2,59 3,06 3,27 3,91 3,83 3,60 

Fonte - Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996-2002. 

Tabela 21 - Coeficiente de mortalidade proporcional por 100.000 habitantes 

das seis primeiras causas de óbitos Espírito Santo 

Anos 

Causas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

D. do aparelho circulatório 26,53 25,91 25,03 25,71 26,36 26,58 27,79 

Causas externas 16,40 18,69 18,58 16,41 16,46 16,66 18,18 

Neoplasias 10,37 11,00 10,33 11,29 11,68 12,76 13,67 

D. do aparelho respiratório 7,34 7,01 8,15 7,59 7,15 7,36 7,71 

D. end. nul. e metabólicas 3,29 3,82 3,88 3,86 4,81 4,78 4,84 

Doenças perinatais 3,73 3,98 3,72 3,37 3,60 3,30 3,02 

Fonte - Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996-2002. 
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Os óbitos por 100.000 habitantes por doenças do aparelho circulatório 

tiveram uma redução de 0,67% em Cariacica e de 4,42 % em Vila Velha, no 

período de 1996 a 2002. Ao contrário, a média do Espírito Santo cresceu em 

4,75% (tabelas 19, 20 e 21 e gráfico 8). 
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Gráfico 9 - Mortalidade proporcional por 100.000 habitantes por 
causas externas nos municfpios de Cariacica e Vila Velha e total 
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A análise do gráfico 9 permite observar o crescimento dos óbitos por 

100.000 habitantes por causas externas, comparando-se 2002 com 1996, 

tanto em Cariacica e Vila Velha como no total do Espírito Santo. No período 

de 1996 a 1997 ocorreu um crescimento mais intenso, retornando a partir de 

1998 e 1999 aos patamares anteriores. No período analisado Cariacica teve 

o maior crescimento com um total de 22,52% (2002 em relação a 1996). Em 

Vila Velha o percentual de alcançou 8,32% e o total do Espírito Santo 

10,85%. (tabelas 19, 20 e 21). 
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A análise da terceira causa de óbito, que são as neoplasias, aponta para um 

crescimento nas três áreas geográficas em estudo, comparando-se o ano de 

2002 em relação a 1996. Cariacica apresentou um crescimento de 23,21 % e 

Vila Velha de 17,08%. A média do Espírito Santo foi de 31,82%. (tabelas 19, 

20 e 21). O gráfico 10 demonstra a evolução crescente e de aproximação 

das taxas em 2002, com Cariacica apresentando 13,43/100.000 habitantes, 

Vila Velha 14,26/100.000 habitantes e o Espírito Santo com 13,67/100.000 

habitantes. 
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Os óbitos por 100.000 habitantes por doenças respiratórias apresentaram no 

ano de 2002 em relação a 1996 redução nos municípios de Cariacica 

(11 ,92%) e Vila Velha (17,43%) enquanto o Espírito Santo apresentou 

crescimento (5,04%), conforme tabelas 19, 20 e 21. Na comparação entre as 

áreas geográficas observa-se que Cariacica possui uma proporção de 

6,87/100.000, Vila Velha 7,20/100.000 e o Espírito Santo 7,71/100.000 de 

óbitos por doenças respiratórias em 2002. O gráfico 11 permite a 

visualização da aproximação destes valores. 
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Os óbitos por 100.000 habitantes por doenças nutricionais, endócrinas e 

metabólicas apresentam uma tendência crescente conforme se observa no 

gráfico 12. Comparando-se o ano de 2002 em relação a 1996, Cariacica 

apresentou um crescimento da ordem de 14,29% e Vila Velha de 3,68%. Já 

o total do Espírito Santo registrou um aumento de 47,11 % (tabelas 19, 20 e 

21). Este grupo de causa tende a ter seus valores aproximados nas áreas 

analisadas (gráfico 12). 
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Este grupo de óbitos, em que pese todo o avanço tecnológico e ampliação 

do acesso a serviços e ações de saúde, apresenta-se com poucas 

alterações nos seus valores se considerarmos o período de 1996 a 2002. 

Cariacica passou de 4,15 para 3,10/1000 (redução de 25,30%), Vila Velha 

de 3,51 para 3,60/100.000 (aumento de 2,56%) e o total do Espírito Santo de 

3,73 para 3,021100.000 (redução de 19,03%) tabelas 19, 20 e 21, gráfico 13. 

e) Taxas de Mortalidade decorrente de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus em menores de 60 anos - São calculadas utilizando-se o número de 

óbitos por diabetes mellitus e hipertensão arterial, por 100 mil habitantes 

com menos de sessenta anos de idade, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
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A mortalidade proporcional por 100.000 habitantes por diabetes mellitus em 

menores de sessenta anos no período de 1996 e 2002 vem apresentando 

tendência de crescimento o que pode ser observado no gráfico 14. Vila 

Velha com 6,73/100.000 em 2002 teve o maior crescimento (39,61%) sendo 

que Cariacica apresentando uma taxa de 8,23/100.000 (3,91% de aumento). 

Para o Espírito Santo a taxa em 2002 é de 6,01/100.000 (crescimento de 

16,24%) - tabela 22. Como se observa, tanto na tabela como no gráfico, 

Cariacica apresenta a maior taxa em 2002. 

Tabela 22 - Taxa de mortalidade por 100.000 hab. em menores de 60 anos 
por diabetes mellitus nos municípios de Cariacica, Vila Velha e total do 

E '·t S t Splrl o ano. 
Anos Taxa 

Cariacica Vila Velha 

1996 7,92 5,20 

1997 2,71 7,01 
-. . 

1998 5,33 7,62 

1999 5,98 5,22 

2000 7,39 3,46 

2001 5,45 6,73 

2002 8,23 7,26 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria Estadual de Saúde, E.S. - 1996 - 2002. 
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A análise da mortalidade por hipertensão arterial em menores de 60 anos 

tem se mostrado de maneira crescente no período de 1996 a 2002 nos 

municípios de Cariacica e Vila Velha e também no Espírito Santo, conforme 

se observa no gráfico 14. Em 2002, Cariacica detém a maior taxa 

(6,08/100.000) tendo crescido em relação a 1996 um total 9,55%. Vila Velha 

(taxa de 4,29/100.000) aumentou no mesmo período 7,25% e o Espírito 

Santo (taxa de 4,69/100.000) obteve o maior crescimento com 19,33%. 

(tabela 23) 
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Tabela 23 - Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes em menores de 60 

anos por hipertensão arterial nos municípios de Cariacica, Vila Velha e total 

do Espírito Santo. 

Anos Taxas 

Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

1996 5,55 4,00 3,93 

1997 6,59 5,84 5,08 

1998 6,47 8,38 5,19 

1999 7,85 5,97 5,48 

2000 5,91 3,81 4,36 

2001 6,17 6,73 5,14 

2002 6,08 4,29 4,69 

Fonte: Sistema de informações de Mortalidade - SIM 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1996 - 2002. 
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Gráfico 15 - Taxa de mortalidade por 100000 habitantes menores de 60 
anos por hipertesão arterial - Cariacica, Vila Velha e Esp írito Santo - 1996 
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6.3.2 Indicadores de Morbidade 

a) Taxa de internação por hipertensão arterial - É calculada pela divisão do 

número de internações por hipertensão arterial de determinada população 

dividida pelo total da mesma no ano estudado, multiplicado por 100 mil 

habitantes. 

As internações por hipertensão arterial nos municípios de Cariacica e Vila 

Velha aumentaram numa proporção de 10,81 % e 33,74%, respectivamente, 

no período compreendido entre 1996 e 2002. Para o Espírito Santo o 

aumento foi de 2,7% (tabela 24). 

Tabela 24 - Número de internações hospitalares por hipertensão arterial e 

taxa por 100.000 habitantes nos municípios de Cariacica e Vila Velha e total 

do Espírito Santo 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

N°. Taxa N°. TAXA N°. Taxa 

1996 95 31,54 76 25,55 1.583 56,48 

1997 130 42,23 116 37,99 1.743 62,19 

1998 129 41,16 164 52,55 1.727 60,53 

1999 132 41,38 112 35,14 1.747 60,29 

2000 112 34,54 136 39,31 1.781 60,62 

2001 147 44,56 132 37,11 2.008 64,92 

2002 117 34,95 124 34,17 1.831 58,03 

Fonte: Sistema de informações Hospitalares - SIH/SUS 
Secretaria de Estado da Saúde, 1996 - 2002. 
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Comparativamente entre os municípios estudados, Cariacica apresentava 

taxa de 31,54/100.000 habitantes em 1996 e 34,95/100.000 habitantes em 

2002 e Vila Velha 25,55/100.000 habitantes em 1996 e 34,17/100.000 

habitantes em 2002. Para o Espírito Santo os valores eram 56,48/100.000 

habitantes em 1996 e 58,03/100.000 habitantes em 2002. 
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No gráfico 16 observamos a tendência na aproximação entre as taxas dos 

municípios de Cariacica e Vila Velha e os valores mais altos apresentados 

para o total do Espírito Santo. 
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Em síntese pode-se afirmar que em cada uma das áreas analisadas, ao 

longo desta série histórica, houve uma tendência de permanência dos 

valores, sem alterações significativas neste padrão de morbidade hospitalar. 

Mesmo tendo como referência o ano de 1998 é apenas notável o 

comportamento destas taxas no município de Vila Velha que apresentava 

neste ano uma taxa de 52,55 caindo para 34,17 por 100.000 habitantes no 

ano de 2002 sem ultrapassar aquela taxa referida anterior (52,55). Contudo 

há que se ter cautela com estes números, pois o único ano que apresentou 

uma taxa superior a 40,00 foi o de 1998, podendo ser este um ano atípico. 

b) Taxa de internações por diabetes mellitus - É calculada pela divisão do 

número de internações hospitalares por diabetes mellitus de determinada 

população dividida pelo total da mesma no ano estudado, multiplicado por 

100 mil habitantes. 

Conforme ocorreu em relação à análise das internações por hipertensão 

arterial, verificou-se que os municípios de Cariacica e Vila Velha, também 

obtiveram suas internações hospitalares aumentadas no período de 1996 a 

2002. 



96 

Cariacica apresentava em 1996 uma taxa de 59/100.000 habitantes e em 

2002 83,05/100.000 habitantes, representando um aumento da ordem de 

40,53%. Vila Velha no mesmo período apresentava uma taxa de 

48,08/100.000 habitantes aumentando para 63,38/100.000 habitantes o que 

representa um crescimento de 31,82% (tabela 25). 

Tabela 25 - Número de internações hospitalares por diabetes mellitus e taxa 

por 100 mil habitantes nos municípios de Cariacica e Vila Velha e total do 

Espírito Santo 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

n.o Taxa n.o Taxa n.o Taxa 

1996 178 59,10 143 48,08 4.666 166,48 

1997 206 66,92 187 61,24 4.464 156,46 

1998 278 88,70 280 89,73 3.960 136,67 

1999 268 84,00 244 76,55 4.128 140,50 

2000 172 53,04 209 60,41 3.955 134,61 

2001 211 63,96 157 44,13 3.863 124,89 

2002 278 83,05 230 63,38 4.069 128,97 

Fonte: Sistema de informações hospitalares - SIH/SUS 
Secretaria Estadual de Saúde, E. S. - 1996 - 2002. 
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Para o Espírito Santo, ao contrário da hipertensão arterial, houve redução 

nas internações para diabetes mellitus. De uma taxa de 116,48/100.000/hab. 

em 1996 para 128,97/100.000/hab em 2002 o que significa redução de 

22,53% (tabela 26). 
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No gráfico 17 pode-se observar novamente a tendência de aproximação 

entre os municípios de Cariacica e Vila Velha e a maior taxa apresentada 

pelo Espírito Santo neste período. 

Em geral, tanto para diabetes mellitus como para a hipertensão arterial a 

incidência destes agravos na população não sofrem variações significativas 

ao longo do tempo. A maior ou menor taxa de internação e mesmo de óbitos 

está relacionada a uma atenção básica qualificada quanto na oferta de 

procedimentos para estes agravos que estão disponibilizados nos serviços 

hospitalares de cada município, região e estado. 
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E, tendo como referência o ano de 1998, não fica evidenciada uma 

tendência de redução destas taxas, havendo variações pontuais, que para 

serem devidamente explicadas e compreendidas, irão requerer 

investigações mais específicas. 

c) Taxa de internação da população em psiquiatria - É calculada pela divisão 

do número de internações hospitalares por transtornos mentais e de 

comportamento de determinada população, dividida pelo total da mesma no 

ano estudado, multiplicado por 100 mil habitantes. 

Na análise das internações em psiquiatria para os municípios de Cariacica e 

Vila Velha, considerou-se um aspecto importante: Em Cariacica, esta 

localizado o maior hospital psiquiátrico do Estado - Adauto Botelho. 

Ocorre que, pela natureza das doenças psiquiátricas, nas quais muitas 

vezes o paciente perde seu vínculo familiar e por conseqüência a sua origem 

de residência, várias internações hospitalares em psiquiatria são creditadas 

ao município, sem que muitos dos pacientes sejam moradores de Cariacica. 

A tabela 26 mostra que, apesar da questão citada acima, o município de 

Cariacica reduziu ao longo do período de 1996 a 2002 as internações 

hospitalares por 100.000 habitantes em psiquiatria, num total de 27,24%. As 

taxas eram de 190,91/100.000 habitantes em 1996 e passaram para 

138,91/100.000 em 2002. 
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Tabela 26 - Número e taxa por 100.000 habitantes de internações em 

psiquiatria nos municípios de Cariacica, Vila Velha e total do Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

N° Taxa N° Taxa N° Taxa 

1996 575 190,91 267 89,77 4.911 175,22 

1997 579 188,09 370 121,16 5.242 183,73 

1998 715 228,12 507 162,47 5.988 206,65 

1999 839 262,98 476 149,33 6.214 211,50 

2000 798 246,08 415 119,95 6.055 195,75 

2001 641 194,29 362 101,76 4.956 157,08 

2002 465 138,91 351 96,73 4.532 141,55 

Fonte: Sistema de informações hospitalares - SIS/SUS 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S - 1996 - 2002. 

Para o município de Vila Velha a redução foi menor, na ordem de 7,75%. 

Entretanto as taxas são menores correspondendo a 89,77/100.000 

habitantes em 1996 e 96,73/100.000 habitantes em 2002 (tabela 26). 

Para o Espírito Santo, a redução no período analisado foi de 19,22%, cuja 

taxa em 1996 era de 175,22/100.000 habitantes e em 2002 de 

141,55/100.000 habitantes. 
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Gráfico18 - Internações por Transtornos Mentais por 100.000 
habitantes nos municípios de Cariacica e Vila Velha e Espírito 

Santo - 1996 - 2002 
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No gráfico 18, observamos que total de internações, por 100.000 habitantes, 

no município de Vila Velha é menor que o de Cariacica. Esse por sua vez, se 

aproxima do valor do Espírito Santo. 

Observando-se o gráfico 18, inferiu-se que a curva do comportamento deste 

indicador (embora alto) tem uma tendência semelhante de redução ao longo 

da série histórica, com um ponto de inflexão a partir do ano de 1998. 

d) Taxa de incidência de Tuberculose - É calculada através da divisão do 

número de casos novos de tuberculose de determinada população no ano 

estudado, dividido pelo total e multiplicado por 100 mil habitantes. 
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Pela análise da tabela 27, tanto os municípios de Cariacica como Vila Velha 

e o total do Espírito Santo apresentaram redução na incidência de 

tuberculose. Cariacica em 1996 apresentava uma taxa de 69,73/100.000 

habitantes e em 2002 de 52,30/100.000 habitantes teve uma redução de 

25,00%. 

Tabela 27 -Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes nos municípios 

de Cariacica, Vila Velha e no Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

1996 69,73 69,93 52,98 

1997 70.49 57,96 52,68 

1998 60,60 60,20 51,00 

1999 53,30 53,60 45,20 

2000 51,50 53,20 42,30 

2001 59.40 56,50 43,60 

2002 52,30 54,00 42,80 

Fonte: Sistema de informações hospitalares - SIH/SUS 
Secretaria Estadual de Saúde, E.S -1996 - 2002. 
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o gráfico 19 permite visualizar que as taxas tendem a se aproximar; o 

município de Cariacica tem uma taxa de incidência ligeiramente superior que 

Vila Velha e ambos em relação ao total do Espírito Santo. 

Também aqui , ao longo da série histórica, observa-se uma ligeira tendência 

de diminuição da redução da incidência sem, contudo indicar uma relação 

com o ano de 1998. Isso indica que para a avaliação das ações de 

diagnóstico, tratamento e controle da tuberculose, devessem ser usados 

outros indicadores que permitissem uma melhor avaliação da rede de 

unidades básicas de saúde na redução deste agravo. 

e) Taxa de prevalência de Hanseníase - É calculada pela divisão do número 

de casos conhecidos de hanseníase de determinada população pelo total da 

mesma população no ano estudado, multiplicado por 100 mil habitantes. 
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A prevalência da hanseníase no período de 1996 a 2002 teve importante 

redução tanto em Cariacica quanto em Vila Velha, e também para o total do 

Espírito Santo. 

Cariacica que apresentava uma taxa de prevalência de 13 casos por 

100.000 habitantes em 1996 passou para 7,32 por 100.000 habitantes em 

2002 o que representa uma redução de 43,69% no período (tabela 28). 

Tabela 28 - Prevalência por hanseníase por 100.000 habitantes nos 

municípios de Cariacica, Vila Velha e no Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

1996 13,00 11,33 9,78 

1997 10,70 8,58 8,07 

1998 7,66 5,16 6,44 

1999 6,90 4,55 6,14 

2000 6,84 4,89 6,07 

2001 5,96 5,12 6,07 

2002 7,32 5,79 5,84 

Fonte: Sistema de informação de agravos de notificação - SINAN 

Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996 - 2002. 

Vila Velha apresentou uma redução em 2002 se comparados aos dados de 

1996 de 48,90%, cujas taxas eram respectivamente de 11,33/100.000 

habitantes e 5,79/100.000 habitantes. Para o Espírito Santo a redução foi de 

40,29%. A taxa para 1996 era de 9,78/100.000 habitantes e em 2002 de 

5,84/100.000 habitantes. 
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Gráfico 2 0 - P re va l ê ncia p or hanse níase por 1 00000 
habitantes nos mun icípios de Cariacica. Vila Velha e total do 

E sp í r ito Santo - 1996 - 2002 
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Na observação do gráfico 20 verificamos que, no ano de 2002, Vila Velha 

tende a se aproximar do total do Espírito Santo, enquanto Cariacica que 

vinha mantendo sua tendência de diminuição da prevalência de hanseníase, 

apresentou neste ano um aumento em relação ao ano anterior. 

Contudo esta redução da prevalência observada pode estar associada com 

medidas administrativas I operacionais adotadas quando da implantação da 

pol iquimioterapia. 

f) Taxa de incidência de sífilis congênita - É calculada com base no número 

de casos novos de sífilis congênita de determinada população, dividida pela 

mesma e multiplicada por 100.000 habitantes, no ano estudado. 
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A tabela 29 contém as taxas de incidência por 100.000 habitantes nos 

municípios de Cariacica e Vila Velha, e total do Espírito Santo. Conforme se 

observa, as informações disponíveis são dos anos de 1999 a 2002. 

Tabela 29 - incidência de sífilis congênita por 100.000 habitantes nos 
municípios de Cariacica, Vila Velha e no Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

1996 

1997 

1998 

1999 5,33 7,53 5,58 

2000 19,74 15,61 10,27 

2001 9,84 12,37 9,22 

2002 14,64 13,50 10,31 

Fonte: Sistema de informação nacional de agravos de notificação (SINAN) 

Secretaria de Estado da Saúde, E.S. -1996 - 2002. 

Verifica-se que a tendência de crescimento ocorre tanto nos municípios 

quanto para o total do estado. Isto pode significar uma melhoria no 

diagnóstico, no sistema de notificação e informação, ou então a somatória 

dos dois fatores. No entanto fica evidenciado que estas altas taxas refletem 

uma deficiência severa no funcionamento da atenção básica a saúde em 

especial no que se refere à qualidade do pré-natal. 
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g) Taxa de incidência de raiva animal- É o número de casos novos de raiva 

animal de determinada população no ano estudado, pela população canina 

estimada (10% da população de determinado local). 

Tabela 30 - Casos de raiva animal canina e incidência por 100.000 animais 

nos municípios de Cariacica, Vila Velha e total do Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

Casos Taxa Casos Taxas Casos Taxas 

1996 7 23,24 3 10,09 15 5,35 

1997 1 3,25 3 1,05 

1998 1 0,35 

1999 2 6,27 6 18,82 17 5,79 

2000 12 37,00 18 5,81 

2001 12 36,37 16 5,07 

2002 7 20,91 4 11,02 19 5,93 

Fonte: Instituto Biológico do Espírito Santo, 1996 - 2002. 
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A tabela 30 retrata os casos de raiva animal canina positiva nos municípios 

de Cariacica, Vila Velha e total do Espírito Santo no período de 1996 a 2002. 

Pode-se observar claramente que o Município de Cariacica tem altas taxas 

de incidência de raiva animal canina em comparação ao município de Vila 

Velha e ao total do Estado. O maior número de casos de raiva animal no 

período estudado está localizado no município de Cariacica em função da 

baixa cobertura vacinal canina e pela inexistência de um serviço de controle 

de zoonoses estruturado. 
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6.3.3 Indicadores Operacionais e de Cobertura 

A análise destes indicadores verificou se no período estudado, 1998 a 2002, 

ocorreu ampliação na oferta de serviços à população destes municípios. 

Além disso, analisou se neste mesmo contexto algumas práticas, como a 

indicação de parto cesáreo, se modificaram. 

a) Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes - Indicador obtido 

através divisão do número de leitos hospitalares em determinado espaço 

geográfico pela população do mesmo espaço, multiplicado por 1000 

habitantes, no ano estudado. 

Tabela 31 - número total e leitos por mil habitantes Cariacica, Vila Velha e 

Espírito Santo. 

Espírito Santo Cariacica Vila Velha 
Ano 

leitos pl1000 hab. leitos pl1000 hab. leitos p/1000 hab. 

1998 6.988 2,41 492 1,57 309 0,99 

1999 7.017 2,39 495 1,55 320 1,00 

2000 7.079 2,29 495 1,53 317 0,92 

2001 6.993 2,22 495 1,50 317 0,89 

2002 6.595 2,06 625 1,87 317 0,87 

Fonte: DATASUS/MS, 1992 - 2002. 
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A análise dos dados para os municípios de Vila Velha e Cariacica, período 

de 1998 a 2002, aponta para uma diminuição em Vila Velha (de 0,99 para 

0,87/1000 habitantes) o que significa 12,12% e crescimento de Cariacica (de 

1,57 para 1,87/1000 habitantes) representando 19,10% . Os dois municípios 

encontram-se abaixo do Estado, que também apresentou diminuição (de 

2,41 para 2,06/1000 habitantes) no total de 14,52% (tabela 31). 

O crescimento em Cariacica se deu em função da inclusão dos leitos da 

maternidade filantrópica que entrou em funcionamento neste período. 

Considerou-se nessa análise a localização, no município de Cariacica, do 

maior hospital psiquiátrico do estado, o que eleva a relação de leitos/1000 

habitantes, sem significar necessariamente maior disponibilidade de leitos 

para sua população. 

b) Percentual de partos por cesarianas - Este indicador é construído a partir 

da divisão dos cesáreos pelo total de partos em determinada população no 

ano estudado e multiplicado por 100. 

As tabelas 33 e 34 trazem os números e percentuais de partos normais e 

cesáreos de residentes nos municípios de Cariacica e Vila Velha, bem como 

o percentual de partos cesáreos no Espírito Santo. As informações são 

relativas ao período de 1998 a 2002. 
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Tabela 32 - Número e percentual de partos por tipo em residentes dos 

municípios de Cariacica e Vila Velha - Espírito Santo 

Ano Parto normal Parto cesáreo 

Cariacica % Vila Velha % Cariacica % Vila Velha % 

1998 3.988 68,37 2.842 68,43 1.845 31,63 1.311 31,57 

1999 4.567 72,22 2.988 69,10 1.757 27,78 1.336 30,90 

2000 3.866 72,32 2.665 72,60 1.480 27,68 1.006 27,40 

2001 3.883 71,58 2.730 72,32 1.542 28,42 1.045 27,68 

2002 3.633 74,13 2.763 76,88 1.268 25,87 831 23,12 

Fonte: Sistema de informações de nascidos vivos - SINASC 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1996 - 2002. 

Observamos que há uma diminuição gradativa no percentual de partos 

cesáreos neste período tanto no município de Vila Velha quanto em 

Cariacica. Ao contrário do Estado, onde ocorre aumento. 

Tabela 33 - Percentual de partos cesáreos em residentes nos municípios de 

Cariacica, Vila Velha e do Estado do Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

1998 31,63 31,57 43,44 

1999 27,78 30,90 41,92 

2000 27,68 27,40 43,62 

2001 28,42 27,68 44,21 

2002 25,87 23,12 44,32 

Fonte: Sistema de informações de nascidos vivos - SINASC 
Secretaria de Estado da Saúde, E. S. - 1996 - 2002. 
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Na tabela 33, observamos uma maior redução de partos cesáreos em 2002 

em relação a 1998 no município de Vila Velha num total de 26,76%. No 

município de Cariacica reduziu em 18,21 % e no Espírito Santo aumentou de 

2,02%. Observa-se que tanto os municípios de Cariacica quanto de Vila 

Velha encontram-se abaixo da recomendação do Ministério da Saúde que é 

de no máximo 27% de partos cesáreos em relação ao total. O Estado 

encontra-se com sua média acima (44,32%) representando o dobro do 

recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Ressalta-se que o Sistema de informações de nascidos vivos que serviu de 

base para esta avaliação abrange todos os partos tanto aqueles realizados 

na rede SUS quanto no setor privado. 

c) Percentual de partos por município de ocorrência - Este foi indicador 

construído a partir da divisão do número de partos de determinada 

população realizado no próprio município e em outros no ano estudado, 

multiplicado por 100. 
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Tabela 34 - Número e percentual de partos segundo o município de 

ocorrência Cariacica e Vila Velha - Espírito Santo 

Ano Cariacica Vila Velha 

Total Próprio Outros * % Total Próprio Outros * % 

1998 5833 2110 3723 63,83 4159 2970 1189 28,59 

1999 6323 3151 3172 50,17 4319 3085 1234 28,57 

2000 5343 2564 2779 52,01 3666 2772 894 24,39 

2001 5423 2290 3133 57,77 3774 3027 747 19,79 

2002 4894 2371 2523 51,55 3591 3016 575 16,01 

* - Partos realizados em outros municípios do Espírito Santo 

Fonte: Sistema de informações de nascidos vivos - SINASC 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1996 - 2002. 

Observa-se que tanto o município de Cariacica quanto de Vila Velha vem 

diminuindo o percentual de partos realizados se comparados a outros 

municípios, no período de 1998 a 2002. Esta redução foi de 19,24% em 

Cariacica e 44,00% em Vila Velha (tabela 34). Ainda assim, o percentual de 

partos da população de Cariacica realizado em outros municípios é bastante 

elevado, em todos os anos observados, o que poderia ser explicado pela 

proximidade com o município de Vitória. 
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De qualquer modo este fato não é desejável, pois além de desacreditar o 

programa de pré-natal realizado pela atenção básica, coloca em maior risco 

a gestante e recém-nato num momento importante do processo gestacional, 

ou seja, o próprio parto. É também um indicador importante no sentido de se 

avaliar o processo de implementação ou construção de um sistema 

regionalizado com base municipal. Pois, salvo justificativa maior, a 

ocorrência do evento parto deve acontecer no município de residência. 

Ainda mais considerando as dimensões populacionais e condições sócio

econômicas de Cariacica. 

d) Percentual de internação hospitalar - Este indicador foi construído a partir 

da divisão do número de internações (rede SUS) da população de 

determinada área geográfica pela população da mesma área no ano 

estudado, multiplicado por 100. 

Na tabela 35, observamos que o percentual de internações por ano, da 

população de Cariacica, aumentou no ano de 2002 em relação a 1998, 

perfazendo um total de 3,18%. Ao contrário, para Vila Velha ocorreu 

diminuição de 18,44% no percentual de internação, a exemplo do total do 

Espírito Santo que diminuiu em 7,90 %. 
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Tabela 35 - Percentual de internações hospitalares em relação ao total da 

população dos municípios de Cariacica, Vila Velha e do Espírito Santo. 

Ano Cariacica - % Vila Velha - % Espírito Santo -

% 

1998 6,59 5,26 6,95 

1999 6,69 5,03 6,96 

2000 6,39 4,59 6,41 

2001 6,08 4,57 6,13 

2002 6,80 4,29 6,40 

Fonte: Sistema de informações hospitalares - SIH/SUS 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1998 - 2002. 

Observa-se que Cariacica com 6,80% encontra-se acima (0,45 pontos 

percentuais) dos valores recomendados na programação da Secretaria 

Estadual de Saúde, para internação de sua população no ano de 2002, que 

sugere 6,35%. Enquanto Vila Velha com 4,29% apresenta 2,06 pontos 

percentuais menor que o recomendado. Já o Espírito Santo (6,40% em 

2002) apresenta-se com 0,5 ponto percentual acima (tabela 35). 

Este indicador comparado entre os dois municípios e ao longo dos anos da 

série histórica sinaliza indiretamente a possibilidade de que no município de 

Vila Velha esteja ocorrendo uma melhor operação da rede básica de 

atenção à saúde com aumento da cobertura (quantitativa) e maior 

resolutividade. 
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e) Percentual de evasão de internação hospitalar - Este indicador foi 

calculado a partir da divisão de internações hospitalares de determinada 

população ocorrida em outro município, dividida pelo total das internações 

no ano estudado, multiplicado por 100. 

Tabela 36 - total de internações no próprio município e evasão para outros 

municípios, com percentual - Cariacica, Vila Velha - Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha 

Próprios OUTROS % Próprios OUTROS % 

1998 3.729 16.931 81,95 7.827 8.596 52,34 

1999 5.643 15.685 73,54 7.369 8.677 54,08 

2000 5.047 15.676 75,65 7.546 8.332 52,48 

2001 4.797 15.269 76,09 7.942 8.307 51,12 

2002 5.648 17.108 75,18 9.063 6.512 41,81 

Fonte: Sistema de informações hospitalares - SIH/SUS 
Secretaria de Estado da Saúde, E.S. - 1998 - 2002. 

As evasões de internações, nos municípios de Cariacica e Vila Velha, no 

período de 1998 a 2002, vêm sendo reduzidas (tabela 36). Enquanto em 

1998, 81,95% da população de Cariacica era internada em outros 

municípios, este percentual baixou para 75,18% em 2002, correspondendo a 

uma redução de 8,26%. Vila Velha reduziu as internações em outros 

municípios de 52,81% para 41,81% do total de internações o que equivale a 

20,11%. 
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Estes percentuais de evasão de internações são considerados altos, eles 

sofrem a influência das evasões ocorridas pelo parto, mas que por si s6 não 

é suficiente para explicar este fenômeno. É certo, ou esperado que um 

percentual de internações seja referenciado para outro município, no caso 

Vitória, que tem uma disponibilidade tecnológica, que é ofertada inclusive, 

para o atendimento destas internações2
. Contudo, este número está acima 

do razoável. 

Essa situação pontua as dificuldades ou as deficiências na construção do 

sistema regionalizado de saúde. Por outro lado, sugere a necessidade de se 

aprofundar os estudos, no sentido de se estar qualificando esta evasão, e 

avaliar a sua pertinência e oportunidade em referência ao sistema de saúde 

dos municípios da região. 

Nesse sentido vale ressaltar que o número de leitos por mil habitantes se 

aproxima, quando se compara os dois municípios entre si e com o estado, 

exceto o município de Cariacica, pois esta disponibilidade está 

superdimensionada pela presença de leitos de psiquiatria. 

2 Essas internaçOes sAo referenciadas pela gravidade, complexidade da doença ou pelo 
requerimento de profissionais ou procedimentos especializados. 
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f) Gasto per capita em saúde - Corresponde aos valores financeiros 

aplicados em saúde por habitante em determinado espaço geográfico, no 

ano estudado. As informações sobre os valores financeiros estão disponíveis 

apenas a partir do ano de 2000 para o Estado e de 2001 em diante para os 

municípios. 

Assim na tabela 37 podemos observar que Cariacica e Vila Velha aplicaram 

respectivamente R$11 ,97 e R$14,51 por habitante/ano em 2001 e R$13,23 e 

R$22,61 no ano de 2002. O incremento percentual de Cariacica do ano de 

2001 para 2002 foi da ordem de 47% no gasto total e 10,53% com recursos 

próprios. Em Vila Velha o crescimento foi de 70,60% de gastos per capita 

totais e 55,82% com recursos próprios. 

Tabela 37 - Gastos per capita por habitante, total e com recursos próprios 

Cariacica, Vila Velha e Espírito Santo. 

Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

Ano Total Próprios Total Próprios Total Próprios 

2000 ... 79,93 48,61 

2001 26,25 11,97 27,86 14,51 81,89 49,88 

2002 38,8 13,23 47,53 22,61 102,23 64,73 

Fonte - Sistema de informações de orçamentos públicos de saúde, 

2000 - 2002. 
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Para o total do Espírito Santo, verifica-se que no ano de 2000 foram 

aplicados R$48,61 por habitante proveniente de recursos próprios na área 

da saúde. Isso corresponde a 61,81 % do total per capita aplicado, que foi 

R$79,93. Já em 2002, os gastos em saúde produzem um total de R$102,23 

per capita, correspondendo a um aumento neste período de 27,90%. Para 

gastos com recursos próprios ocorreu ampliação de 33,16%, elevando o 

gasto per capita desta categoria para R$64,73. A relação de gastos com 

recursos próprios per capita em relação ao total foi de 63,31 % para o ano de 

2002. 

Em relação ao percentual estabelecido na Emenda Constitucional que prevê 

15% dos recursos próprios para a saúde, Cariacica e Vila Velha 

apresentaram os seguintes resultados: 

Ano 

Cariacica 

Vila Velha 

2000 

5,50 

4,31 

2001 

7,49 

5,80 

2002 

7,75 

7,90 

Não estão contemplados nos gastos per capita dos municípios os valores de 

recursos estaduais e federais, que pela condição de gestão dos mesmos é 

executada pela Secretaria Estadual de Saúde. 
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g) Concentração de consultas médicas por habitante - Este indicador é 

calculado pela divisão do número de consultas médicas realizadas num 

determinado espaço geográfico no ano estudado, pelo número de 

habitantes. São consideradas apenas as consultas médicas realizadas pela 

rede SUS. 

Pode-se verificar que o município de Cariacica teve uma concentração de 

consultas médicas no ano de 2002; de 1, 78/habitante com crescimento de 

78%em relação ao ano de 1998 quando a concentração foi de 

1,00/habitante. Isso significa um total a mais de 282.953 consultas medicas 

no ano (tabela 38). 

Tabela 38 - Número e concentração de consultas médicas por habitante por 

ano nos municípios de Cariacica, Vila Velha e total do Espírito Santo. 

Ano Cariacica Vila Velha Espírito Santo 

N.o Cons/hab. N.o Cons/hab. N.o Cons/hab. 

1998 313.859 1,00 470.844 1,51 5.447.702 1,88 

1999 311.402 0,98 568.637 1,78 5.625.251 1,91 

2000 392.418 1,21 554.551 1,60 6.082.926 1,97 

2001 502.076 1,52 616.825 1,73 6.783.014 2,15 

2002 596.812 1,78 686.943 1,89 7.443.565 2,32 

Fonte: Sistema de informações ambulatoriais - SAIISUS 
Secretaria de estado da Saúde, E.S. - 1998-2002. 
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o município de Vila Velha teve um crescimento da ordem de 25,17% na 

concentração de consultas médicas no ano de 2002 em relação a 1998. Isto 

representa um total de 216.099 consultas a mais nesse ano e cuja 

concentração foi de 1,89/habitante. 

Com relação ao estado do Espírito Santo o crescimento foi 23,40% no 

mesmo período, o que significou um incremento da ordem de 1.995.863 

consultas médicas no ano de 2002. A concentração foi de 2, 32/habitantes. 

Esta média do estado, maior que a dos dois municípios, se deve em 

princípio à maior concentração de consultas na capital. Vale ressaltar que as 

consultas médicas apuradas no sistema de informação ambulatoriais não 

consideram a procedência do usuário. 

A provável explicação para a ocorrência destes fatos se fundamenta na 

tomada de providências na gestão do sistema no sentido de envolver os 

profissionais da saúde no compromisso maior no atendimento dos usuários 

e também ao mesmo tempo pelo fato de estar ocorrendo uma facilidade 

maior de acesso dos usuários no sistema. 



121 

7 CONCLUSOES 

o presente trabalho procurou estudar e avaliar o processo da 

municipalização do sistema de saúde de Cariacica e Vila Velha tendo como 

referência à adesão dos mesmos à forma de Gestão Plena da Atenção 

Básica estabelecida pela NOB SUS 1 1996, ocorrida em 1998. 

Para tanto em termos metodológicos se apropriou das categorias para 

avaliação sugeridas por Donabedian: estrutura, processo e resultado. Dentro 

destas categorias, foram destacadas algumas dimensões elou indicadores 

para esta análise. O instrumental utilizado para esta pesquisa se baseou na 

leitura de relatórios e normas, portarias e outros atos administrativos, 

eventualmente, existentes no âmbito do Ministério da Saúde, Secretaria de 

Estado da Saúde e principalmente Secretarias Municipais de Saúde. 

Também foi aplicado junto aos gestores municipais um questionário como 

fonte de informações. Os dados quantitativos, tanto epidemiólogicos como 

operacionais, foram coletados de fontes secundárias dos diversos sistemas 

de informações de saúde existentes. 

Percebeu-se uma grande insuficiência/deficiência nas fontes de informações 

de natureza documental, o que dificultou uma maior abrangência e 

aprofundamento das análises e avaliações referentes às categorias de 

estrutura e processo. 
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Na dimensão da Estrutura e no que se refere à organização das Secretarias 

Municipais de Saúde, não houve nenhum movimento após a adesão no 

sentido do desenvolvimento organizacional. 

De modo geral, percebe-se que em ambos os municípios há o cumprimento 

dos requisitos estabelecidos pela NOB/1996 para sua habilitação como 

gestor da saúde municipal. Ou seja, criação do fundo municipal de saúde, 

criação do conselho municipal de saúde, criação ou compromisso da criação 

da área de controle, avaliação e auditoria, elaboração do plano municipal de 

saúde e relatório de gestão. 

Na área de recursos humanos também não se percebeu nenhum movimento 

ou atividade de relevância no sentido de ampliação dos quadros, criação de 

planos de cargos e carreiras, capacitação e reciclagem e política salarial, 

tanto num como no outro município. 

Em relação à rede ou conjunto de serviços do sistema de saúde ocorreram 

apenas algumas reformas e adaptações de áreas físicas, sem a ampliação 

de consultórios para os profissionais de saúde e de leitos hospitalares; 

exceto que tenha ocorrido no município de Cariacica a reativação de uma 

maternidade filantrópica com apenas 36 leitos. 
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Também, quanto aos serviços de apoio diagnostico e terapêuticos não 

houve ampliação pública ou privada. Aqui o que houve foi a transferência da 

competência para o estabelecimento contratual para os municípios, 

derivadas da Secretaria estadual de Saúde. 

De um modo geral a capacidade tecnológica dos sistemas municipais de 

saúde de Cariacica e Vila Velha não foi significativamente ampliada ou 

melhorada em termos de material permanente e equipamentos. 

Quanto aos recursos orçamentários e financeiros foi percebido que nos dois 

municípios ocorreram ao longo dos anos estudados um aumento gradual 

dos valores dos recursos financeiros por habitante ano, sendo que no ano de 

2002 estes recursos atingiram os valores de 7,75% e 7,90% do orçamento 

global para Cariacica e Vila Velha respectivamente. 

Em relação à gestão do sistema municipal de saúde, enfocando o 

atendimento do usuário, não se perceberam mudanças significativas nos 

processos de trabalho ou nas práticas de atenção desenvolvidas pelos 

profissionais e serviços de saúde. A implantação do PSF somente iria 

acontecer a partir de 2002. 
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A rede de unidades básicas assumiu a coordenação dos programas de 

saúde, que tradicionalmente eram operados pela Secretaria Estadual de 

Saúde e outros que foram formulados e estimulados pelo Ministério da 

Saúde dentro do âmbito da atenção básica à saúde. Também foi assumida 

pelos municípios a chamada vigilância sanitária de baixa complexidade e a 

vigilância epidemiológica, não se percebendo inovações significativas dentro 

destas práticas referidas em ambos os municípios. 

A análise retro-referida diz respeito aquilo que está se denominando de 

Processo e nesse sentido pode se afirmar, por referência dos gestores 

entrevistados, que houve algum avanço no que diz respeito à facilitação do 

acesso e agilidade de realização para os exames e procedimentos de média 

complexidade; com a participação das secretarias municipais de saúde na 

central de marcação de consultas que fora instituído. 

Como se observou no estudo das internações hospitalares, pode-se afirmar 

que há, ainda, grandes deficiências ou insuficiências para o estabelecimento 

das relações de referência e contra-referência na construção do sistema 

regionalizado de saúde, que deve resultar entre outros, na organização de 

um fluxo de pacientes em função da hierarquia e complexidade dos agravos 

e dos procedimentos. 
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Quanto a categoria de análise dos Resultados, uma consideração geral deve 

ser inicialmente feita no sentido de que, o presente estudo não conseguiu 

vincular praticamente quaisquer um destes com alguma alteração ou 

inovação ocorridas na dimensão da estrutura e dos processo dos sistemas 

municipais de saúde. Há uma melhoria em alguns indicadores analisados, 

bem como uma tendência à pennanência na maioria daqueles que foram 

escolhidos para a análise tendo em conta a série histórica estudada. Não 

obstante, após essas considerações, há que se fazer referência para os 

fatos expostos a seguir. 

A mortalidade proporcional para faixa etária menor de 50 anos e mais ainda 

é alta, para ambos os municípios. Embora tenha ocorrido uma diminuição 

discreta nos seus valores, detectou-se que 40 a 44% dos óbitos nos 

municípios de Cariacica e Vila Velha estão ocorrendo em pessoas com 

menos de 50 anos. 

o decréscimo observado na mortalidade infantil pode ser creditado pelo que 

ocorreu na mortalidade infantil tardia, o que se constituí uma tendência 

estadual e até mesmo nacional em função também de outras variáveis e 

fatores, que não somente a melhoria do sistema de saúde senso stricto. O 

componente de mortalidade neonatal é o de maior peso na mortalidade 

infantil, sugerindo a necessidade de esforços para um melhor pré-natal e 

melhor assistência ao parto e puerpério. 
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Na caracterização da mortalidade por grupo de causas (CID 10) destaca-se 

nos dois municípios e de modo mais relevante no de Cariacica a mortalidade 

por causas externas, que em conjunto com as outras cinco primeiras causas, 

configura um padrão de mortalidade característico de áreas metropolitanas 

ou de grande cidades, conjugação da violência contra pessoas, acidentes e 

estilo de vida como uso e abuso de drogas, alimentação e stress. E ainda a 

interferência do ambiente, em especial a poluição. 

Foi observado ainda que no município de Cariacica a mortalidade 

proporcional na faixa etária de 20 a 49 anos é elevada tendo como 

referência o município de Vila Velha e o próprio estado do Espírito Santo; 

reflexo, possivelmente, das condições econômicas e sociais que levam a 

violência e acidentes principalmente de trânsito. 

Quanto a análise da morbidade hospitalar, no que tange a saúde mental, foi 

observado que há uma tendência progressiva de diminuição dessas 

internações; sinalizando uma mudança do modelo de atenção à saúde 

mental no sentido da desospitalização, com a priorização do atendimento em 

regime ambulatorial ou leito dia em ambos os municípios. 
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A análise da morbidade hospitalar referente às internações decorrentes das 

diabetes mellitus e hipertensão arterial em pessoas com menos de sessenta 

anos de idade, mostrou que apenas no município de Vila Velha está 

havendo uma tendência de diminuição, o que significa poder pensar que o 

sistema de saúde de Vila Velha, na dimensão da sua atenção básica, está 

tendo alguma interferência neste fenômeno. 

A ocorrência da sífilis congênita nos dois municípios apresentou-se com 

números de incidência muito elevados, sugerindo ou requisitando uma 

melhoria qualitativa no programa de pré-natal. 

Quanto ao controle da raiva animal pode-se inferir que o município de 

Cariacica encontra-se com índices muito elevados quando comparados com 

Vila Velha e o total do Estado o que evidencia fragilidade no programa de 

controle deste agravo. 

Na dimensão da avaliação através da apropriação de alguns indicadores 

operacionais pode-se destacar que: 
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Na análise feita em relação aos partos ocorridos, há uma tendência de 

diminuição de ocorrência de partos cesáreos nos dois municípios, sendo 

que, no município de Vila Velha o percentual verificado para o ano de 2002 

está dentro dos limites aceitos pelo Ministério da Saúde, assim como o de 

Cariacica. Este limite definido para ano em questão é de 27% do total de 

partos. 

Chama a atenção em relação ao parto, principalmente, para o município de 

Cariacica que mais de 50% são realizados em outros municípios embora a 

série histórica mostre uma tendência de diminuição a partir de 1998. 

Na avaliação do modelo de atenção, tendo como variável analisada o 

percentual de internação de habitante/ano, pode se perceber para os dois 

municípios que há uma tendência ã permanência desses percentuais; exceto 

para o município de Vila Velha que apresenta, a partir de 1998, uma discreta 

tendência de diminuição, atingindo em 2002 o percentual de 4,2 - que está 

abaixo dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Na análise feita da evasão das internações hospitalares da população 

residente nos dois municípios, que também ocorreram em outros municípios, 

constatou-se que o número é elevado, principalmente para o município de 

Cariacica. 
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Este fato vem requerer estudos mais específicos no sentido de qualificar 

esta evasão e portanto subsidiar o processo de formulação da programação 

pactuada e integrada (PPI) na construção de um sistema regionalizado de 

saúde. Ressalta-se que na análise da disponibilidade de leitos por mil 

habitantes, não são grandes as diferenças quantitativas entre os dois 

municípios e o estado do Espírito Santo, exceto que no município de 

Cariacica muito da disponibilidade percebida se deve à presença de leitos 

psiquiátricos. 

A avaliação da produtividade do sistema feita através do indicador de 

concentração de consultas médicas por habitante/ano mostrou um aumento 

discreto e progressivo ao longo da série histórica, o que vem possivelmente 

refletir na ocorrência do aumento da cobertura e/ou da facilidade do acesso 

do usuário ao sistema em função de uma variedade de fatores. 

Em termos metodológicos, acredita-se que o referencial e as categorias 

foram apropriadas a um estudo desta natureza. Elas são adequadas e 

pertinentes, embora não esgotem a possibilidade de que outras categorias 

ou variáveis possam ser utilizadas. É possível que uma leitura geral dos 

resultados possa causar a impressão de que há permanência ou inalteração 

dos sistemas municipais de saúde (tendo como referência temporal o 

período antes e após NOB/1996), contudo, identificamos em nossa análise 

algumas mudanças próprias ou ensejadas de forma normativa, tais como: 
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A gerência de unidades básicas pelos municípios, a gestão de contratos com 

serviços privados de apoio diagnóstico e terapêuticos , a criação de 

instrumentos de gestão e outras providências na dimensão no modelo de 

atenção que o Ministério da Saúde vem estimulando. Além de outros 

avanços que foram referidos no corpo do trabalho. 

Assim, acredita-se que outros estudos possam focalizar o conhecimento 

sobre as mudanças e resultados advindos do processo de municipalização 

da saúde. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES MUNICPAIS 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FAESA 

CAMPUS 11 

CENTRO DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

ILMO. SR(A) 

135 

Estamos desenvolvendo uma dissertação com o título de "Estudo 

comparativo da influência da organização dos serviços nos indicadores de 

saúde", como requisito para obtenção do título de Mestre pela Universidade 

de São Paulo em convênio com a FAESA. A orientação é realizada pelo 

Prof. Dr. Cláudio Gastão Junqueira de Castro. O objetivo do trabalho é 

correlacionar o processo de organização dos serviços e ações de saúde 

após a municipalização, com a evolução dos indicadores de saúde 

estabelecidos numa série histórica. Para tanto estamos analisando vários 

dados relacionados com esta situação sendo o município de Vila Velha um 

dos escolhidos para servir de base para o referido trabalho. Como V.S. 

dirige(iu) a Secretaria Municipal deste município, estamos encaminhando o 

questionário em anexo para que possamos obter informações que 

geralmente não estão registradas nos arquivos ou bancos de dados e que 

são fundamentais para conclusão da dissertação. 

Assim solicitamos que analise a possibilidade de responder as perguntas do 

questionário que obviamente, como não poderia ser diferente, serão 
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consideradas como de mais absoluto sigilo e utilizadas apenas na confecção 

da dissertação citada. 

Certos de contarmos com a colaboração de V.a, 

Atenciosamente 

Luiz Carlos Reblin 
Mestrando 

ANEXO B 

QUESTIONÁRIO 

Município .......................................................................................................... . 
Período de permanência no cargo de secretário {data de início e 
término) ............................................................ . 

Este questionário destina-se aos secretários e ex-secretários municipais de 
saúde com o objetivo de coletar informações que servirão de base para a 
dissertação de mestrado que tem como título "Estudo comparativo da 
influência da organização dos serviços nos indicadores de saúde". (Aluno -
Luiz Carlos Reblin - USP/FAESA). Está dividido didaticamente em duas 
partes a saber: A) Estrutura; B) Processo. As informações referem-se ao 
período após a municipalização decorrente da NOB 96 e implementada a 
partir de 1998. Assim as respostas deverão conter informações a partir de 
1998. 

1 )Estrutura 

1 .1) O número de unidades de saúde ( Postos de saúde, Centros de 
saúde, Policlínicas, Hospitais, etc.) durante a sua gestão: 

Aumentou 

Diminui 

D 
D 

Permaneceu inalterac[J 

Se a resposta for aumentou especifique quantas unidades foram 
implantadas discriminando o tipo. 

1.2)Durante a sua gestao foram adquiridos equipamentos (Patologia 
Clinica, Radiologia - Rx, Ultra-som, etc.) para melhorar a resolutividade 
da rede? 

Sim D 
D 
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Não 

Especifique o tipo e a quantidade segundo a classificação abaixo: 

Baixa complexidade 

Média complexidade 

Alta complexidade 
Comentários sobre equipamentos: 

1.3) Na sua gestão foram contratados serviços (apoio diagnóstico, 
tratamento e outros) para melhorar a resolutividade da rede? 

Sim D 
Não D 
Especifique o tipo segundo a classificação abaixo: 

Baixa complexidade 

Média complexidade 

Alta complexidade 

Comentários sobre contratação de serviços: 

1.4) Durante a sua gestão foi ampliado o número de recursos 
humanos? 

Sim O 
Não D 
Se a resposta for sim em quais áreas: 

Quantifique: 

Nível médio ............................. . 



Enfermeiro ............................... . 

Médico generalista ......................... (Clínico Geral, Pediatra e 
Ginecologista/Obstetra) 

Médico especialista .................. . 

Odontólogo ............................... . 

Assistentes SociaL .................... . 

Farmacêutico Bioquímico ........ . 

Outros ...................................... . 

Comentários sobre Recursos Humanos: 
2) PROCESSO 
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2.1) Durante a sua gestão a Secretaria Municipal já possuía ou foi 
criada no seu organograma algum tipo de estrutura abaixo 
relacionada? 

Áreas Já existia Foi criada Não 
existia/não foi criada 

Vigilância epidemiológica D D D 

Vigilância Sanitária D D D 
Controle e Avaliação D D D 
Auditoria D D D 
Regulação D D D 
Recursos Humanos D D D 
Fundo de Saúde D D D 
Planejamento D D D 
Outra ................................. D D D 

Comentários: 
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2.2) Durante a sua gestão já existiam ou foram criados/implantados os 
instrumentos abaixo relacionados? 

Instrumento Já existia Foi criado Não existia/não 
foi criado 

Plano municipal de saúde D D D 
Relatório de Gestão D D D 
Agenda municipal de saúde D D D 
Programação Pactuada Integrada (FjJ D D 

Comentários: 

2.3) Durante a sua gestão já existiam ou foram implantados os 
seguintes instrumentos de organização da rede de serviços de saúde: 

Instrumento Já existia Foi criado Não existia/não foi criado 

Referência e contra-referência D D D 
Marcação de consultas D D D 
Marcação de exames D D D 

Comentários: 

2.4) Durante a sua gestão já existiam ou foram implantados os 
seguintes programas/estratégias de saúde: 

Materno infantil 

Saúde mental 

Já existia Foi criado não existia/não foi criado 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
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Hipertensão e Diabetes D D D 
Hanseníase D D D 
Tuberculose D D D 
DST/AIDS D D D 
Saúde da família D D D 
Saúde oral D D D 
Outro ................................. D D D 

Comentários: 




