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RESUMO

Betini, Giliana. Gênero e Atenção à Saúde: explorando o IDH e a variável
sexo na morbidade hospitalar no SUS. São Paulo; 2005. [Tese de Doutorado
- Faculdade de Saúde Pública da USP].

Estudo comparativo do perfil da morbidade hospitalar com enfoque de gênero em
seis Regiões Metropolitanas, que foram selecionadas usando como recorte o Indice
de Desenvolvimento Humano-IDH 2000. As Regiões escolhidas foram: a RM do
Norte/Nordeste de Santa Catarina-Núcleo, RM de Campinas, RM de Porto Alegre,
RM de São Luis, RM de Maceió e Colar Metropolitano do Vale do Aço. Como fonte
de dados utilizamos o Sistema de Informação Hospitalar. Analisamos o perfil da
morbidade de homens e mulheres de 15 a 49 anos. Verificamos que as maiores
taxas de internação, financiadas pelo SUS, ocorrem nas RMs com pior IDH.
Retiramos da análise as AIHs com diagnóstico de Gravidez, Parto e Puerpério
(Cap.xV CID-10) e as de tipo 5. No total de AIHs analisadas, as mulheres
apresentaram diferença significativa na taxa de Internação, em relação aos
homens, nas RMs de São Luis e Maceió, enquanto que na RM de Campinas as
internações masculinas foram superiores. Nas demais regiões as diferenças nas
taxas de internação não foram significativas para nenhum dos sexos. Exceto pela
RM do N/NE de Santa Catarina, na qual a principal causa de internação foram as
Neoplasias, nas demais RMs as Doenças do aparelho geniturinário foram a
principal causa de internação feminina. Para os homens a principal causa de
internação foram as Lesões envenenamentos e algumas outras conseqüências de
causas externas, exceto na RM de Maceió, onde foram os Transtornos mentais e
comportamentais. Encontramos diferenças nos perfis de morbidade com a
utilização da variável sexo, que se acentuam ou ganham contornos quando
relacionadas com as condições de vida e o nível socioeconômico.

Descritores: Informação em saúde. Morbidade Hospitalar. Gênero

SUMMARY

Betini, Giliana. Gender and Health Services: an introductory study about
Human Development Index and gender in morbidity data trom hospital in
Public Health System; 2004. [PhD Thesis- Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo Brasil].

To Compare morbidity about data from Public Hospitais in six metropolitan area in
Brazil. The six metropolitan studied areas were chosen using the Human
Oevelopment Index (HOI). These regions are: Metropolitan Area north/northest
Santa Catarina State; Campinas; Porto Alegre, São Luis, Macéio and Vale do Aço
Collar's

metropolitan area. Using Hospital data from the Public Health System

(SUS) we analyzed the group between 15 to 49 years old, considering morbidity and
gender distribution. There are Hospital internments financed by the SUS in the
Metropolitan Areas (MA) with worse HOI. For the population aged 15 to 49 the taxes
of feminine internments are superior the masculines ones, however when we
removed those related in chapter 15 of ICO 10, which corresponds to Pregnancy
and birth, the taxes almost are equaled. In Campinas, the masculine internments
exceeds the feminine ones. In the MA of São Luis and Maceió the women presented
significant differences compared to men regarding the total hospital internments.
While in the MA of Campinas masculine hospital internments here superior to the
feminine ones. In others MA the differences in the internment taxes were not
significants for none of the sexes. Except for the Metropolitan Area of the NINE of
Santa Catarina, in which the main causes of internment were the Neoplasia, in the
others MA, the IIInesses of the genitourinary system were the main causes of
feminine internments. For the men the main cause of internment were the Injury,
poisoning and certain other consequences of externai causes, except in the MA of
Maceió, where they were Mental and behavioral disorders.

Descritores Information in health, Gender, Morbidity
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Introdução
"Olhar" a informação em saúde no País sob uma perspectiva de
gênero, não é tarefa fácil, principalmente pelas limitações dos bancos de
dados que, na sua grande maioria, foram idealizados com enfoques
administrativos ou epidemiológicos. Mas, este motivo não foi suficiente para
que desistfssemos da empreitada pois, como disse Louro (1996), a opção
pelo

emprego

desse

conceito

significa

"uma

decisão

de

ordem

epistemológica e (... ) teórica" que, também para nós, vai além da academia,
por entender a grande contribuição para melhor se compreender mais uma
diferença que atravessa as relações sociais no mundo contemporâneo.
O tema desse trabalho é a morbidade hospitalar com um enfoque de
gênero. Para isso, utilizamos o principal sistema existente no País: o
Sistema de Informação Hospitalar-SIH. Sobre ele nos debruçamos por um
longo período, buscando entender como o adoecer, enquanto fenômeno
coletivo, se apresenta para homens e mulheres na rede pública hospitalar.
Para alcançarmos nosso objetivo, no capítulo I, iniciamos discutindo
qual a importância da informação na sociedade em que vivemos, tendo em
vista que a produção de bens materiais deixou de ser a essência da
sociedade capitalista, e a informação ganhou papel de destaque, da sua
produção à sua utilização.
A informação traz consigo um caráter de vigilância, pois é utilizada
pelo Estado como elemento de controle sobre a população, porém ela
também é importante para nortear as decisões, tanto individuais quanto
coletivas e ao ser apropriada por pessoas, grupos, movimentos sociais,
passa a ter um caráter reflexivo e, portanto, representa um instrumento
importante para as demandas e mudança social.
No plano individual ela passa a subsidiar as decisões cotidianas, em
um processo que Giddens (1996) denominou de reflexividade e, no plano
coletivo a informação pode servir como elemento de luta de grupos
organizados na sociedade para reivindicações frente ao Estado.
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A informação deveria subsidiar as políticas públicas voltadas para
problemas e necessidades de grupos específicos na sociedade. Portanto,
dentro desta lógica, as informações em saúde devem proporcionar
conhecimento suficiente para o planejamento de políticas que atendam às
demandas reais, uma vez que, entendemos como informação em saúde
toda aquela que se relaciona ao processo saúde/doença. Assim, neste
conceito se enquadra tanto a produzida como resultado direto desse
processo, quanto as que se relacionam direta ou indiretamente a ele, como
as condições socioeconômicas de uma população.
O Sistema Único de Saúde-SUS foi implantado após a Constituição
de 1988. Porém, somente em 1995 uma Portaria ministerial cria um Grupo
de Trabalho que deveria discutir a organização de um Sistema Nacional de
Informação e Informática. Esse Grupo identificou problemas e definiu
diretrizes, muitas das quais ainda, permanecem como problemas até hoje,
apesar de todo o avanço tecnológico. Existe uma gama imensa de sistemas
que são desenvolvidos no âmbito do Ministério da Saúde e poucos se
intercomunicam entre eles. O SIH/SUS, que compõe o Sistema de
Informação em Saúde-SIS que, pode ser considerado um dos mais antigos,
pois se originou do Sistema de Assistência Médico Hospitalar-SAMHPS,
implantado no inicio da década de 80. Não é universal, porém se estima que
cobre de 70 a 80 % da atenção hospitalar no país.
Apesar de algumas críticas quanto às suas limitações, pois se trata de
um banco de dados desenvolvido com uma lógica administrativa para fins de
controle do financiamento do sistema de saúde hospitalar, todos admitem
que se trata de uma importante fonte de dados relativos à morbidade.
Para podermos "olhar" para os dados desse Sistema, com um
enfoque de gênero, no capítulo 11, procuramos discutir sobre o significado
desse conceito. Constatamos que se trata de um termo dinâmico, no sentido
de que não existe uma definição única que tenha

sido encontrada há

tempos e jamais contestada. Pelo contrário, em nossa busca observamos
que, a partir do movimento feminista na década de 60, que trouxe à tona a
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discussão do caráter social das diferenças dos sexos, várias correntes
teóricas contribuíram para entendimento do gênero como categoria de
análise.
Em linhas gerais, a idéia presente é a de que, enquanto as diferenças
biológicas se relacionam ao sexo, a categoria gênero pode ser entendida
como uma construção social. Portanto, devemos compreendê-Ia dentro de
um contexto sócio-cultural, sem perder a perspectiva histórica. Acrescentase a isso, por um lado, a multiplicidade de identidades de gênero; e, por
outro, a transversalidade desse conceito, pois se agregam a ele as
diferenças étnicas e socioeconômicas. Todos esses elementos vão contribuir
para um perfil diferenciado da morbidade de homens e mulheres.
No terceiro capítulo, apresentamos o percurso percorrido para a
realização do trabalho, as opções metodológicas e as variáveis utilizadas.
Usando como recorte o Indice de Desenvolvimento Humano, selecionamos
regiões com melhores e piores índices, já que o banco de dados utilizado
não possui uma variável socioeconômica. Esse recorte, feito a partir do
Indice de Desenvolvimento Humano, buscou identificar semelhanças e
diferenças no perfil da morbidade hospitalar entre homens e mulheres das
distintas regiões. Trabalhamos, então, com índices que buscassem cruzar a
perspectiva sócio-econômica e as diferenças entre os sexos.

As regiões

escolhidas foram a RM do Norte/Nordeste de Santa Catarina-Núcleo, RM de
Campinas, RM de Porto Alegre, RM de São Luis, RM de Maceió e Colar
Metropolitano da RM do Vale do Aço.
Nosso pressuposto básico é o de que a partir da variável sexo,
tomada como um indicador relativo, poderíamos realizar uma dada
aproximação às possíveis questões de gênero. Da mesma forma, o IDH,
apresenta-se como um indicador das condições socioeconômicas das regiões
metropolitanas.
No capitulo IV e V, apresentamos os resultados, primeiro traçando um
perfil sócio-demográfico e da disponibilidade de serviços para as RMs
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selecionadas, depois comparando as taxas de internação de homens e
mulheres nas diferentes Regiões Metropolitanas.
No capítulo VI, discutimos sobre as dificuldades e limitações
encontradas,

bem

como,

as

perspectivas

dos

resultados

obtidos.

Trabalhando com índices e com uma realidade social complexa, a ser
expressa por esses índices, obtivemos resultados que apontaram para
diferenças entre sexos que se aprofundaram ou que se tornaram mais
evidentes a partir das diferenças sócio-econômicas; e ainda pudemos, como
produto, verificar o caráter nivelador de uma política pública universalista
como sistema único de saúde que atua como equalizador das desigualdades
sociais e regionais.

4

Capitulo I: Informação e Reflexividade
Informação e Sociedade Contemporânea
Existe, atualmente, uma diversidade de teorias que evidenciam ou
colocam como tema central o papel da informação na sociedade. Apesar de
não ser o objetivo deste trabalho tomar partido nessa discussão, na
sociedade globalizada contemporânea, dominada pelo capital financeiro, a
informação ocupa uma dimensão estratégica. Em relação às políticas
sociais, ou às políticas voltadas para a melhoria da condição de vida das
pessoas, a informação parece assumir um papel de gerenciamento dos bens
que o Estado coloca em ação, sempre dependente da economia e do setor
privado.

o

que diferencia, em termos históricos, a sociedade industrial da

sociedade da informação? Na primeira, o que movia o mundo capitalista era
a produção de bens materiais, que foi substituída progressivamente pela
produção de informação. Segundo Mostafa (1994), a sociedade permanece
produtora de mercadoria, portanto de valor. Porém, se a Revolução
Industrial significou uma "substituição da força física pela máquina", a
revolução atual é a "Revolução da cabeça".
Giddens (1991) apresenta uma discussão interessante sobre o papel
da informação na sociedade contemporânea. Considera que o momento de
transição, que leva para além da modernidade, vem recebendo de diversas
correntes, distintas denominações, que sugerem um novo tipo de "sistema
social", ou o fim de uma era, tais como "sociedade da informação",
"sociedade

de

consumo",

"pós-modernidade",

"pós-modernismo"

ou

"sociedade pós-industrial". Afirma esse autor que, dentre os debates atuais
sobre este tema, sobressai a questão de que "estamos nos deslocando de
um sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro
relacionado mais centralmente com a informação"(Giddens 1991, p.11).
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Segundo ele, a modernização não teria se esgotado, mas os seus
principais aspectos estariam sendo radicalizados no fim do século XX.
Acredita

que vivemos um

período em

que as conseqüências da

modernidade foram levadas ao extremo e, portanto, é necessário obter-se
"uma nova caracterização tanto da natureza da modernidade, quanto da
ordem pós-moderna que deve emergir do outro lado da era atual" (Giddens
1991, p.13).
Ao caracterizar a modernidade Giddens (1991), coloca em evidência
seus limites contrapondo sua promessa de segurança, à exposição cada vez
maior e mais complexa ao perigo e a idéia de maior confiança versus risco,
visando demonstrar que a modernidade apresenta, no final do século XX,
dois lados contraditórios: por um lado, o desenvolvimento criou meios para
garantir um viver mais seguro; por outro, apresenta um lado obscuro.
Ameaça nuclear, questões ecológicas e a arbitrariedade do totalitarismo,
representam alguns dos riscos do viver no mundo atual.
A informação, na análise de Giddens (1991), aparece como elemento
da "Vigilância" que, juntamente com o "Capitalismo", o "Poder Militar" e o
"industrialismo" constituem-se em "dimensões básicas da modernidade"
(Giddens 1991, p.63). O capitalismo seria um "sistema de produção de
mercadorias, centrado na relação entre propriedade privada do capital e o
trabalho assalariado sem posse de propriedade"; o industrialismo teria como
principal característica o "uso de fontes inanimadas de energia material na
produção de bens, combinado ao papel central da maquinaria no processo
de produção"; a quarta dimensão é explicada pelo "controle dos meios de
violência", conseguido através do poder militar, caráter especifico dos
"Estados modernos" (Giddens 1991, p.63).
Na sociedade capitalista, o Estado atingiu um nível de "coordenação
administrativa" que nunca os Estados pré-modernos foram capazes de
atingir. Essa, por sua vez, originou uma concentração administrativa que
depende do aparato da vigilância que, segundo Giddens (1991, p.63), se
"refere à supervisão das atividades da população súdita na esfera política-
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embora sua importância como uma base do poder administrativo não se
confine' a esta esfera. A supervisão pode ser direta (como em muitas das
instâncias discutidas por Foucault, tais como prisões, escolas e locais de
trabalho abertos) mas, mais caracteristicamente, ela é indireta e baseada no
controle da informação".
Nessa sociedade, a informação, além de representar um elemento
primordial no controle feito pelo Estado, também tem papel de destaque na
vida das pessoas. Para entender a importância da informação no âmbito
individual, passamos a resgatar o conceito de reflexividade (Giddens 1996).
Nas sociedades contemporâneas, a ciência e o conhecimento
científico não são privilégios apenas dos "peritos", na medida em que o
indivíduo no mundo atual recebe uma gama de informações científicas, ou
não, que passa a fazer parte de seu cotidiano e a influenciar em suas
decisões. A este processo, Giddens (1996) denomina "reflexividade".
Passamos a viver em um mundo de reflexividade social, colocada para o
autor como pré-condição e resultado de uma sociedade pós-tradicional. As
decisões passam a ser "tomadas com base em uma reflexão mais ou menos
contínua sobre as condições de cada um" (p.101).
Para um melhor entendimento desta discussão, retomamos alguns
temas abordados pelo autor.
Segundo Giddens (1996), nas sociedades "destradicionalizadas", as
condutas dos indivíduos já não são baseadas em tradições, pois com a
expansão da reflexividade social, passamos a filtrar todos os tipos de
informação relevantes para as situações em nossas vidas.
Um mundo de reflexividade intensificada é um mundo de
pessoas inteligentes. Os indivíduos têm, mais ou menos,
que se engajar com o mundo em termos mais amplos se
quiserem sobreviver nele. A informação produzida por
especialistas (incluindo o conhecimento científico) não pode
mais ser totalmente confinada a grupos específicos, mas
passa a ser interpretada rotineiramente e a ser influenciada
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por indivíduos leigos no decorrer de suas ações cotidianas.
Em uma sociedade de alta reflexividade, a apropriaçao
regular da perícia - em todas as suas muitas formas - tende
a substituir a orientaçao da tradiçao (Giddens 1996, p.15).
Com o desenvolvimento da reflexividade social, as mudanças nao sao
apenas individuais, mas se ampliam. A própria emergência do "pósfordismo" e o "crescimento da produçao flexível" foram reflexo de uma
tomada de decisões de baixo para cima, fruto de um "universo de alta
reflexividade" que nos leva a uma maior autonomia.
A reflexividade social, para o indivíduo, nao deve ser confundida com
o individualismo pregado pelo neoliberalismo, estando muito mais próxima
da idéia de que a autonomia implica reciprocidade e interdependência nas
diversas esferas da vida social. Este repensar do indivíduo segundo Giddens
(1996), forneceria as bases para uma restauraçao das "solidariedades
danificadas" .
A

ampliaçao

da

solidariedade,

em

uma

sociedade

"destradicionalizada", está relacionada com a confiança ativa, significando
uma
renovaçao de responsabilidade pessoal e social em relaçao
aos outros. A confiança ativa é a confiança que tem de ser
conquistada, em vez de vir da efetivaçao de posições
sociais ou de papéis de gênero, (... ) pressupõe autonomia
em vez de posicionar-se contra ela. Além disso, ela é uma
fonte poderosa de solidariedade social, uma vez que a
transigência é livremente oferecida em vez de ser imposta
pelas coerções tradicionais (Giddens 1996, p.22).
A confiança ativa, em uniao com a reflexividade social, conceberá
uma "polftica gerativa", a qual visa propiciar aos indivíduos e grupos uma
atitude de enfrentamento dos problemas, em vez destes esperarem que as
coisas aconteçam.
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A política gerativa é uma defesa da política do domínio
público, mas ela não se situa na velha oposição entre
Estado e Mercado.

Ela opera fornecendo condições

materiais e estruturas organizacionais para as decisões de
políticas de vida por individuos e grupos na ordem social
mais ampla. Uma política dessas depende da construção de
confiança ativa, nas instituições do governo ou nas agências
que a elas estão ligadas.
O autor considera que a "política gerativa é o principal meio de se
abordar com eficiência os problemas da pobreza e de exclusão social nos
dias de hoje" (Giddens 1996, p.24).
Esse engajamento político, não ocorre de maneira uniforme. Vivemos,
nas sociedades contemporâneas,

sob uma "modernização reflexiva",

significando que uma boa parte da população vive no mesmo "espaço
descritivo", porém as pessoas podem ou não se engajar reflexivamente às
questões políticas.
Ao contrário de pensar que os programas políticos atingiram um alto
grau de complexidade, restringindo-se a alguns especialistas, é possível
vislumbrar um momento privilegiado, comparado com momentos anteriores,
no qual as informações "sobre problemas e eventos atuais" são debatidos
publicamente e com maior freqüência. Diante dessas novas circunstâncias
um perito de uma área de conhecimento pode ser considerado um leigo em
outras;

por outro

lado,

uma

pessoa

leiga

pode

apropriar-se

de

conhecimentos especificos.
Nessa linha de reflexão afirma Giddens (1996) que nenhum "perito"
possui verdades e conhecimentos absolutos, podendo ser contestado por
um outro perito de sua própria área, pois mesmo, em um contexto de
reflexividade social, existe a possibilidade de um conhecimento tomar-se
obsoleto, e, assim, a perícia não se constitui em exclusividade.
Quaisquer afirmações de um especialista em relação a
conhecimento relevante para as tarefas práticas da vida social
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tenderão a ser deflacionadas ao se tomarem o meio circulante
comum, embora freqüentemente de maneira imperfeita. O
prestígio da própria ciência, tão fundamental para as fases
anteriores do desenvolvimento das instituições modernas,
toma-se subvertido por esse mesmo ceticismo que é o motor
do empreendimento científico (Giddens 1996, p.112).
Aplicando este raciocínio a questões ligadas à saúde, por exemplo,
uma pessoa, quando está diante de um problema de saúde, poderia
procurar, na maioria das vezes, uma fonte única para diagnóstico e
resolução do problema, recursos da "esfera da ciência ortodoxa e da
tecnologia médica". Mas acontece, às vezes, de procurar mais de um
recurso e, ainda, pode encontrar uma enorme diversidade de práticas
alternativas e, mesmo estas, também podem ser contestadas.
Com as noções de "modernização reflexiva", ou sociedade reflexiva,
Giddens (1996) busca apontar o fato de que, no mundo contemporâneo, a
informação "perita" ou "científica" circula e penetra pelos diversos canais de
comunicação de massa e das relações interpessoais, propiciando a
"reflexividade", a filtragem, ou a reelaboração desta informação.
Para Giddens, a "reflexividade" é indispensável para a democracia,
pois considera que com a ordem social reflexiva e globalizadora, faz-se
necessária uma radicalização da democratização, ou seja, é de crucial
importância uma "democracia dialógica". Esta, segundo o autor, pressupõe
apenas que o diálogo em um espaço público forneça um modo de viver com
o outro em uma relação de tolerância mútua - "seja esse outro um individuo
ou uma comunidade global de fiéis religiosos" (Giddens 1996, p.133). Implica
em relações com o Estado de maior "transparência" no governo e, mesmo
as relações pessoais, devem se travar através do "intercâmbio de idéias, da
discussão", em vez de se darem por formas "preestabelecidas de poder".
Entendemos,

neste

ponto,

que

ocorre

um

processo

de

democratização do plano individual, para o público. Segundo o autor,
ocorrendo uma "democracia das emoções" haverá, conseqüentemente, um
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aumento da democracia pública e formal. "Os indivíduos que têm um bom
entendimento de sua própria constituição emocional, e que são capazes de
se comunicar de maneira eficiente com os outros em uma base pessoal,
provavelmente estão bem preparados para as tarefas e responsabilidades
mais amplas da cidadania" (Giddens 1996, p.25).
Uma outra forma de mobilizar a democracia dialógica é por meio dos
grupos de auto-ajuda e movimentos sociais, que contribuem, ainda, para a
reflexividade

intensificada

da

atividade

social

local

e global.

Esta

característica advém do fato de estes grupos propiciarem um diálogo de
assuntos que interessam ao público. Para Giddens (1996), estes grupos
podem contribuir para uma disseminação global das formas de democracia,
pois muitos deles são globais, pelo menos em intenção e, ainda, por termos
cada vez mais ampliada a idéia de um governo mundial.
Assim é que, para o referido autor, a democracia dialógica não se
restringe ao plano poHtico, transcendendo e interligando outras esferas de
relações sociais. A primeira delas, está no plano da vida pessoal. O
casamento, a sexualidade, a amizade, a relação pais e filhos, foram
alteradas pela destradicionalização e reflexividade, repercutindo no mundo
todo;

caminhamos

segundo Giddens,

para "relacionamentos puros",

entendidos como "um tipo ideal no sentido sociológico".
Neste sentido podemos associar a discussão de gênero como mais
um estatuto da destradicionalização, ao questionar as diferenças que se
estabelecem a partir da relação entre os sexos, seja pela relação de poder,
seja pelos papéis atribuídos, seja pela transformação mesma destas
identidade tradicionais. Há, neste raciocínio, uma estreita relação entre
relacionamento puro e democracia dialógica. Os indivíduos que se
comunicam eficientemente uns com os outros, podem estender essa
habilidade para contextos mais amplos, inclusive no exercício da cidadania.
Retomando a discussão de risco, citada anteriormente, para Giddens
(1996) vivemos em um mundo de incerteza artificial, resultado do
"desenvolvimento a longo prazo da ordem industrial". Apesar de todo "o
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avanço do conhecimento humano e a intervenção controlada na sociedade e
na natureza", não foi conquistado um viver seguro e nem mesmo um rígido
controle da natureza; ao contrário, segundo Giddens, estamos cercados de
"imprevisibilidade" .

o

autor não considera que o risco sobre nossas vidas seja maior,

trata-se de uma mudança, já que o "risco artificial é um resultado da
intervenção humana", ao contrario do "risco externo", que estava muito mais
ligado à noção de acidente, ou azar. O conceito de risco traz "todo o peso da
filosofia iluminista", e a incerteza artificial ou risco artificial contradizem a
posição iluminista, que considerava "mais conhecimento" como equivalente
a "mais poder".
A noção de risco estaria associada a uma maior responsabilidade do
indivíduo, enquanto ser coletivo. Tal idéia relaciona-se ao que Giddens
denominou de o "eu autolítico", um ser consciente de seus limites, mas que
também se propõe a desafios. Definido como "aquele que apresenta uma
confiança interna que vem do amor próprio e no qual um sentido de
segurança ontológica, que se origina em confiança básica, permite a
apreciação positiva da diferenciação social". Refere-se a uma "pessoa capaz
de traduzir potenciais ameaças em desafios gratificantes, alguém que é
capaz de transformar entropia em um fluxo coerente de experiências. O eu
autolftico não procura neutralizar o risco ao supor que "uma outra pessoa vai
cuidar do problema" (Giddens 1996, p.219).
Independentemente das diferentes denominações encontradas para a
sociedade contemporânea, a idéia básica a reter é a de que a informação é
elemento central, ampliando-se da esfera individual para a coletiva. Em uma
sociedade reflexiva, com incertezas artificiais, o acesso de indivíduos e
grupos da sociedade à informação em geral, e especificamente em saúde,
torna-se elemento fundamental para a redução do risco, cabendo portanto,
ao Estado cumprir o papel de viabilizar esse acesso e, assim, romper com o
paternalismo que impera nas políticas públicas.
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Informação e política pública
Diante de sua importância na vida contemporânea, a informação pode
ser entendida enquanto possível alvo de política pública. Portanto podemos
pensar o Estado, por um lado, como provedor do acesso dos cidadãos à
informação; por outro, como produtor e usuário das informações. Podemos
ainda, dizer que a informação constitui-se em mecanismo de poder, visto
que pode ser manipulada em benefício de certos grupos.
Na definição proposta por Demo, política social consiste em uma
resposta "planejada de enfrentamento das desigualdades". Trata-se de uma
tentativa de conciliação entre "alguns privilegiados que controlam a ordem
vigente, e a maioria marginalizada que a sustenta" (Demo 1994, p.7). Assim,
entendemos a política pública como mais uma via de acesso à cidadania, a
partir de uma política do Estado.
Em Rodrigues (1991) nos deparamos com uma distinção entre
políticas públicas e políticas sociais, em que ele destaca o caráter
eminentemente político do Estado, embora sofra solicitações que oscilam
entre o social e o econômico. A questão social, produto da Revolução
Industrial, propicia subsídios para a compreensão da "natureza e dos fins"
do Estado Moderno. Neste momento inicial, o povo não possuía lugar de
destaque. Distintamente, na sociedade contemporânea o Estado, além de
representar um "instrumento de poder(es)" traz consigo "um complexo
sistema de prestação de serviços, que se desdobram em função das
demandas sociais" (Rodrigues 1991, p.11). Neste novo contexto ganham
destaque as questões demográficas, como a concentração da população
nas cidades. Portanto, o espaço urbano torna-se 16cus privilegiado no
embate entre cidadãos e o poder.
A politica pública apresentaria, portanto, uma caracterfstica tipica de
países socialistas, podendo ser utilizada em países capitalistas, isto é,
"compõe as iniciativas que envolvem uma alta dose de racionalidade dos
programas de atividades, sob a forma de planejamento", implicando em
mudanças estruturais. Em contraposição, a política social "compõe as ações
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que constituem respostas concretas às funções sociais (do Estado) que se
ampliaram

consideravelmente"

(Rodrigues

1991,

p.14).

Rodrigues

apresenta, ainda, a diversidade de ações sociais do Estado Capitalista
voltadas para as questões sociais, propiciando uma diversidade de Estados
funcionando concomitantemente: Estado-previdência, Estado trabalhista
sindical, Estado sanitário e Estado educação.
A distinção entre as "noções" de políticas públicas, planejamento
estatal e polfticas sociais, faz-se necessária, tendo em vista sua utilização
indiscriminada e por não atingirem a "dimensão de conceito" (Augusto 1989,
p.105).

o

planejamento

estatal,

vinculava-se

ao

pensamento

desenvolvimentista. Foi considerado nos anos 50 e meados dos 60, a forma
privilegiada de ações do Estado. Nesse perfodo, era percebido como
instrumento de "controle racional da História (... ), capaz de conduzir ao
desenvolvimento econômico e à autonomia nacional, deveria, para tanto,
estar alicerçado na eficácia e na competência técnicas, o que possibilitaria a
realização de mudanças planejadas. Sua utilização possibilitaria uma
transformação da ordem social, dirigindo o pafs a mudanças estruturais"
(Augusto 1989, p.106).
Diferentemente, a noção de polrticas públicas, possui um caráter
transformador bem menor.

"Trata-se, antes, da imposição de uma

racionalidade especffica às varias ordens de ação do Estado, um rearranjo
de coisas, setores e situações" (Augusto 1989, p.106).
Como conseqüência dessa discussão inicial, a autora nos remete
para uma reflexão sobre o "âmbito do público e privado no Brasil". Segundo
ela, a intervenção estatal deveria ter como objeto o interesse geral, porém
devido às caracterfsticas do Estado, espaço de domfnio e conflito, o que se
verifica são ações privilegiando a determinados sujeitos/grupos. Portanto, a
contraposição entre o que é público e privado fica ocultada, na medida em
que o Estado, enquanto mediador, pode privilegiar situações particulares
alegando-as como de interesse geral. No Estado brasileiro observamos a
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tendência em implementar políticas setoriais, onde o "único elemento
aparente e explícito a unificá-Ias é o fato de serem públicas, isto é, ocorrem
a partir do aparelho estatal" (Augusto 1989, p.108).
No que se refere a uma elucidação da noção de políticas sociais,
Augusto apresenta que os diferentes estágios de constituição da sociedade
capitalista levam a distintas formas de direitos: "direitos civis, direitos
poUticos, direitos sociais". Estes últimos dizem respeito ao bem-estar coletivo
e à garantia de um nível mínimo de consumo, para todos os cidadãos. E
considera que a discussão sobre poHticas sociais limitou-se à constatação
empírica da atuação estatal, em detrimento do "significado político", embora
seja possível tecer alguns comentários no sentido de uma análise das
políticas sociais. Segundo ela, estas teriam como características "o caráter
compensatório e redestributivo", funcionando como "importante instrumento
de controle dos antagonismos sociais" (Augusto 1989, p.110).
Encontramos, em Offe (1984), uma explicação das políticas sociais,
utilizando como categoria básica a força de trabalho. Nesta abordagem, o
Estado tem como papel fundamental regular a inserção e controlar o
trabalho assalariado.
A política social representa uma estratégia de integração de
força de trabalho na relação de trabalho assalariado, i. é,
uma relação que somente poderia adquirir a difusão e a
normalidade que hoje existem graças à efetividade dessa
estratégia. Neste sentido a poHtica social não é mera reação
do Estado aos problemas da classe operária mas contribui
de forma indispensável para a constituição dessa classe. A
função mais importante da política social consiste em
regulamentar o processo de proletarização (Offe 1984,

p.22).
Neste tipo de abordagem, o Estado não significa um corpo monolítico
a serviço do capital, mas a expressão de uma relação de interesses e força
de classe em conflito.
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A discussão anterior permite diferenciarmos política publica, política
social e planejamento estatal, e esclarece também que o Estado não é um
corpo monolftico, pois na verdade oculta o jogo de forças e interesses. Neste
jogo a informação exerce um papel importante, pois a mesma proporciona
poder a grupos na sociedade. Em um Estado democrático devem existir
políticas públicas claras que garantam o acesso à informação, com
equidade, para os diferentes grupos sociais.
O papel do Estado em relação à informação, não se restringe apenas

à garantia do acesso, ele também produz e controla. Se por um lado, o
Estado representa um dos principais produtores de informação sobre a vida
dos cidadãos, por outro, também deve ser o maior usuário, utilizando as
informações coletadas como base para o planejamento de suas ações,
Porém, nem sempre isso acontece, nem mesmo ele que produz é capaz de
utilizá-Ia com esse fim. Quanto ao controle do acesso, o Estado deve ter
uma polftica clara definindo quem deve ter acesso a quê, ou se todos devem
ter acesso a tudo.
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Definindo informação
Com o avanço tecnológico aumentamos cada vez mais nossa
capacidade de produção de dados, porém, isto não garante o uso e a
transformação deles em informação.

Aqui buscamos esclarecer o

significado do termo utilizado nesse trabalho.
A

todo

momento,

recebemos

uma

gama

de

informações

especializadas, ou não, que, de certa forma, passam a nortear nossas
ações, ou seja, em função delas passamos a fazer opções em nossa vida. A
informação tem um sentido politico, não é apenas um banco de dados.
Entendemos que o dado é um símbolo, portanto, um banco de dados é um
conjunto de símbolos e a informação traz consigo o significado, ela garante
que o dado se torne compreensível.
Para Moraes, informação é uma "descrição mais completa do real
associada a um referencial explicativo sistemático. Pode-se dizer que é a
representação de fatos da realidade com base em determinada visão do
mundo, mediante regras de simbologia. É, portanto, a 'ponte' entre fatos da
realidade, ou as idéias de algumas pessoas e as idéias ou conhecimentos
de outras", enquanto que dado "é uma descrição limitada do real,
desvinculada de um referencial explicativo e difícil de ser utilizada como
informação por ser ininteligível" (Moraes 1994, p.19).
A necessidade de um emissor e receptor é uma outra característica
da informação, ou seja, um dado somente se torna informação quando
existe um emissor e um receptor, capaz de decodificar os símbolos. Para
Barreto (1994, p.3), o fenômeno da informação implica processo de
comunicação entre emissor e receptor.
Nessa ótica, a informação não se constitui em um fim em si mesma;
esta é apresentada pelo autor enquanto "estrutura significante", capaz de
produzir o conhecimento, quando assimilada corretamente pelo indivíduo,
modificando seu "estoque mental de informações trazendo beneficio para si
e para a sociedade", implicando uma alteração do indivíduo e da sociedade.
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Além da decodificação dos símbolos por um receptor, o processo de
modificação do dado, em informação, também implica na capacidade desse
receptor ter sua ação alterada pela informação recebida. Portanto, ela tem
um potencial transformador (Senra 1994).
Ainda se faz necessário diferenciar a informação do processo de
comunicação. Rodrigues, ao discutir a "experiência cultural na era da
informação", ressalta a distinção entre o domínio da comunicação e o da
informação. Segundo o autor, a delimitação destas duas "esferas de
experiência da vida coletiva" tornou-se mais clara com o avanço da
tecnologia, que propiciou um avanço dos processos informativos, sem que
ocorresse o mesmo com a experiência comunicacional. Podemos nos
comunicar sem transmitir nenhuma informação, assim como podemos
transmitir informação sem criarmos quaisquer laços sociais (Rodrigues 1994,
p.75).
Na perspectiva desse autor, na comunicação "intervêm processos de
interlocução e de interação que criam, alimentam e restabelecem os laços
sociais e a sociabilidade entre indivíduos e grupos", que partilham a mesma
experiência. Tal fato não ocorre necessariamente na transmissão de
informação, "apesar de a esfera informativa se alargar cada vez mais até
aos confins do mundo, a sua percepção vai se tornando cada vez mais
individualizada, intimista, despojada de quaisquer funções comunicacionais"
(Rodrigues 1994, p.75).
A informação representa algo que vai além do dado, implica na
existência de um receptor e, considerando que a mesma vincula-se a um
"referencial explicativo sistemático", neste trabalho nossa interpretação dos
dados

será

baseada

nos

aspectos

socioeconômicos

do

processo

saúde/doença e no conceito de gênero.
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A informação em saúde
Não podemos dizer que inexistam dados ou informações em saúde no
Brasil. Periodicamente uma imensa gama de dados são coletados para
alimentar os diferentes bancos que compõem o Sistema de Informação em
Saúde Nacional: dados epidemiológicos, estatísticas vitais, assistência
ambulatorial e hospitalar. Todos esses dados coletados deveriam produzir
informação necessária para o planejamento e tomada de decisões na área
de saúde, mas nem sempre isso acontece.
De acordo com definição do Ministério da Saúde (MS), informação em
saúde é
aquela produzida pelo próprio setor como as de interesse para
a saúde, nas áreas de demografia, morbidade, produção de
serviços,

vigilância

sanitária,

recursos

setoriais,

ecologia

humana e saúde ambiental, ciência e tecnologia, legislação,
bibliografia, administração de sistema e serviços, bem como
aquelas relativas às áreas econômica e social (MS 1995, p.91).

Para Moraes, uma das características da informação em saúde no
Brasil é a fragmentação, segundo ela, reflexo da "evolução das práticas de
saúde em nosso pais orientada pela racionalidade fragmentadora da
realidade que caracteriza o modelo como o Estado Brasileiro responde,
através de seu aparato institucional, as demandas e crises colocadas pela
sociedade" (1994, p.13). Esta prática recorrente do Estado Brasileiro,
dificulta os espaços para a reivindicação. A autora destaca que a produção
de informação no Brasil, sempre

atendeu aos interesses do Estado,

geralmente centralizador e, em outras, descentralizador, porém com a
função de manter o controle da população.
A preocupação com a informação no País não é recente. Em 1585 o
Padre José de Anchieta realizou um levantamento da população colonial e
registrou um total de 57.000 habitantes. Nesse momento, o que motivou a
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coleta do dado foi uma preocupação com as "almas", enquanto mais tarde
seriam os interesses militares e resultados eleitorais que norteariam as
pesquisas (Moraes 1994). No período do Brasil independente, começam a
aparecer trabalhos de estudo e divulgação estatísticas, com o interesse
voltado à população, aos subsídios, as operações de finanças, ao Exército e
a Marinha (Moraes 1994).
Somente no século XX, em 1931, começam a ser trabalhadas em
nível nacional as "informações consideradas como relativas a saúde". O
órgão responsável era a então "Diretoria Geral de Informações Estatísticas e
Divulgação do Ministério da Educação e Saúde". Posteriormente, foi
transformada no Serviço de Estatística da Educação e Saúde, que veio a
fazer parte de um conjunto de órgãos, que constituiria o Instituto Nacional de
Estatísticas (Moraes 1994).
Em 1937 é criado o Conselho Brasileiro de Geografia que, no ano
seguinte, é unificado com o Instituto Nacional de Estatística, conformando o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Tratava-se de uma
entidade de natureza federativa, da qual faziam parte órgãos federais,
estaduais e municipais,

partindo de um "... esquema de hierarquia

centralizadora" (Baldijão 1992, p.21).
No início da década de 60 podia-se verificar uma preocupação
referente à importância de estatísticas como instrumento necessário para o
planejamento e para tomada de decisões. E, com a Reforma Administrativa
de 1/1/67, tendo como finalidade a modernização da máquina estatal
atendendo a critérios de centralização e racionalização, a informação passa
a significar um aspecto "chave", enquanto subsídio para o planejamento e
tomada de decisões. Tal fato pode ser verificado em 15/2/67, quando o IBGE
se transforma em Fundação subordinada ao Ministério do Planejamento e
passa a ter como "... encargo prioritário a execução do Plano Nacional de
Estatísticas

Básicas,

compreendendo

informações

essenciais

ao

planejamento econômico social do país e à segurança nacional" (Baldijão
1992, p.22).
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Na década de 70, as informações em saúde passam a ser produzidas
pelo IBGE, ficando como órgão responsável pelas Estatísticas Vitais. No ano
de 1975, começam a ser divulgados anualmente os dados referentes aos
serviços de saúde no país (Baldijão 1992). Além das informações em saúde
produzidas pelo IBGE, tínhamos ainda em nível nacional o INAMPS e o
Ministério da Saúde.

o Sistema de Informações do INAMPS estruturou-se "por uma lógica
contábil, quantitativa e centralizadora, elegendo como evento básico de
interesse (... ), o procedimento médico.

Organiza a partir daí suas

informações, de forma centralizada, por tipos de prestador ( ... ) e por dados
financeiros (conforme as tabelas de pagamento e índices que variam em
função do tipo de prestador, ou seja, das condições de pressão deste ou
daquele setor envolvido no complexo médico-previdenciário)" (Moraes 1994,
p.60).
Quanto ao Ministério da Saúde, a organização de seus Sistemas de
Informação era movida por uma " ... racionalidade campanhista, criadora de
Programas verticalizados, voltados para determinados agravos ou grupos de
risco. Assim, cada área, isoladamente, define 'seu próprio' sistema de
informações centralizado que, deste modo, acabou por imprimir sua 'marca'
no SIS das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde" (Moraes 1994,
p.60).
No ano de 1988 foi promulgada a nova Constituição e com ela o
Sistema Único de Saúde - SUS, que implicava em um novo modelo de
atenção à saúde. Entre suas principais diretrizes estava a universalização e
a descentralização do sistema de saúde no pais. Esse novo modelo
transferia em parte, para o âmbito do município, o debate da relação entre
cidadãos, Estado, Políticas Públicas e Sociais. Questões relacionadas à
Educação, ao Conselho da Criança e Adolescente, Meio Ambiente e
Promoção Social passam a fazer parte da realidade municipal , tendo a
saúde papel de destaque neste processo.
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o

município tomou-se espaço privilegiado para a discussão da

democratização das políticas públicas de saúde e, conseqüentemente, dos
serviços de saúde. Neste processo, a organização e participação da
população, juntamente com a descentralização de poder, tomaram-se
fundamentais.

o SUS representou uma proposta inovadora de atenção a saúde, mas
também trouxe o desafio do uso da informação como elemento no
planejamento das ações de saúde, tanto em nível local quanto nacional.
Visando a organização de um Sistema de Informação em Saúde para o
SUS, no ano de 1995 o Ministério da Saúde, em Portaria Ministerial de nO
1311, criou um Grupo de Trabalho que tinha como propósito discutir a
organização de um Sistema Nacional de Informação e Informática em saúde
para subsidiar o novo modelo assistencial adotado (Ministério da Saúde
1995). Este grupo optou por usar como referência documento existente do
GERAS 1, que já possuía os elementos básicos para discutir o assunto. Após
rediscuti-Io e atualizarem os termos, rebatizara-no com o título de
"Documento Básico do Sistema de Informação de Saúde-o

O documento elaborado reconhecia a necessidade de um Sistema
de Informação que subsidiasse a efetivação do Sistema Único de Saúde,
refletindo a descentralização e garantindo o acesso de todos à informação,
diretrizes desse novo modelo de assistência. Para tal, considerava-se que
não bastaria um SIS capaz de quantificar um evento, mas também de
contextualizá-Io, gerando dessa forma conhecimento que desse suporte a
tomada de decisões políticas e técnicas.
Naquele momento, o balanço da situação revelava que, em nível
federal, existiam sistemas compartimentalizados, com articulação deficiente.
Em nível estadual e municipal, a situação era ainda mais precária, pois,
quando existiam, os órgãos responsáveis pela informação possuíam
diferentes graus de desenvolvimento e necessidades, sendo que na maioria
deles a escassez de recurso humano capacitado era o principal problema.

1

Grupo Executivo da Reforma Administrativa da Saúde.
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Partindo dessa problemática buscou-se definir os principios e
diretrizes do SIS.
Os princípios propostos foram:
a) "adequação aos princípios e diretrizes do SUS (... );
b) clareza dos mecanismos de produção das informaçOes (... );
c) privilégio de competência para os níveis periféricos (... );
d) responsabilidade dos órgãos produtores e divulgadores,
quanto à qualidade (... );
e) respeito ao direito do cidadão à privacidade (... );
f) direito da população às informaçOes (... );

g) competência e dever de dar a conhecer à população do que
é feito com os recursos públicos". (MS 1995, p.89)
De acordo com o documento, o SIS deveria obedecer às seguintes
diretrizes:
a) -Avaliar e apoiar o planejamento, a tomada de decisões e as
açOes em todos os níveis (politico-estratégico, gerencial e
operacional) do arcabouço organizacional do SUS;
b) Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do setor saúde;
c) Subsidiar a avaliação das relações e eficiência e efetividade das
políticas, das estratégias e das açOes de saúde;
d) Apoiar o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos no
setor saúde;
e) Subsidiar o processo de comunicação dos órgãos do setor saúde
com a população,

aí entendida tanto em

seus estratos

organizados (conselhos e entidades), quanto com a população em
geral" (MS 1995, p.89).
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Interessante ressaltar que, naquele momento, foi apontado como
premissa básica que um dado só deveria ser coletado, desde que sua
importância e utilidade fossem justificadas.
Muito já se avançou sobre o assunto, no âmbito da Saúde Pública, no
Pais, porém, vários problemas detectados nesse periodo permanecem até
hoje sem uma SOlUÇa0.
Desde a implantaçao do SUS, a informaçao em saúde apresenta
grandes desafios aos gestores de saúde:
1°) Romper com o centralismo, a fragmentaçao e a dificuldade de
acesso.
2°) O repasse de verbas federais, que se dá mediante informações
referentes à produçao de serviços.

Portanto, corre-se o risco das

informações epidemiológicas e administrativas serem subestimadas em
favor das informações que se revertem em mais verbas e pagamentos.
3°) Criar mecanismos de disseminaçao democrática da informaçao à
populaçao e possibilitar que ocorra uma efetiva organizaçao e participaçao
da populaçao nas polfticas de saúde.

Os principais sistemas de informação em Saúde
Em nível nacional, os principais bancos de dados de saúde sao: o
Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM), o Sistema Nacional de
Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema de Informaçao sobre Agravos de
Notificaçao (SINAN), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), o
Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e o Sistema de Informaçao da
Atençao Básica (SIAB), o mais recente deles.
Carvalho (1997) fez uma análise desses principais sistemas com o
objetivo de verificar as características e potencialidades de cada um deles.
Todos possuem aspectos positivos e negativos, que somente serao
superados a partir do momento que forem utilizados e avaliados,
possibilitando dessa forma revelar sua capacidade e seus limites.
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Com base nas leituras (Carvalho 1997; Mendes et aI. 2000; Gouvêa et
aI. 1997; Mathias e Soboll 1998; França 2002), consideramos que os limites
em certa medida são dados pela finalidade para as quais esses sistemas
foram criados. Por exemplo, se um sistema foi criado tendo como principal
finalidade o repasse de recursos, a principal limitação será dada por esse
objetivo, porém, acreditamos que o uso do mesmo não deve ser descartado
por esse motivo. Ao contrário, ele pode ser ampliado, contemplando os dois
tipos de dados. Essa característica, que pode parecer negativa, por outro
lado garante a regularidade do dado e sua amplitude.
Todos esses sistemas são de responsabilidade de diferentes órgãos
do Ministério da Saúde:
a SIA e AIH são gerenciados pela SAS
(antiga

Secretaria

de

Assistência

a

Saúde

e

atualmente Secretaria de Atenção à Saúde);
a

SIM, SINASC, SINAN e SIAB são

administrados pelo antigo CENEPIIFNS, atualmente
Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS).
a processamento e a divulgação dos dados, com exceção do SI NAN
que é de responsabilidade da SVS, ficam a cargo do OATASUS, órgão
ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
A divulgação desses sistemas é feita via site do OATASUS ou CORaM. Em geral o site apresenta dados mais recentes que o CO,
dependendo do sistema.
A

seguir,

apresentamos

um

quadro

resumo

das

principais

características desses sistemas:
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Tabela 1: Principais caracteristicas dos Sistemas de Informaçao em Saúde.

~

SIM

SINASC

SINAN

SIHlSUS

Óbitos

Nascidos vivos

Agravos

AutorizaçAo

de Atendimentos

notificados

internações

Ambulatoriais

SIAISUS

c....ctertstlca.

Referência

A1imentaçAo

DeclaraçAo

DeclaraçAo de Fichas

de Óbitos

Nascidos Vivos NotificaçAo

hospitalares

pagas

pagas pelo SUS

SUS

pelo

de AIH (AutorizaçAo BPA (Boletim

InvestigaçAo

e de

IntemaçAo de

Hospitalar)

de

ProduçAo
Serviços

Ambulatoriais)

UtilizaçAo
- Vigilância

X

X

X

X

- Planejamento

X

X

X

X

X

- AvaliaçAo

X

X

X

X

X

- Controle

X

X

- Auditoria

X

X

Fonte: Carvalho (1997)

Quando analisamos o histórico desses sistemas, apresentado por
Carvalho (1997), observamos que cada um deles foi implantado em um
momento distinto e atendendo a uma demanda específica, não havendo
uma polltica nacional que orientasse a criação de um sistema de informação
em saúde no país, fato que ocorre posteriormente com a implantação do
SUS. Quanto ao fluxo, os dados são coletados e processados em nível local,
geralmente municipal e depois encaminhados para o nível estadual e, por
fim, federal, quando é consolidado e divulgado.
Na declaração de óbito, coletam-se os dados de mortalidade
referentes ao local e data da ocorrência, identificação do falecido e
residência, tipo de óbito (se é fetal ou não), condições familiares (em caso
de óbito fetal ou menores de 1 ano), causa e condições de morte,
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identificação e firma do médico que assina

a declaração,

dados

complementares, quando por causas externas, e cemitério de sepultamento.
Com os dados citados anteriormente é possivel calcular, segundo
Carvalho (1997, p.13), entre outros, os seguintes indicadores: Mortalidade
proporcional por grandes grupos de causas determinadas e faixa etária;
Coeficiente de mortalidade por causas

especificas;

Coeficiente de

mortalidade infantil; Mortalidade proporcional por determinada causa em
grupos especificos; Coeficiente de Mortalidade Materna; porcentagem de
causas mal definidas no total de óbitos registrados; porcentagem de óbitos
sem assistência médica por causas mal definidas no total de óbitos
registrados e Coeficiente Geral de Mortalidade.
Carvalho (1997) ressalta como aspectos positivos do SIM a
universalidade, padronizaçêo, comparabilidade e confiabilidade. Por outro
lado, os aspectos negativos apontados foram o grande número de óbitos por
sintomas Mal- Definidos, o preenchimento incorreto e a subnotificação.
No caso do SINASC, os dados obtidos via Declaraçêo de Nascido
Vivo (DN) sêo: o número da DN, dados referentes ao cartório, local de
ocorrência (domiciliar ou hospitalar), caracterizaçêo do recém-nascido,
condições da gestaçêo e parto, identificação da mêe, nome do pai e
responsável pelo preenchimento da DN .
Apesar de algumas restrições de acesso ao banco, com os dados
coletados

é

possivel

calcular,

segundo

Carvalho

(1997,

p.21),

principalmente, indicadores relacionados ao peso dos nascidos vivos,
prematuridade, local de ocorrência e idade da mêe. Pode-se também
calcular a taxa bruta de natalidade e fecundidade geral. Como aspectos
positivos do SINASC a autora destacou a universalidade, variedade e
propriedade da informação e operacionalização descentralizada. Entre os
aspectos apontados como negativos, destaca-se a subnotificaçêo como o
principal deles.
O SINAN foi implantado oficialmente em 1993, fruto de um projeto
piloto baseado no sistema de informações para a notificaçêo do cólera. Tem

27

como objetivo a coleta de dados de doenças e agravos de notificação
compulsória.
A Ficha Individual de Notificação e a Ficha Individual de Investigação
compõem o formulário de coleta de dados e, ao contrário do SIM e SINASC,
a impressão, distribuição e numeração ficam a cargo do Estado ou
município. A principal proposta desse sistema é que ele possibilite um
acompanhamento local para a ocorrência de um evento de notificação.
As variáveis são coletadas com as Fichas Individuais de Notificação e
diferem dependendo do tipo de agravo, porém genericamente disponibilizam
dados relacionados ao serviço que notificou, à identificação e caracterização
do doente, à caracterização do agravo, o diagnóstico e evolução da doença.
Com as variáveis coletadas é possível o cálculo dos seguintes indicadores: a
taxa ou coeficiente de incidência, prevalência e letal idade.
Carvalho (1997) destaca que apesar de aspectos positivos do
SINAN, como a universalidade e a possibilidade de diferenciação de riscos,
não existe uma homogeneização quanto à coleta do dado, bem como a
obrigatoriedade. Isto significa que podemos encontrar uma subnotificação
distinta segundo a unidade da federação e o tipo de evento.
O SIA-SUS, implantado com a NOB 01/91, é baseado no Sistema de
Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social (SICAPS). Porém,
apesar das semelhanças, o novo sistema incorpora os serviços da rede
pública. A partir da NOB/96 , este Sistema desmembra as informações
ambulatoriais de atenção básica e média complexidade, bem como as de
alto custo/alta complexidade. Consta de variáveis referentes à identificação e
caracterização das unidades, dados da mantenedora e dos profissionais e
procedimentos.
Segundo Carvalho (1997), a partir dos dados desse Sistema é
possível calcular o "número de consultas médicas (ou de qualquer outro item
de programação) por habitante, número de consultas médicas (ou de
qualquer outro item de programação ou procedimento) por consultório (ou
equipamento

ou

estabelecimento

que

o

realiza)

e

número

de
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exames/terapias realizadas pelo quantitativo de consultas médicas)"
(Carvalho 1997, p.43).
Segundo a autora, a agilidade na disponibilidade dos dados e a
possibilidade de análises da oferta de serviços ambulatoriais para
agrupamentos geográficos são os principais aspectos positivos do SIA.
Porém, sua abrangência se restringe à rede do SUS. Como pontos
negativos destaca a manipulação dos procedimentos devido ao teto e a
remuneração, bem como a impossibilidade de individualizar o atendimento
segundo caracteristicas da clientela, exceto para os procedimentos de Alto
Custo/ Alta Complexidade 2 •
Consideramos, ainda, como importantes bancos de dados para a
saúde, a Pesquisa por Amostragem Domiciliar (PNAD) e a Pesquisa de
Assistência Médico-Sanitária (AMS), que são feitas pelo IBGE.
A PNAD, de periodicidade anual, é uma pesquisa das condições de
vida e consumo, feita por amostragem, e fornece informações demográficas
e socioeconômicas da população. Juntamente com a PNAD de 1998, foi
realizado um levantamento sobre o acesso a serviços de saúde em
suplemento especial de saúde.
A AMS, que já teve uma periodicidade anual, atualmente se realiza a
cada dois anos. A ultima foi em 2002. É uma pesquisa que investiga os
estabelecimentos de saúde no Pais tanto da rede pública quanto privada,
com ou sem internação, permitindo uma análise da oferta de serviços e
equipamentos de Saúde.
Uma das criticas feitas atualmente ao SIS refere-se à polarização de
pequenos sistemas. Basta uma visita ao site do DATASUS para verificarmos
a quantidade de pequenos sistemas existentes. Além dos programas que
apresentamos aqui, na página do DATASUS encontramos, entre outros: o
Hiperdia (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e
2 Vale observar que quando a autora realizou sua pesquisa no banco não era possivel
individualizar os procedimentos de alto custo e alta complexidade. o que se tomou possivel
somente a partir de 1996. com a criação da Autorização de Procedimentos de Alto Custol
Alta complexidade-APAC.
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Diabéticos), SisCam/SisColo (Sistema de Informação do Câncer da Mulher),
SisPreNatal (Acompanhamento das gestantes do SUS), SI-PNI (Sistema do
Programa Nacional de Imunização), Sisreg (Sistema de Informação sobre
gerenciamento). Alguns desses poderiam inexistir se o Sistema de atenção
básica fosse pensado para fornecer esse tipo de informação. Talvez a
implantação e coleta de dados, via cartão do usuário, possa resolver esse
tipo de problema.
A seguir apresentamos o Sistema de Informação de Internação
Hospitalar, nossa principal fonte de dados nesse trabalho.

o Sistema de Informação Hospitalar- SIH/SUS
o

SIH/SUS tem sua origem no Sistema de Assistência Médico-

Hospitalar (SAMHPS), que foi criado no início da década de 80 com o
objetivo de pagamento dos serviços prestados pelos hospitais contratados
(Mendes et aI. 2000). No final dos anos 80, outros serviços hospitalares
foram incorporados, de maneira que, além dos hospitais contratados o
Sistema passa a abranger os filantrópicos, os universitários e os de ensino.
Com a implantação do SUS, em 1991, passa a ser denominado SIH/SUS,
porém permanece a lógica inicial, ou seja, os dados são coletados com o
objetivo de pagamento. Este é considerado, por alguns autores, como o fator
principal de limitação de sua base (Carvalho 1997; Mendes et aI. 2000).
O SIH/SUS caracteriza-se "por um modelo de financiamento do tipo
prospectivo, fundamentado na estimativa de custos médios aplicados a uma
unidade determinada (caso ou procedimento) e tendo uma base de cálculo
pré definida" (Mendes et aI. 2000, p.71). Não é um sistema universal, ou
seja, não cobre todo o universo de internações hospitalares, mas sim as
internações realizadas na rede pública que inclui hospitais ligados ao SUS.
Estima-se que o SUS cubra em média de 70% a 80 % das internações
hospitalares no pais (Gouvêa et aI. 1997; Mathias e Soboll 1998; França
2002); porém, esta distribuição não é homogênea para os diferentes grupos
de procedimentos, girando em tomo de 90% nos casos de procedimentos de
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alto custo, não cobertos na maioria das vezes pelos planos de medicina
privada (Carvalho 1997).
O banco de Autorização das Internações Hospitalares(AIH), compõem
o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de SaúdeSIH/SUS. As AIHs, numeradas com uma validade de 4 meses, são
distribuídas às Secretarias de Saúde estaduais pelo Ministério da Saúde. No
ano de 1995 representavam 9% da população estimada pelo IBGE. O
estado repassa para os municípios, baseado na Programação Pactuada e
integrada (PPI). (Carvalho 1997)

As AIHs podem ser de dois tipos: AIH 1 e AIH5. As de tip01 são
utilizadas para todas as internações, enquanto que as de tipo 5, ou
continuidade, são utilizadas para o caso de pacientes crônicos ou
psiquiátricos, que excedem os 107 dias permitidos na AIH1.
Na AIH encontramos informações referentes ao hospital, ao gestor, ao
paciente, ao profissional médico envolvido no pedido de internação,
procedimentos, os exames e terapias realizados.
No fluxo da AIH, no quadro apresentado a seguir, podemos observar
que, nos 3 níveis de gestão, o sistema prevê critica dos dados a fim de evitar
fraude e corrupção.
Tabela 2: Fluxo básico de autorização da internação hospitalar
Paciente examinado

- - . Laudo encaminhado--'

6rgAo emissor AIH

~
Hospital

~
SMS
Critica. analisa e glosa

~
SES
Critica. analisa e glosa

~
MS
Fonte: adaptado de figura apresentada por CARVALHO (1997)
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o

DATASUS. antiga Empresa de Processamento de Dados da

Previdência Social (DATAPREV). é o órgao do Ministério da Saúde
responsável pelo processamento e consolidaçao de todos os dados.

o SIH como fonte de dados
O uso do SIH. como fonte de informaçao, é diversificado. No
levantamento realizado encontramos desde um enfoque administrativo.
analisando o financiamento do SUS. bem como estudos que verificavam a
confiabilidade desse banco

como fonte de dados

epidemiológicos.

abordagens que avaliavam políticas de saúde e. ainda. investigações de
morbidade especifica.
Scatena (2001) realizou um estudo do financiamento e perfil (volume
e características) dos atendimentos hospitalares e ambulatoriais. de 1994 a
1998. em uma amostra de municípios do Estado do Mato Grosso. visando
avaliar a política de descentralizaçao. Em suas considerações. o autor
aponta para o aspecto positivo da descentralizaçao na assistência
ambulatorial. confirmada pelo aumento dos gastos per capita. porém
ponderou que apesar disso o modelo de assistência médica curativa
continua sendo privilegiado. pois. segundo ele. a assistência ambulatorial
incorporou parte do atendimento que antes era hospitalar. Portanto. os
recursos nao privilegiaram a atençao básica preventiva.
Entre trabalhos encontrados, que utilizam este banco como fonte de
dados para estudos epidemiológicos. destaca-se a pesquisa realizada por
Mendes et aI. (2000). que consistiu em comparar duas fontes distintas de
dados: o banco do antigo Centro Nacional de Epidemiologia (SINAN) com o
SIH. Definiram. como objetivo principal. verificar a possibilidade da utilizaçao
do SIH/SUS como fonte complementar de informaçao para doenças de
notificaçao compulsória. O período estudado foi de 1984 a 1998. buscando
"descrever e interpretar aspectos relativos à magnitude e ao comportamento
do problema obtido em um e outro sistema" (Mendes et aI. 2000. p.68).
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No referido estudo foram incluídas as seguintes doenças: cólera,
coqueluche, dengue, difteria, febre amarela, febre tifóide, hanseníase,
hepatites virais, leishmaniose, menigites, poliomelite/paralisia flácida aguda,
raiva humana, sarampo, AIDS, tétano (neonatal e acidentai), tuberculose e,
ainda, leptospirose.
Com este trabalho, apesar das críticas que são feitas ao SI H em
relação à fidedignidade dos dados, concluíram que este sistema constitui-se
em importante fonte complementar no acompanhamento das doenças
citadas anteriormente, já que o sistema "mostrou-se ágil e com boa
capacidade de detecção dos casos esperados tanto para as doenças que
requerem

muitos

internamentos,

como

para

as

que

pressupõem

internamentos esporádicos" (Mendes et aI. 2000, p.85).
O SIH também foi fonte de dados em trabalho realizado por Lebrão
(1999), que pesquisou o perfil da morbidade hospitalar na região do Vale da
Paraíba no Estado de São Paulo, usando duas bases de dados com
informações referentes à saída hospitalar para os anos de 1975 e 1988. A
autora verificou uma mudança do perfil da morbidade hospitalar do ano de
1975 para 1988, porém considerou tarefa difícil definir as causas dessa
mudança, já que, segundo ela, diferentes fatores contribuem para a
determinação

deste

socioeconômicos,

fenômeno,

políticos,

tais

culturais,

como

fatores

ecobiológicos,

médicos e de saúde pública.

Observou, também, uma mudança que estaria relacionada com as
transições demográfica e epidemiológica, ou seja, uma mudança no perfil
etário da população e no perfil da mortalidade, com reflexos no padrão de
morbidade.
Nesse trabalho, em relação à principal causa de internação, assim
como em 1975, em 1988 as complicações da gravidez, parto e puerpério
foram as principais causas de internação, representando 27,1% e 26,6%,
respectivamente. Interessante ressaltar que em uma primeira exploração
que fizemos da base de dados para o ano de 2000, o parto permanecia
como a principal demanda do SUS, representando 24% das internações. A
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primeira hipótese que

poderiamos levantar seria que essa diminuiçao

ocorreu devido à reduçao da fecundidade no pais. Porém, é conclusão
precipitada, para confirmá-Ia deveriamos antes descartar outras duas
hipóteses: se esse fenômeno não é fruto do "teto" estipulado pelo Ministério
ou do aumento de cobertura da saúde suplementar.
Lebrão verificou uma diminuição dos registros de causas mal
definidas, representando provavelmente uma melhora no diagnóstico e
registro dos eventos. As doenças infecciosas e parasitárias perderam
posições para as crônico-degenerativas. A autora observou ainda uma
alteração da idade média dos pacientes que passou de 26,5 para 33,1.
Martins et aI. (2001) utilizou o arquivo "Movimento Mensal das
autorizações de Internaçao Hospitalar', a fim de verificar o uso dos dados
do SIH/SUS no ajuste de risco das taxas de mortalidade hospitalar e a
utilidade do ICC (Indice de Comorbidade de Charlson) para o ajuste de risco
de indicadores de desempenho. Foram selecionadas 40299 internações,
ocorridas no municipio do Rio de Janeiro entre dezembro de 1994 e
dezembro de 1996, com diagnóstico principal de pneumonia, insuficiência
cardiaca

congestiva,

doença

isquêmica

do

coração

e

doença

cerebrovascular. Utilizaram, como critérios de seleção, a alta freqOência e a
ocorrência de óbitos. Da amostra selecionada, 52% das internações foram
masculina, e destas 50,5% foram óbitos.
Neste trabalho concluiram que, apesar da comorbidade ser um
importante fator na prediçao do risco de morrer, não foi conveniente, no caso
das bases de dados do SIH/SUS, o uso desta variável devido à qualidade da
informaçao diagnosticada. Vale lembrar que este campo não é de
preenchimento obrigatório, para efeito de pagamento. Segundo os autores, a
idade e o diagnóstico principal foram considerados os mais apropriados para
este tipo de relaçao. Em quanto à idade, constaram que 75,9% dos
pacientes da amostra tinham idade superior a 50 anos.
Apesar das limitações da base de dados, que é de uso administrativo,
os dados são coletados com um enfoque de faturamento, e os autores não
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descartam a sua utilização para estudo epidemiológicos e recomendando
uma melhora de qualidade, na variedade de eventos coletados.
Em relação à confiabilidade de diagnóstico no formulário de
Autorização de Internação Hospitalar, Mathias e Soboll (1998) realizaram
estudo na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, comparando a
informação do prontuário com as da AIH. Conclulram que, apesar de alguns
fatores interferirem nas razões de discordância entre o prontuário e a AIHentre eles "a falta de treinamento para a codificação do diagnóstico e o
sistema de pagamento das internações hospitalares" (Mathias e Soboll
1998, p.526)- para o ano de 1992, no município de Maringá, os dados
poderiam ser utilizados com um certo grau de confiabilidade.
Mathias e Soboll (1998, p.530) em seu trabalho citam estudo
semelhante realizado por Veras e Martins e Travassos (1998) no municfpio
do Rio de Janeiro, no qual, os autores concluíram que a qualidade dos
dados foi superior ao que eles esperavam. Porém, alertam que os estudos
de morbidade devem "observar os diagnósticos em categorias mais
agregadas".
Ainda sobre a confiabilidade do SIH-SUS, encontramos estudo
realizado por Simões (2000) em sua dissertação de mestrado, na qual
comparou as internações do banco de AIH com os dados dos prontuários da
Santa Casa de São Paulo, a fim de qualificar o SIH como fonte de
informação em saúde. As variáveis utilizadas do banco AIH foram: data de
apresentação, número da AIH, bairro, cidade, estado, data de nascimento,
sexo,

enfermaria,

leito,

procedimento

solicitado,

data

da

emissão,

procedimento autorizado, procedimento realizado, especialidade, data de
internação, data de salda, diagnóstico principal, diagnóstico secundário e
tipo de alta. Em relação ao banco de prontuários foram considerados: data
de internação, registro geral, procedência, sexo, idade, código da idade, os
códigos de diagnósticos, condições e data de safda.

o

autor relacionou os dois bancos utilizando as variáveis registro

geral e data de entrada, visando identificar as reinternações, que resultaram
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em 628, do total de 31084 internações da amostra. Quanto à análise das
variáveis selecionadas considerou que:
-

As variáveis de identificação (sexo idade, procedência, data de

entrada, data de saída e tipo de evolução) refletiam o perfil de
atendimento da instituição.
-

Para diagnóstico principal, de acordo com a classificação por

capítulos das CID-9, a maior diferença encontrada foi de quase 2%
para as causas relacionadas ao aparelho respiratório, o que o autor
considerou de "pouca

interferência",

Porém,

quanto maior a

desagregação, acentuam-se as diferenças entre os dois bancos.
-

Quanto ao diagnóstico secundário, observou-se que em 4%

das internações do banco de AIH, este substituiu o diagnóstico
principal, em comparação com os dados do prontuário.
-

O tempo de permanência apresentou uma maior concordância

para períodos inferiores a 5 dias.
Apesar das diferenças encontradas, Simões considerou válido o uso
da AI H como fonte de informação em saúde.
Uma das limitações do banco AIH é a impossibilidade de recuperar os
caso de reinternação. Preocupados com esse problema, Portela et aI. (1997)
realizaram estudo para a criação de um algoritmo capaz de recuperar as
internações, partindo do banco de AIH, ou seja, para "construir um novo
banco cuja unidade de observação fosse a internação hospitalar" (p.772),
descartando assim as reinternações.
Após a aplicação do algoritmo no universo de internações do
município do Rio de Janeiro, constaram que, entre as diferentes
especialidades, as psiquiátricas foram as que sofreram maior redução. Das
107304 AIHs dessa especialidade, que representaram 10% de AIH no ano
de 1995, após a aplicação do algoritmo reduziu-se para 27712 (3%)
internações. Para os hospitais com predomínio de clínica, cirurgia,
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obstetrícia e pediatria o número de internações foi quase o mesmo do
número de AI Hs.

o banco de AIH,

como fonte para avaliação da produção e qualidade

da assistência, foi usado por Gouvêa et aI. (1997), com o objetivo de analisar
a tendência da assistência hospitalar no Estado do Rio de Janeiro. Esses
autores realizaram um estudo comparativo da assistência para hospitais
públicos, universitários e privados credenciados pelo SUS, utilizando
"modelos estruturais de séries temporais, baseadas na decomposição dos
componentes de interesse, como tendência, sazonalidade e irregularidade"
(Gouvêa et aI. 1997, p.601).
Apresentaram dois tipos de problemas para utilização do banco: a
insuficiência do dado e a qualidade. Quanto à primeira limitação, que
consideraram a mais importante,

referiram

a falta

de dados que

possibilitasse uma classificação da gravidade dos casos. Em relação à
qualidade, consideraram as informações sócio-demográficas mais confiáveis
do que as informações clínicas.
Já entre as informações clfnicas, classificaram o procedimento
realizado, ocorrência de óbito e as transferências como variáveis mais
confiáveis do que o diagnóstico principal. E concluíram que, no caso
estudado, ocorria problemas sérios na qualidade da atenção hospitalar no
Estado do Rio de Janeiro e que, apesar das limitações do banco, o mesmo é
útil para estudos com esse objetivo.
O SIH também foi fonte de informação em trabalho feito por
Schramm e Szwarcwald (2000) sobre a mortalidade neonatal e a
natimortalidade, com o objetivo de comparar estes tipos de mortalidade nas
unidades da federação e países selecionados pelas autoras.
Em sua pesquisa, as autoras observaram, em estados do Norte e
Nordeste, baixos valores de mortalidade neonatal e natimortalidade em
comparação com outros Estados e países. Porém, nessas regiões são
encontradas as maiores proporções de partos domiciliares, ou seja,

uma

37

menor cobertura dos partos e uma baixa utilização de serviços no período
neonatal.
Nessas regiões também foram encontradas as maiores discrepâncias
entre o procedimento parto e o tempo de permanência, o que sugere falhas
na atenção à parturiente.

Tal fato causou surpresa, pois supostamente,

essa incompatibilidade deveria ser motivo para a rejeição da AIH, portanto,
do seu não pagamento. Uma das dificuldades encontradas para um
aprofundamento dos estudos foi a falta de dados sobre o peso e a idade
gestacional que, embora coletados, não são disponibilizados.
Quanto à qualidade, nos estados do sul e sudeste, que apresentaram
maior cobertura do sistema, observou-se altas taxas de mortalidade
neonatal,

em comparação com as de países desenvolvidos. Diversos

autores, apesar de fazerem observações quanto à confiabilidade dos dados,
consideram que as bases deveriam ser melhor aproveitadas tanto em estudo
acadêmicos, quanto na tomada de decisões por parte dos gestores de
saúde.
Segundo Almeida (1996, p.11), o Brasil possui um sistema mais
sofisticado do que aquele existente na França, "com maior detalhamento de
informações gerenciais e epidemiológicas, apresentando um sistema com
maior agilidade quando comparado ao Francês".
Independente das críticas feitas em relação à qualidade dos dados, já
que são tentadoras as fraudes do sistema, o banco AIH apresenta-se como
uma importante fonte de informação para o conhecimento do perfil dos
atendimentos na rede hospitalar e com certa agilidade do sistema.
Quanto a fraudes, Carvalho (1997) considera que em cada ano novas
críticas são incorporadas no sentido de eliminá-Ias, e o problema da fraude
não é do sistema de informação, mas da incapacidade do sistema de saúde,
ou seja, do Estado, na implementação de medidas para garantir a qualidade
da informação e do cuidado prestado.
Diante das evidências apresentadas, podemos considerar que, apesar
de algumas críticas que são feitas ao Sistema de Informação Hospitalar,
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devemos reconhecer que o mesmo se constitui em uma importante fonte de
dados que não deve ser descartada em estudos sobre morbidade, sobretudo
porque as informações disponiveis são de grande importância tanto
gerencial, quanto epidemiológica. Além disso, com a potencialidade de
informaçôes, como as obtidas no SIH/SUS, é possivel definir políticas para a
assistência hospitalar do Pais.
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Capitulo 11 Gênero e morbidade
Entendendo o conceito de gênero como categoria de análise
Para analisarmos a demanda hospitalar no Sistema Único de Saúde
no ano de 2002, usando o conceito de gênero como a principal categoria de
análise, necessitamos esclarecer a nossa opção teórica do conceito de
gênero aqui utilizado. O processo saúde/doença não tem apenas uma
determinação biológica, mas também social, e os papeis definidos
socialmente implicam um estilo de vida próprio para os dois sexos, que
reflete em maneiras diferentes de adoecer e cuidar.
Louro (1996), quando apresenta as idas e vindas do conceito de
gênero, coloca que a opção por ele significa "uma decisão de ordem
epistemológica e (... ) teórica". Complementando o que diz a autora,
acreditamos que essa opção vai além da academia, por entender a grande
contribuição que o mesmo trouxe para melhor se compreender a condição
feminina na atualidade.
A princípio, pode parecer tarefa fácil estudar a morbidade usando o
recorte de gênero, já que o termo é recorrente tanto nos meios acadêmicos
quanto fora dele. Entretanto, se não tivermos claro o conceito para usá-lo
como categoria de análise, corremos o risco de cair em uma armadilha, ou
seja, aplicá-lo como sinônimo de sexo.
Consciente desse perigo e visando escapar dessa armadilha,
buscamos bibliografia necessária para o entendimento do conceito, porém
acabamos com a sensação de que não existe outro campo do conhecimento
tão controverso quanto esse.

Foi incrível verificar a variedade de

interpretações e discussões sobre o tema que, em tão pouco temp03, vai
desde abordagens mais essencialistas até as que tentam descartar

A preocupaçao com a diferença entre homens e mulheres ganhou maiores proporções a
partir dos anos 60 com o movimento feminista e o conceito começou a ser mais discutido
nos anos 80.

3
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totalmente a dimensao biológica em favor da cultural, passando por aquelas
que buscam uma intermediação entre o biológico e social.
Porém essa característica nao foi obstáculo, ao contrário, pois
concordamos com Louro (1996), que considera a diversidade de enfoques
dados a esse conceito um "fator de vitalidade" e, se por um lado, pode
propiciar uma certa instabilidade, por outro, "incita a um constante
questionamento e autocrítica" (Louro 1996, p.7). Mesmo por que, no campo
cientifico, é cada vez mais difícil encontrarmos uma verdade eterna, absoluta
e duradoura, tudo a todo o momento se transforma, inclusive o conceito de
gênero.
Nossa primeira constatação parte da idéia que nao se pode falar de
gênero sem falar de feminismo, pois foi dentro dessa corrente que o conceito
surgiu e ganhou força. Em um primeiro momento, os estudos de gênero
tinham como foco central a mulher, principalmente os estudos feministas, na
tentativa de "constituí-Ia como o sujeito-objeto dos estudos", porém mais
recentemente os homens foram incorporados, ampliando-se o enfoque para
"os processos de formação da feminilidade e da masculinidade, ou os
sujeitos femininos e masculinos" (Louro 1996, p.7).
Em

relação

à

categoria

gênero,

vamos

encontrar enfoques

psicanalíticos, antropológicos, sociológicos, históricos e feministas. O
emprego do termo gênero, não é recente, tampouco se constitui em um
campo único do conhecimento. Engels há mais de 150 anos já tratava do
tema (Saffioti 1992), porém o mesmo ganhou espaço e distintas abordagens
nas últimas décadas, como conseqüência do movimento feminista e
perspectivas teóricas como o pós-estruturalismo.
Para responder nossa questão de quando e como surge o conceito de
gênero utilizamos duas autoras, Barbieri (1991) e Scott (1995). Ambas
concordam que o termo começou a ser utilizado pelas feministas, a partir
dos anos 60. Além da origem do uso do termo, nos trabalhos dessas autoras
encontramos as definições de gênero utilizadas por elas, além de um
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balanço sobre o uso do conceito por diferentes correntes teóricas, com
categoria de análise.
Scott (1995) reconhece que estudos no século XVIII até o começo do
século XX usavam analogias com a oposiçao masculino/feminino. Porém, foi
somente no fim do século XX que surgiu uma "preocupaçao teórica com
gênero como categoria analítica". Tal fato talvez explique, segundo ela, a
dificuldade de algumas feministas na incorporaçao desse conceito, contudo
reconhece que o mesmo nao é a-histórico e surge em um momento de
grande efervescência epistemológica.
Para essa autora, a utilizaçao mais recente do termo gênero foi
iniciada pelas feministas americanas,
(... ) que queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das
distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeiçao do
determinismo biológico implfcito no uso de termos como sexo ou
diferença sexual. O termo gênero enfatizava igualmente o

aspecto relacional das definições normativas da feminilidade.
Aquelas que estavam preocupadas pelo fato de que a produçao
de estudos se centrava nas mulheres de maneira demasiado
estreita e separada, utilizaram o termo gênero para introduzir
uma nova noçao relacional em nosso vocabulário analítico.
Segundo esta visao, as mulheres e os homens eram definidos
em termos recíprocos e nao se poderia compreender qualquer
um dos sexos por meio de um estudo inteiramente separado (72).
O objetivo principal de Scott (1995) foi apresentar o uso dessa
categoria na análise histórica. Para isto referencia as diferentes correntes e
suas limitações, e finalmente, elabora a sua definiçao. Segundo ela, uma ala
das pesquisadoras feministas acreditava que gênero, raça e classe social,
seriam três categorias fundamentais para escrever uma nova história,
porém, estas nao sao paritárias. Gênero e raça, possuem um fundamento
distinto de classe, nao havendo clareza ou causalidade econõmica,
presentes nessa última. Para Scott (1995), gênero "implicou uma ampla
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gama tanto de posições teóricas quanto de simples referências descritivas
às relações entre os sexos" (p.73).
Scott (1995) considera que, apesar
da variedade de abordagens na análise do gênero, essas
podem ser resumidas a três posições teóricas. A primeira, uma
tentativa inteiramente feminista, empenha-se em explicar as
origens do patriarcado. A segunda se situa no interior de uma
tradiçao marxista e busca um compromisso com as críticas
feministas. A terceira, fundamentalmente dividida entre o pósestruturalismo francês e as teorias anglo-americanas de relação
do objeto (object-relation theories), se inspira nessas diferentes
escolas de psicanálise4 para explicar a produção e reprodução da
identidade de gênero e sujeito (Scott 1995, p.77).
A definição dessa autora se subdivide em duas proposições:
1-

"gênero é um elemento constitutivo de relações sociais
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e,

2-

o gênero é uma forma primária de dar significado às
relações de poder" (Scott 1995, p.86)

Essa definiçao se inter-relaciona com quatro elementos:
1-

"( ... ) os símbolos culturalmente disponíveis que evocam
representações simbólicas e, com freqüência, contraditórias.

2-

(... ) os conceitos normativos que expressam interpretações
dos significados dos símbolos, que tentam limitar e conter
suas possibilidades metafóricas.

3-

A pesquisa histórica que (... ) deve incluir uma concepção de
política, bem como uma referência às instituições e à
organizaçao social.

4 A autora se refere à corrente psicanalitica Anglo-americana em contraposiçao ao pósestruturalismo francês, enquanto a primeira se baseia nas teorias de relaçao de objeto, a
segunda centra sua análise na linguagem (Scott 1995, p.81).
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4-

E a identidade subjetiva". (Scott 1995, p.87)

A primeira parte de sua concepção de gênero inclui esses quatro
aspectos citados e nenhum pode operar sem o outro, porém podem não
ocorrer simultaneamente. A principal preocupação da autora foi teorizar o
conceito de gênero que, segundo ela,

ué uma forma primária de dar

significado às relações de poder (... ), é um campo primário no interior do
qual, ou por meio do qual, o poder é articulado· (Scott 1995, p.89).
Sobre o problema da polarização gênero masculino e feminino, Joan
Scott (1995) alerta sobre a necessidade de desconstrução dessa lógica
binária, pois a mesma oculta a diversidade existente por trás dos dois
gêneros. Somente um conceito que não seja universal possibilita a inclusão
das outras diferenças.
A desconstrução ajuda-nos a entender que a oposição dos gêneros
masculino e feminino é, na verdade, uma interdependência, já que um pólo
contém o outro (Louro 1995). Na análise de Scott (1995), a questão do poder
está explicita na sua conceituação de gênero, e nela percebemos uma forte
influência de Foucalt, ou seja, o poder não está presente no Estado, mas
difuso em outras relações dentro da sociedade.
Em outros/as autores/as também vamos encontrar a discussão desse
tema. Barbieri (1991) exemplifica esse poder difuso, quando diz que os
homens controlam o corpo e o desejo da mulher porque, sem isso, não
teriam como serem pais, ou ainda, como uma forma de garantirem com um
pouco de certeza a paternidade de seus filhos. Enquanto no texto de Scott
(1995) encontramos uma preocupação com o conceito de gênero como
categoria de análise histórica, no artigo de Barbieri encontramos seu
emprego como categoria sociológica.
Para Barbieri (1991), nos anos 60, o movimento feminista buscou um
entendimento e uma explicação para a subordinação das mulheres e
constatou que não havia, nas ciências sociais e humanas, estudos que
explicassem esse fenõmeno. Nesse contexto a primeira hipótese que
emerge, segundo a autora, é que a subordinação das mulheres era fruto de
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uma relação de poder que não se concentrava na figura do Estado, mas
estava disperso na sociedade. Nesse momento, segundo a autora, surge um
movimento no sentido de refutar tudo o que tinha sido feito ou discutido até
então, reconhecendo apenas autores como Engels e Simone de Beauvoir,
os únicos considerados por essa corrente como "objetivos" e "bem
intencionados" .
Na tentativa de entender as diferenças de poder, entre homens e
mulheres, e buscando construir uma teoria, as feministas identificaram a
subordinação como produto do patriarcado, portanto, para liberar as
mulheres era necessário destruir essa ordem social.

Este tipo de

pensamento rapidamente se estendeu, porém sem uma reflexão e um
debate que propiciasse um aprofundamento do tema, o que gerou, segundo
Barbieri (1991), um conceito vazio, útil politicamente, mas limitado como
modelo explicativo.
Paralelamente, um outro grupo de feministas, visando suprir a
carência de dados, realizou um caminho mais empírico buscando estudar
principalmente as condições de vida das mulheres, que foram denominados
de "estudos sobre as mulheres". Dentro desse grupo, era possrvel distinguir
duas posturas: "uma centrada na mulher como objeto de estudo, que visava
produzir informação e hipóteses sobre as condições de vida e de trabalho
femininas; e outra, que privilegiou a sociedade como geradora da
subordinação das mulheres" (Barbieri 1991, p.28) (tradução nossa).

o segundo grupo passa a basear-se em duas proposições:
1-

"... a subordinação das mulheres é produto de determinadas
formas de organização e funcionamento das sociedades.
Portanto,

é

necessário

estudar

a

sociedade

ou

as

sociedades concretas.
2-

... não se avançará estudando somente as mulheres, o objeto
é mais amplo. Requer analisar em todos os níveis, âmbitos e
tempos as relações de mulher-homem, mulher-mulher e
homem-homem" (Barbieri 1991, p.29). (tradução nossa).
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Como fruto dessas discussões surge o termo gênero como categoria
social, contrapondo-se à concepção de "sexo anatômico e fisiológico".
Barbiere (1991) distingue três perspectivas ou orientações teóricas
distintas:
1-

"Autores/as que concebem o gênero como um sistema
hierarquizado de status e prestigio social".

Para a autora,

essa corrente está ligada ao funcionalismo sociológico e à
teoria psicanaHtica do eu que "dao maior peso à socializaçao
como aprendizagem de papéis que se repetem ao largo da
vida"
2-

Corrente de influência marxista, denominada "relações
sociais de sexo, que privilegiam em sua análise a divisa0
social do trabalho como núcleo motor da desigualdade".

3-

Finalmente, "a perspectiva que considera os sistemas de
gênero como sistemas de poder resultado de um conflito
social" (Barbieri 1991, p.31). (tradução nossa)

Barbieri (1991) declara sua opção por essa última, já que considera a
mais apropriada para analisar o contexto latino-americano.
Na discussao apresentada pela autora, destacamos uma idéia que
consideramos fundamental para este trabalho. Existem "homens e mulheres
em diferentes contextos sociais e culturais que devem ser delimitados"
(Barbieri 1991, p.34). (traduçao nossa). Partindo desta idéia, consideramos
que apesar dos padrões definidos, nao existe uma identidade feminina
única, assim como também nao encontramos uma única identidade
masculina (Adorno e Betini 2000).
Este tema também aparece em autores que trabalham a relaçao sexo
e raça, como Azerêdo (1994) e Bairros (1995), que tratam da questao da
incorporação de outras diferenças aos estudos de gênero, como por
exemplo a questao étnica. A primeira autora, partindo deste enfoque busca
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entender as diferenças de experiência entre o feminismo americano e o
brasileiro.
Para ela, no Brasil, existe uma dificuldade em analisar gênero
"considerando

simultaneamente

(Azeredo 1994, p.207).

outras

categorias

de

subordinação"

Isto tendo em vista a idéia presente da

transversal idade de gênero. Esta incorporação tem importância quando
lutamos por uma sociedade mais igualitária. Assim, caminhamos nesse
sentido, quando fazemos o exercício de resgatar outras diferenças sociais
na discussão (Azeredo 1994).
Para Barbieri (1991), a idéia de uma diversidade dentro da identidade
masculina e feminina, relaciona-se com o ciclo de vida, que também é uma
construção social. Segundo ela, a principal etapa é aquela em que homens e
mulheres estão em sua plena capacidade de reprodução, em que se pode
observar os elementos-chave das relações que prevalecem no sistema de
gêneros de uma dada sociedade.
Anterior a essa etapa reprodutiva, encontra-se aquela em que se
moldam as crianças dentro do sistema de gênero dominante. Posterior a ela,
está

aquela

em

que

poderemos

desmantelamento dessas normas.

observar

a

manutenção

ou

o

Outro elemento que interfere nessa

construção, é a organização da vida doméstica, devendo se considerar a
composição, tamanho e ciclo de vida familiar que, com certeza, geram
efeitos nas diferentes posições e papéis que cumprem homens e mulheres,
nesse contexto. Além disso, as condições econômicas, as diferenças
regionais e locais, o contexto étnico-cultural devem ser considerados nessa
diferenciação.
Entendemos que essas diferenciações, principalmente durante o ciclo
de vida, determinam a posição ocupada pelo homem ou pela mulher no
sistema de gênero de uma dada sociedade, que reflete acesso diferenciado
a bens ou serviços. Para Barbieri (1991, p.42), ainda existem vazios que
nos impedem de dizer que exista uma teoria a respeito da categoria gênero,
o principal deles é em relação ao objeto, já que as investigações são muito
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mais voltadas para as mulheres e nao geraram informações e análises,
desde uma perspectiva masculina.
Para nós, a divisa0 social do trabalho que aparece no estudo de
Barbieri (1991) e de outros/as autores/as, também reflete diferenças no
estilo de vida e em práticas de risco ou nao. Entendemos que, à medida que
muda essa dinâmica, a tendência é a de ocorrer uma mudança da
vulnerabilidade (fatores de risco) de homens e mulheres e, portanto, da
morbidade.
No sentido de desvendar os rumos da discussao e os usos do
conceito gênero em estudos no Brasil, o trabalho de Heilborn e Sorj (1999) é
esclarecedor, ainda que segundo as autoras nao tenha sido um balanço
exaustivo. Se por um lado, observamos algumas semelhanças no rumo da
institucionalizaçao

das discussões deste tema no Brasil, por outro lado,

descobrimos que a experiência nacional apresentou algumas características
distintas. Enquanto nos Estados Unidos e Europa as feministas assumiram
uma posiçao mais radical na relaçao com a academia, a realidade brasileira
impôs uma outra postura para as feministas, que usaram uma estratégia de
"enfrentamento" mais moderada e articulada com o movimento de esquerda,
concentrando seus esforços na área da pesquisa social.
Desta forma, as feministas brasileiras em vez de criarem espaços
alternativos de atuaçao dentro ou fora da academia, como as norteamericanas, buscaram espaço e reconhecimento

dentro da própria

instituiçao. "Os estudos sobre a mulher, Estudos de Gênero ou de RelaçOes
de Gênero foram as fórmulas encontradas para institucionalizar a reflexao
impulsionada pelo diálogo com o feminismo na academia brasileira:
(Heilborn e So~ 1999, p.187)
A partir da década de oitenta observa-se uma gradativa
substituiçao do termo mulher, uma categoria empírica/descritiva,
pelo termo gênero, uma categoria analftica, como identificador de
uma determinada área de estudos no país. (... ) Os homens
passaram a ser incluldos como uma categoria de análise emplrica
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a ser investigada nesses estudos e uma abordagem que focaliza a
estrutura social mais do que os indivlduos e seus papéis sociais foi
favorecida. (Heilbom e

So~

1999, p.188)

A adoção desse novo conceito a partir dos anos 80, que também não
foi traumática como nos EUA, favoreceu a aceitação desses estudos no
meio acadêmico. As autoras destacam o apoio das agências financiadoras
como elemento favorável ao prestigio de pesquisas nessa área, pois os
investimentos desses órgãos contribulram para o reconhecimento

da

relevância desses estudos pela comunidade cientifica.
Segundo

as

autoras,

é

tarefa

diffcil

avaliar

o

"grau

de

institucionalização" desses estudos na área de ciências sociais, já que a
incorporação

desse

tema

foi

diferenciada

dentro

dessa

área

do

conhecimento, sendo muito maior no caso da antropologia do que das
ciências polfticas.
Uma outra caracteristica destacada é a alteração da "composição
sexual", já que se observa um aumento do número de homens interessados
pelo tema e,

principalmente, a incorporação de temas relativos à

masculinidade e à sexualidade.
Quanto ao embate teórico, as autoras destacam que, no Brasil,
recebemos influência tanto da corrente anglo-saxã, quanto da investigação
francesa. Mas, devido a uma "antropologização" das ciências sociais no Pais
o "uso da categoria gênero tomou-se hegemOnico". Porém, não arriscam
afirmar por quanto tempo permanecerá essa hegemonia, frente à crise dos
paradigmas nas ciências sociais que podem minar a capacidade "heurlstica
desse

conceito·

(Heilbom

e

So~

1999,

p.196).

O

funcionalismo,

principalmente nos Estados Unidos, e o marxismo, foram as duas correntes
teóricas da sociologia que mais influenciaram os estudos de gênero.

O funcionalismo contribuiu, por seu lado, com conceitos como "papel
sexual" e ·status·,
supriu estudos de gênero com a hipótese de que as
diferenças sexuais são mais centrais na instituição familiar do que
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em qualquer outra instituição social e que os arranjos de gênero
funcionam primordialmente para assegurar a reprodução social; e
as análises sociológicas das relações de gênero, sustentadas no
conceito de papéis sexuais, desafiaram as visões essencialistas da
biologia e da psicologia sobre as identidades humanas na medida
em que facilitou o reconhecimento de que os indivíduos se
constroem por intermédio da vida social. (Heilbom e Sorj 1999,
p.197)
Apesar das contribuições citadas, as influências funcionalistas ao
debate foram consideradas negativas, legitimando a subordinação das
mulheres na esfera familiar, pois, ao se explicar às diferenças de gênero via
papeis sociais, limitava-se o "foco da análise ao comportamento individual e
diminuía o seu poder de explicação da dinâmica social mais ampla"
(Heilborn e Sorj 1999, p.198). A teoria marxista, por outro lado, contribuiu
com uma análise de gênero mais ampla, fora da esfera familiar. Porém,
evidenciava seus limites nas interpretações das relações de gênero no
interior de outras instituições sociais.
Uma outra característica dos estudos da sociologia de gênero
apontado pelas autoras, refere-se ao fato da grande maioria dos trabalhos
tratarem da esfera "privada" ou de instituições de mulheres, fato que vem se
modificando mais recentemente.
No texto de Heilborn e Sorj (1999), foi possível resgatar a origem de
uma outra corrente que utiliza a denominação sistema de gênero, que nasce
dentro da antropologia, e que procurava
demarcar os dois níveis diferenciais que a condição sexual
comporta" (... ) O ponto crucial desse momento da reflexão era
justamente o papel que a reprodução ocupa como elemento
estruturador ou não de significados e de posições sociais atribuídos
diferencialmente aos dois sexos. (... ) O argumento central à idéia de
sistemas de sexo-gênero é a transformação da diferença sexual
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operada pela cultura numa relação de opressão (denominada por
Rubin de domesticação da mulher) (p.199).
Heilbom e

So~

(1999) destacam que é dentro da própria antropologia

que vem à tona uma das principais criticas ao conceito de gênero nas
ciências sociais,

apresentado por Strathem,

que surge quanto ao

questionamento no sentido de considerar que as interpretações baseadas
nesse conceito, feitas pelas diversas correntes teóricas, generalizam e não
consideram as diferenças na construção social de identidades nas distintas
sociedades, e acabam por utilizar modelos de análise construidos com base
em sociedades ocidentais.
No final dos anos 80 ganham espaço os estudos sobre sexualidade,
que contribuem com a discussão de gênero colocando em questão a relação
entre "construção cultural e diferença anatômica" (Heilborn e

So~

1999,

p.202), que passa a ser desnaturalizada em contraposição à corrente
essencialista.

o que parecia

ser tarefa fácil no trabalho, ou seja, definir o conceito

de gênero, em determinado momento de nossas leituras descobrimos que
não o era, pois existe nesse campo do conhecimento um intenso debate
entre as diversas correntes, não havendo ainda consenso quanto a sua
utilização. O uso do termo gênero foi questionada como "falácia", pois
"sustenta-se sobre um pilar problemático:"natureza"; também ela uma idéia
historicamente produzida" (Heilborn e So~ 1999, p.201).
Em linhas gerais, a idéia presente é a de que, enquanto as diferenças
biológicas se relacionam ao sexo, a categoria gênero pode ser entendida
como uma construção social. Portanto, devemos compreendê-Ia dentro de
um contexto sócio-cultural, e sem perder a perspectiva histórica. Acrescentase a isso que não existe uma identidade única de gênero masculino e
feminino.
Partindo desta noção, na qual a cultura proporciona elementos para
entender as diferenças entre os sexos, é possível concluir que ao redor das
diferenças biológicas sexuais se constrói uma desigualdade social entre os
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membros de cada sexo, colocando as mulheres em uma situação
desvantajosa em, praticamente qualquer, contexto social e cultural.
Louro (1996) alerta para o fato de que, se por um lado, não podemos
descartar "o caráter social das diferenças entre homens e mulheres", por
outro, nêo podemos esquecer que gênero envolve "corpos sexuados",
portanto, tem também uma "dimensão e uma expressão biológica" (... )
havendo "uma estreita e continua imbricaçêo do social e do biológico" (11).
Diante disto, quando falamos em relações de gênero, assim como
outros autores, consideramos importante ressaltar que nêo nos referimos ao
sexo biológico, mas sim à construção social de cada sexo dentro de uma
sociedade e suas implicações, como o acesso diferenciado à informaçêo,
saúde, educaçêo e ao poder de negociação dentro de uma relaçêo.

Gênero e Saúde: do controle da natalidade aos direitos
sexuais e reprodutivos
No campo da saúde pública, crianças e mulheres sempre foram o
foco de atenção. A preocupação com esses dois grupos vem desde a
"organizaçêo das cidades e do incremento da industrialização", passando
pelas "poHticas higienistas, sanitárias e preventivas" (Meyer 1998, p.24),
para garantir a reproduçêo social. Por outro lado, os homens foram objeto de
preocupaçêo enquanto força de trabalho, contemplada nas poHticas de
Saúde do Trabalhador.

As poHticas de saúde da Mulher no Brasil

centravam-se na Saúde Materno-Infantil. Portanto, a preocupação com a
mulher se justificava pela sua capacidade reprodutora, em determinados
momentos para estimular a procriaçêo, em outros para controlar o corpo
reprodutor.
Ao longo dos anos, a discussão foi se ampliando e o conceito de
saúde reprodutiva foi ganhando o espaço em relaçêo ao de do controle de
natalidade, visando alcançar toda a complexidade do tema e melhorar a
proteçêo aos direitos humanos.
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Segundo Galvão (1999), o conceito de saúde adotado pela OMS foi
se modificando desde sua primeira versão em 1948, ocorrendo o mesmo
com os conceitos de saúde materna, saúde sexual, reprodutiva e saúde da
mulher, porém em um espaço de tempo menor.
Foi somente em 1983 que o Ministério da saúde implementa o
Programa de Assistência Integral a Saúde da mulher- PAISM com uma
proposta diferenciada de atendimento integral a saúde da mulher.
Esse programa surge rompendo com a caracteristica centralizadora
de programas anteriores e incorpora conceitos de saúde reprodutiva e
sexual que se contrapõem ao controle de natalidade, principal objetivo dos
programas dirigidos à saúde das mulheres (Galvão 1999).
Segundo Galvão (1999), nos anos 50 e 60, por influência dos
neomaltusianos, havia uma preocupação dos governos em controlar o
crescimento populacional, que era visto como um impedimento ao
crescimento econômico e ameaça ao meio ambiente.
A incorporação por parte dos governos dos conceitos de saúde
sexual e reprodutiva foi reforçada pela Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento do Cairo (ICPD), em 1994, e pela IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, em Beijing.
Quando discute a evolução dos conceitos no Brasil, Galvão (1999)
considera que não seria possivel fazê-Io sem falar do Programa de Atenção
Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que representou um avanço, já que
antes a preocupação com a saúde da mulher estava restrita à preocupação
com a gravidez e o parto. Porém, a implantação do PAISM teve problemas,
não ocorrendo de forma homogênea em todo o Pais.
Scavone (1999) resgata o conceito de saúde reprodutiva e sua
relação com o movimento feminista, ou seja, de como o lema, da década de
60, usado pelas feministas, "nosso corpo nos pertence", foi desembocar no
de saúde reprodutiva, conceito que foi difundido e passou a ser utilizado
pelos programas de governo.
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Segundo Scavone (1999), quando isso ocorreu o conceito perdeu o
sentido inicial contestatório, porém não podemos negar que, certamente,
representou um avanço, na medida em que seria muito pior se as mudanças
ocorressem com menos freqüência. Se não houvesse mudanças, ainda não
terfamos chegado aos conceitos de direitos sexuais e reprodutivos. As
experiências foram distintas entre os pafses do norte e do sul pois, para a
autora, nos primeiros, o conceito de saúde reprodutiva representou uma
mudança no sentido de fazer da maternidade uma opção, em vez de uma
fatalidade biológica.
Um ponto importante colocado por Scavone (1999), refere-se à
questão de que os direitos reprodutivos não podem estar descolados de uma
discussão dos direitos de primeira geração, ou seja, os civis e polfticos.
Tanto que, no caso da América Latina, a luta pela democratização dos
Estados fez parte da agenda de reivindicações do movimento feminista.
Berquó (1998) em discussão que resgata o papel do Brasil na
Conferência

Internacional sobre

População e Desenvolvimento,

que

aconteceu no Cairo em 1994, observa que ali o debate foi travado entre os
que defendiam o planejamento familiar como tema central e aqueles que
defendiam a discussão sobre os direitos reprodutivos.
A conferência trouxe consigo uma "estratégia" mais holfstica, o que
significa dizer que não foi um abandono das questões populacionais, mas
um entendimento da problemática mais geral, ou seja, de que a diminuição
da fecundidade está além do âmbito do planejamento familiar, e também
incorpora o acesso à educação e saúde, entre outros.
Atualmente, o conceito de saúde reprodutiva vem sendo, por vezes,
substitufdo por direitos sexuais e reprodutivos, num contexto que, além de
incorporar a saúde das mulheres que optaram pela maternidade, também
agrega a de grupos com diferentes orientações sexuais, ou mesmo a
maternidade como uma opção e não uma obrigação. A mudança de saúde
da mulher

para direitos reprodutivos, avança no sentido de incluir a

discussão de relações de gênero mais igualitárias.
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Os conceitos de direitos sexuais e reprodutivos surgiram dentro do
movimento feminista e de sua relaçao direta com a cidadania. Assim, nao
podemos perder de vista o importante papel do Estado para a efetivaçao dos
direitos gerais e específicos, ainda que seja em um contexto de globalizaçao
no qual a figura do Estado se enfraquece.
Para Ávila e Gouveia (1996), a temática dos direitos reprodutivos e
sexuais está articulada com vários pontos de tensao, tais como "as relações
público/privado; sexualidade/ reproduçao; direito como açao normativa e
reguladoralliberdade; universalizaçao/fragmentaçao; Estadolindividuo" (163).
Para as autoras, tais direitos estao diretamente relacionados com as
condições socioeconômicas e políticas, sendo conquista da açao das
mulheres. Assim, amplia-se de tal forma o debate, que pode levar a uma
mudança nao somente das relações de gênero, as das relações sociais,
mudando assim nao s6 a vida das mulheres, mas de toda a sociedade.

Morbi-mortalidade e gênero
A maioria dos trabalhos na área da saúde pública, que consideram ou
utilizam o enfoque de gênero, trazem como tema central a sexualidade e a
violência contra a mulher. Trabalhos que privilegiam a variável sexo e
apresentam as diferenças de morbidade entre homens e mulheres sao em
menor número. Dentre eles, destacamos estudo feito por Laurenti et aI.
(1998) que juntamente com outros autores, analisa a saúde masculina na
regiao das Américas.
Em seu trabalho Laurenti et aI. (1998) refere que quando comparada
a mortalidade e morbidade por sexo, constata-se que, enquanto os
indicadores de mortalidade apresentam uma sobre-mortalidade masculina,
independente da idade e causa, em estudos sobre a demanda de serviços
ou inquéritos domiciliares, verifica-se uma freqüência superior feminina.
O autor diz ainda que, embora difícil uma explicaçao para as causas
dessas diferenças- pois vários fatores interferem na morbi-mortalidade- se
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por um lado as diferenças biológicas explicam em parte, por outro lado, não
se pode negar que algumas das desigualdades são explicadas pelas
diferenças de gênero, devido às características baseadas na construção
social dos sexos.
"Assim, certos fatores comportamentais, mais do que os biológicos,
favorecem ou propiciam, do ponto de vista de gênero, a maior freqüência de
determinados agravos ou mesmo maior letalidade, em um sexo ou no outro"
(Laurenti et aI. 1998, p.2.). Este pensamento exemplifica a sobre-mortalidade
masculina, no caso do câncer de pulmão ou das mortes por causas
violentas, que não podem ser explicadas simplesmente como uma diferença
biológica. De certo, as diferenças entre os gêneros, acabam por gerar um
desequilíbrio demográfico com

conseqüências econômicas e sociais

principalmente para a mulher que acaba tendo que assumir encargos
sozinha. (Laurenti et ai. 1998)
Um recorte que consideramos importante para o estudo da morbidade
é a separação de homens e mulheres por ciclos de vida, já que diferentes
fatores interferem na morbi-mortalidade nas diversas fases da vida de uma
pessoa. E, mesmo na infância, quando os fatores biológicos são os
principais motivos do adoecer e morrer, pOdemos encontrar componentes
sociais que contribuem para explicar as diferenças por sexo. Um exemplo,
foi encontrado em trabalho feito por Gómez-Gómez (1993), que discute a
discriminação por sexo e a sobre-mortalidade feminina na infância, na região
das Américas e demonstra que, apesar da diferença biológica, que daria
maior vantagem para as mulheres, em alguns países da América Latina
existe uma provável discriminação por sexo que contribui para uma sobremortalidade feminina na infância.
A autora partiu de duas hipóteses: a primeira supunha que as
diferenças por sexo, segundo causa, fossem constantes; e a segunda, que
as diferenças por causas específicas variavam de acordo com o contexto
geográfico e sócio-econômico. Essa segunda hipótese baseava-se no
argumento de que a discriminação sexual era resultado de uma pior nutrição

56

e

atenção

dada

às

crianças

do

sexo

feminino,

propiciando

conseqüentemente, que estas estariam mais susceptíveis a mortes por
doenças infecciosas.
Como conseqüência das condições sócio-demográficas, apresenta
quatro fases da relação entre mortalidade por sexo:
1)

Na primeira fase, que se caracteriza por uma alta
mortalidade geral e um baixo desenvolvimento
econômico,
feminina,

encontra-se
principalmente

uma

alta

mortalidade

durante

a

idade

reprodutiva;
2)

Na

segunda,

denominada

de

"mortalidade

intermediária", a mortalidade masculina começa a
superar a feminina nos diferentes ciclos de vida;
3)

Na

terceira,

característica

dos

países

desenvolvidos, ocorre um declínio da mortalidade
feminina e uma estabilização da masculina;
4)

A última fase, denominada de "pós-transicional",
caracteriza-se

pela

redução

da

mortalidade

masculina na infância (neonatal e fetal), como
resultado dos avanços tecnológicos no combate às
causas.
Como fontes, além dos dados de mortalidade da OPAS, Gómez
Gómez utilizou as Enquetes Demográficas e de Saúde sob coordenação do
Institute for Resource Oevelopment (IRO) e trabalhos realizados pelo Centro
Latino Americano de Demografia (CELAO) sobre mortalidades por causa.
Após

analisar

os

dados

dessas

diferentes

fontes,

considerou

a

sobremortalidade de crianças do sexo feminino como um alarme para a
discriminação das mesmas na infância, em alguns países da América Latina.
Quanto à saúde mental, encontramos o texto de Emslie et aI. (2002),
no qual é feito um estudo comparativo da morbidade psiquiátrica de menor
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gravidade entre homens e mulheres "White-collar" em três tipos de
organizações: banco, universidade e funcionários públicos. Concluíram que,
apesar de diversos estudos indicarem maior tendência das mulheres
reportarem doenças psiquiátricas de menor gravidade, as diferenças entre
homens e mulheres pOdem variar segundo o contexto de estudo. A carga
horária e o tipo de trabalho, bem como a função dentro de uma empresa,
são elementos que podem interferir no resultado de uma pesquisa. No caso
da investigação que realizaram, não encontraram grandes diferenças entre
homens e mulheres que trabalhavam em banco e universidade e ocupavam
o mesmo cargo. As diferenças significativas apareceram somente no caso
dos funcionários públicos.
Dunnell et aI. (1999) apresentam um trabalho com o objetivo de
descrever os principais bancos de dados nacionais de saúde existentes na
Inglaterra, e como eles podem ser utilizados para se estudar as diferenças
na saúde por gênero.
Os autores apresentam, nesse trabalho, as principais fontes de dados
coletados e trabalhados rotineiramente pelo governo britânico: O "Mortality
Statistics", que resulta do registro nacional de mortes, criado em 1837,
dispõe de dados com os quais se calcula a expectativa de vida, taxa de
mortalidade padronizada e mortalidade infantil; o "Cancer Statistics", é o
registro de câncer que pode ser utilizado para o cálculo de prevalência e
incidência, taxa de sobrevida e taxa de mortalidade; o "General Practice
Research Database (GPRD)", que oferece dados sobre os serviços de
saúde, com que se pode calcular indicadores de prevalência e incidência de
diversas doenças; o "Longitudinal Study", que a partir de uma amostra de
1% da população, oferece dados utilizados para o estudo das tendências de
distribuição da mortalidade por sexo e classe social.
Além das fontes citadas, os autores ainda apresentam os principais
surveys: O "General Household Survey (GHS), "Health Surveys for England",
o OPCS Survey of Psychiatric Morbidity, "National Survey of Morbidity" e
"Dental Health Surveys.
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Para cada uma das fontes citadas, os autores fazem comentários
sobre as potencialidades do uso de indicadores por sexo, que contribuem
para o debate sobre a natureza das diferenças entre homens e mulheres em
mortalidade, morbidade e acesso a serviços. Concluem que essas pesquisas
devem ser mais utilizadas para se entender as razões das diferenças e
similaridades, na área da saúde, entre homens e mulheres. Esses autores
observaram nas estatísticas oficiais de mortalidade, que as mulheres tem
taxas inferiores aos homens em todas as idades e na maioria das causas de
morte o que reflete em uma maior expectativa de vida para as mulheres.
Para morbidade, analisaram a pesquisa domiciliar GHS de morbidade
auto-referida. Nela os entrevistados respondem sobre doenças crônicas, se
existia limitaçAo em funçao da enfermidade referida e se tiveram suas
atividades rotineiras restritas nas duas semanas anteriores à pesquisa,
devido a alguma doença aguda. Os autores reconhecem que esse tipo de
pesquisa tem como limitaçao as diferenças individuais na percepçAo do
estado de saúde.
Em relaçao às doenças crônicas e às limitações em decorrência das
mesmas, observaram que ocorre um incremento na referência para homens
e mulheres com o aumento da idade, sendo que a partir dos 65 anos a
porcentagem de mulheres é superior a de homens. Quanto às limitações nas
duas semanas anteriores à pesquisa, a porcentagem de mulheres foi um
pouco superior aos homens, ocorrendo também um incremento com o
aumento da idade.
Quanto aos fatores de risco para doenças do coraçAo e infarto, os
autores analisaram informaçOes da "Health Survey for England-, que coleta
dados sobre o índice de massa corporal (body mass index-BMI), colesterol e
pressAo sangOínea. Com o aumento da idade, os três indicadores
apresentaram um incremento até os 75 anos. Após esta idade o índice de
massa corporal e do colesterol diminuem. As mulheres até os 55 anos
apresentaram números inferiores do índice de massa corporal, colesterol e
pressAo sanguínea, comparado com os homens. Após essa idade a
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prevalência feminina passa a ser superior à masculina para a pressão
sangüfnea e colesterol.
Para a análise das doenças psiquiátricas, Dunnell et aI. (1999)
utilizaram a OPCS. Verificaram que, para todas as idades, as mulheres
apresentaram maior prevalência de distúrbios neuróticos;

porém, a

proporção diminui quando considerados os demais transtornos mentais,
sendo que aqueles provocados por dependência ao álcool e drogas foram
mais comuns entre os homens para todas as faixas etárias.
A utilização dos serviços também foi analisada pelos autores, que
usaram como fonte a GHS. Ambos os sexos, para os casos mais graves,
apresentaram quase as mesmas taxas de consulta ambulatoriais, nos casos
de menor gravidade ou intermediária, as mulheres apresentaram taxas muito
maiores comparada com os homens, porém essas diferenças diminuem a
partir dos 70 anos.
As taxas masculinas de utilização de serviços hospitalares foram
superiores às femininas, exceto para o grupo de 16 a 44 anos, idade
reprodutiva.
Quanto à prescrição de medicamentos, no ano de 1995, usando como
fonte o Health Survey for England, constataram que as taxas femininas, com
um pequeno diferencial, foram superiores às masculinas, porém observaram
um aumento na diferença na faixa etária de 45 a 64 anos, provavelmente,
segundo os autores, devido à reposição hormonal.
Para Dunnell et aI. (1999), apesar dos homens morrerem mais,
principalmente, na faixa de adultos jovens, isto não significa que as mulheres
sejam mais saudáveis. Na verdade, elas adoecem mais, ou, pelo menos,
procuram mais o médico, já que têm as maiores taxas de consulta por
pequenos problemas. Essa particularidade de homens e mulheres também
aparece em outros trabalhos (Aquino et aI. 1992; Pinheiro et aI. 2002).
Pinheiro et aI. (2002) relatam que, em trabalhos internacionais,
enquanto os homens padecem de enfermidades crônicas fatais, as mulheres
referem doenças de curta duração e agudas, de baixa letalidade. Essas
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diferenças, por um lado são fruto de aspectos genéticos ou hormonais; por
outro, ocorrem porque nas sociedades modernas as estruturas de gênero
determinam a divisão do trabalho, o poder, as práticas sexuais e diferenças
de identidades que refletem comportamentos e riscos distintos (Connell

2000).
Nível socioeconômico e etnia

são elementos

que interferem

igualmente na morbidade auto-referida de homens e mulheres. Cooper
(2002), usando com fonte o Health Survey for England no período de 19931996, constatou que a baixa morbidade de adultos brancos contrasta com a
alta, referida por mulheres de minorias étnicas, comparadas com homens do
mesmo grupo.
A alta morbidade de adultos de grupos étnicos em piores condições
socioeconômicas aparece na análise de regressão feita pelo autor, que
também constatou que as desvantagens são maiores ainda para as
mulheres desses grupos. No Brasil, estudo comparativo da morbidade autoreferida foi realizado por Pinheiro et aI. (2002), que analisaram, ainda, o
acesso e uso de serviços para homens e mulheres, baseado na Pesquisa de
Amostra Domiciliar 1998 (PNAD-98). Com este trabalho, averiguaram que
tanto na zona rural, quanto na urbana, existem diferenças desvantajosas
para as mulheres na morbidade auto-referida. Os problemas crônicos afetam
tanto um sexo quanto o outro, mas a prevalência é superior para as
mulheres, em todas as doenças que selecionaram. Na pesquisa, 23,5% das
mulheres e 18,2% dos homens, relataram estado de saúde deficiente.
Segundo os autores, a percepção de saúde é fator de interferência
em pesquisas de morbidade auto-referida, pois esta "pode variar em função
de fatores ligados às experiências sociais dos indivíduos e à disponibilidade
de serviços de saúde, o que não foi considerado no trabalho" (Pinheiros et
aI. 2002, p.703). Para Rea e colaboradores (2000, p.144) "a percepção da
alteração da saúde como doença é um fenômeno cultural e mutante".
As mulheres relataram com mais freqüência uso regular de serviços
de saúde, consultas médicas e serviços odontológicos. Enquanto procuram
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mais os serviços para exames de rotina ou cuidados preventivos, os homens
buscam os serviços para cuidados curativos (Pinheiro et aI. 2002).
Os serviços mais procurado por homens e mulheres foram o posto ou
centros de saúde, consultório particular e hospital. Enquanto nos dois
primeiros a proporção feminina é um pouco superior à masculina, no caso
do hospital a ordem se inverte, com uma pequena diferença. Quanto aos
tipos de serviços procurados, as mulheres procuram mais os ambulatórios
especializados, e os homens o Pronto-Socorro, farmácia e ambulatório do
sindicato.
Pelos trabalhos apresentados pode-se concluir que os homens
morrem mais, porém as mulheres adoecem mais ou pelos menos, são elas
que procuram mais os serviços, principalmente preventivos. Como à mulher
cabe o cuidado dos filhos, isso faz com que ela freqüente mais os serviços
preventivos. Para os homens, o acesso é dificultado pelo horário de
funcionamento, porque este geralmente entra em choque com o horário de
trabalho.
As diferenças no perfil de morbi-mortalidade não podem ser
explicadas apenas por aspectos biológicos inerentes aos dois sexos, porém
também interferem os aspectos culturais e socioeconômicos.

62

Capitulo 111 Metodologia
Construindo o percurso de trabalho a AIH
Na sociedade contemporânea, a informação representa um elemento
estratégico de controle do Estado sobre a população. Além dessa
característica, ela também tem papel de destaque na vida das pessoas. Em
sociedades "destradicionalizadas" a conduta dos indivíduos já não se baseia
em tradições, mas na imensa gama de informações, técnicas ou não, que
são recebidas a todo momento. Esse processo foi denominado por Giddens
(1996) de reflexividade, e contribui para uma democratização das relações
tanto no plano individual, quanto coletivo. Nesse contexto a informação
proporciona uma relação mais transparente entre o Estado e a sociedade.
Em uma sociedade reflexiva, com incertezas artificiais, o acesso de
indivíduos ou grupos à informação em geral, e especificamente em saúde,
toma-se elemento importante na redução do risco. A informação tem um
sentido político. Enquanto um banco de dados é um conjunto de símbolos, a
informação traz consigo o significado; e ela que garante que o dado se tome
compreensível. É dentro dessa lógica que se coloca o nosso objeto de
estudo.
Tomando como fonte de dados o arquivo AI H, que pertence ao
Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS), buscamos analisar a
morbidade hospitalar, usando a variável sexo como um indicativo da
categoria gênero e o IOH como um indicador socioeconômico, pois ser um
conceito transversal. O banco de AIH é a fonte de dados mais regular e
universal de morbidade no País (Mendes et aI. 2000).
Nosso universo foram as internações do SUS, por local de residência
no ano de 2002, de seis regiões metropolitanas: Núcleo da RM do
Norte/Nordeste de Santa Catarina, RM de Campinas, RM de Porto Alegre, a
RM de São Luis, RM de Maceió e o Colar Metropolitano do Vale do Aço.
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Na proposta inicial pretendiamos trabalhar com todo o universo de
internações do SUS no Brasil no ano de 2000; porém; após uma primeira
aproximação com o banco de dados e influenciada pelas leituras, optamos
por alterar nossa proposta inicial. Nossa primeira alteração foi em relação ao
perfodo, pois de acordo com alguns textos, quanto mais recente melhor a
qualidade do dado no banco da AIH. Portanto optamos por utilizar o ano
mais recente disponfvel em CO ROM, que foi 2002.
Uma outra opção foi um recorte da população no periodo reprodutivo
de 15 a 49 anos. Essa escolha está embasada tanto nas leituras que
discutiam a morbi-mortalidade, quanto naquelas sobre o conceito de gênero.
Biologicamente a vida reprodutiva masculina é mais longa que a feminina.
Porém, para compararmos populações com caracteristicas semelhantes,
optamos por fazer o mesmo recorte etário para homens e mulheres.
Para esse recorte, o texto de Barbieri (1991) foi nossa principal
referência, pois segundo a autora, a idéia de uma diversidade dentro da
identidade masculina e feminina relaciona-se com o ciclo de vida, que
também é uma construção social. Para Barbiere, a principal etapa é aquela
em que homens e mulheres estão em sua plena capacidade de reprodução,
quando, segundo a autora, pode-se observar os elementos chaves das
relações que prevalecem no sistema de gêneros de uma dada sociedade.
Na literatura sobre morbidade, acesso a serviços de saúde e gênero
encontramos alguns trabalhos relatando que, entre homens e mulheres de
uma mesma etnia e grupos econômicos, não foram encontradas diferenças
significativas entre os gêneros. Segundo esses trabalhos, são as mulheres
de minorias étnicas e grupos menos favorecidos economicamente que
aparecem em condições desfavoráveis.
Entre as limitações do banco de dados utilizado está a falta de dados
socioeconômicos e sobre etnia do paciente. Diante da questão colocada
pela bibliografia, começamos a pensar em uma maneira de agregar
aspectos socioeconômicos em nossa análise. Foi quando, após alguns
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levantamentos, identificamos o Indice de Desenvolvimento Humano-IDH
como uma alternativa.
Para a seleção das Regiões Metropolitanas, utilizamos o Indice de
Desenvolvimento Humano (IDH-RM) no ano de 2000, este recorte foi
pensado para tentar suprir a falta de variáveis sócio-econômicas no banco
do SIH. Escolhemos regiões com os mais altos valores e baixos IDH,
expurgando aquelas

que

estivessem

nas

mesmas

regiões.

Foram

selecionadas a RM do Norte/Nordeste de Santa Catarina-Núcleo, RM de
Porto Alegre e RM de Campinas, e com baixo IDH foram escolhidas o Colar
Metropolitano do Vale do Aço, região com o menor IDH, a RM de São Luis,
por representar a pré-amazônia e a RM de Maceió, representante da região
do nordeste oriental.
Resolvidos esses obstáculos, nos voltamo-nos para o banco de dados
buscando responder a seguinte questão: Existem diferenças na morbidade
hospitalar para homens e mulheres em regiões metropolitanas com
diferentes IDHs?
No arquivo reduzido de AIH existem 62 tipos de registro diferentes
(Anexo 1), que incluem dados sobre a caracterização do hospital, sexo, local
de residência, atendimento e código da idade do paciente, diagnóstico,
procedimentos realizados, tempo de permanência e o valor pago pelo
atendimento. Partindo desses registros selecionamos as seguintes variáveis:
idade, sexo, local de internação, local de residência, diagnóstico principal,
tipo de AIH, diagnóstico secundário (no caso das causas externas) e óbito.
Na seleção das variáveis e os cruzamentos utilizamos o Excel e o
Tabwin32, programa disponibilizado pelos DATASUS juntamente com o CO
ROM.
Para comparação das taxas de internação por diagnóstico e sexo
para cada uma das regiões utilizamos o Teste de proporção para duas
amostras. Tínhamos como hipótese O que p1 = p2

versus

H1:

p1~p2,

onde p é a proporção de um dado grupo. Se o valor p encontrado ao nível de
significância a s 0,05 (5%) concluímos que existe diferença. Esse teste foi
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aplicado para verificar se as diferenças observadas, entre homens e
mulheres, eram estatisticamente significantes.
Apesar de reconhecemos a importância das causas relacionadas à
saúde reprodutiva feminina, optamos por retirar desse trabalho o capítulo XV
referente à gravidez e parto, pois consideramos que esse tema já foi
trabalho em outros estudos sobre a saúde reprodutiva e diferenças de
gênero.

Regiões metropolitanas
Regiões Metropolitanas (RMs) são áreas que, devido ao crescimento
das

cidades,

formaram

grandes

áreas

urbanas

conurbadas,

com

comunicação econômico-social e problemas comuns. Nessas regiões, existe
um fluxo de pessoas, bens e serviços que acabam por demandar uma infraestrutura que ultrapassa as fronteiras municipais, gerando a necessidade de
um novo centro administrativo.
Segundo Guimarães (2004), essas regiões quase sempre se formam
ao redor de um município com intensa atividade econômica e social, que o
torna pólo de atração e desencadeia um desenvolvimento regional, já que
existe um fluxo entre esse e os demais. No final de 2003, no Brasil, eram
computadas 26 unidades metropolitanas, que foram implantadas em dois
momentos distintos.
As primeiras RMs foram criadas na década de 70, dentro de uma
política nacional de desenvolvimento e organização urbana. Nesse período a
definição era de responsabilidade do Governo Federal e tinha como lógica
agrupar municípios com características socioeconômicas semelhantes,
visando a "realização de serviços comunss". A gestão ficaria a cargo de dois
Conselhos, um Deliberativo e um Consultivo. O primeiro, com poder
5 • Segundo a lei Complementar 14n3: 1- planejamento integrado do desenvolvimento econOmico e social; 11saneamento básico. notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviços de Hmpeza pública; 111 uso do solo metropolitano; IV - transportes e sistema viário; V - produçAo e distribuição do gás cornbustivel
canalizado; VI - aproveitamento dos recursos hldricos e controle da poluição ambiental. na forma do que dispuser
a lei federal; VII - outros serviços incIuidos na área de competência do Conselho Delibefativo por lei federal"
(Moura et aI. 2004. p.2)
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deliberativo, composto de membros designados pelo poder executivo
estadual, e o segundo composto pelos prefeitos ou seus representantes,
com caráter consultivo (Moura et aI. 2004; Guimarães 2004).
Com

a Constituição de

1988, dentro de uma proposta

de

descentralização, a responsabilidade de criação passou para o governo dos
estados, que deveriam obedecer à mesma lógica de organização. Além da
possibilidade de implantação de novas RMs, áreas de expansão e
modificação das existentes, essa nova regra permitia aos estados a criação
de outras formas de organização como as aglomerações urbanas e as
microrregiões (Moura et aI. 2004; Guimarães 2004).
Essa nova forma de implantação de RMS, considerada menos
autoritária que a anterior, permite a participação dos três níveis de governos,
União, Estado e município, cada qual com sua responsabilidade. Na
Constituição ficaram definidos, como objetivos da organização regional, a
"integração, a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum" (Hotz 2000, p.93).
Para Moura et aI. (2004), essa descentralização criou "unidades
regionais bastante distintas e, até certo ponto, incomparáveis", devido à
inexistência de projetos estaduais de regionalização e da falta de regras na
Constituição Federal que defina a criação das mesmas. Essa característica,
apontada como desvantagens, para nós foi o principal motivo de escolha,
por oferecer possibilidades de observar regiões com características distintas.
Quanto à criação das RMs selecionadas, as de Porto Alegre e São
Luis foram implantadas em 1973 (EMPLASA 2004), dentro da política
nacional de desenvolvimento do Governo Federal.

Porém,

após a

Constituição de 1988, sofreram alterações. De criação mais recentes, em
1998, são as RMs de Maceió, Colar Metropolitano do Vale do Aço e NINE de
Santa Catarina. A RM de Campinas foi criada somente no ano de 2000.
(Anexo 2)

67

O/DH

o

Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), atualmente sob

responsabilidade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), foi criado pelo economista paquistanês Mahbub ui Haq em
colaboração com o economista indiano Amartya Seno Com esse Indice visase superar a limitação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, indicador
que considera apenas os aspectos econômicos na avaliação da qualidade
de vida das populações (UNESCOI PNUD 2003).

o

IDH representa uma medida slntese de diversos aspectos,

educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de
vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Seu valor varia de O, em caso de
nenhum desenvolvimento humano, a 1, o valor máximo (UNESCOI PNUD
2003).
Países com valor inferior a 0,499 têm desenvolvimento humano
considerado baixo, entre 0,500 e 0,799 sAo considerados de médio
desenvolvimento humano; e se superior a 0,800, têm desenvolvimento
humano considerado alto (UNESCOI PNUD 2003). Este Indice, idealizado
inicialmente para países, foi adaptado para municípios (IDH-M) e Regiões
metropolitanas (IDH-RM). E apesar de utilizar os mesmos aspectos, difere
dos indicadores utilizados para medir as condições sociais (UNESCOI PNUD
2003).
No cálculo do IDH-M e do IDH-RM, para medir a dimensAo educação
(IDH-E), foram utilizadas a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15
anos de idade (com peso dois) e a taxa bruta de freqüência à escola (com
peso um). Para medir o aspecto longevidade (IDH-L) foi utilizada a
esperança de vida ao nascer. Porém, devido à subnotificaçAo existente,
emprega-se uma estimativa da mortalidade. A medida da dimensAo renda
(IDH-R) foi dada pela renda per capitã, por residente da regiAo ou município.
O IDH-M ou IDH-RM é a média aritmética simples dos três sub-índices
(UNESCOI PNUD 2003).
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Os dados utilizados para o cálculo do IOH foram os questionários
detalhados, aplicados em uma amostra pelo censo do IBGE e ampliados
para o total da população (Anexo 3).
Tabela 3: IDHM91 e IDHMOO para as Regiões Metropolitanas selecionadas.
Região Metropolitana
Núcleo Metropolitano da
RM
Norte/Nordeste
Catarinense
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM da Grande São Luis
RM de Maceió
~olar Metropolitano da
RM Vale do Aço

IOHM_91 Rank
91

IOHM_OO Rank

~O

Crês.
PosiçOes
Relativo

0,776

7

0,853

2

9,9%

5

0,788
0,782
0,707
0,660

4
5
29
32

0,835
0,833
0,766
0,724

4
6
30
32

6,0%
6,6%
8,4%
9,7%

O
-1
-1
O

0,601

33

0,687

33

14,3%

O

Fonte: PNUD.2002

A RM do Colar Metropolitano do Vale do Aço tem o menor valor de
IOH encontrado nas RMs (Anexo 4), 0,687, conforme quadro anterior.

Reconhecemos, porém, que esse valor não representa a área de maior
pobreza no País. Pelo contrário, por se caracterizar como metropolitana,
algum desenvolvimento econômico e recurso existem no local, e, em relação

à realidade do País, com certeza existem áreas mais miseráveis.
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Capítulo IV Perfil das Regiões Metropolitanas
Perfil Sócio-c:temogrãfico das Regiões Metropolitanas
As

Regiões

metropolitanas

selecionadas

para

este

estudo

representam realidades distintas. Neste capítulo traçamos um perfil sóciodemográfico,

identificando

semelhanças

e diferenças,

visando

uma

caracterização das mesmas.
Em relação ao tamanho populacional das RMs e sua participação na
população nacional, as regiões diferem bastante. Porto Alegre é a maior
delas, seguida pela RM de Campinas, sendo as RMs do NINE de Sta
Catarina e do Colar Metropolitano do Vale do Aço as de menor participação.
Na RM do NINE de Sta Catarina foi onde encontramos a maior
concentração populacional no pólo. A Região é composta por apenas dois
municípios. Por outro lado, na RM do Colar Metropolitano do Vale do Aço, a
população está dispersa pela região, pois além de ser a RM com menor
população, se distribui por 22 municípios, enquanto que no municfpio
considerado o pólo concentram-se apenas 11 % da mesma.
Tabela 4: Participação da RM na população brasileira, participação da população
do pólo na RM, população da RM, municipios sede e total de municipios. Regiões
Metropolitanas, 2002.
Regllo
Metropolitana

Particlpaçlo
Parto Pop. Populaçlo Municlpio
na populaçlo PólolRM
sede
do Brasil

Núcleo do NINe
Santa
de
Catarina
RM
de
Campinas
RM de Porto
Alegre
RM da Grande
São Luis
RM de Maceió
CM da RM do
vale do Aço

Total
de
munlclpios

0,27

94,78

471689

Joinvile

2

1,38

41,46

2437484

Campinas

19

2,19

36,59

3827272

Porto
Alegre

31

0,63

81,26

1123407

São Luis

4

0,58

80,65

1031803

Maceió

11

0,10

11,94

164283

Ipatinga*

22

• Segundo o site da Emplasa a lei de criaçAo nAo definiu o municipio sede, mas lpatinga é o
municipio-pólo da regilo.
Fonte: Adaptado de dados apresentados por Moura (2004) e do site da EMPLASA (2004).
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A proporção da população do grupo etário de 15 a 49 anos foi distinto,
nas RMs selecionadas, variando de 51 ,1%, - a menor proporção encontrada
na RM do Vale do Aço-Colar - a 58,4% na RM do NINE de Sta CatarinaNúcleo. (Gráfico 1)
Gráfico1 : Proporção da população de 15 a 49 anos, segundo Regiões
Metropolitanas. 2002.
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Distinta também foi a distribuição por sexo: a maior diferença entre a
proporção masculina e a feminina está na RM de São Luis, seguida pela RM
de Maceió, conforme podemos observar no gráfico 2, apresentado a seguir:
Gráfico 2: da proporção por sexo na população de 15 a 49 anos. Regiões
Metropolitanas, 2002.
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A seguir, apresentamos os indicadores demográficos para as regiões
metropolitanas.

Perfil Demográfico
A fecundidade e mortalidade são fenômenos demográficos que vão
interferir no crescimento ou não de uma população. Por outro lado, sofrem
influência da estrutura por sexo e idade da mesma. Esses dois fatores,
juntamente com a migração, são os elementos que compõem a dinâmica
populacional.

Estrutura por sexo
A razão de masculinidade permite medir o equilíbrio entre os sexos
em uma determinada população. Exceto pela RM do Vale do Aço, na qual
esse indicador foi de 1014 homens para 1000 mulheres, nas demais regiões,
a população feminina é superior à masculina. Nas RMs de São Luis e
Maceió, encontramos o maior desequilfbrio entre os dois sexos, 892 homens
para mil mulheres e 909, respectivamente.
Apesar dessas diferenças para a população em geral, em todas as
RMs os nascimentos masculinos foram superiores aos femininos, pois em
todas elas podemos observar, conforme quadro 5, razão de masculinidade
superior a 1000 para o grupo etário menores de um ano.
Tabela 5:Razão de masculinidade para população total, menores de 1
ano e população de 15 a 49 anos. Regiões Metropolitanas, 2002.
Regllo
Menor 1 ano
Metropolitana
1024
NINE de Sta Catarina
1039
RM de Campinas
1045
RM de Porto Alegre
1041
RM de sao Luiz
1018
RM de Maceió
1066
RM do V do Aço-Colar

15a49

Total da
populaçlo

999
984
955
857
889
1021

990
978
936
892
909
1014

Fonte:IBGE- www.datasus.gov.br [712004)

Os resultados encontrados para a população em geral, podem sofrer
variações, dependendo do grupo etário. Na região de São Luis, na qual a
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proporção foi de 892 homens para mil mulheres, o valor desse indicador cai
para 843 na faixa etária de 25 a 29 anos e 836, no grupo etário seguinte.
Gráfico3: Razão de masculinidade por grupo etário. Regiões Metropolitanas, 2002.
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Na RM de Maceió a partir da faixa etária de 10 a 14 anos se encontra
uma maior proporção de mulheres (988 homens para mil mulheres). Essa
relação permanece desigual para as demais faixas etárias.
Na RM do Vale do Aço a proporção se inverte: para cada mil
mulheres existem 1014 homens. Porém, essa relação não se mantém
quando observamos por faixa etária: até o grupo de 20 a 24 anos, o número
de homens é superior; nos grupos de 25 a 29 e 30 a 34, diminui ficando em
991 e 971, respectivamente. Subindo novamente nas faixas etárias de 35 a
39 anos (10131 1000 mulheres) e de 40 a 44 (1025/1000 mulheres), nos
grupos seguintes o número de mulheres passa a ser superior ao de homens.
Na RM do NINE de Santa Catarina, até a faixa etária de 20 a 24 anos
o número de homens é superior ao de mulheres, variando entre 1054, para o
grupo de O a 4, até 1021 no grupo de 15 a 19, caindo para 983 no grupo de
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20 a 24. Esse valor sobe para 1002 entre as idades de 30 a 34, caindo para
973 no grupo seguinte.
Na RM de Campinas a proporção de homens é superior à de
mulheres até a faixa etária de 25 a 29 anos, quando fica em 1005. Em
seguida esse valor cai para 982 homens para mil mulheres, mantendo a
maior proporçao de mulheres para as demais faixas etárias.
Para a RM de Porto Alegre a proporção de homens é superior a de
mulheres, até a faixa etária de 15 a 19, quando encontramos 1015 homens
para mil mulheres. Após essa faixa etária, a proporção se inverte, ficando
em 997 homens por mil mulheres, na faixa etária de 20 a 24.
Para o grupo etário de 15 a 49 anos, os valores encontrados foram:
857 homens para mil mulheres na RM de sao Luis; 889, na RM de Maceió;
1021, na RM do Vale do Aço-Colar; 955, na RM de Porto Alegre; 984, em
Campinas e 999, na RM NINE de Santa Catarina. Estes valores,
complementados pelos valores encontrados por faixa etária, indicam que
talvez as diferenças

possam

ser explicadas

por algumas

regiões

representarem pólos de atração para a população masculina. Dessa forma,
as regiões de Maceió e sao Luis estariam expulsando, enquanto que a RM
do Vale do Aço- Colar, Campinas, Santa Catarina e Porto Alegre atraem
homens jovens em determinadas faixas etárias. A sobre-mortalidade
masculina ou feminina, em determinadas regiões e grupos etários, também
alteram essa relaçao.

Estrutura por idade
De acordo com dados apresentados no Anuário de Saúde de 2002, as
Regiões Metropolitanas do Vale do Aço-Colar e de Porto Alegre sao as que
apresentam o maior Indice de Envelhecimento da população, sendo 24,6% e
24,3%, para cada 100 indivfduos menores de 15 anos de idade, seguidas
pelas RMs de Campinas (22,8%), do NINe de Santa Catarina (15,2%), de
Maceió (14,1%) e de sao Luis (11,9%). O fenômeno de envelhecimento de
uma populaçao, segundo Berquó (1980) ocorre mais em virtude da redução
da fecundidade do que pela queda na mortalidade, que representaria um
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aumento da população em todas as faixas etárias, mas principalmente no
grupo infantil.
Tabela 6: Razão de dependência e porcentagem da população de 15 a
49 anos. Regiões Metropolitanas- 2002.
RegiAo
Metropolitana

Razão de
%da
Razão de
RazAode
dependência dependência dependência PopulaçAo
Jovem
de idosos
de 15 a 50
anos

RM do NINE de
Sta
CatarinaNúcleo
RM
de
Campinas
RM de Porto
Alegre
RM de São Luis
RM de Maceió
RM do Vale do
AÇO- Colar

48

43

6,6

58

45,8

37,3

8,5

58

50

40,7

9,8

56

54
55

48,3
48,2

5,8
6,8

58
56

62

52,5

12,9

51

Fonte: Calculado com dados da populaçAo residente retirado do site do DATASUS

Conforme se observa na tabela 6, a RM do Colar Metropolitano do
Vale do Aço é a que apresenta a maior desproporção entre a população
economicamente ativa e a dependente, seguida pelas RMs de Maceió (55%)
e São Luis (54%).
A razão de dependência é uma medida que possibilita verificar a
relação entre a população dependente (crianças e idosos) e a população
economicamente

ativa.

Valores

altos

representam

desvantagens

econômicas para uma determinada região, pois a população em idade
produtiva sustenta uma grande proporção de dependentes. Porém, esse
indicador pode ocultar a exploração de trabalho infantil ou a sarda tardia do
mercado de trabalho da população idosa.
Os valores encontrados para Razão de dependência, Razão de
Dependência Jovem, Razão de Dependência de Idosos e Porcentagem da
População de 15 a 50 anos, indicam que a RM do Vale do Aço-Colar é a que
tem a maior desproporção entre a sua população jovem, adulta e idosa. Em
seguida, encontram-se as RM de Maceió e São Luiz.

15

Estrutura por sexo e idade
O uso da pirâmide populacional permite a análise da distribuição de
uma população por sexo e dos diferentes grupos etários (Berquó 1980).
Para a sua

construção, utilizamos os percentuais, que possibilitam a

comparação de populações com totais distintos.
Na RM do Norte/Nordeste de Santa Catarina-núcleo, a pirâmide tem o
formato típico de barril, que representa regiões com baixa natalidade e
mortalidade da população, razão de dependência baixa e idade mediana
elevada.
Pirâmide Populacional do Núcleo da RM do NINE de Santa Catarina.

2002

80+

70-7

60 - 6
50-5
40-4

30 -3
20-2
10-1
0-4

Fonte:IBGE- www .datasus.gov.br [7/2004]

Na RM de Campinas também observamos que o formato da pirâmide
segue a forma de barril, porém apresenta uma maior proporção no grupo
etário de 15 a 19 e de 20 a 24, talvez fruto de uma imigração tanto feminina,
quanto masculina.

Nessa região também

ocorre uma redução da

fecundidade e da mortalidade.
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Pirâmide Populacional da RM de Campinas.2002

80 +
70-74
60-64
50- 54
40-44
30-34
20-24
10 - 14
0- 4

Fonte:IBGE- www.datasys.gov.br [7/2004]

Na pirâmide de Porto Alegre observamos uma redução da
fecundidade, porém como foi verificado na RM de Campinas, as barras dos
grupos etários de 15 a 19 e 20 a 24 apresentam maior proporção, que pode
ocorrer devido a uma atração de população de ambos sexos para essa
região. Podemos dizer, ainda, que a razão de dependência é baixa, sendo
que o maior peso está na população com idades mais avançadas.
Pirâmide Populacional da RM de Porto Alegre.2002
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Na RM de São Luis a redução da fecundidade foi um fenômeno mais
recente do que nas RMs anteriores, porém mais irregular. Observamos
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ainda que, no grupo de 15 a 19 anos, a barra feminina é maior que a
masculina. Isso pode ocorrer por uma maior mortalidade ou emigração dos
homens desse grupo.
Pirâmide populacional da RM de São Luis. 2002

Homens
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Fonte:IBGE- www .datasus.gov.br[7/2oo4)

Na RM de Maceió se observa que o grupo O a 4anos apresenta
uma barra maior que o grupo seguinte. Isso pode ocorrer pelo aumento dos
nascimentos ou por uma alta mortalidade infantil.
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Pirâmide Populacional da RM de Maceió. 2002.
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Na RM do Vale do Aço-colar observamos uma redução da
fecundidade acentuada e recente. Na faixa etária de 15 a 19 verificamos
uma maior proporção da população masculina, que pode ocorrer pela
emigração feminina ou imigração masculina.
Figura 7: Pirâmide Populacional do Colar Metropolitano da RM
do Vale do Aço . 2002.
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Fonte:IBGE- www .datasus.gov.br [7/2004]
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Em todas as regiOes, ao observarmos as pirâmides populacionais,
verificamos uma redução da fecundidade e da mortalidade. Porém, em
momentos distintos, em algumas regiões de forma mais regular e
homogênea, como em Santa Catarina e Campinas e, em outras, de forma
mais irregular, como em Maceió e São Luiz.

Fecundidade e crescimento populacional
Quando comparamos a Taxa de Fecundidade Geral para as RM
selecionadas, observamos que a região do Vale do Aço-Colar apresentou
um valor inferior aos das RMs de Maceió e São Luis, que se assemelham
mais ao perfil esperado para regiOes com um menor nível socioeconômico.
A maior Taxa de Fecundidade Geral (por mil mulheres) encontrada,
para o ano de 2001, foi na RM de Maceió (69,7), seguida pela RM de São
Luis (66,4), RM do Vale do Aço-Colar (57,8), RM de Porto Alegre (57,3), RM
do NINE de Santa Catarina (56,4) e, por fim, a RM de Campinas(56,4). Vale
lembrar que esse indicador, por se tratar de uma taxa geral, sofre influência
da estrutura etária da população.
Ao analisarmos as taxas especificas por grupos de idades,
observamos que os valores mais elevados aparecem no grupo etário de 20 a
29 anos, nas RMs de Maceió (114,6), RM de São Luis (110,2) e RM do Vale
do Aço-Colar (101). No grupo seguinte, de 30 a 39 anos, aparecem as RMs
de Porto Alegre (56,4), do NINE de Santa Catarina (45,9) e de Campinas
(45,9), com valores superiores.
Para o grupo de 10 a 14 anos, conforme o quadro apresentado a
seguir, a RM de Maceió aparece com o maior valor (4,6), enquanto que a
RM do Colar (0,9), apresentou o menor valor, entre as RMs selecionadas.
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Tabela 7: Taxa especifica de fecundidade e Taxa de fecundidade geral (por mil
mulheres da faixa etária). Regiões metropolitanas - 2001.
Regiões Metropolitanas
Núcleo da RM do NINE Sta
Catarina

10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 TFG"

RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luis

1,5
1,7
3,1
3,3
4,6

61,6
55,7
68,3
80,5
96,1

95,7
89,4
94,0
110,2
114,6

50,5
45,9
56,4
34,8
40,7

5,0
4,0
7,2
3,0
4,1

56,4
51,6
57,3

66,4

RM de Maceió
69,7
Colar Metropolitano da RM do
Vale do Aço
0,9
57,4
101,0
44,8
7,2 57,8
Fonte: Calculado com dados da populaçao feminina e nascidos vivos retirados no site do
DATASUS (2004)
"Taxa de Fecundidade Geral, foi calculado dividindo o total de nascidos vivos de mulheres na
fx etária de 15 a 49 anos pelo total de mulheres nessa mesma fx etária, multiplicado por

1000.

Apesar de números altos de fecundidade encontrados para alguns
grupos etários nas diferentes regiões, a Taxa de Fecundidade Total, que tem
como hipótese que a fecundidade é constante no tempo, revela que em
todas elas o valor desse indicador está abaixo de 2,1 filhos por mulher,
número considerado necessário para a reposição populacional. A RM de
Campinas é a que tem a menor taxa (0,98), seguida pela RM do Vale do
Aço-Colar (1,05), RM do NINe de Santa Catarina-Núcleo (1,07), RM de Porto
Alegre (1,15), RM de São Luis (1,16) e RM de Maceió (1,30).
Tabela 8: Taxa de crescimento da populaçao para os períodos 1991-2000,
2000-2001 e 2001-2002 nas Regiões metropolitanas selecionadas.
Região Metro~olitana
RM do NINE Catarinense
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RM de Maceió

1991-2000 2000-2001 2001-2002
1,82
2,52
2,33
2,49
1,96
2,56
1,28
1,59
1,63
2,23
3,03
2,85
2,60
2,43
1,89

Colar do Vale do Aço
0,92
0,50
0,46
Fonte: IBGE/Censo, contagem POPUlacional e projeções demográficas
preliminares

Conforme se observa na tabela apresentada, ocorre também um
declrnio nas taxas de crescimento das populações nas regiões estudadas,
chamando a atenção o baixo valor encontrado para a RM do Vale do AçoColar: 0,46 no período de 2001-2002. Essa taxa reflete a dinâmica dos
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fatores demográficos, ou seja, a natalidade, mortalidade e movimentos
migratórios.

Mortalidade
Os dados de mortalidade aqui apresentados são do Sistema de
Informação de Mortalidade-SIM para o ano de 2002, que foram obtidos no
site do OATASUS.

Taxa Bruta e Especifica de Mortalidade
A RM de Porto Alegre foi a que apresentou a maior taxa bruta de
mortalidade (6,5/1000); e na seqüência, a RM de Maceió (5,8/1000), RM de
Campinas (5,6/1000), Colar Metropolitano do Vale do Aço (5/1000), NINE de
Sta Catarina (4,4/1000) e RM de São Luis (4,3/1000). Para o Brasil, segundo
o IOB2000 (OATASUS 2005) a Taxa Bruta de Mortalidade foi de 6,63 por mil
habitantes, exceto pela RM de Porto Alegre, todas as demais estão abaixo
desse valor, como se pode observar, essa taxa não revela as diferenças
existentes entre as regiões selecionadas. Tal fato ocorre, primeiro, pela má
qualidade dos dados em algumas regiões do Pais, segundo, porque a taxa
Bruta de Mortalidade é um indicador que sofre forte influência da estrutura
de uma população, tanto da idade quanto do sexo.
Tabela 9: Taxa Bruta de mortalidade e taxa especifica por sexo. Regiões
Metropolitanas. 2002
Reglio
Metropolitana

masculina feminina

NINE de Sta Cat.
Campinas
Porto Alegre
S Luis
Maceió
Colar do Vale do Aço

Total

5,3

3,5

4,4

6,8

4,3

7,4
5,1
6,9

5,6
3,6
4,8

5,6
6,5

4,3

5,7

4,3

5,0

5,8

Fonte: SIM/DATASUS (2004)

Na tabela 9, observa-se que a sobre-mortalidade masculina está
presente também nas regiões estudadas. Na RM de Campinas os óbitos
masculinos foram 57% superiores ao feminino; na RM do NINE de Santa
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Catarina, 50%; na RM de Maceió, 45%; na RM de São Luis, 40%; e nas RMs
de Porto Alegre e do Colar Metropolitano do Vale do Aço, 33%.
Oevido à influência da Taxa Bruta de Mortalidade pela estrutura
etária, analisamos os diferentes grupos etários, buscando identificar quais
grupos teriam maior mortalidade nas diferentes regiões.
Tabela 10: Taxa especrtica de mortalidade por idade (mil habitantes).
Regiões Metropolitanas, 2002.
Faixa Etjrla

Menor 1 ano
1 a 4 anos
,º-a 14 anos
15 a 24 anos
~5 a 34 anos
~5 a 44 anos
~S a 54 anos
~_5 a 64 anos
~5 e mais

NINE de Sta
RMde IRM de PortCl RMde Slo
Catarina
Campinas
Alegre
Luis

8,9
0,5
0,3
1,0
1,4
2,4
5,2
14,9
48,3

11,1
0,6
0,3
1,7
1,9
2,7
5,7
12,3
49,5

12,2
0,6
0,3
1,4
2,1
3,0
6,8
15,1
53,4

21,6
1,1
0,3
1,0
1,7
2,7
6,4
13,5
49,1

RMde
Maceió

RM Vale do
Aç08-Colar

23,5
0,9
0,4
1,8
2,2
3,7
7,4
16,7
56,7

21,6
0,2
0,3
0,9
1,3
2,5
5,7
10,5
35,6

Fonte: SIM/DATASUS (2004)

o

único padrão encontrado entre as RMs com mais alto IOH e

aquelas com mais baixo, foi no grupo de menores de um ano. Neste grupo
ficou evidente que as RMs com melhor IOH apresentaram taxas bem
menores em comparação com as de baixo IOH. Para os menores de um
ano; as maiores taxas encontradas foram para as RMs de Maceió (23,5/mil),
São Luis (23,5/1000) e do Colar Metropolitano do Vale do Aço, por outro
lado as menores taxas foram nas RMs de Porto Alegre (12,2/1000), de
Campinas (11,1/1000) e do N/NE de Santa Catarina (8,9/1000).
Em alguns grupos etários, as RMs com pior IOH apresentaram
menores taxas, porém não se pode afirmar que seja resultado de uma
melhor qualidade de vida, pois talvez ocorram devido a subnotificação,
problema que está presente no banco do SIM.
As taxas masculinas são superiores nas duas regiões, porém a
diferença entre os sexos não segue um padrão para as RMs com alto ou
baixo IOH.

83

Urbanização
Quanto ao grau de urbanização, segundo dados do Anuário de Saúde
(Datasus, 2004) no ano de 2000, 81,3% da população brasileira vivia na
zona urbana. Para as RMs estudadas, Campinas foi onde encontramos o
maior grau de Urbanização, 97,1 % da população dessa região; na RM de
Maceió, 96,6%; na RM do NINE de Santa Catarina-núcleo, 96,4%; na RM
de Porto Alegre, 95,5%; na RM de São Luis, 82%; e finalmente na RM do
Vale do Aço-colar, 64%. Essa última, a única que difere das demais e
apresenta valor abaixo ao nacional.

Analfabetismo
Em todas as regiões, observa-se uma desvantagem feminina em
relação à taxa de analfabetismo, indicador que mede o percentual de
pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever.
Na RM do Vale do Aço-Colar depara-se com a maior taxa de
analfabetismo da população maior de 15 anos, 20,2% no ano de 2000,
número superior à taxa nacional, que nesse mesmo ano foi de 13,6%. A
situação é ainda mais desfavorável para as mulheres, pois o valor desse
indicador foi de 22,1%, enquanto que a taxa nacional feminina ficou em
13,5%. Para os homens dessa região, a taxa esteve em 18,2%, valor
também superior à média nacional, que foi de 13,8%. .
Tabela 11:Taxas de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais,
por Sexo. Brasil e Regiões Metropolitanas.2000.
Regl6es Metropolltalllls

Homens

Mulheres

Total

NortelNordeste SC - Expando

4,4

5,4

4,9

Campinas

4,9
4,2

7,0

6,0

5,3

4,8

Vale do AÇO - Colar Metropolitano

8,7
19,3
18,2

BRASIL

13,8

7,8
20,0
22,1
13,5

8,2
19,7
20,2
13,6

Porto Alegre
São Luis
Maceió

Fonte: DATASUSlFundação IBGE. Censo Demográfico
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Em seguida, com valor próximo, 19,7%, está a RM de Maceió. Para
as mulheres, a taxa desse indicador foi de 20%; e de 19,3% para os homens
dessa região.
Em São Luis encontramos uma taxa bem inferior: 8,2%, sendo a taxa
feminina de 7,8% e a masculina de 8,7%.
Na RM de Campinas, conforme quadro anterior, a taxa foi de 6%,
sendo o analfabetismo entre mulheres de 7% e entre homens de 4,9%.
Na RM de Porto Alegre e do NINe da Santa Catarina, os valores
foram muito próximos, ficando em 4,8 e 4,9, respectivamente. Na primeira
região, a taxa para as mulheres foi de 5,3%; e na segunda, de 5,4%, sendo
que para os homens foi 4,2% e 4,4%.

Indicadores socioeconómicos
A taxa de desemprego é um indicador que mede o percentual da
população residente economicamente ativa, acima de 10 anos de idade, que
encontra-se sem trabalho.
Das RMs selecionadas para esse estudo, no ano de 2003, Maceió e
São Luis, foram as que apresentaram os maiores valores para a taxa de
desemprego,

23,57% e 21,42%,

respectivamente.

A RM do Colar

Metropolitano do Vale do Aço apresentou uma taxa de 17,35%, valor
também superior à média nacional, que foi de 15,28%, no mesmo perrodo.
Além dessas, ainda, um pouco acima da média nacional encontramos as
RMs de Campinas, com 16,26%, e a RM do NINE de Santa Catarina, com
15,57. A RM de Porto Alegre foi a que apresentou a menor taxa de
desemprego: 14,94%. (Tabela 12)
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Tabela 12: Taxa de desemprego e massa de rendimento.
RegiOes Metropolitanas. 2003.
Regilo

Taxa

Metropolitana

desemprego 1(%)

NINe
de
Santa
Catarina
Campinas
Porto Alegre
São Luis
Maceió
CM da RM do vale

15,57
16,26
14,94
21,42
23,57
17,35

de Massa
renclimento2
1000)
179.474

de
(R$

1.091.659
1.699.966
215745
241.372
20415

do Aço
Brasil

15,28

Fonte IBGE- Censo Demográfico; PNUD- Atlas do Desenvolvimento
Humano. 2003;. (Moura. 20(4)
(1) ProporçAo do número de desempregados sobre o total da PEA
(2) Considera todas as fonnas de rendimento declaradas pelas pessoas ao
Censo Demográfico; o indicador foi construido a partir dos dados de
populaçAo total e renda municipal per capita, do Atlas de Desenvolvimento
Humano

o

Observatório das Metrópoles-IPPURlFASE elaborou um Indice de

Carência na oferta de serviços essenciais à Habitaç:io-ICH. No seu cálculo
foram considerados o abastecimento de água, a instalaçao sanitária e o
destino do lixo. Os valores abaixo de 0,5 indicam situaçao de "extrema
carência"; entre 0,5 e menos de 0.8. "alta carência"; e os valores entre 0.8 e
1,0 s:io classificados como "baixa carência" (Moura 2004).
As RMs de Campinas (0,882). Porto Alegre (0.865) e do NINE de
Santa Catarina-núcleo (0.813) foram classificadas como regiOes de baixa
carência. A RM de S:io Luis (0,554) como extrema carência. Para as RM de
Maceió e do Colar metropolitano do Vale do Aço. nao foi disponibilizado o
indicador.
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Tabela 13: ICH, Renda per capita domiciliar e Rendimento médio de
todos os trabalhos
Regilo

ICH1

Metropolitana

Pessoal com renda per Rendimento
capita domiciliar abaixo de médio de todos
112 saI'rio minimo a.m.
os
trabalhos
1991

I

2000

(R$)-2OOO

NINe de Santa

0,813

12,72

11,95

801,14

Catarina
Campinas
Porto Alegre

0,882
0,865

8,07
16,18
46,81
44,57
69,44

10,30
14,13
42,49
43,47
52,14

928,83
820,72
546,18
580,42
301,86

40,11

32,88

649,20

São Luis
Maceió
CM da RM do
vale do Aço
Brasil

0,554

Fonte IBGE- Censo Demográfico; PNUD- Atlas do Desenvolvimento Humano. 2003;
IPPUR - ObservatóriolMetrodata-ICH 2004. (Moura, 2004)
1 ICH- Indice de carência na oferta de serviços essenciais à habitaçêo

Em relaçao à renda domiciliar per capita, enquanto que no Brasil, nos
dois períodos apresentados, ocorreu uma reduçao na porcentagem dos que
vivem com meio salário mínimo, nas RM de

Campinas e Porto Alegre

elevou-se a proporçêo.
Por outro lado, as RMs de Sêo Luis, Maceió, Colar Metropolitano do
Vale do Aço e Núcleo da RM do NINE de Santa Catarina, acompanharam a
tendência de reduçao nacional. Porém, nas três primeiras, ainda se observa
valores altíssimos de pessoas com renda domiciliar abaixo de meio salário
minimo. (tabela 13)

Oferta de Serviços e equipamentos de saúde
Consideramos o acesso aos serviços de saúde um importante
aspecto em um estudo da demanda hospitalar, porém, como alerta Pinheiro
et aI. (2002), esse conceito é de dificil definiçao e relaciona-se à percepçao
que cada pessoa tem de sua necessidade em saúde, que se converte em
demanda e uso. Por fim, os "fatores ligados à oferta podem facilitar ou
reprimir o acesso" (p.689).
Usando como fonte de dados a pesquisa do IBGE de Assistência
Medico Sanitária 2002 (AMS-2002) e o site do DATASUS (2004), buscamos
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traçar um perfil da oferta de serviços e equipamentos de saúde nas distintas
regiões. Devido à diferença no tamanho das populações, em vez de
analisarmos os números absolutos, optamos por utilizar taxas para avaliar a
disponibilidade dos serviços.
A primeira constatação foi a maior oferta de estabelecimentos com
internação nas regiões com o mais baixo IOH, exceto na RM do Colar
Metropolitano do Vale do Aço, que tem como referência, provavelmente, os
serviços oferecidos na RM do Vale do Aço (tabela 14).
Tabela 14: Taxa de estabelecimentos de saúde por 100 mil habitantes,
segundo tipos de atendimento e Regiões Metropolitanas. 2002
Regiões
Metropolitanas

Estab.Com
Intemaçio

Estab.sem
Internaçlo

RM Norte/Nordeste
Catarinense

1,5

26,7

20,1

48,3

RM de Campinas

2,6

14,9

6,8

24,3

1,8

17,3

8,4

27,5

RM de Porto Alegre
RegiAo Metropolitana

Estab.
Total de
Apolo á
..tabelecimentos
diagnosee
teral!ia

de São Luís
RM de Maceió

3,9

11,3

1,8

17,0

4,1

11,4

3,0

18,5

Colar da RM Vale do
Aço

1,2

42,0

7,9

51,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Popu!açao e Indicadores Sociais.
Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2002

Por outro lado, observamos que para os estabelecimentos sem
internação, bem como os de Apoio à diagnose e terapia. nas RMs do Núcleo
do NINE de Sta Catarina. Porto Alegre e Campinas. existe uma maior
relação de estabelecimentos por habitantes. Novamente o Vale do Aço
aparece como exceção,

pois é

a RM

com

maior proporção de

estabelecimentos sem serviços de internação (Tabela 14).
Quando analisamos os estabelecimentos com internação. por esfera
administrativa, não encontramos um padrão para as RMs com mais alto ou
baixo IOH. Na verdade. exceto pelo Colar da RM do Vale do Aço, com
apenas 2 estabelecimentos. um de cada tipo, nas demais RMs. predominam
os estabelecimentos privados (Tabela 15).
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Tabela 15: Estabelecimentos de saúde com internação
administrativa, segundo Regiões Metropolitanas. 2002
Regl6es

por

esfera

Público

%

Privado

%

Total

RM NINe de Sta
Catarina

3

42,9

4

57,1

7

RM de Campinas

9

14,3

54

85,7

63

20

28,6

50

71,4

70

22

50,0

22

SO,O

44

11

26,2

31

73,8

42

SO,O

2

Metro~olitanas

RM de Porto Alegre
RM de São Luis
RM de Maceió

SO,O

RM Vale do Aço-colar

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de PopulaçAo e Indicadores Sociais, Pesquisa de
Assistência Médico-Sanitária 2002

Quanto à categoria dos estabelecimentos com intemaçao, no Colar
Metropolitano do vale do Aço, os dois estabelecimentos existentes sao
gerais (Tabela16).
No Núcleo da RM

do NINE de Santa Catarina,

dos sete

estabelecimentos com intemaçao, quatro têm algum tipo de especialidade, e
três deles sao gerais (tabela16).
Nas RMs do Núcleo do NINE de Sta Catarina e do Colar
Metropolitano

do

Vale

do

Aço,

nao

encontramos

registro

de

estabelecimentos de saúde com intemaçao especializados. Para as demais
RMs, quanto a essa categoria, em Maceió 29% dos estabelecimentos com
intemaçao sao especializados; na RM de Campinas, sao 25%; em Porto
Alegre, 19%; e na RM de sao Luis, 14%.
A proporçao dos estabelecimentos com algum tipo de especialidade
foi de 55% na RM de Maceió, 37% na RM de Porto Alegre, 32 % na RM de
sao Luis e 29% na RM de Campinas.
Na RM de sao Luis 55% dos estabelecimentos com intemaçao sao
gerais. Em Campinas esta categoria representou 46% dos estabelecimentos,
em Porto Alegre 44% e na RM de Maceió 17%.
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Tabela 16 - Número de estabelecimentos de saúde por categoria e regime de
atendimento, segundo Regiões Metropolitanas. 2002
Regilo
Metropolitana

Especializado
Com
intemaçlo

RM NINe de Sta
Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luis
RM de Maceió
RM Vale do Aço-colar

Com especialidades

Sem
intemaçlo

Com
intemaçlo

Geral

Sem
intemaçlo

Com
Sem
internaçlo intemaçlo

132

4

16

175

18

64
319

3
29

13
6
12

378
42

26
14

392
53

27

23

59

31
24
7

25

36
212
52
63

25
2
25
32
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Departamento de Populaçao e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência
Médico-Sanitária 2002.

o

Colar Metropolitano da RM do Vale do Aço é a regiao mais

desprovida de equipamentos de saúde. De acordo com a pesquisa AMS, no
ano de 2002, os únicos equipamentos existentes eram o eletrocardiógrafo e
oRX.
Nas demais regiões, os principais equipamentos encontrados foram o
Eletrocardiógrafo, RX e Equipamentos de Hemodiálise.
Tabela 17: Taxa de equipamentos existentes em estabelecimentos de saúde por
tipo e Regiões Metropolitanas - 2002 (por 100000 habitantes)
,..mó Raio X rromó ~ess(m ~Itra- Eletroca ~Ietroe
rdiógraf ~cefaló
~m
~rafo ~ncia
~rafo para
densito
~rafo
~gnéti ~opller o
FoloridCl
metria
~
óssea

RM

IN/NE de Sta

~atarina
IRMde
~ampinas
IRM de Porto

~Iegre
IRM de São
uis
IRM de Maceió
!'--olar

~etropolitano
~a RM do Vale
~oAço

~quipa
~nto

RX

~

"'modi

~lise

0,64

0,42

0,85

0,21

2,97

8,06

0,64

8,90

8,27

2,09

0,53

1,39

0,41

3,08

15,38

1,64

9,31

11,28

2,38

0,65

1,59

0,50

3,27

10,87

2,17

11,50 10,48

1,60

0,45

1,42

0,89

2,67

5,96

2,14

8,37

9,97

2,23

0,58

0,97

0,10

2,81

7,27

0,87

10,76

7,27

-

-

-

-

-

1,83

-

-

0,61

..

Fonte: IBGE, Diretoria de PesqUisas, Departamento de Populaçao e Indicadores SOCiaiS, Pesquisa de
Assistência Médico-Sanitária 2002

Quanto à disponibilidade de equipamentos ao SUS, no Colar
Metropolitano da RM do Vale do Aço, o único é o Eletrocardiógrafo.
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Nas demais RMs, comparadas as taxas de equipamentos existentes e
os disponíveis ao SUS, em cada uma delas, observamos uma grande
diferença entre o que tem na região e o que o usuário do SUS tem acesso.
Quando comparamos as taxas de equipamentos existentes no SUS,
entre as RMs, verificamos que diminuem as diferenças de disponibilidade
entre as regiões com pior e melhor IOH. No caso do mamógrafo e RX para
densitometria óssea, nas RMs de Maceió e São Luis, a oferta é superior à
encontrada nas RMs de Campinas e Porto Alegre (tabela18).
Tabela 18:Taxa de Equipamentos existentes por habitantes, disponíveis ao SUS,
em estabelecimentos de saúde, por tipo, segundo Regiões Metropolitanas - 2002
(por 100000 habitantes)
,..mó!Raio x rromóg ~e••onân ~Itra- IEletroc IEletro. IEquipa ~
jardiógr ,"cefaló "",ento
jgrato para
lrato
leia
~om
~agnétic Idopller jato
Idensito
I9rato Ide
oloridCl
jhemodi
ja
~etria
lóssea
lãli.e

~M

IN/NE de Sta
!catarina
IRM de Campinas
IRM de Porto Alegre
IRM de São Luis
IRM de Maceió
lColar Metropolitano
~a RM do Vale do

~ço

0,21

0,21

0,42

-

1,27

4,88

-

6,78

4,88

0,49
0,42
0,80
1,26

0,12
0,08
0,18
0,29

0,45
0,63
0,80
0,58

0,04
0,03
0,45

-

0,70
0,81
0,98
0,39

10,01
5,46
2,23
4,94

0,94
0,81
1,07
0,48

8,98
10,79
8,28
7,95

5,05
5,15
5,43
4,75

-

-

-

-

-

1,83

-

-

-

..

Fonte: IBGE, Dlletona de PesqUisas, Departamento de População e Indicadores SOCiais, Pesquisa de
Assistência Médico-Sanitária 2002

A maior oferta de leitos para a população, 3,76 por mil habitantes,
encontramos na RM de Maceió; em seguida, aparecem: a RM de São Luis,
com uma taxa de 3,07; Porto Alegre, com 2,72; Campinas, com 2,11, NINE
de Sta Catarina, com 1,88 e Colar Metropolitano do Vale do Aço, com 0,37
(Tabela19).
Nas RMs de Campinas, Porto Alegre, São Luis e Maceió, o número
de leitos privados, em relação à população, é maior que o número de leitos
públicos (tabela19).
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Tabela 19: Taxa de leitos para internação em estabelecimentos de
saúde, por esfera administrativa, segundo Regiões Metropolitanas.
2002. (por 1000 habitantes)
Região Metropolitana

Público Privado

Total

RM do Norte/Nordeste
Catarinense

1,12

0,76

1,88

RM de Campinas

0,60

1,51

2,11

RM de Porto Alegre

1,03

1,69

2,72

RM de São Luis

1,39

1,68

3,07

RM de Maceió

1,09
2,66
3,76
RM Colar Metropolitano
0,21
0,15
0,37
do Vale do Ar;,o
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de
Populaçao e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência
Médico-Sanitária 2002

Quanto aos leitos disponíveis ao SUS, independentemente de serem
públicos ou privados, nas RMs de São Luis e Maceió encontramos a maior
oferta: na primeira, são 3,95 por 1000 habitantes; e, na segunda, 3,62
(Tabela 20).
Tabela 20: Taxa de leitos, disponíveis para o SUS, para
internação em estabelecimentos de saúde, segundo
Regiões Metropolitanas. 2002. (por 1000 habitantes)
Reg.Metropolitana

Taxa

RM de São Luís

3,95

RM de Maceió

3,62

Colar do Vale do Aço

0,37

RM de Campinas

1,87

RM do N/NE Catarinense

1,30

RM de Porto Alegre
2,46
Fonte: VIIIIVV\I.datasus.gov.br [12/09/2004)

o

acesso aos estabelecimentos de internação financiados pelo SUS

também é diferenciado nas regiões estudadas. As maiores taxas de
internação foram nas RMs de São Luis (7,35), seguindo-se Maceió (7,71) e
Colar da RM do Vale do Aço (7,15). A taxa de internação no SUS, na RM de
Maceió, é 34% superior à menor taxa, que foi encontrada no Núcleo da RM
do NINE de Santa Catarina (5,09) (Tabela21).
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Tabela 21: Taxa de internação financiada pelo SUS
segundo Região Metropolitana. 2002. (por 100 mil
habitantes)
Reg.Metropolitana
RM de São Luís
RM de Maceió
Colar do Vale do Aço
RM de Campinas
RM do NINE Catarinense
RM de Porto Alegre

Taxa
7,35
7,71
7,15
5,33
5,09
6,97

Fonte:SIHI DATASUS (2004)

o único registro sobre atendimento ambulatorial foi a média de consultas no
SUS. Na RM de São Luis (3,98) foi onde encontramos o maior valor para esse
indicador, seguida pela RM de Campinas (3,23), Maceió (2,94), Porto Alegre (2,62),
Colar do Vale do Aço (1,95) e NINE de Santa Catarina (1,81). Seria interessante
verificar esse dado por sexo, porém o mesmo não se encontra disponível.
Tabela 22: Média de consultas SUS por 1000 habitantes.2002
Reg.Metropolitana
RM de São Luís
RM de Maceió
Colar do Vale do Aço
RM de Campinas
RM do NINE Catarinense
RM de Porto Alegre

Consultas/hab
3,98
2,94
1,95
3,23
1,81
2,62

Fonte: VIfvVVV.datasus.gov.br [12/09/2004)

Enquanto as maiores taxas de internações financiadas pelo SUS
aparecem nas RMs com IDH mais baixo, ao analisarmos dados de saúde
suplementar, são as RMs com IDH mais alto as que apresentam as maiores
porcentagens de cobertura da população dos planos e seguros privados.
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Tabela 23: Porcentagem da população assistida por planos e seguros
privados de saúde suplementar, segundo Regiões Metropolitanas.
2002
Reg.Metropolitana
RM de São Luis

%,.pop. assistida
14,7

RM de Maceió

12,3

Colar do Vale do Aço

3,02

RM de Campinas

40,2

RM do NINE Catarinense

33,5

RM de Porto Alegre

21,9

Fonte: WVVIN.datasus.gov.br [12/09/2004]

Na RM de Campinas 40% da população têm cobertura de saúde
suplementar, no Núcleo da RM do NINE de Santa Catarina, 33,5%; e na RM
de Porto Alegre, 21,9% (Tabela 23).
No próximo capítulo, comparamos os resultados das taxas de
internação masculina e femininas, nas Regiões metropolitanas selecionadas.
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Capitulo V Morbidade Hospitalar
Conforme foi dito anterionnente, selecionamos as AIHS de tip01 ,
correspondentes às internações de homens e mulheres na faixa etária de 15
a 49 anos das Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, Campinas, São Luis,
Maceió, Núcleo da RM do NINE de Santa Catarina e Colar Metropolitano do
Vale do Aço (Anexo 5).
As proporções deste grupo etário no total de internações, incluindo os
dois tipos de AIH , nas regiões escolhidas foram distintas. Na RM de São
Luis as internações do grupo de 15 a 49 anos representou 63% do total de
internações; no NINE de Sta Catarina, 56,7%; em Campinas, 54,8%; em
Maceió, 53%; nas RMs de Porto Alegre e Colar Metropolitano do Vale do
Aço, 49,6% e 49,3%, respectivamente (Gráfico 4).
Gráfico 4: Proporção de internações do grupo de 15 a 49 anos do total de
internações. Regiões metropolitanas, 2002.
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São Luis
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Colar RM V.
do Aço

RegiOes Metropolitanas

Fonte: MSlSASIDATASUS. 2002.

Em todas as RMs, a proporção de AIHs de tipo 1 foi superior a de tipo
5. O Núcleo da RM do NI NE de Sta Catarina e a RM de Porto Alegre foram
as regiões que apresentaram as maiores proporções de intemações com

.95

AIH de tipo 1. Por outro lado, a RMs de Maceió e Campinas, foram as que
apresentaram as maiores porcentagens de AIHs de tipo 5 (Tabela 24).
Tabela 24: AIHs do grupo etário de 15 a 49 anos, por tipo e Regiões
Metropolitanas. 2002
Reglio Metro~olltana
Núcleo da RM do NINE de
Sta Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RM de Macei6
V.do Aço - colar metrop

AIHI

%

AIH5

%

total

13601

98,8

160

1,2

13761

70805
131601
52017
41396
5714

94,0
98,6
95,5
93,5
96,8

4510
1814
2450
2860
190

6,0
1,4
4,5
6,5
3,2

75315
133415
54467
44256
5904

Fonte: MSlSAS/DATASUS, 2002.

Do total de AIHs de tipo 1, as RMs de Maceió, São Luis e Colar
Metropolitano do Vale do Aço foram as que apresentaram as maiores
proporções de internações femininas (Tabela 25).
Tabela 25: AIHs de tipo 1, por sexo e Regiões Metropolitanas. 2002
Masculino
Reglio Metropolitana
Núcleo da RM do NINE
3787
de Sta Catarina
22393
RM de Campinas
37629
RM de Porto Alegre
13021
RM de São Luís
8869
RMdeMacei6
1537
V.do Aço - colar metrop
Fonte: MSlSASlDATASUS, 2002.

%

Feminino

%

Total

27,8
31,6
28,6
25,0
21,4
26,9

9814
48412
93972
38996
32527
4177

72,2
68,4
71,4
75,0
78,6
73,1

13601
70805
131601
52017
41396
5714

Nas RMs do Colar Metropolitano do Vale do Aço, Núcleo do NINE de
Sta Catarina e Campinas, conforme tabela, registrara-se as maiores
proporções de internações masculina com AIHs de tipo 5 (tabela 26).
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Tabela 26: AIHs de tipo 5, por sexo e Regiões Metropolitanas. 2002
ReSllo Metro~olltana
Núcleo da RM do NINE de Sta
Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RMdeMaceió
V.do Axo - colar metro~
Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002.

Masculina

%

Feminina

%

Total

108

67,5

52

32,5

160

2987
1139
1405
1849
165

66,2
62,8
57,3
64,7
86,8

1523
675
1045
1011
25

33,8
37,2
42,7
35,3
13,2

4510
1814
2450
2860
190

Para compararmos as internações, devido às diferenças no tamanho
das populações estudadas, calculamos as taxas de internação para as RMs,
usando a população de 15 a 49 anos e o total de AIHs para esse grupo
etário. Neste primeiro momento, ainda, estão incluídas as AIHs de tipo 1 e 5,
bem como as AIHs femininas com diagnóstico de Gravidez, parto e
puerpério (000-099).
As maiores taxas de internação, foram registradas nas RMs de São
Luis, RM de Maceió e Colar Metropolitano do Vale do Aço, regiões com IOH
mais baixo (Tabela 27).
Tabela 27: Taxa de internação da população de 15 a 49, por
Regiões Metropolitanas. 2002 (por rnil habitantes).
Regiões Metropolitanas

Masculino Feminino

Núcieo da RM do NINE de Sta Catarina

28

RM de Campinas
RM de Porto Alegre

36

RM de São Luís
RM de Maceió
V.do AXO - colar metro~olitano
Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.

37
48
39
40

72
70
87
115
109
101

Total

50

53
62
84

76
70

A alta taxa de internação feminina na faixa etária de 15 a 49 anos está
relacionada à questão reprodutiva, pois a principal demanda das mulheres
frente ao serviço hospitalar ocorre devido ao parto. As RMs de Maceió, São
Luis e Colar Metropolitano do Vale do Aço apresentaram as maiores taxas
devido a "Gravidez, parto e puerpério" (CapXV-CI010). Estas também são
as regiões com as maiores taxas de fecundidade (Tabela 28).
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Tabela 28: Taxa de intemaçao da populaçao feminina de 15 a
49 anos, por "Gravidez, parto e puerpério" (cap 15-CID10).
Região Metropolitana, 2002. (por mil mulheres)
Regi.o Metropolitana
Núcleo da RM do NINE de Sta Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luis
RM de Maceió
V.do Aço - colar metrop

Taxa
44
38
50
66
71
63

Fonte: MSlSASIDATASUS. 2002.

Quando retiramos as internações femininas pelo diagnóstico de
"Gravidez, parto e puerpério" (CapXV-CID10), verificamos que as taxas de
intemação se aproximam em algumas regiões. Nas RMs de Campinas,
Colar Metropolitano do Vale do Aço e Maceió, as taxas masculinas de
internação superam a feminina. Nas RMs de Porto Alegre e do Núcleo do
NINE de Santa Catarina as taxas se aproximam, e na RM de São Luis a taxa
feminina apresentou uma pequena diferença em relação à masculina
(Tabela 29).
Tabela 29: Taxa de internaçao (AIH 1 e 5) do grupo etário de 15 a 49
(exceto capitulo 15 CID 10). Regiões Metropolitanas, 2002. (por mil
habitantes)
Regi6es Metropolitanas
Masculino Feminino
Núcleo da RM do NINE de Sta Catarina
28
28
32
36
RM de Campinas
37
37
RM de Porto Alegre
49
48
RM de São Luis
38
39
RM de Maceió
38
40
V.do Aço - colar metropolitano
Fonte: MSlSASlDATASUS. 2002.

Neste trabalho, além das AIHs com diagnóstico de "Gravidez, parto e
puerpério" (CapXV-CID 10), também retiramos as AIHs de tipo 5.
Após esse filtro, na RM de Campinas e Porto Alegre restaram 58%
das internações de 15 a 49 anos; na RM do NINE de Santa Catarina, 55%;
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em São Luis 53%, no Colar Metropolitano do Vale do Aço, 52%; e em
Maceió, 44% (tabela 30).
Tabela 30: AIHs de tipo 1* de pacientes do grupo etário de 15 a 49 anos por
Região Metropolitana, 2002.
~egiões Metropolitanas

Núcleo da RM do NINE de Sta
Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RM de Maceió
V.do Aço - colar metropolitano

AIH

%

7589
43632
76949
29112
19591
3095

55
58
58
53
44
52

Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.

* Foram retiradas as AIHs com diagnóstico de Gravidez,

parto e puerpério (CapXV- CID 108 Revisão)

Para esse grupo de AIHs nas RMs do NINE de Santa Catarina e Porto
Alegre as taxas de internação para homens e mulheres foram iguais; na RM
de Campinas, a internação masculina foi um pouco superior à feminina e nas
RMs de São Luis, Maceió e Colar Metropolitano do Vale do Aço, as taxas de
internação femininas foram superiores (Tabela 31).
Tabela 31: Taxa de internação por AIHs de tipo 1* de pacientes do grupo
etário de 15 a 49 anos. Região Metropolitana, 2002 (por 1000)
RegiOes Metroeolitanas
RM do NINE de Sta Catarina- Núcleo
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RM de Maceió
V.do A~o - colar metropolitano

Masculino Feminino Total

28
32
36
43
33
36

28
30
36
46
35
38

28
31
36
45
34

37

Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.
• Foram retiradas as AIHs com diagnóstico de "Gravidez. parto e puerpério "
(CapXV- CID 10" Revisão) e de tipo 5

A partir dos filtros realizados, passamos a apresentar os principais
diagnóstico encontrados para o grupo de internações selecionadas.
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Internação e diagnóstico
Para a análise da morbidade hospitalar do grupo de 15 a 49 anos,
usamos as taxas de internação por 100 mil habitantes, segundo o
diagnóstico principal codificado de acordo com a Classificação Internacional
das Doenças, 10ª revisão (CID-10).
Na RM do NINE de Santa Catarina, conforme gráfico 5, as principais
causas

de

internação

foram

as

Neoplasias

(li),

as

Lesões

e

Envenenamentos (XIX), as Doenças do Aparelho Digestivo (XI), as Doenças
do Aparelho Circulatório (IX) e os Transtornos Mentais e Comportamentais
(V).
Gráfico 5: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, segundo
diagnóstico (CID10). RM do NINE de Santa Catarina (100 mil habitantes)
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Fonte: MSlSAS/DATASUS , 2002.

Os principais diagnósticos na RM de Campinas foram as Lesões e
Envenenamentos (XIX), seguido pelas Doenças do Aparelho Digestivo (XI),
as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV), os Transtornos Mentais e
Comportamentais (V), Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) e as
Neoplasias (11).
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Gráfico 6: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, segundo
diagnóstico (CID10). RM de Campinas, 2002. (100 mil habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002.

Na RM de Porto Alegre, as principais causas de internação foram as
Doenças do Aparelho Digestivo (XI), as Lesões e Envenenamentos (XIX),
Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV), Algumas doenças Infecciosas e
Parasitárias (I), as Neoplasias (11) e as Doenças do Aparelho Respiratório
(X).
Gráfico?: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, segundo
diagnóstico (CID 10). RM de Porto Alegre, 2002 (100 mil habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002.
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Na RM de São Luis, as Lesões e Envenenamentos (XIX) foram a
principal causa de internação,

seguida das

Doenças do Aparelho

Geniturinário (XIV), Doenças do Aparelho Digestivo (XI), Neoplasias (11),
Doenças

do

Aparelho

Circulatório

(IX)

e

Transtornos

Mentais

e

Comportamentais (V) (Gráfico 8).
Gráfico 8: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, segundo
diagnóstico (CID10). RM de São Luis, 2002 (100 mil habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS, 2002.

Na RM de Maceió foram as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV)
a principal causa de internação. Como segunda causa, verificamos os
Transtornos Mentais e Comportamentais (V), seguido pelas Doenças do
Aparelho Digestivo (XI), as Neoplasias (11), as Lesões e Envenenamentos
(XIX) e as Doenças do Sistema Circulatório (IX) (Gráfico 9).
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Gráfico 9: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos), segundo
diagnóstico. RM de Maceió, 2002 (100 mil habitantes).
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Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.

No Colar Metropolitano da RM do Vale do Aço, assim como na RM de
Maceió, as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV) foram a principal causa
de internação, seguindo, conforme Gráfico 10, as Doenças do Aparelho
Digestivo (XI), as Lesões e Envenenamentos (XIX), as Doenças do Aparelho
Circulatório (IX), as Doenças do Aparelho Respiratório (X) e Algumas
Infecciosas e Parasitárias (I).
Gráfico 10: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos,
segundo diagnóstico. RM do Vale do Aço- Colar, 2002. (100 mil
habitantes)
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Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.
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As Lesões e Envenenamentos (XIX), juntamente com as Doenças do
Aparelho Digestivo (XI) e as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV), foram
os diagnósticos presentes em todas as RMs.

Morbidade masculina

Para os homens da RM do NINE de Sta Catarina, as Lesões,
Envenenamentos e algumas outras conseqüências de Causas Externas
(XIX) foram a principal causa de internação, em seguida, conforme o Gráfico
11, estão as Doenças do Aparelho Digestivo (XI), os Transtornos Mentais e
Comportamentais

M,

as Neoplasias (11), Algumas Doenças Infecciosas e

Parasitárias (I) e Doenças do Aparelho Respiratório (X).
Na RM de Campinas, além das Lesões e Envenenamentos (XIX),
observamos, ainda, os Transtornos Mentais e Comportamentais

M,

as

Doenças do Aparelho Digestivo (XI), Algumas Doenças Infecciosas e
Parasitárias (I), Doenças do Aparelho Circulatório e Respiratório (X) (gráfico
11 ).
Para a RM de Porto Alegre destacam-se como principal causa de
internação as Lesões e Envenenamentos (XIX), seguida pelas Doenças do
Aparelho Digestivo (XI), as Doenças do Aparelho Respiratório (X), as
Infecciosas (I), as Doenças do Aparelho Circulatório (IX) e os Transtornos
Mentais e Comportamentais 0/) (Gráfico 11).
Em São Luis, as principais causas de internação masculina foram as
Lesões

e

Envenenamentos

Comportamentais

M,

(XIX),

os

Transtornos

Mentais

e

as Doenças do Aparelho Digestivo (XI), as Neoplasias

(11), as Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) e as Doenças do
Aparelho Circulatório (IX) (Gráfico 11).
Na RM de Maceió os Transtornos Mentais e Comportamentais
foram

a principal

causa

de

internação,

seguida

pelas

Lesões

M
e

Envenenamentos (XIX), Doenças do Aparelho Digestivo (XI), Doenças do
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Aparelho Circulatório, Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) e
Doenças do Aparelho Respiratório (X) (Gráfico 11).
Por fim, no Colar da RM do Vale do Aço, as principais causas de
internaçao masculina foram as Lesões e Envenenamentos (XIX), as
Doenças do Aparelho Digestivo (XI), Circulatório (IX), Respiratório (X),
Geniturinário (XIV) e Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) (Gráfico
11 ).
Para a populaçao masculina, nêo encontramos um padrêo de
morbidade único para todas as RMs. A única semelhança observada foram
as Lesões, Envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas
externas, que aparecem como o principal diagnóstico de internaçêo em
quase todas as RMs, exceto em Maceió, onde foram os Transtornos Mentais
e Comportamentais, diagnóstico que também aparece como motivo de
internaçao para os homens de NINE de Sta Catarina, Campinas,

Porto

Alegre e Sêo Luis. Além desses dois diagnósticos, conforme Gráfico 11,
ocorreram internações por Neoplasias, Doenças do Aparelho Digestivo,
Circulatório, Respiratório e Algumas Infecciosas e Parasitárias.
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Gráfico 11: Taxas de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, segundo diagnóstico (por 100 mil homens). Regiões Metropolitanas,
2002.
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Morbidade Feminina
No NINe de Sta Catarina além das Neoplasias (I), as principais taxas
de internação encontrada para o grupo de mulheres de 15 a 49 anos dessa
região, foram as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV), Circulatório (IX),
Digestivo (XI), Algumas Infecciosas e Parasitárias (I) e, por fim, Lesões e
Envenenamentos (XIX) (Gráfico 12).
Em Campinas, além das Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV),
encontramos ainda como principais causas de internação, as Doenças do
Aparelho Digestivo (XI), as Neoplasias (11), Algumas Doenças Infecciosas e
Parasitárias (I), Doenças do Aparelho Circulatório (IX) e Transtornos Mentais
e Comportamentais

M (Gráfico 12).

Para a RM de Porto Alegre, o principal diagnóstico foram as Doenças
do Aparelho Geniturinário (XIV).Destacaram-se também como causa de
internação, as Neoplasias (I), as Doenças do Aparelho Digestivo (XI),
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I), Doenças do Aparelho
Circulatório (IX) e do Aparelho Respiratório (X) (Gráfico 12).
Nas RM de São Luis, a maior taxa de internação foi observada pelas
Doenças do Sistema Geniturinário (XIV). Como segunda causa de
internação, estão as Neoplasias (11), seguidas pelas Doenças do Aparelho
Digestivo

(XI),

Circulatório

(IX),

Lesões,

Envenenamentos

(XIX)

e

Transtornos Mentais e Comportamentais M (Gráfico 12).
Conforme Gráfico 12, em Maceió, as Geniturinárias (XIV) também
foram a principal causa de internação feminina. Em seguida, estão as
Neoplasias (11), as Doenças do Aparelho Digestivo (XI), os Transtornos
Mentais e Comportamentais

M,

as Doenças do Aparelho Circulatório (IX) e

as Lesões (XIX).
No Colar da RM do Vale do Aço, entre as 6 principais causas de
internação femininas estão as Doenças do Aparelho Geniturinário (XIV),
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Aparelho Digestivo (XI), Circulatório (IX), as Neoplasias (li), as Doenças do
Aparelho Respiratório (X) e Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I).
Enquanto para a população masculina as Lesões e Envenenamentos
foram a principal causa de internação, para as mulheres -com exceção do
NINE de Sta Catarina, onde foram as neoplasias- nas demais regiões, foram
as Doenças do Aparelho Geniturinário o principal motivo de internação
feminina. Nas RMs com menor IDH, chama a atenção as altfssimas taxas de
internação por essa causa, ainda que essa se destaque entre as principais
causas também nas regiões com IDH mais alto.
Nas com menor IDH a diferença entre essa causa e as demais é bem
maior (Gráfico 12). Entre os 6 principais diagnóstico para mulheres, além
das Doenças do Aparelho Geniturinário,

estão ainda as Neoplasias, as

Doenças do Aparelho Digestivo e do Aparelho Respiratório, que são os mais
freqüentes em todas as Regiões Metropolitanas.
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Gráfico 12: Taxa de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos), segundo diagnóstico (por 100 mil mulheres). Regiões
Metropolitanas, 2002
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Comparando o perfil de morbidade masculina e feminina nas
Regiões Metropolitanas

Com base na apresentação anterior, identificamos as principais
causas de diagnóstico para os homens e mulheres, fizemos um recorte para
comparar o perfil da morbidade masculina e feminina nas seis RMs. As
causas selecionadas são:
I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias;
11. Neoplasias;
V. Transtornos Mentais e Comporta mentais;
IX. Doenças do Sistema Circulatório;
X. Doenças do Aparelho Respiratório;
XI. Doenças do Sistema Digestivo;
XIV. Doenças do Sistema Geniturinário;
XIX.

Lesões, Envenenamentos e algumas outras

conseqüências de Causas Externas.
Para verificar se as diferenças nas taxas de morbidade de homens e
mulheres eram estatisticamente significantes,

utilizamos o Teste de

Proporção para duas amostras.
A seguir apresentamos a comparação das taxas masculinas e
femininas para os diagnósticos selecionados.
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Tabela 32 Taxa de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos, segundo diagnóstico (CID10). Regiões Metropolitanas, 2002. (Por
100 mil homens ou mulheres)
continua
NINE de Sta Cat

Diagnóstico CID10

Campina.

P Alegre

Masc.
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

11. Neoplaslas (tumores)
V. Transtornos mentais e comportamentais
IX. Doenças do Aparelho Circulatório
X. Doenças do Aparelho Respiratório
XI. Doenças do Aparelho Digestivo

Fonte: MS/SAS/DATASUS , 2002.
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Tabela 32 Taxa de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos, segundo diagnóstico (CID1 O). Regiões Metropolitanas, 2002. (Por
100 mil homens ou mulheres)

1iAnnó~tir.n

CID10

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

11. Neoplasias (tumores)
V. Transtornos mentais e comporta mentais
IX. Doenças do Aparelho Circulatório
X. Doenças do aparelho Respiratório
XI. Doenças do Aparelho Digestivo
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I Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Para as taxas de internação por doenças infecciosas e parasitárias
por 100 mil habitantes, no grupo de 15 a 49 anos, observamos que a RM de
Porto Alegre foi a que apresentou a maior taxa de internação, seguida pela
RM de Campinas, Colar Metropolitano do Vale do Aço, São Luis, o NINE de
Sta Catarina e Maceió (Gráfico 13).
Gráfico 13: Taxas de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos, por
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias. Regiões Metropolitanas, 2002
(100.000 habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS, 2002.

Na análise da taxa geral não observamos um padrão no qual
pudéssemos afirmar que as regiões com melhor IDH representassem um
perfil e aquelas com pior IDH outro. Porém, quando desagregamos a
categoria de Infecciosas e Parasitarias, observamos dois perfis distintos para
o grupo de 15 a 49 anos. As doenças pelo HIV aparecem como principal
causa de internação nas RMs do NINE de Santa Catarina, Campinas e Porto
Alegre, enquanto as Doenças Infecciosas Intestinais são o principal motivo
nas RMs de São Luis, Maceió e o Colar Metropolitano do Vale do Aço
(Tabela 33).
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Tabela 33: Taxa de internação de homens e mulheres do grupo etário de 15 a
49 anos, por Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), Doenças
Infecciosas Intestinais e Hanseníase. Regiões Metropolitanas, 2002. (por
100.000 habitantes, homens e mulheres)
Regiões Metropolitanas

DpeloHIV

D Infee Intest

Hansenla••

M

F

T

M

F

T

M

F

T

104

34

69

29

36

32

0.7

O

0.4

RM Campinas

146

82

114

15

11

13

0.6

0.4

0.5

RM Porto Alegre

175

93

133

52

45

48

0.1

0.2

0.1

RM São Luís

38

14

25

59

54

57

43

12

26

RM Maceió

46

18

31

43

28

35

3

O

1

5

7

6

64

58

61

5

O

2

RM NINE de Sta Catarina- Núcleo

V.do Aco-Colar
Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002.

Nas RM de Porto Alegre, Campinas, Maceió e São Luis, as taxas de
internação por Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) masculinas
foram significativamente maiores que as femininas. No Colar Metropolitano
da RM do Vale do Aço, a taxa feminina foi superior. Na RM do NINE de Sta
Catarina não houve diferença significativa entre os dois sexos (Tabela 32).
Para os homens, as Doenças pelo vírus HIV foram a principal causa
de internação nas RMs de Porto Alegre, Campinas, NINE de Santa Catarina
e Maceió. No Colar Metropolitano do Vale do Aço foram as Doenças
Infecciosas Intestinais. Na RM de São Luis foram as doenças bacterianas
(63/100.000 habitantes). Interessante ressaltar que neste grupo está a

hanseníase, enfermidade que apresentou uma taxa de internação de 43/100
mil para os homens e 12/100 mil para as mulheres (Tabela 33).
A RM de São Luis foi a que apresentou a maior taxa de internação por
hanseníase, enquanto que na RM de Porto Alegre, encontramos a menor
taxa. Exceto por essa última região, nas demais RMs, a taxa de internação
masculina por hanseníase foi superior à feminina (Tabela 33).
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Tabela 34: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos. por Infecções
de transmissão predominantemente sexual e tuberculose, segundo sexo.
Regiões Metropolitanas, 2002. (por 100.000)
Regi6es Metropolitanas

Infec de trens pred
NX
M

F

T

RM NINE de Sta Catarina- Núcleo

O

RM Campinas
RM Porto Alegre

3
1

76
76
126

RM São Luís

O

64

RM Maceió

1
2

2
82

38
40
65
35
2
42

V.do Aço-Colar

Tuberculose
M

F

T

12

4
10
12
11
8
7

8
30
21
15
15
12

50

30

19
24
17

Fonte: MSlSASIDATASUS. 2002.

Nas RMs de

Porto Alegre, NINE de Sta Catarina, no Colar

Metropolitano do Vale do Aço e São Luis, para as mulheres, a principal
causa de internação entre as Doenças Infecciosas e Parasitarias (I) foram as
Infecções de Transmissão predominantemente Sexual. Na RM de Campinas
foram as Doenças pelo HIV e na RM de Maceió as Doenças Infecciosas
Intestinais. (tabelas 33 e 34)
A Tuberculose também aparece como uma das principais taxas de
internação nas RMs estudadas, principalmente para os homens que
apresentam as maiores taxas (Tabela 34).

11 As Neoplasias

A maior taxa de internação por Neoplasias (I) foi encontrada na RM
de São Luis, seguida da RM de Porto Alegre, NINE de Sta Catarina, Maceió,
Campinas e Colar Metropolitano do Vale do Aço (Gráfic014).
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Gráfico 14: Taxas de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos por
Neoplasias (I). Regiões Metropolitanas, 2002 (100000 habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS, 2002.

Em todas as RMs, as mulheres apresentaram taxas significativamente
maiores que os homens para o total de Neoplasias (I). A RM de São Luis, é
a região com maior taxa, seguida por Maceió, NINE de Sta Catarina, Porto
Alegre, Colar Metropolitano do Vale do Aço e Campinas (Tabela 32).
No grupo de Neoplasias, as malignas são as que apresentam as
principais taxas de internação. Nesta categoria para as mulheres, as
Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais femininos foram a principal causa
de internação. A RM de São Luis aparece novamente com a maior taxa: 277
por 100 mil mulheres. A seguir encontramos as RMs do NINE de Sta
Catarina, Porto Alegre, Colar Metropolitano do Vale do Aço, Maceió

e

Campinas, conforme se pode observar no Gráfico 15, no qual comparamos
as taxas de internação por neoplasias dos órgãos genitais e mama.
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Gráfico 15: Taxa de internação de mulheres do grupo etário de 15 a 49 anos,
por Neoplasias Malignas dor Órgão genitais Femininos e Mama. Regiões
Metropolitanas, 2002.
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Fonte: MSlSASIDATASUS. 2002.

As Neoplasias Malignas dos Órgãos Digestivos aparecem como a
principal causa de internação para os homens. Entre as RMs estudadas,
Campinas aparece com a maior taxa (45/100.000 homens), seguida por
Porto Alegre (441100.000 homens), NINE de Sta Catarina (40/100.000
homens), São Luis (31/100.000 homens) e o Colar (26/100.000 homens). Na
RM de Maceió a principal causa de internação foram os Melanomas e outras
Neoplasias Malignas de Pele, com uma taxa de 23 por 100.000 homens de
15 a 49 anos.

V Transtornos mentais e comportamentais

Para o total de internações do grupo etário de 15 a 49 anos, a RM de
Maceió foi onde encontramos a maior taxa de internação pelos transtornos
mentais, 621 por 100 mil habitantes, seguida pelas RMs de São Luis,
Campinas, Porto Alegre, NINE de Sta Catarina e o Colar Metropolitano do
Vale do Aço (Gráfico 16).
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Gráfico 16: Taxas de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos, por
Transtornos Mentais e Comportamentais (V). Regiões Metropolitanas, 2002
(1 00000 habitantes)
700 ~--------------~--------~----~~------~

600 + - - - - - - - - - - - - -- -500 +---------~~-----

: 400 + - - - - - - -- - - - - -- ><
~ 300 +--~----'-200
100

o
RM NINE
de Sta
CatarinaNúcleo

RM
Campinas

RM Porto
Alegre

RM São
Luís

RM Maceió

V.do
Aç<H:;olar

RMs
Fonte: MS/SAS/DATASUS, 2002.

Enquanto as taxas de internação por Neoplasias em todas as regiões
foram significativamente superiores para as mulheres, no caso dos
Transtornos Mentais e Comportamentais6 a situação se inverte: as taxas de
internação masculina são superiores em todas as RMs (Tabela 32).
Para os homens, a RM de Maceió apresentou a maior taxa de
internação; em seguida estão as RMs de São Luis, Campinas, NINE de Sta
Catarina, Porto Alegre e Colar Metropolitano do Vale do Aço. A taxa de
internação de Maceió, de 930 por 100 mil homens, foi 242% superior a taxa
de Porto Alegre, com 272/ 100.000 homens (Tabela 32).
Para as mulheres, a maior taxa encontrada também foi na RM de
Maceió, porém com valor bem inferior à masculina, enquanto que no Colar
Metropolitano do Vale do Aço, RM que apresentou a menor taxa, foi também
onde encontramos a menor diferença entre os sexos (Tabela 32).
Tentando identificar, qual o principal motivo de internação por essa
categoria, verificamos que nas RMs de Campinas, NINE de Sta Catarina e
Para o cálculo das taxas de internação por Transtornos Mentais, utilizamos somente as
AIHs 1. Toda internação inicia-se com uma AIH desse tipo, somente após o prazo de 107
dias, nos casos de internações de longa permanência, é aberta uma AIH de tipo 5.
6
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Porto Alegre as maiores taxas foram pelos transtornos provocados por
substâncias psicoativas, que inclui o álcool, porém, apesar de aparecerem
como segunda principal causa de internação nas RMs de Maceió e São Luis,
as taxas nestas duas RMs são superiores às das RMs anteriores (Tabela
35).
Tabela 35: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, por Transtomos
Mentais e Comportamentais devido ao uso de substancias psicoativas,
Esquizofrenias, Transtornos Esquizotfpicos e Delirantes, e Orgânicos indusive
sintomáticos, segundo sexo. Regiões Metropolitanas, 2002. (por 100.000)
ReglOH Metropolitanas

UsodeSubat
palc:HtIv.

M

F

T

146
254
121
235
350
40

23
25
22
19
17
7

139
70
119
174
24

Esquizofrenia, tnlnst
esqulzotlplc:~ •
delll'll'"
M
F
T

M

F

15
147
75
125
420
97

74
24
17
11
79
21

58

66

16
13
3
24

20
15
7
50
11

OrgAnlc~ Inclusive
.1nt0m6t1c:~

T

RM NINE de Sta CatarinaNúcleo

RM Campinas
RM Porto Alegre
RM SAoluis
RM Maceió
V.do Aço-CoIar

S4

6
69
42
116
233
51

10
108
58

175
321
74

O

Fonte: MSlSASlDATASUS. 2002.

Nas RMs de Maceió, São Luis e Colar Metropolitano do Vale do Aço,
aparecem como principal causa de internação masculina o grupo das
Esquizofrenias, Transtornos Esquizotrpicos e Delirantes. Esta causa também
foi o principal motivo de internação feminina nas RMs de Maceió, São Luis e
Colar, enquanto que os Transtornos Mentais Orgânicos, foram a principal
causa de internação na RM do NINE de Sta Catarina, e os Transtornos do
Humor aparecem nas RMs de Porto Alegre e Campinas. (Tabela 35)

IX Doenças do Aparelho Circulatório

No caso das Doenças do Aparelho Circulatório (IX), esperávamos
encontrar nas RMs com melhor IDH as maiores taxas de internação, porém,
foram as regiões de São Luis e Colar Metropolitano do Vale do Aço as que
apresentaram as maiores taxas por essa causa (Gráfic017).
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Gráfico 17: Taxa de internação por Doenças do Aparelho Circulatório, para o
grupo etário de 15 a 49 anos. Regiões Metropolitanas, 2002 (por 100.000
habitantes)
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Fonte: MSlSAS/DATASUS. 2002.

Para o total da população do grupo de 15 a 49 anos, dentro do
capítulo das Doenças do Sistema Circulatório (IX), as Doenças das veias,
dos vasos linfáticos e dos gânglios foram a principal causa de internação nas
RMs de São Luis (253/100.000 habitantes) e Campinas (76/100.000
habitantes). As Doenças isquêmicas do coração foram o principal motivo de
internação na RM de Porto Alegre (75/100.000 habitantes). Outras formas de
doenças do coração apareceram nas RMs do N/NE de Sta Catarina
(106/100.000 habitantes), Colar Metropolitano do Vale do Aço (1021100.000
habitantes) e Maceió (78/100.000 habitantes).
Nas RMs de Campinas, Colar Metropolitano do Vale do Aço e Maceió
não existem diferenças significativas nas taxas de internação masculina e
feminina por Doenças do Sistema Circulatório. Nas RMs de Porto Alegre,
São Luis e N/NE de Sta Catarina; as taxas femininas são significativamente
superiores às masculinas (Tabela 32).
Entre os homens a maior taxa foi na RM do Colar Metropolitano do
Vale do Aço, seguida pela RM de Porto Alegre, Campinas. Para as
mulheres, a maior taxa de internação por Doenças do Aparelho Circulatório
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foi encontrada na RM de sao Luis, seguida pelas RMs do Colar
Metropolitano do Vale do Aço, N/NE de Santa Catarina (tabela 32).
As Doenças isquêmicas do coraçao foram a principal categoria de
intemaçao para os homens das RMs de Porto Alegre (91/100.000 homens),
Campinas (61/100.000 homens) e do N/NE de Sta Catarina (44/100.000
homens). Para a RM de sao Luis (87/100.000 homens) foram as Doenças
das veias, dos vasos linfáticos e dos gânglios. A categoria Outras formas de
doenças do coraçao representaram as maiores taxas de internaçao nas RMs
do Colar Metropolitano do Vale do Aço (94/100.000 homens) e

Maceió

(83/100.000 homens).
As Doenças das veias, dos vasos linfáticos e dos gânglios foram a
principal causa de internaçao para as mulheres nas RMs de sao Luis
(395/100.000 mulheres), Colar Metropolitano do Vale do Aço (128/100.000
mulheres), Campinas (99/100.000 mulheres) e Porto Alegre (82/100.000
mulheres).

X Doenças do Aparelho Respiratório

A maior taxa de internaçao por esta causa encontramos na RM de
Porto Alegre, seguida pela RM do Colar Metropolitano do Vale do Aço
(Gráfico 18).

121

Gráfico 18: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, por Doenças
do Aparelho Respiratório. Regiões Metropolitanas, 2002.
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Fonte: MSlSASlDATASUS, 2002.

Exceto na RM do Colar do Vale do Aço, onde a diferença entre as
taxas de homens e mulheres não foi significativa, nas demais, as taxas
masculinas foram significativamente maiores que as femininas.
A maior taxa de internação masculina por Doenças do Aparelho
Respiratório foi na RM de Porto Alegre, seguida pelo Colar Metropolitano do
Vale do Aço, Campinas, NINE de Sta Catarina, Maceió e São Luis. Para as
mulheres, a maior taxa foi no Colar Metropolitano do Vale do Aço, seguida
pela RM de Porto Alegre, Campinas, NINE de Sta Catarina, São Luis e
Maceió (Tabela 32).
As principais categorias de internação, dentro das doenças do
aparelho respiratório, tanto para homens, quanto para as mulheres, foram
gripe (Influenza) e pneumonia, porém sendo inferiores as taxas femininas,
em relação às masculinas.
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XI Doenças do Aparelho Digestivo

A maiores taxas de internação devido às Doenças do Aparelho
Digestivo, foram nas RM de São Luis e do Colar Metropolitano do vale do
Aço (Gráfico 19).
Gráfico 19: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, por Doenças
do Sistema Digestivo. Regiões Metropolitanas, 2002. (por 100.000)
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Fonte: MSlSASIDATASUS, 2002.

Para os habitantes do grupo etário de 15 a 49, os Transtornos da
vesícula biliar, das vias biliares e do pâncreas foram a principal causa de
internação nas RMs de Porto Alegre, Campinas e NINE de Sta Catarina. As
Hérnias aparecem nas RMs de São Luis

e Maceió, já na RM do Colar

Metropolitano do Vale do Aço foram as Doenças do esôfago, do estômago e
do duodeno.
As diferenças das taxas foram significativamente maiores para os
homens

nas

RMs

do

NINE de

Santa

Catarina,

Campinas,

Colar

Metropolitano do Vale do Aço e Porto Alegre. Na RM de Maceió não
encontramos diferença significativa entre os sexos e, na RM de São Luis, as
taxas femininas foram significativamente superiores às masculinas (Tabela
32).
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As maiores taxas masculinas foram na RM do Colar Metropolitano do
Vale do Aço e na RM de São Luis. Para as mulheres as maiores taxas foram
na RM de São Luis, seguida pelo Colar Metropolitano do Vale do Aço
(Tabela 32).
As Hérnias foram a principal causa de internação masculina nas
RMs de São Luis, Maceió, Porto Alegre, NINE de Sta Catarina e Campinas.
Na RM do Colar Metropolitano do Vale do Aço foram as Doenças do
esôfago, do estômago e do duodeno.
Para as mulheres, os Transtornos da vesícula biliar, das vias biliares e
do pâncreas foram o principal motivo de internação nas RMs de Porto
Alegre, Colar Metropolitano do Vale do Aço, Campinas e NINE de Sta
Catarina. Nas RMs de São Luis e Maceió foram as Hérnias.

XIV Doenças do Aparelho Geniturinário

Para as Doenças do Sistema Geniturinário, as regiões com menor
IOH foram as que apresentaram as maiores taxas (Gráfico 20)
Gráfico 20: Taxa de internação do grupo etário de 15 a 49 anos, por
Doenças do Sistema Geniturinário. Regiões Metropolitanas, 2002.
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Fonte: MS/SAS/DATASUS, 2002.
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Os principais grupos de enfermidades encontradas foram as Doenças
renais túbulo-intersticiais, nas RMs do Colar Metropolitano do Vale do Aço,
Porto Alegre e NINE de Sta Catarina, enquanto que nas RMs de Maceió,
São Luis e Campinas foram os Transtornos não-inflamatórios do trato genital
feminino.
Em todas as

RMs,

as taxas de internação feminina foram

significativamente superiores às masculinas (Tabela 32).
Para os homens a RM com maior taxa de internação foi o Colar
Metropolitano do Vale do Aço, seguida por São Luis, Porto Alegre, Maceió,
Campinas e NINE de Sta Catarina (tabela 32).
Por outro lado, para as mulheres das RMs de Maceió, São Luis e
Colar Metropolitano do Vale do Aço foram encontradas as maiores taxas e
diferenças entre os dois sexos (Tabela 32).
Calculose renal foi a principal causa de internação masculina nas
RMs do Colar Metropolitano do Vale do Aço, Campinas e NINE de Santa
Catarina. Na RM de São Luis, foram Outras Doenças do aparelho urinário.
Na RM de Porto Alegre foram as Doenças renais túbulo-intersticiais; e, na
RM de Maceió, Insuficiência Renal.
Para as mulheres, os Transtornos não-inflamatórios do trato genital
-feminino foram a principal causa de internação nas RMs de Maceió, São
Luis, Colar Metropolitano do Vale do Aço e Campinas. As Doenças renais
túbulo-intersticiais aparecem nas RMs de Porto Alegre e NINE de Sta
Catarina.

XIX Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de
causas externas

Na análise das causas externas de morbidade, nos deparamos com
uma particularidade do banco da AIH: o registro do motivo principal da
internação ocorre pela natureza da lesão. No diagnostico principal, variável
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que empregamos para o cálculo das taxas de morbidade, está registrado o
tipo da lesão e não a sua origem. Frente a essa dificuldade, optamos por
utilizar o capítulo XIX (Lesões, Envenenamentos e algumas outras
conseqüências de Causas Externas) para o diagnóstico principal das
internações e o capítulo XX (Causas Externas de morbidade e mortalidade)
para o diagnóstico secundário, na tentativa de alcançar uma aproximação
das taxas de internação pela origem da lesão, apesar de problemas
relatados com o baixo preenchimento desse campo, pois não se trata de um
campo de preenchimento obrigatório.
A RM de São Luis foi a que apresentou a maior taxa de internação por
Lesões e Envenenamentos (XIX), seguida pela RM do Colar Metropolitano
do Vale do Aço, Porto Alegre, Campinas, Maceió e NINE de Santa Catarina
(Gráfico 21).
Gráfico 21: Taxas de internação para o grupo etário de 15 a 49 anos, por
lesões e envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas
externas. Regiões Metropolitanas, 2002 (100000 habitantes)
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Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002.

Exceto pela RM de São Luis, na qual o principal grupo de morbidade
foi o Traumatismo do ombro e do braço, nas demais RMs Traumatismo da
cabeça o principal grupo de lesões registradas na AIH.
A taxa de internação geral para o grupo de 15 a 49 anos, na verdade,
oculta a diferença existente entre os dois sexos. Em todas as RMs
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estudadas, as taxas masculinas de internação foram significativamente
superiores às femininas. Tanto para os homens, quanto para as mulheres,
as maiores taxas de internação foram encontradas na RM de São Luis
(Tabela 32).
Traumatismo da cabeça foi o principal grupo de lesões, para homens
e mulheres no NINE de Santa Catarina, Campinas, Porto Alegre, Maceió e
Colar Metropolitano do Vale do Aço. Na RM de São Luis, o principal grupo
para os homens foi o traumatismo de ombro e braço, enquanto que para as
mulheres foram as Complicações, cuidados médicos e cirúrgicos NCOP.
Para a variável diagnóstico secundário, na tabela 36, verificamos que
as taxas de internação masculinas por Causas Externas de Morbidade (XX),
são superiores à femininas em todas as RMs.
Tabela 36: Taxa de Internação por Causas Externas (XX)* para o grupo
etário de 15 a 49 anos

RM

masc

fem

Total

RM NINE de Sta Catarina- Núcleo

562
618
690
1199
618
748

167
194
182
297
165
212

365
404
430
713
378
483

RM Campinas
RM Porto Alegre
RM São Luis
RM Maceió

V.do Aço-Colar
Fonte: MS/SAS/DATASUS. 2002 .
• Para o cálculo das taxas usamos a variável diagnóstico secundário.

Os acidentes foram o principal registro encontrado, superando as
agressões (Anexo 7).
As taxas masculinas de lesões autoprovocadas intencionalmente
foram superiores às femininas em quase todas as RMs, exceto em
Campinas na qual o valor das taxas foi igual, para ambos sexos. Chamou
nossa atenção o fato de que na RM de São Luis não encontramos nenhum
registro por essa causa (Anex07)
As taxas masculinas foram superiores em quase todos os grupos de
causa, exceto para as Complicações de assistência médica e cirúrgica, em
que as mulheres de 15 a 49 anos, da RM do Colar Metropolitano do Vale do
Aço, apresentaram taxas de 10 por 100 mil mulheres, enquanto entre os

127

homens a taxa foi de 5 por 100 mil. Na RM de sao Luis nao aparece registro
para nenhum dos sexos, para esse tipo de diagnóstico.
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Capitulo VI Discussão
Estudar a morbidade hospitalar desde uma perspectiva de gênero,
implica reconhecer que enquanto as diferenças biológicas se relacionam ao
sexo, a categoria gênero pode ser entendida como uma construçAo social.
Portanto, devemos compreendê-Ia dentro de um contexto sócio-cultural, em
um determinado momento histórico. As desigualdades estruturais de
homens e mulheres, com papéis e responsabilidades distintas na sociedade,
refletem-se em acesso diferenciado à informaçAo, à saúde, à educaçAo e ao
poder dentro de uma relaçAo. Neste trabalho, buscamos comparar a
morbidade hospitalar masculina e feminina em seis regiões metropolitanas,
usando a variável sexo como uma aproximaçao da categoria gênero e o IOH
das condições socioeconômicas.

o

baixo valor do IOH para as regiões metropolitanas selecionadas

talvez nAo reflita áreas de maior miséria, pois os valores estA o na faixa de
0,500 a 0,799, considerados de médio desenvolvimento, porém representam
6 realidades distintas. Essa diversidade em parte ocorre pelas diferenças
regionais de nosso pafs, porém também refletem a falta de critérios claros na
definiçAo e criaçAo de uma regiAo metropolitana, prevalecendo muito mais
interesses politicos e econômicos dos governos.
Apesar de realidades diversas, observamos em todas as regiões uma
reduçao da fecundidade e da mortalidade, porém em momentos distintos e
de forma mais regular nas RMs de Campinas, no Núcleo do NINE de Santa
Catarina e na RM de Porto Alegre e menos nas demais RMs. Entender esse
fenômeno como resultado da transiçAo demográfica esbarra em outros
dados levantados na pesquisa. A teoria explicativa analisa a relaçao entre a
reduçao da mortalidade e da fecundidade como resultado de um
pensamento racional da sociedade urbano-industrial, porém é criticada por
generalizar processos que ocorreram de forma distintas (Oliveira, 1980). No
caso das RM estudadas, Maceió, por exemplo, tem a maior Taxa de
Fecundidade Geral, mas apresenta um dos maiores graus de urbanizaçao
(96,4%).
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Quanto à estrutura por sexo, as RM de São Luis e Maceió foram as
que apresentaram a relação mais desfavorável entre homens e mulheres
para a população de 15 a 49 anos, com uma razão de masculinidade de
857/1000

mulheres

e

889/1000

mulheres,

respectivamente.

Essa

desproporção, por uma possível sobre-mortalidade ou emigração masculina,
gera um desequilíbrio demográfico e social, com efeito perverso para a
mulher que, nessas situações de ausência masculina,

acaba arcando

sozinha com o sustento da famUia. (Laurenti et ai 1998)
Ainda em relação à estrutura da população, observamos que aquelas
com pior IOH, Colar Metropolitano do Vale do Aço, RM de Maceió e São
Luis, foram as que apresentaram a maior desproporção em relação à
população dependente e à população economicamente ativa. Valores altos
representam, principalmente nas regiOes mais pobres, uma desvantagem
econômica que pode ter como conseqüência a exploração do trabalho
infantil ou a saída tardia do mercado de trabalho da população idosa.
Uma outra desvantagem feminina encontrada foi em relação à taxa de
alfabetização. As RMs do Colar Metropolitano da RM do Vale do Aço, de
São Luis e de Maceió apresentam as taxas mais altas de analfabetismo, e
esta desvantagem feminina está presente em todas as regiões.
Para analisar a demanda da atenção hospitalar, foi necessário
conhecer a oferta desses serviços nas regiões selecionadas e constatamos
que, no ano de 2002, existia uma maior oferta de estabelecimentos com
internação nas RMs com IOH mais baixo, exceto no Colar Metropolitano do
Vale do Aço. Por outro lado, a oferta de estabelecimentos de Apoio à
Oiagnose e Terapia foi superior nas RMs com IOH mais alto.
Sabemos que a oferta dos serviços e equipamentos de saúde não
garantem o acesso, porém nas regiOes estudadas a maior oferta de leitos
SUS encontramos nas RMs de São Luis e Maceió. Nessas RMs e no Colar
Metropolitano do Vale do Aço, verificamos as maiores taxas de internação
financiadas pelos SUS. Por outro lado, nas RMs de Campinas, Porto Alegre
e Núcleo da RM do NINE de Sta Catarina, encontramos as maiores
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porcentagens da populaçt:ío com cobertura da saúde suplementar. Tais
constatações indicam que nas RMs com IOH mais baixo o SUS tenta cobrir
minimamente a demanda por serviços de saúde, ou seja, tenta proporcionar
uma eqüidade em saúde. Quanto à diferença por sexo, nt:ío foi possível fazer
uma comparaçt:ío, pois dados coletados no site do OATASUS, para
internaçt:ío e consulta médica, nt:ío st:ío discriminados por sexo. Pinheiro et
aI. (2002), usando como fonte a PNAO de 1998, observaram que as
mulheres relataram com mais freqüência o uso regular de serviços de saúde,
consultas médicas e serviços odontológicos. Enquanto as mesmas procuram
mais os serviços para exames de rotina ou cuidados preventivos, os homens
buscam os serviços para cuidados curativos.
Na experiência com o SIH constatamos algumas dificuldades, que nos
foram alertadas nas leituras sobre esta fonte de dados. A principal
dificuldade ocorre devido à própria essência do banco, pois o mesmo nt:ío foi
idealizado para fornecer dados epidemiológicos, uma vez que, foi criado com
o objetivo de controlar o financiamento da rede de atençao hospitalar,
primeiro pela Previdência, depois pelo atual responsável, o Ministério da
Saúde.
Em alguns momentos, dados epidemiológicos foram inseridos, mas
tendo como foco a criaçao de algum tipo de controle sobre o pagamento. Um
exemplo disto é a vinculaçao dos procedimentos ao campo de diagnóstico
principal, para que a AIH não seja rejeitada. Uma outra situaçt:ío encontrada
é a inserção e coleta de dado epidemiológico novo, em virtude de um
interesse técnico momentâneo, que pode ocorrer pela implantaçt:ío de um
programa ou um novo técnico/gestor, st:ío campos que foram inseridos em
determinado momento, e com a safda do técnico ou o fim do programa, esse
dado deixa de ser coletado, comprometendo uma avaliaçao da série
histórica, por exemplo.
Para exemplificar o que foi dito anteriormente, durante o trabalho
exploratório com o banco no campo procedimentos obstétricos, que inclui
parto normal e cesárea, curetagens pós-aborto e outras intervenções
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obstétricas, encontramos um elevadissimo número de curetagens pósaborto. Pensávamos que com esse dado fosse possivel uma aproximaçao
mais exata dos números de abortos realizados no Pais; porém, em conversa
com uma funcionária da auditoria da Secretaria de Estado da Saúde de sao
Paulo, foi-nos esclarecido que esse número na verdade registra dois tipos de
eventos, a curetagem pós-aborto e a curetagem pós-parto. É que, devido às
criticas levantadas pelo Programa de Saúde da Mulher, o Ministério da
Saúde nao paga a curetagem pós parto, pois o pagamento de tal
procedimento reforçaria a atençao inadequada ao parto, e por isto os
hospitais registram esse procedimento de forma irregular para receberem o
pagamento.
As dificuldades alertadas por outros autores e constatadas durante o
trabalho com o banco, ocorrem em grande parte, devido à falta de uma
polftica clara para a informaçao em saúde no Brasil.
Enquanto trabalhávamos com os dados, uma outra questao que nos
preocupou, e que deve ser levada em consideraçao na análise das
internações, nao está relacionada com as caracteristicas do banco, mas com
aspectos sócio-culturais de cada regiao que interferem na percepçao do
estar doente dentro de cada grupo.
No levantamento dos dados, usamos sempre o local de residência
dos pacientes, porém os resultados aqui obtidos, nao representam um perfil
epidemiológico da regiao, pois existe uma demanda reprimida do SUS, que
nao chega ao serviço hospitalar.
Em um estudo exploratório com o banco, observamos que, em geral,
as RMs sao referência para outros municipios da própria RM ou de fora dela.
A única exceçao foi o Colar Metropolitano do Vale do Aço que tem como
referência os serviços hospitalares da RM do Vale do Aço.
Com os primeiros resultados foi possivel constatar que a principal
demanda dos serviços hospitalares financiados pelos SUS em todas as
regiões

foram os partos. Naquelas com pior IOH e mais altas taxas de

fecundidade, foi onde encontramos as maiores taxas de internaçao da
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população feminina, de 15 a 49 anos, por motivo de Gravidez, parto e
puerpério (cap XV- CI010).
Além das AIHs com diagnóstico de gravidez, também retiramos de
nosso trabalho as AHls de tipo 5, pois a abertura de uma AIH deste tipo
ocorre depois de ultrapassado o prazo de 107 dias da AIH de tip01. Em
todas as RMs, as internações masculinas, com esse tipo de registro, foram
superiores às femininas. Em sua grande maioria, são geradas para cobrir
internações psiquiátricas, diagnósticos em que predominam pacientes do
sexo masculino.
Retiradas as AIHs citadas anteriormente, verificamos que as maiores
taxas de internação foram encontradas nas RMs com pior IOH, não
podemos concluir que as pessoas dessas regiões se enfermam mais, pois
estão fora de nossa análise as internações da saúde suplementar ou
particulares, porém, não podemos deixar de reconhecer que as condições
socioeconOmicas desfavoráveis, refletem-se em desigualdades na saúde de
pessoas ou grupos.

o passo seguinte, foi identificar as principais causas de internação de
homens e mulheres. Na tabela 37, apresentamos os diagnósticos por região
metropolitana, identificando se as taxas de internação foram estatisticamente
significantes para homens ou mulheres.
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Tabela 37: Diagnóstico de internação segundo Regiêo Metropolitana. 2002.
Diagnóstico CID10

NINE de Campinas P Alegre
Sta Cat

S Luis

Maceió

Vale do
Aço-Colar

M

M

M

F

I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias

11. Neoplasias (tumores)
V. Transtornos mentais e
comportamentais
IX. Doenças do Sistema
Circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratOrio
XI. Doenças do Sistema
Digestivo
XIV. Doenças do Sistema
Geniturinário
XIX. Lesões enven e alg out
conseq causas extemas

M

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M

F

F

F
M

M

M

M

M

M

M

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M

M
F
Total"
Legenda: F- Feminino. M- Masculino e 1- indiferente
Elaborado a partir da tabela 32
"No total estão incluídos todos os diagnósticos. exceto o capitulo XV (CID10).

M
M

F

Se as diferenças de gênero na saúde podem ser abordadas partindo
de um enfoque biomédico que procura identificar as diferenças em termos
genéticos,

hormonais,

anatômicos,

por outro lado,

esse modelo é

confrontado com uma abordagem que busca os riscos e diferenciais que
sejam fruto de processos sociais, econômicos e culturais, que interferem no
processo saúde/doença de homens e mulheres (Kawachi et aI. 1999). Uma
outra característica do conceito de gênero refere-se a sua transversalidade,
pois ele perpassa por outras categorias de análise como raça, etnia e classe
social que, segundo Sem (2005), pouco foram explorados no campo da
saúde enquanto construções sociais.
Segundo Kawachi (1999), em sociedades desiguais as situações de
saúde são desfavoráveis tanto para as mulheres, quanto para os homens.
Em nosso trabalho, nas RMs com pior IOH, as internações femininas foram
superiores às masculinas. Cooper (2002), em trabalho sobre a morbidade
auto-referida de homens e mulheres, considerou que nível socioeconômico e
etnia são elementos que interferem na morbidade. Usando com fonte o
Health Survey for England, no período de 1993-1996, constatou a baixa
morbidade de adultos brancos, contrastada com a alta morbidade referida
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por mulheres de minorias étnicas, ou mesmo comparada com homens do
mesmo grupo. A alta morbidade de adultos de grupos étnicos em piores
condições socioeconômicas muito inferiores aparece na análise de
regressão feita pelo autor, que também constatou que as desvantagens são
maiores para as mulheres desses grupos.
Sen et aI. (2005) lembram que o problema da falta de eqüidade no
campo da saúde entre ricos e pobres foi reconhecida desde o século XIX,
não ocorrendo o mesmo com as desigualdades de gênero, que somente a
partir da década de 70 do século XX passou a ser reconhecido como um
fator social de interferência.

As desigualdades de gênero no âmbito da

saúde podem se revelar de distintas formas. Sen et aI. (2005) alertam para o
problema da falta de uma perspectiva de gênero nas investigações clínicas e
no teste de novos medicamentos. Segundo as autoras, os problemas de
saúde que afetam as mulheres sempre receberam menor atençao e menos
recursos do que aqueles que afetam os homens.
As mulheres são excluídas na maioria dos estudos de medicamentos,
sob o argumento de que o ciclo menstrual introduz variáveis de confusão,
porém quando esse medicamento passa a ser comercializado, elas também
são consumidoras. Pesquisas no campo da epidemiologia cardiovascular
mostraram que os modelos de diagnóstico para esse tipo de enfermidade
são feitos, na maioria das vezes, baseados em homens. Porém, os sintomas
diferem entre os sexos. Portanto no momento de realizar o diagnóstico, o
profissional médico, tarda mais em reconhecer os sintomas em uma mulher
(Sen et ai 2005).
As desigualdades de gênero na saúde não se restringem somente
aos aspectos relatados anteriormente. As vulnerabilidades também são
distintas. Em nosso trabalho, enquanto as Neoplasias e as Doenças do
Aparelho

Geniturinário

foram

significativamente

superiores

para

as

mulheres, para os homens predominaram as lesões e os transtornos
mentais.
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Rea e colaboradores (Berquó e Cunha, 2000) relatam que a
prevalência de internação feminina doenças do aparelho geniturinário é fato
conhecido, e a causa estaria relacionada à "formação anatômica e ausência
de noções de higiene" (p.175). Nesse

sentido,

sublinharíamos como

"noções de higiene " as condições de higiene e de precariedade sócioeconômica , como demonstram a existência de taxas muito maiores para as
mulheres

nas regiões de menor IOH. Acrescentaríamos a isso também

como indagação se o fato da reprodução e da anatomia sexual também
vulnerabilizarem

mais as mulheres nesse grupo de causas, inclusive

também por serem mais significativos nas regiões de maior taxa de
fecundidade.
Laurenti et aI. (1998), identificam diferenças em causas especificas
de morbidade: enquanto as neoplasias predominam em pacientes do sexo
feminino, as causas externas tendem a ter um peso maior para os homens.
Outra diferença relatada refere-se ao predominio masculino em problemas
resultantes do uso e abuso do álcool, enquanto que para as mulheres sao as
doenças do aparelho geniturinário (Berquó e Cunha 2000; Connell 2000).
Para as doenças infecciosas, na maioria das regiões, as taxas de
internação masculina

foram

superiores

à feminina,

porém

quando

desagregamos em grupos, observamos que para os homens nas RMs de
Porto Alegre, Campinas, NINE de Sta Catarina-Núcleo e Maceió as doenças
por HIV foram a principal causa de internação. Na RM de sao Luis
aparecem as doenças bacterianas e, dentre elas a hansenfase, com taxa
masculina bem superior à feminina. Aliás, exceto pela RM de Porto Alegre, a
taxa masculina supera a feminina. A tuberculose também aparece como
uma das principais causas de internação masculina, sendo bem superior à
feminina.
Chamou nossa atençao que, para as mulheres, as infecções de
transmissao predominantemente sexual foram a principal causa de
internação feminina nas RMs de Porto Alegre, NINE de Sta Catarina-Núcleo,
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Colar do Vale do Aço e São Luis, sendo que na RM de Campinas foram as
doenças por HIV.
Del Rio (1997, p.15) explica a vulnerabilidade feminina por doenças
de transmissão sexual. Primeiro a vulnerabilidade biológica, pois no ato
sexual uma grande superfície da mucosa vaginal se expõe ao sêmen, que
contêm

uma

maior

concentração

de

vírus

que

o fluido

vaginal.

Vulnerabilidade epidemiológica, pois as mulheres são mais vulneráveis
epidemiologicamente. Em geral, casam-se com homens mais velhos que já
tiveram mais parceiras sexuais, portanto com maior chance de contrair
alguma enfermidade. Além disso, principalmente por motivos obstétricos,
recebem mais transfusões de sangue que os homens. E a vulnerabilidade
social, pois a construção social de gênero define que a mulher deve ser
submissa, virgem, fiel, enquanto ao homem é permitido ter relações extraconjugais, não negociar o uso do preservativo, já que tem o poder de
decisão em uma relação. A vulnerabilidade social da mulher não se limita ao
sexual, mas também às condições de desvantagem nos campos educativo,
econômico e legal.
Se, por um lado, a construção social de gênero, coloca a mulher em
desvantagem nas doenças de transmissão sexual, pelo lado masculino a
vulnerabilidade aparece nos transtornos mentais e nas lesões. Em nosso
trabalho, verificamos que nas RMs de Campinas, NINE de Sta Catarina e
Porto Alegre as maiores taxas foram pelos transtornos provocados por
substâncias psicoativas, principalmente o álcool, e nas demais regiões,
apesar de aparecerem como segunda principal causa de internação,
apresentam taxas superiores às anteriores. Na análise das causas externas
de morbidade, utilizando o campo diagnóstico secundário, observamos que
os acidentes foram o principal registro encontrado, superando as agressões.
As taxas masculinas de lesões auto-provocadas intencionalmente foram
superiores às femininas em quase todas as RMs, exceto em Campinas na
qual o valor das taxas foi igual, para ambos sexos.

137

Segundo Connel (2000) existem diversas masculinidades, havendo
entre elas diferentes relações de hierarquia: algumas dominam, enquanto
outras se submetem a essa ou são marginalizadas. A forma hegemOnica 7
não será necessariamente a mais comum, mas é a referência para as
demais, e é também mais valorizada. Elas são definidas socialmente e
sustentadas pelas instituições. A masculinidade tradicional reflete-se em
diferenças desvantajosas para os homens nos casos de acidentes, incluídos
os de transporte e de trabalho, nas altas taxas de suicídio, o abuso de álcool
e demais drogas. Segundo esse autor, as diferenças ocorrem porque nas
sociedades modernas as estruturas de gênero determinam a divisão do
trabalho, o poder, as práticas sexuais e diferenças de identidades que se
refletem em comportamentos e riscos distintos. Quando um jovem bebe e
dirige perigosamente, não está

seguindo seus hormOnios, mas sim as

regras de masculinidade, pois o consumo de álcool, cigarro e outras drogas
relaciona-se a uma imagem masculina de virilidade.
A sobre-mortalidade prematura masculina, deu espaço para um tipo
de pensamento que considerava o homem mais vulnerável que a mulher
mas, na verdade, trata-se de um paradoxo de gênero, pois se eles morrem
mais, por outro lado, são as mulheres quem mais adoecem. Esse paradoxo,
segundo Sen et aI. (2005), pode ser mais complexo do que se supõe e não
pode ser generalizado para todo tipo de sociedade. No caso da nossa
pesquisa, ele se confirma somente para as regiões com pior 'OH, pois
conforme se pode observar na tabela (38) apresentada, os homens das RM
de Maceió, São Luis e Colar Metropolitano do Vale do Aço, apresentam
taxas de mortalidade superiores às das mulheres, enquanto que as mesmas,
apresentam maior taxa de morbidade hospitalar. Já nas RMs com melhor
IOH, esse paradoxo não se confirma, pois as taxas de internação feminina e

masculina foram praticamente iguais, enquanto que na RM de Campinas a
internação masculina foi superior.
Citamos o raciocínio de Connel (2000) pois este autor faz referência direta entre saúde e
masculinidade. Tal citaçao nao implica porém concordância com o conceito de
masculinidade hegemOnica referida pelo autor. Nesse caso podemos pensar também na
existência de diversas masculinidades em funçao de contextos históricos culturais
especificos. como a masculinidade mediterrânea ( Almeida. 2000) .
7
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Tabela 38: Taxa de mortalidade por sexo. Regiões Metropolitanas, 2002.
Reglio Metropolitana
Núcleo da RM do NINE de Sta
Catarina
RM de Campinas
RM de Porto Alegre
RM de São Luís
RM de Maceió
V.do Aço - colar metrop

Masculino Feminino Total

248

111

180

364

105
141
113
130
108

234
248
185
270
181

361
269
426
252

Fonte: SIM/DATASUS.

Esse fato também pode encontrar eco nos estudos feitos por Cooper
(2002) que concluem que em condições sócio-econômicas mais favoráveis
as diferenças na magnitude da morbidade entre homens e mulheres tendem
a ser menores.
Cabe também levantar que o reflexo das causas externas, nas quais
se evidencia uma das grandes diferenças de mortalidade entre homens e
mulheres (Laurenti 1998, Connel 2000), vai aparecer na morbidade
hospitalar fundamentalmente através dos acidentes, com taxas mais ou
menos semelhantes nas regiões investigadas, excetuando-se a RM de São
Luis e a RM Colar Metropolitano do Vale do Aço. No caso da primeira, o
coeficiente de internação por acidente equivale a quase o dobro do
registrado nas outras regiões e no Vale do Aço se apresenta com acréscimo
superior 20%. Por outro lado, o peso das agressões que poderiam se
relacionar como causa dos homicídios nos dados de morbidade, apresentam
uma taxa muito baixa em todas as regiões, talvez devido ao grande índice
de fatalidade que possa ocorrer antes da intervenção hospitalar ou e
também ao possível sub registro em função das implicações legais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos esse trabalho buscando analisar a morbidade hospitalar
partindo de um enfoque de gênero. Para isso, utilizamos o principal sistema
existente no Pais: o Sistema de Informação Hospitalar-SIH.
Durante nosso percurso de trabalho, constatamos que apesar de
existirem grandes bancos de dados de morbidade no pais, eles carecem de
variáveis que permitam uma análise de gênero, enquanto categoria
transversal que passa também pelas condições socioeconômicas, étnicas e
raciais. No caso do Sistema de Informação Ambulatorial, não é possivel nem
mesmo uma desagregação por sexo. Um Sistema de Informação, em uma
sociedade que busca a equidade em saúde, deve ser reconhecer que
existem diferenças e buscar captá-Ias.
Na exploração bibliográfica destaca-se que poucos estudos têm
demonstrado essa preocupação, e dai também a dificuldade em trabalhar
com o tema. Com esse trabalho foi possivel também constatar a
necessidade de estudo qualitativos, que possibilitem aprofundar nas
diferenças de gênero que reflitam em desigualdades na saúde.
O campo de estudos que vem se denominando também como
estudos de gênero, mais recentemente, vem registrando o estudo das
masculinidades. Se entendermos gênero como uma categoria relacional,
consideramos que observar a atenção a saúde e sua relação com os
homens, também significa compreender os problemas de saúde das
mulheres.
Com este trabalho, foi possivel constatar a dificuldade de transpor os
limites da variável sexo e seu uso como indicador para articular a discussão
com a categoria gênero, fizemos isso com o apoio da literatura existente e
ainda destacamos a necessidade de aprofundar, esbarrando na limitação
dos bancos de dados e na necessidade de estudos mais contextuais e
discriminativos.
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Podem existir sociedades em que as condições socioeconômicas
desiguais reflitam em menores desvantagens para as mulheres, porém em
nosso estudo consideramos que a vulnerabilidade feminina é ainda maior
nesse contexto.
Finalmente, encontramos diferenças nos perfis de morbidade com a
utilização da variável sexo, entretanto observamos que estas se acentuam
ou ganham contornos quando relacionadas com as condições de vida e o
nrvel socioeconômico,.como, apesar dos problemas que apontamos na
delimitação das RMs no Brasil, constatamos com esse trabalho.
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Anexos
Anexo 1 Descrição dos Registros da AIH
DESCRiÇÃO DOS REGISTROS
CAMPO NOME TIPOITAM
DESCRiÇÃO
01
UF_ZI
C(02)
Código da unidade da federação com cuja superintendência regional o hospital
mantém vinculação formal, confonne a Tabela de Unidades da Federação.
02
ANO_CMPT
C(04)
Ano de competência da AIH, no formato aaaa
03
MES_CMPT
C(02)
Mês de competência da AIH, no formato mm
04
ESPEC C(02)
Especialidade da AIH, conforme a Tabela de especialidades.
05
CGC_HOSP
C(14)
CGC do hospital; veja a Descrição dos arquivos do tipo CH - Cadastro de
hospitais.
06
N_AIH
C(10)
Número da AIH
07
IDENT C(01)
Identificação da AIH, conforme a Tabela de tipos de AIH.
08
CEP
C(08)
CEP do paciente
09
MUNIC_RES
C(06)
Código do municipio de residência do paciente; veja a Descrição da tabela
de Municípios.
10
NASC
C(08)
Data de nascimento do paciente, no formato aaaamrndd
11
SEXO
C(01)
Sexo do paciente:
O: Ignorado
1: Masculino
3: Feminino
12
UTLMES_IN
N(02)
Dias de UTI no mês em que se iniciou a intemação em UTI
13
UTI MES AN
N(02)
Dias na UTI no mês anterior ao da alta
14
UTCMES:::AL
N(02)
Dias na UTI no mês da alta
15
UTI MES TO
N(02)
Total de dias de UTI durante a internação
16
MARCA_ÜTI
C(02)
Indica qual o tipo de UTI utHizado pelo paciente desta AIH, conforme
Tabela de Tipos de UTI utHizada.
17
UTUNT_IN
N(02)
Dias de UTI no mês em que se iniciou a intemação em UTI intermediária
18
UTUNT_AN
N(02)
Dias na UTllntermediária no mês anterior ao da alta
19
UTUNT_AL
N(02)
Dias na UTI intermediária no mês da alta
UTUNTJO
N(02)
Total de dias de UTI intermediária durante a internação
20
21
PROC_REA
C(08)
Procedimento realizado; veja a Descrição da Tabela de Procedimentos.
Os campos 22 a 33, a seguir, estAo em Reais.
Valor de serviços hospitalares
22
VAL_SH N(8,2)
Valor de serviços profissionais
23
VAL_SP N(8,2)
Valor de SADT (serviços auxiliares de diagnose e terapia)
N(8,2)
24
VAL_SADT
25
VAL_RN N(8,2)
Valor de recém-nato (a partir de dezembro de 1994)
N(8,2)
Valor de 6rtese e prótese
26
VAL_ORTP
27
VAL_SANGUE
Valor de sangue; nos arquivOS de 1992, este valor está somado em
N{8,2)
VAL SADT
28 VAL_SADTSR
N(8.2)
Valor referente a tomografias e ressonância nuclear magnética pagas
diretamente a terceiros, sem rateio
Observação: este valor está somado em VAL_TOT, mas não em VAl_SADT.
29
VAL_TRANSP
N(8,2)
Valor referente a transplantes (retirada de órgãos), incluindo:
taxa de sala cilÚrgica (SH)
retirada de órgão (SP)
exames no cadáver (SADT)
avaliação auditiva (SADT)
exames dos transplantados (SADT)
Observação: este valor está somado em VAL_TOT, mas não em VAl_SH, VAL_SP e VAL_SADT.
30
VAL_OBSANG
N(8,2)
Valor de analgesia obstétrica
31
VAL_PED1AC
N(8.2)
Valor de pediatria - primeira consulta
32
VAL_TOT
N(9,2)
Valor total da AlH: VAL_SH + VAL_SP + VAL_SADT + VAl_RN +
VAL ORTP + VAL SANGUE + VAL SADTSR + VAl TRANSP + VAL OBSANG + VAL PED1AC
33 VAL_UTI N(8,2)
Valor referente aos gasiõs em UTI
34
US_TOT N(8,2)
Valor total da AIH (VAL_TOT). convertido para dólares. Veja a fórmula de cálculo.
35
DT_INTER
C(08)
Data de internação (zerado nos arquivOS de 1992) no formato aaammdd
36
DT_SAIDA
C(08)
Data de saida, no formato aaaammdd
37
DIAG_PRINC
C(04)
Diagnóstico principal. segundo a CID-10; veja a Descrição da Tabela da
Classificação Internacional de Doenças.
38
DIAG_SECUN
C(04)
Diagnostico secundário. segundo a CID-10; veja a Descrição da Tabela da
Classificação Internacional de Doenças.
39
CO BRANCA
C(02)
Motivo da cobrança, conforme a Tabela de motivos de cobrança.
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40
NATUREZA
C(02)
Natureza da relação do hospital com o SUS, confonne a Tabela de
naturezas.
41
GESTAO C(01)
Indica o tipo de gestão do hospital:
O: Gestão estadual
1: Gestão plena municipal
2: Gestão plena estadual
MUNIC_MOV
C(06)
42
Código do municipio onde se localiza o hospital; veja a Descrição da
Tabela de Municipios.
43
COD IDADE
C(01)
Unidade de medida da idade:
O: ignorada
2: dias
3: meses
4: anos
44
IDADE N(02,O) Idade, na unidade do campo COD_IDADE; veja o Cálculo da idade do paciente.
45
DIAS PERM
N(05.0) Dias de Pennanência; veja o Cálculo dos dias de pennanência.
46
MORTE N(01,O) Indica se o paciente teve saída com morte:
O: Não
1: Sim
47
NACIONAL
C(02)
Nacionalidade do paciente, confonne a Tabela de Nacionalidades.
48
NUM_PROC
C(04)
Número do processamento
49
CAR_INT (C02)
Caráter da intemação, confonne a Tabela de caráter de internação.
50
TOT_PT_SP
N(06)
Número de pontos de Serviços Profissionais nesta AIH.
51
HOMONIMO
C(01)
Indicador se o paciente da AIH é homônimo do paciente de outra AIH:em
branco: não é homônimo1: é homônimo
Os campos 52 a 57, a seguir, são preenchidos em casos de procedimentos laqueadura tubária (34.022.040),
cesareana com laqueadura tubária (35.082.011, 35.083.018, 35.084.014 e 35.085.010) e vaseoctomia
(31.005.098):
52
NUM_FILHOS
N(02)
Número de filhos
53
INSTRU C(01)
Grau de instrução, conforme a Tabela de Grau de Instrução.
54
CID_NOTIF
C(04)
CID de indicação para realização de laqueadura. confonne a Tabela da
Classificação Internacional de Doenças. Não utilizado em caso de vaseoctomia.
CONTRACEP1
C(01)
Tipo de contraceptivo utilizado, confonne a Tabela de Contraceptivos.
55
56
CONTRACEP2
C(02)
Segundo tipo de contraceptivo utilizado. confonne a Tabela de
Contraceptivos.
57
GESTRISCO
C(01)
Indicador se é gestante de risco:
O: não é gestante de risco
1: é gestante de risco
Não utilizado em caso de vaseoctomia.
SEQ_AIH5
C(03)
SeqOencial de longa pennanência (AIH de tipo 5)
58
59
CBOR
C(03)
OcupaçAo do paciente. segundo a Tabela da Classificação Brasileira de Ocupações
Resumida - CBO-R. nos casos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho
60
CNAER C(03)
Atividade econômica. segundo a Tabela da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas Resumida - CNAE-R, referente ao empregador nos casos de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho
61
VINCPREV
C(01)
Vínculo com a Previdência em relação à atividade formal. confonne a
Tabela de Vínculos Previdenciários nos casos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho
GESTOR_COD
C(02)
Motivo de autorizaçao da AIH pelo gestor. segundo os códigos:OO: não se
62
aplica0 1: AIH autorizada - tempo de permanência menor que o pennitido para o procedimento02: AIH autorizada idade abaixo da pennitida para o procedimento03: AIH autorizada - idade
da permitida para o
procedirnent099: AIH autorizada - motivo nao disponível

acma
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Anexo 2 Composição das RMs
Composição das Regiões Metropolitanas em 20/02/2002
CÓDIGO NOME DA RM
016

Grande Slo Luis

CÓDIGO

NOME DO MUINIClplO

2111300 SAOLUls

LEGISLAÇAO

DATA_DA_LE
I

lei comolementar 038

12.01.1998

016

2111201 sAo JOSÉ DE RIBAMAR lei comolementar 038

12.01.1998

1016

2107506 PAÇO DO LUMIAR

lei comJ)lementar 038

12.01.1998

1016

210945 RAPOSA
BARRA DE SANTO
2700508 MfTONIO

lei com~tar 038

12.01.1998

lei complementar 018

19.11.1998

1019

Maceió

1019

270060 BARRA DE sAo MIGUEL lei comolementar 018

19.11.1998

019

2702207 COQUEIRO SECO

lei complementar 018

19.11.1998

019

2704302 MACEiÓ

lei complementar 018

19.11.1998

019

2704708 MARECHAL DEODORO

lei complementar 018

19.11.1998

019

2705200 MESSIAS

lei complementar 018

19.11.1998

019

2706448 PARIPUEIRA

lei comJ)lementar 018

19.11.1998

019

2706901 PILAR

lei complementar 018

19.11.1998

019

2707701 RIO LARGO

lei complementar 018

19.11.1998

1019

270790S SANTA LUZIA 00 NORTE lei comolementar 018

19.11.1998

2708907 SATUBA

lei compiementar 018

19.11.1998

3100500 AÇUCENA

lei complementar 051

30.12.1998

1020

310300ll I\WONIO DIAS

~ com~entar

30.12.1998

1020

310630S BELO ORIENTE

~ comJ)lementar 051

30.12.1998

020

3108800 BRAÚNAS

lei complementar 051

30.12.1998

()20

3109253 BUGRE

lei complementar 051

30.12.1998

1020

3120003 CORREGO NOVO

lei com~entar 051

30.12.1998

1020

3121803 DIONlslO

lei

1020

3122504 OOMCAVATI

lei com

1020
020
020
020

1019
1020

Colar Metropolitano
da RM Vale do AJ;o

051

ntar 051

30.12.1998

r051

30.12.1998

3123858 ENTRE FOLHAS

lei complementar 051

30.12.1998

3129301 IAPU

lei complementar 051

30.12.1998

3131158 IPABA

lei comJ)lementar 051

30.12.1998

3135001 JAGUARAÇU

lei comJ)lementar 051

30.12.1998

020

31361QI3 1.l0ANÉSIA

lei complementar 051

30.12.1998

020

3140308 MARLlERIA

lei comJ)lementar 051

30.12.1998

020

3141702 iMESQUITA

lei complementar 051

30.12.1998

020

31 ....359 NAQUE

lei complementar 051

30.12.1998

020

3149952 PERIQUITO

lei complementar 051

30.12.1998

()20

3150539 PINGO D'AGUA

lei comJ)lementar 051

30.12.1998

1020

3162609 1sA0 JOÃO DO ORIENTE lei complementar 051

30.12.1998

020

31634~ sAo JOSÉ

00 GOIABAL lei complementar 051

30.12.1998

020

3167707 SOBRÁLlA

lei complementar 051

30.12.1998

020

3170578 r.tARGEM ALEGRE

lei complementar 051

30.12.1998
19.06.2000

3501608 ~MERICANA

lei comJ)lementar 870

022

3503802 ~RTUR NOGUEIRA

lei comJ)lementar 870

19.06.2000

022

3509502 CAMPINAS

lei complementar 870

19.06.2000

022

Campinas
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022

3512803 COSMÓPOllS

lei complementar 870

19.06.2000

022

3515152 ENGENHEIRO COELHO

lei complementar 870

19.06.2000

lei complementar 870

19.06.2000

022

3519055 HOLAMBRA

022

3519071 HORTOLANDIA

lei complementar 870

19.06.2000

022

3520509 INDAIATUBA

lei complementar 870

19.06.2000

022

3523404 ITATIBA

lei complementar 870

19.06.2000

022

3524709 JAGUARIÚNA

lei complementar 870

19.06.2000

022

353180 MONTE MOR

lei com

19.06.2000

022

353340~

lei complementar 870

19.06.2000

022

3536505 PAULlNIA

lei complementar 870

19.06.2000

022

lei complementar 870

19.06.2000

lei complementar 870

19.06.2000

022

3537107 PEDREIRA
SANTA BARBARA
3545803 D'OESTE
SANTO ANTONIO DE
3548005 POSSE

lei complementar 870

19.06.2000

022

3552403 SUMARÉ

lei complementar 870

19.06.2000

022

35562()E) rvAlINHOS

lei complementar 870

19.06.2000

3556701 ~INHEDO

lei complementar 870

19.06.2000

06.01.1998

022

022
Núcleo Metropolitano
daRM
Norte/Nordeste
Catarinense

NOVAODESSA

r 870

4201307 lARAQUARI

lei complementar 162

4209102 JOINVILLE

lei complementar 162

06.01.1998

4300604 ALVORADA

lei complementar 014

08.06.1973

1009

4300677 ARARlcA

lei complementar 11201 30.07.1998

1009

4301107 ARROIO DOS RATOS

lei complementar 11539 01.11.2000

009

4303103 CACHOEIRINHA

lei complementar 014

08.06.1973

009

4303905 CAMPO BOM

lei complementar 014

08.06.1973

009

4304606 CANOAS

lei complementar 014

08.06.1973

009

4304689 CAPELA DE SANTANA

lei complementar 11645 28.06.2001

009

4305355 CHARQUEADAS

!lei complementar 10234 27.07.1994

1r........it1lit-!!oO Estadual

03.10.1989
03.10.1989

1015
015
1009

Porto Alegre

009

43064~3 DOIS

009

4306767 ELDORADO DO SUL

!constituiÇão Estadual

009

4307609 ESTÃNCIA VELHA

lei complementar 014

08.06.1973

009

4307708 ESTEIO

lei complementar 014

08.06.1973
03.10.1989

IRMÃOS

009

4309050 GLORINHA

ConstituiÇão Estadual

009

430920Sl GRAVATA I

lei complementar 014

06.06.1973

1009

4309308 GUAIBA

lei complementar 014

08.06.1973

1009

4310801 IVOTl

Constituiçao Estadual

03.10.1989

009

4312401 MONTE NEGRO

lei complementar 11307 14.01.1999

009

4313060 NOVAHARTZ

Constituiçao Estadual

009

4313375 NOVA SANTA RITA

lei com~entar 11198 23.07.1998

03.10.1989

009

431340ll NOVO HAMBURGO

lei complementar 014

08.06.1973

1009

4314051l PAROBÉ

Constituiçao Estadual

03.10.1989

1009

4314803 PORTÃO

Constituiçao Estadual

03.10.1989

1009

lei complementar 014

08.06.1973

1009

4314902 PORTO AlEGRE
SANTO ANTONIO DA
4317608 PATRULHA

lei complementar 11530 21.09.2000

009

4318408 SÃO JERONIMO

lei comolementar 11340 21.06.1999

1009

4318705 SÃO LEOPOLDO

lei complementar 014

08.06.1973

009

4319901 SAPIRANGA

lei complementar 014

08.06.1973

4

009

4320008 SAPUCAIA DO SUL

lei complementar 014

009

43212Q.4 rTAQUARA

lei complementar 11318 26.03.1999

~09

4322004 TRIUNFO

Constltuiça_o Estadual

03.10.1989

009
Fonte: Slte do IBGE 0812004

4323002 ~IAMÃO

lei complementar 014

08.06.1973

08.06.1973
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Anexo 3 O cálculo do IDH
Entenda o cálculo do IOH Municipal (IOH-M) e saiba quais os indicadores usados

o

Indice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nivel de
desenvolvimento humano dos palses a partir de indicadores de educação (alfabetização e
taxa de matricula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O
indice varia de O (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total).
Paises com lOH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os paises com
indices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; paises
com IOH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.
Para aferir o nivel de desenvolvimento humano de municlpios as dimensões sao as
mesmas - educação, longevidade e renda -, mas alguns dos indicadores usados são
diferentes. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no
IOH municipal (IOHM) são mais adequados para avaliar as condições de núdeos sociais
menores.
Para a avaliação da dimensão educação, o cálculo do IOH municipal considera dois
indicadores, com pesos diferentes: taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de
idade (com peso dois) e a taxa bruta de freqOência à escola (com peso um). O primeiro
indicador é o percentual de pessoas com mais de 15 anos capaz de ler e escrever um
bilhete simples (ou seja, adultos alfabetizados). O calendário do Ministério da Educação
indica que se a criança nao se atrasar na escola ela completará esse cido aos 14 anos de
idade, dai a medição do analfabetismo se dar a partir dos 15 anos. O segundo indicador é
resultado de uma conta simples: o somatório de pessoas (independentemente da idade)
que frequentam os cursos fundamental, secundário e superior é dividido pela população na
faixa etária de 7 a 22 anos da localidade. Estão também incluidOs na conta os alunos de
cursos supletivos de primeiro e de segundo graus, de dasses de aceleração e de pósgraduação universitária. Apenas classes especiais de alfabetização são descartadas para
efeito do cálculo.
Para a avaliação da dimensão longevidade, o IOH municipal considera o mesmo indicador
do IOH de paises: a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra o número médio
de anos que uma pessoa nascida naquela localidade no ano de referência (no caso, 2000)
deve viver. O indicador de longevidade sintetiza as condições de saúde e salubridade
daquele local, uma vez que quanto mais mortes houver nas faixas etárias mais precoces,
menor será a expectativa de vida observada no local.
Para a avaliação da dimensão renda, o critério usado é a renda municipal per capita, ou
seja, a renda média de cada residente no município. Para se chegar a esse valor soma-se a
renda de todos os residentes e divide-se o resultado pelo número de pessoas que moram
no municipio (indusive crianças ou pessoas com renda igual a zero). No caso brasileiro, o
cálculo da renda municipal per capita é feito a partir das respostas ao questionário
expandido do Censo - um questionário mais detalhado do que o universal e que é aplicado
a uma amostra dos domicilios visitados pelos recenseadores. Os dados colhidos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) através dessa amostra do Censo são
expandidOS para o total da população municipal e, então, usados para o cálculo da
dimensão renda do lOH-M.
Uma vez escolhidos os indicadores, são calculados os indices especificos de cada uma das
três dimensões analisadas: IOHM-E, para educação; IOHM-L, para saúde (ou longevidade);
IOHM-R, para renda. Para tanto, são determinados os valores de referência minimo e
máximo de cada categoria, que serão equivalentes a O e 1, respectivamente, no cálculo do
indice. Os sub-indices de cada municipio serao valores proporcionais dentro dessa escala:
quanto melhor o desempenho municipal naquela dimensão, mais próximo o seu indice
estará de 1. O IOHM de cada municipio é fruto da média aritmética simples desses três
sub-indices: sornam-se os valores e divide-se o resultado por três (IOHM-E + IDHM-L +
IOHM-R /3).
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DIMENSÃO EDUCAÇÃO
Para medir o acesso à educação da população de uma localidade, o IDH municipal
considera dois indicadores: a porcentagem de pessoas alfabetizadas entre os moradores
com mais de 15 anos de idade daquele lugar (com peso dois no cálculo final) e a taxa de
freqOência bruta a salas de aula (peso um).
Para medir o acesso à educação em grandes sociedades, como um país, a taxa de
matrícula nos diversos níveis do sistema educacional é um indicador suficientemente
preciso. Quando o foco está em núcleos sociais menores, como municípios, esse indicador
é menos eficaz, pois os estudantes podem morar em uma cidade e estudar em outra,
distorcendo as taxas de matricula. Daí a opção pelo indicador de freqOência à sala de aula,
que é baseado em dados censitários. O que se pretende aferir é a parcela da população
daquela cidade que vai à escola em comparação à população municipal em idade escolar.
Pelo calendário do Ministério da Educação, aos 7 anos uma criança deve iniciar o primeiro
cido do ensino fundamental. Aos 15 anos, o jovem deve ingressar na primeira série do
ensino médio. e, aos 22 anos, concluir o ensino superior. Esse calendário indica que a
maioria da população deveria estar envolvida no processo de aprendizado entre as idades
de 7 e 22 anos. Por isso, ao se avaliar o acesso das pessoas ao conhecimento, divide-se o
total de alunos nos três níveis de ensino pela população total dessa faixa etária. A esse
indicador se dá o nome de taxa bruta de freqOência escolar.
O outro critério para a avaliação da educação de uma população é o percentual de
alfabetizados maiores de 15 anos. Ele se baseia no direito constitucional de todos os
brasileiros de terem acesso aos oito séries do ensino fundamental. Ao final desse período,
que, pelo calendário normal se encerraria aos 14 anos de idade, espera-se que o individuo
seja capaz de ler e escrever um bilhete simples. Daí a opção por se medir essa capacidade
na população com 15 anos de idade ou mais. A taxa de alfabetização é obtida pela divido
do total de alfabetizados maiores de 15 anos pela população total de mais de 15 anos de
idade do município pesquisado.
Se considerarmos que as taxas de alfabetização e de treqOência já variam entre O e 1 (0% a
100%), toma-se desnecessário "convertê-Ias" em um índice, como nas dimensOes saúde e
renda. É preciso apenas aplicar os pesos de cada indicador para se chegar a uma média.
Se o município em questao tem uma taxa bruta de freqOência à escola igual a 85% e uma
taxa de alfabetização de 91 %, o cálculo será assim:
[0,85 + (2 x 0,91)] I 3 => (0.85 + 1,82) I 3 => 2,67 I 3 = 0,89.
Logo. o IDHM-E do municlpio será 0,89.
DIMENSÃO LONGEVIDADE
Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito à longevidade o IDH nacional e
o IDH municipal usam a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra qual a média
de anos que a população nascida naquela localidade no ano de referência (2000) deve viver
- desde que as condiçOes de mortalidade existentes se mantenham constantes. Quanto
menor for a mortalidade registrada em um município, maior será a esperança de vida ao
nascer. O indicador é uma boa forma de avaliar as condições sociais, de saúde e de
salubridade por considerar as taxas de mortalidade das diferentes faixas etárias daquela
localidade. Todas as causas de morte do contempladas para chegar ao indicador. tanto as
ocorridas em função de doenças quanto as provocadas por causas extemas (violências e
acidentes).
O Censo 2000 é a base de cálculo de todo o IDH municipal. Para se chegar ao número
médio de anos que uma pessoa vive a partir de seu nascimento do utilizados os dados do
questionário expandido do Censo. O resultado dessa amostra é expandido para o restante
da população daquele município.
O cálculo da esperança de vida ao nascer é complexo e envolve várias fases. No caso da
esperança de vida por município. as estatlsticas do registro civil do inadequadas. Por isso.
para o cálculo do IDH municipal optou-se por técnicas indiretas para se chegar às
estimativas de mortalidade. A base do as perguntas do Censo sobre o número de filhos
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nascidos vivos e o número de filhos ainda vivos na data em que o Censo foi feito. A partir
daí são calculadas proporções de óbitos. Aplica-se, então, uma equação que transforma
essas proporções em probabilidade de morte. A próxima etapa é transformar essas
probabilidades em tábuas de vida, de onde é extraída a esperança de vida ao nascer.
Para transformar esse número de anos em um índice, usa-se como parâmetro máximo de
longevidade, 85 anos, e, como parâmetro mínimo, 25 anos. Assim, se o município em
questão tem uma esperança de vida ao nascer de 70 anos, seu IDHM-L será:
(70 - 25) / (85 - 25) => 45/60 => IDHM-L = 0,750.
Logo, o IDHM-L do município será 0,750.
DIMENSÃO RENDA
O Produto Interno Bruto (PIB) de um país é o valor agregado na produção de todos os bens
e serviços ao longo de um ano dentro de suas fronteiras. O PIB per capita é a divisão desse
valor pela população do país. Trata-se de um indicador eficaz para a avaliação da renda de
um universo amplo, como países e unidades da Federação. Esse é o critério usado pelo
Pnud mundialmente para o cálculo do IDH-R dos países e dos Estados.
Na avaliação da renda dos habitantes de um município, o uso do PIB per capita toma-se
inadequado. Por exemplo: nem toda a renda produzida dentro da área do município é
apropriada pela população residente. A alternativa adotada é o cálculo da renda municipal
per capita. Ela permite, por exemplo, uma desagregação por cor ou gênero da população, o
que seria inviável de outra maneira.
A renda média municipal per capita indica a renda média dos indivíduos residentes no
município expressa em reais, pela cotação do dia 1 agosto de 2000. Os valores são
extraídos do questionário da amostra do Censo. A partir da pesquisa do IBGE soma-se todo
tipo de renda obtida pelos moradores daquele município (inclusive salários, pensões,
aposentadorias e transferências governamentais, entre outros). E a somatória é divida pelo
número total de habitantes do município. O resultado é a renda municipal per capita.
Para transformar a renda municipal per capita em um índice é feito uma série de cálculos.
Primeiro convertem-se os valores anuais máximo e mínimo expressos em dólar PPC
(Paridade do Poder de Compra), adotados nos relatórios internacionais do Pnud (US$ PPC
40.000,00 e US$ PPC 100,00, respectivamente), em valores mensais expressos em reais:
R$ 1.560,17 e R$ 3,90.
Em seguida, são calculados os logaritmos da renda média municipal per capita e dos limites
máximo e mínimo de referência. O logaritmo é usado porque ele expressa melhor o fato de
que um acréscimo de renda para os mais pobres é proporcionalmente mais relevante do
que para os mais ricos. Ou seja: R$ 10,00 a mais por mês para quem ganha R$ 100,00
proporciona um maior retomo em bem-estar do que R$ 10,00 para quem ganha R$
10.000,00.
Finalmente, para se chegar ao índice de renda municipal (IDHM-R) aplica-se a fórmula a
seguir: IDH-R = (Iog de renda média municipal per capita - log do valor de referência
mínimo) / (Iog do valor de referência máximo - log do valor de referência mínimo). Para um
município com renda municipal per capita de R$ 827,35, o cálculo ficaria assim:
IDHM-R = (Iog R$ 827,35 - log R$ 3,90) / (Iog R$ 1.560,17 - log R$ 3,90) => IDHM-R =
0,894.
Fonte: UNESCO/PNUD, 2003
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Anexo41DH
Indice de Desenvolvimento Humano segundo Regiões Metropolitanas

Região Metropolitana
IOHM 91
Núcleo Metropolitano da RM
Florianópolis
0,801
Núcleo Metropolitano da RM
NortelNordeste Catarinense
0,776
Núcleo Metropolitano da RM Vale
do ltaiai
0,802

Rank 91 IOHM 00

RankOO

bes. Relativo Posk;Oes

~

0,859

1

7,2%

1

7

0,853

2

9,9%

5

1

0,850

3

6,0%

2

0788

!4

0835

!4

60%

0,n8

6

0,835

5

7,3%

°

0,782

5

0,833

6

6,6%

-1

Silo Paulo
0,792
Area de Expando Metroplitana da
RM Vale do ltajai
~,758
Area de Expando Metropolitana
da RM Carbonifera
0,737

3

0,828

7

4,5%

-4

11

0,826

8

8,9%

3

20

~amDlnas

Núcleo Metropolitano
Tubarlo

da

RM

Porto Alegre

1

0,824

9

11,7%

11

0,763
!curitiba
IArea de Expando Metropolitana
ida RM Foz do Rio ltajai
0,719

10

0,824

10

8,0%

26

0,820

11

14,0%

°

0,738

19

0,817

12

10,7%

7

8

0,817

13

5,7%

-5

Maringá

0,773
Baixada Santista
IArea de Expansllo Metropolitana
ida
RM
Norte/Nordeste
Catarinense
0,749

15

17

0,816

14

9,0%

3

0,764

9

0,816

15

~,8%

~

0,747

18

0,813

16

8,8%

2

0,753

15

0,813

17

7,9%

2

0,754
Goiania
Núcleo Metropolitano da RM Foz
ido Rio ltajai
0,751

14

0,812

18

7,7%

~

16

0,812

19

8,2%

3

0,757
Belo Horizonte
IArea de Expando Metropolitana
ida RM Tubarl!o
0,729

12

0,811

20

7,1%

~

Rio de Janeiro
Londrina
Núcleo Metropolitano
Carbonifera

da

RM

24

0,806

21

10,6%

3

0,733
WaledoAço
IArea de Expansllo Metropolitana
ida RM FIorian6Dolis
0,719

22

0,803

22

9,5%

27

0,802

23

11,5%

°

k3rande Vitória

0,730

23

0,798

24

9,4%

Belém

0,755

13

0,797

25

5,5%

-12

0,735
Salvador
lCoIar Metropolitano da RM Belo
0,724
Horizonte

21

0,794

26

7,9%

-5

25

0,792

27

9,4%

2

°

4

1

Recife

0,715

28

0,780

28

9,0%

Fortaleza

0,688

31

0,767

29

11,5%

Grande Silo Luis

0,707

29

0,766

30

8,4%

1

Natal

0,689

30

0,762

31

10,6%

1

0,660
Maceió
Colar Metropolitano da RM Vale do
0,601
lAço
Fonte. UNESCO/PNUO

32

0,724

32

9,7%

33

0,687

33

14,3%

2

°

º-

9

Anexo 5 AIH
Tabela 1: Número de internações da população e grupo de 15 a 49 anos por
Região Metropolitana. 2002.

Regl6es Metropolitanas
NINE de Santa Catarina
Campinas
Porto Alegre
sao Luis
Maceió
Colar Metropolitano do Vale do Aço

Total

15-49

24269
137367
268966
85633
83510
11982

13761
75315
133415
54467
44256
5904

Fonte: MSlSASlDATASUS. 2002.
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Anexo 6 Diagnóstico
Tabela 2: AIHs de tipo 1 segundo sexo, diagnóstico e RegiOes Metropolitanas. 2002
continua

Dlag CID10

11

Tabela 2: AIHa de tipo 1 segundo sexo, diagnóstico e Regiões Metropolitan... 2002

DIag CID10

Fonte: MS/SASIDATASUS, 2002.
• Foram excluldoa: Gravidez, Parto e Pue~rto (XV), Algumas AfecçOe. originada. no perlodo perinatal (XVI) e
Malformaçõe. congênitas, deformidades e aoom.lia. cromosaOmicas (XVII).
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Anexo 7 Causas Externas
Tabela 3: Principais Causas Externas de internação· por sexo. Regilo Metropolitana, 2002. (por 100.000)

Regiões Metropolitanas

NINE de Santa Catarina
Campinas
Porto Alegre
$Ao Luis
Maceió
Colar Metropolitano do Vale do
Aço

Acidentes
M

F

522
486
533
1198
408
623

158
126
140
296
128
159

lesOes
autoprovocadas
intencionalmente
M
F

17
6
6

5
6
3

3
35

O

24

Agressões
M

F

10
37,7
99
0,3
185
66

1
8
11
O

22
19

Fonte: MS/SASIOATASUS, 2002
·Para o cálculo desta taxa usamos a variável "diagnóstico secundário".
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