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Beatriz Helena Carvalho Tess
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde

Esta Proposta de Metodologia para Elaboração da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde representa a primeira etapa de um processo que deverá ser 
altamente participativo, de discussão e pactuação, sobre as prioridades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o setor saúde. Esse trabalho visa orientar o fomento e indução de atividades em
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), em consonância com as necessidades do Sistema Único de
Saúde (SUS).

A construção e atualizações periódicas de uma Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde constituem-se em uma das estratégias da Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, e pressupõem o envolvimento do conjunto de atores
comprometidos com as políticas de saúde e de ciência e tecnologia – gestores, cientistas, profissionais
de saúde, financiadores públicos e privados, representantes do setor produtivo e da sociedade civil
organizada.

O caráter compartilhado, a busca do consenso entre os atores, a continuidade de aplicação utilizando
instrumentos estruturados em todas as instâncias de governo e a incorporação de todas as dimensões
dos problemas de saúde, incluindo impactos sociais e econômicos, formam os eixos fundamentais da
proposta.

Este documento resulta do esforço do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Decit) da
Secretaria de Políticas de Saúde (SPS) e de um grupo de consultores para sistematizar uma metodologia
que contribua para esse processo construtivo. Com a expectativa de aprimoramento, o trabalho espera
ser um marco no debate amplo de alternativas metodológicas, passando a constar dos fóruns de decisão
sobre investimentos em atividades de CT&I voltadas para a compreensão e superação dos problemas
de saúde do país.
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A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico1  constituem poderosos instrumentos para a promoção
da saúde e do desenvolvimento econômico e social com justiça e eqüidade especialmente quando
empregados para subsidiar o processo de tomada de decisões (WHO,1996; WHO/ACHR, 1998).
Entretanto, por razões históricas e políticas, investimentos em ciência e tecnologia (C&T) têm sido
limitados (May, 1998). Por este motivo, qualquer iniciativa de transformação positiva da situação de
saúde implica a concentração de esforços e investimentos em recursos humanos e financeiros para
pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Investimentos em pesquisas e desenvolvimento tecnológico em saúde têm sido objeto de políticas
de priorização e indução em muitos países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá
entre outros (Cohred, Health Policy and Planning, 2000). A Organização Mundial da Saúde (OMS)
propôs, recentemente, uma estratégia para o estabelecimento de agendas nacionais de ciência e tecnologia
em saúde (C&T/S), a partir das quais se buscariam mecanismos e financiamentos necessários à sua
concretização (WHO/ACHR, 1998). Essa recomendação foi endossada formalmente pela Assembléia
Mundial da Saúde, iniciando um movimento para implementação de uma agenda global de pesquisa
em saúde (GFHR, 2000). Há, portanto, um consenso sobre a necessidade de direcionamento de
investimentos para áreas prioritárias em saúde, que permita a geração de conhecimentos e tecnologias
relevantes para os problemas nacionais, levando à melhoria da saúde das populações e ao
desenvolvimento social dos países (Brundtland, 2001).

No Brasil, considerando a conjuntura atual de desenvolvimento econômico e social, juntamente
com o novo perfil institucional da área de C&T/S, impõe-se um esforço no sentido de aumentar e
consolidar o fomento à pesquisa em saúde, de forma induzida, sistemática, focalizada e integrada às
necessidades de saúde da população. A exigência de racionalizar os limitados recursos humanos, materiais
e institucionais, justifica iniciativas para definição de prioridades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico em saúde, adequadas ao perfil sanitário e epidemiológico da população.

Uma agenda nacional de prioridades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde poderá
subsidiar o fortalecimento do sistema de C&T/S mediante o fomento à geração de conhecimentos
científicos e tecnológicos em temas identificados como essenciais para a melhoria da situação de saúde
da população (MS/MCT/MEC, 1994). A identificação desses temas deve se respaldar numa efetiva e
ampla participação dos principais atores dos sistemas de saúde e de C&T (gestores de saúde e de C&T,
pesquisadores, profissionais de saúde, financiadores, entidades representativas do setor produtivo e
representantes dos usuários). Esta definição deve ocorrer, sobretudo, em sintonia com as prioridades de
ação em saúde nas diversas esferas de governo, seja nacional, regional, estadual ou municipal, tomando
como base a Agenda Nacional de Saúde (Portaria nº 393/GM de 29/03/2001), uma das recentes estratégias
do Ministério da Saúde para orientar a política de saúde no Brasil.

1 - Os termos ciência, pesquisa, tecnologia e correlatos são utilizados neste documento de acordo com a conceituação
do Manual Frascati (OECD, 1994).
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Este documento apresenta a elaboração, no âmbito do Decit/SPS, de um modelo metodológico
para definição de prioridades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde  Além do
detalhamento do modelo e dos procedimentos necessários para sua efetivação, em referência
aos seus dois eixos operacionais – Sistemas e Serviços de Saúde, e Doenças e Agravos à Saúde
– descreve-se o desenvolvimento de sua consolidação em uma Agenda Nacional de Prioridades
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde.

Apresentam-se critérios para o seu acompanhamento, avaliação e validação, além de perspectivas
para a consolidação da metodologia proposta. Incluem-se também textos de referência que apresentam
os antecedentes históricos, sistematizam as bases teóricas e delineiam o cenário institucional de priorização
e indução da pesquisa em que se insere a proposta, intitulados, respectivamente, “Reformas setoriais
em saúde e desenvolvimento científico e tecnológico: antecedentes e contexto” (Anexo I), e “Revisão
de experiências de priorização de pesquisas e desenvolvimento tecnológico em Saúde” (Anexo II).
Compreende também a “Agenda Nacional de Saúde 2001” (Portaria GM/Nº393 de 29/03/2001) definida
para este período de referência pelo Ministério da Saúde (Anexo III), e por último o indicador de
impacto baseado em custo e morbimortalidade: Idas (Indicador de Impacto de Doenças e Agravos à
Saúde) (Anexo IV-A).

O público alvo deste documento compreende gestores de saúde e de C&T, das diversas esferas de
governo, financiadores públicos e privados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, profissionais
de saúde e, particularmente, a comunidade científica nacional. Esse documento pode ser utilizado
como um guia de metodologia para a identificação de prioridades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, nos diversos âmbitos institucionais e da gestão pública em saúde. Afirma-se aqui a sua
natureza de processo dinâmico e em construção, esperando-se, portanto, que contribuições permitam o
seu constante aperfeiçoamento.
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2.1 Geral

Desenvolver mecanismos para identificação de temas prioritários a fim de induzir a produção
científica e o desenvolvimento tecnológico, visando aumentar a qualidade e efetividade do Sistema
Único de Saúde e, desse modo, melhorar as condições de saúde da população brasileira.

2.2 Específicos

2.2.1 Desenvolver uma estratégia metodológica que permita a definição, sistemática e continuada,
de uma Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, tomando
como ponto de partida a Agenda Nacional de Saúde.

2.2.2 Elaborar pautas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico contemplando: (a) sistemas e
serviços de saúde2, e  (b) doenças e agravos à saúde3 . Esta última teve como base um indicador de
impacto de doenças e agravos à saúde (Idas), construído a partir de variáveis de morbimortalidade e
impacto econômico de grupos de agravos. Essas duas pautas serão consolidadas, compondo uma única
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde.

2  - A pesquisa em sistemas e serviços de saúde é definida pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas,
2000), como “investigación que respalda la reorientación y la reorganización del sistema de salud de manera que ayuda
a alcanzar los princípios de equidad, eficiencia y eficacia”. Inclui estudos de eficácia, eficiência e efetividade dos processos
e produtos destinados ao controle de doenças e à promoção e proteção da saúde, constituindo o importante subcampo da
avaliação tecnológica em saúde.

3 - Apesar da 10ª Revisão Classificação Internacional de Doenças (CID-10) utilizar a denominação doenças e
problemas relacionados à saúde, adota-se neste documento a terminologia doenças e agravos à saúde por ter sido esta a
designação incorporada nos documentos oficiais de Agenda Nacional de Saúde.

Para elaborar as duas pautas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico capazes de subsidiar o
alcance das metas nacionais prioritárias de saúde, a estratégia metodológica proposta considera os
seguintes princípios:

a) integração com o Sistema Único de Saúde;

b) ampla participação dos atores envolvidos; e

c) flexibilidade, viabilidade e continuidade de aplicação.

Neste capítulo, inicialmente apresentam-se a estrutura e os objetivos da Agenda Nacional de
Saúde, principal mecanismo de atendimento ao princípio (a) (Seção 3.1).  Em seguida, detalham-se as
estratégias metodológicas para a construção das pautas de prioridades de pesquisa e desenvolvimento
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tecnológico em saúde (Seção 3.2), sendo uma em Sistemas e Serviços de Saúde (Seção 3.2.1) e outra
em Doenças e Agravos Prioritários (Seção 3.2.2) cujas abordagens se fundamentam em procedimentos
participativos e, portanto, atendem ao princípio (b).

Finalmente, discutem-se aspectos pertinentes à integração de ambas as pautas em uma Agenda
Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, com vistas à
consolidação dessa iniciativa em concordância com o princípio (c) (Seção 3.3).

3.1 Agenda Nacional de Saúde

A Agenda Nacional de Saúde teve a sua primeira edição estabelecida mediante Portaria n° 393, de
29 de março de 2001, do Ministério da Saúde (Anexo III). Trata-se de importante instrumento de
definição de políticas, essencial para a orientação estratégica do setor saúde no Brasil, que foram norteadas
pela universalidade do acesso e a integralidade da atenção/assistência à saúde, princípios fundamentais
do SUS. Nessa iniciativa pioneira, apresentam-se eixos prioritários de intervenção, definidos como
linhas mestras de atuação que, ao serem incorporados na gestão dos serviços de saúde, consolidam
prioridades expressas em resultados de impacto social, facilmente visíveis pela sociedade (Ministério
da Saúde, 2001). Eixos de Intervenção das Agendas Nacionais de Saúde deverão ser considerados
como referenciais fundamentais no processo de planejamento e programação, ancorando a definição
de metas nas várias instâncias de gestão, cujo cumprimento será avaliado por indicadores específicos,
quantificáveis e passíveis de acompanhamento. A definição desses Eixos efetua-se após intensa articulação
e negociação entre representantes das diversas esferas de gestão: Ministério da Saúde, Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), e concluída com a aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).

O estabelecimento de uma Agenda Nacional de Saúde representa um passo importante para o
desenvolvimento de um processo de planejamento integrado e harmônico entre os gestores das três
esferas de governo. Constitui, portanto, base referencial para que os estados elaborem suas próprias
Agendas, de acordo com suas particularidades. Assim, prevê-se que as Agendas Estaduais de Saúde
serão desenvolvidas em consonância com as diretrizes nacionais e, também, com as respectivas realidades
estaduais. De forma análoga, os municípios deverão produzir suas próprias Agendas a partir do cenário
local, considerando as Agendas Nacional e Estadual. Assim, os Eixos Prioritários de Intervenção
manifestar-se-ão com forma e intensidade diferentes em cada esfera, tendo alguns deles maior expressão
na esfera federal, outros, na estadual ou municipal. Esse processo de definição hierarquizada de
prioridades do contexto nacional para o estadual e municipal visa a um entendimento entre os gestores
em torno de metas fundamentais para a melhoria da situação de saúde e da qualidade dos serviços de
saúde oferecidos à população brasileira.

A Agenda Nacional de Saúde resulta de um amplo processo de consulta e deliberação dos quais
tomaram parte todas as instâncias representativas de setores organizados da sociedade. A sua incorporação,
nesta etapa dos procedimentos de definição da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, garante uma prévia participação de representações de gestores
de saúde, usuários e profissionais de saúde que irão também colaborar nas subseqüentes etapas do
processo de construção e implementação da metodologia proposta. Estas etapas podem ser vistas nas
seções a seguir.
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3.2 Construção das Pautas e Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Um dos aspectos importantes a se considerar na construção das Pautas de Prioridades de Pesquisa
em Saúde é a distinção entre os tópicos definidos como prioritários para as ações em saúde, foco da
Agenda Nacional de Saúde, apresentada anteriormente, e aqueles relacionados à pesquisa em saúde,
especialmente quando voltada para as necessidades do país. As prioridades de saúde são em geral
definidas, subjetiva ou objetivamente, por critérios que contemplam: a gravidade/urgência do problema,
baseando-se na mortalidade e morbidade de doenças ou agravos, incapacidade e o impacto econômico;
e magnitude da população em risco e potencial para redução dos riscos. Para a priorização da pesquisa,
além dos critérios anteriormente mencionados, consideram-se os seguintes: extensão e suficiência do
conhecimento existente para a solução do problema; potencial de aplicação do conhecimento produzido
para a minimização ou erradicação do problema; impacto esperado considerando os benefícios a longo
e médio prazos, diretos e indiretos, como também aspectos de viabilidade, cobertura, eficiência e
eqüidade (The Working Group on Priority Setting, 2000; Kitua et al., 2000; CDC, 2001). Nessa
metodologia, serão empregados todos os critérios indicados para a definição de prioridades de pesquisa
em saúde.

Com o propósito de facilitar a compreensão da proposta, consideram-se as prioridades de pesquisa
sob a forma de três componentes: áreas temáticas, linhas de pesquisa e problemas de pesquisa. Considera-
se como área temática em pesquisa um tópico de interesse para o desenvolvimento de conhecimento,
definido de modo amplo, que pode envolver vários campos disciplinares e suscitar a criação de várias
linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa tomam como referência as áreas temáticas e compreendem um
conjunto de tópicos de pesquisa mais específicos, que deverá direcionar o foco de projetos de investigação
a elas relacionadas. Problemas de pesquisa compreendem uma ou mais situações, eventos ou problemas
que necessitam ser conhecidos ou superados com a aplicação da metodologia ou conhecimento científico.
Perguntas de pesquisa emergem de problemas de pesquisa. Uma área temática de pesquisa abriga
diversas linhas de pesquisa; por sua vez, cada linha de pesquisa pode desdobrar-se em vários problemas
de pesquisa. Nesse caso, ao invés do próprio pesquisador, que classicamente define o seu problema-
objeto de investigação, é a comunidade de gestores em parceria com a comunidade científica que
definirá este elenco de problemas.

Para a definição desses componentes propõe-se uma metodologia que se aplique a ambas as
pautas: Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Sistemas e Serviços de
Saúde (PPSSS), e Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Doenças e
Agravos à Saúde (PPDAS). A estrutura geral da metodologia compõe-se de três fases: Fase I – na qual
informações necessárias para a aplicação dos critérios acima apresentados são coletadas, sistematizadas
e organizadas;  Fase II – um Comitê Técnico Assessor para prioridades de pesquisa (CTA), composto
de gestores e representantes da comunidade científica, elabora uma lista inicial de áreas temáticas de
pesquisa; Fase III  – Painéis Temáticos Técnico-Científicos, focalizados em cada uma das áreas temáticas
selecionadas na etapa anterior, são formados por gestores das áreas específicas, para definir listagens de
linhas de pesquisa e problemas de pesquisa; Fase IV – mediante consulta e construção de consenso com
a técnica Delphi adaptada, definem-se pautas de prioridades em pesquisa para Serviços e Sistemas de
Saúde e para Doenças e Agravos; e Fase V – compreende a síntese final das pautas específicas na
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde e Desenvolvimento Tecnológico, a cargo do
Decit/SPS e do CTA.



As prioridades não seguirão necessariamente um ordenamento por importância. Assim, áreas
temáticas, linhas e problemas de pesquisa poderão eventualmente estar superpostos, ou seja, não são
mutuamente exclusivos. Além disso, temas de pesquisa operacional, testagem de modelos de gestão,
avaliação de tecnologias, desenvolvimentos metodológicos para a pesquisa estritamente acadêmica,
entre outros, poderão ser contemplados. Como em algumas áreas de atuação do SUS ainda são incipientes
os procedimentos de monitoramento e vigilância em saúde, mesmo considerando que estes procedimentos
são rotina das ações em saúde pública e não necessariamente objeto de pesquisa, linhas e problemas de
pesquisa relacionados à sua implantação poderão também ser contemplados.

3.2.1 Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Sistemas e
Serviços de Saúde (PPSSS)

Dentro do espírito da própria constituição da Agenda Nacional de Saúde (bem como das agendas
estaduais e municipais), a Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Sistemas
e Serviços de Saúde deve vincular-se aos Eixos Prioritários de Intervenção, que nortearam a definição
das suas respectivas áreas temáticas.  Nas etapas apresentadas a seguir, descrevem-se sumariamente os
procedimentos necessários para se definir, a partir dessa informação, os componentes da Pauta de
Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Sistemas e Serviços de Saúde.

3.2.1.1 Fase I - Identificação dos Eixos Prioritários de  Intervenção e Áreas Temáticas

Trata-se, fundamentalmente, do resgate das informações que compõem a Agenda Nacional de
Saúde para que o CTA possa estabelecer as respectivas áreas temáticas em pesquisa. As informações da
Agenda Nacional de Saúde são os Eixos Prioritários de Intervenção – que prevêem ações norteadoras
do processo de planejamento e programação. A Agenda Nacional de Saúde 2001, em vigência, estabeleceu
os seguintes eixos prioritários:

a) redução da mortalidade infantil e materna;

b) controle de doenças e agravos prioritários;

c) reorientação do modelo assistencial e descentralização;

d) melhoria de gestão, acesso e qualidade das ações e serviços de saúde;

e) desenvolvimento de recursos humanos do setor saúde; e

f) qualificação do controle social.

Além dos Eixos, na Agenda Nacional de Saúde também se definem os objetivos, que representam
uma parte específica das ações dirigidas a um problema de saúde, acompanhados de seus respectivos
indicadores para programação e avaliação. Com base nesses objetivos identificaram-se áreas temáticas,
que deverão ser apreciadas pelo CTA, no sentido de serem referendadas ou modificadas para a formação
da lista que será desdobrada em suas respectivas Linhas e Problemas de Pesquisa na fase seguinte.
Pensa-se que um número ideal esteja entre 10 e 15 áreas temáticas, de modo a assegurar a viabilidade
da etapa seguinte. Na Agenda Nacional de Saúde 2001, apresentam-se os seis Eixos Prioritários de
Intervenção e as áreas temáticas identificadas pela equipe de elaboração deste documento, mostradas
no Quadro 1:
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4 - Este item compõe os desdobramentos da Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de
Doenças e Agravos à Saúde (PPDAS).

3.2.1.2 Fase II - Definição de Linhas e Problemas de Pesquisa

Após a definição das áreas temáticas, será possível a composição de painéis temáticos para cada
uma delas que, em oficinas de trabalho, definirão listas de linhas e problemas de pesquisa. Comporão
esses painéis temáticos cientistas que vêm desenvolvendo investigação nesta temática, bem como gestores
envolvidos com programas específicos naquelas áreas.

Linhas e Problemas de Pesquisa serão submetidos ao escrutínio de uma ampla gama de representantes
e membros da comunidade científica para a seleção final de prioridades, mediante a construção de
consensos, empregando-se a técnica Delphi adaptada. Cientistas, gestores de programas especiais,
representantes de usuários e financiadores, quando adequado, também deverão participar da indicação
de listas de linhas e problemas de pesquisa.

As oficinas de trabalho deverão ser coordenadas administrativamente pelo Decit/SPS, e a sua
coordenação técnica deverá ficar a cargo, preferencialmente, de um membro da comunidade científica.
Para garantia da viabilidade da sua tarefa, esses painéis temáticos deverão incluir preferencialmente
representantes das diversas correntes científicas existentes no país, não passando de 15 os seus
componentes. Essa participação será viabilizada de modo abrangente por meio das instituições de
pesquisa e seus pesquisadores vinculados a Programas de Pós-Graduação na área de Saúde Coletiva,
classificados em nível 4 ou acima, pelo sistema de avaliação da Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Ensino Superior (Capes). A escolha deste critério justifica-se pelo suposto de que a maioria

Quadro 1 - Eixos Prioritários de Intervenção da Agenda Nacional de Saúde 2001 com suas áreas
temáticas
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Eixos Prioritários de Intervenção
Agenda Nacional de Saúde 2001

Áreas Temáticas

I. Mortalidade infantil
II. Mortalidade materna

I. Doenças transmissíveis
II. Doenças crônico degenerativas
III. Agravos e Causas Externas

I. Sistemas de saúde
II. Modelos assistenciais

I. Infra-estrutura do SUS
II. Tecnologia em saúde
III. Gestão do SUS

I. Recursos humanos em saúde

I. Controle social do SUS

I. Redução da mortalidade infantil e materna

II. Controle de doenças e agravos prioritários

III. Reorientação do modelo assistencial e descentralização

IV. Melhoria de gestão, acesso e qualidade das ações e serviços de saúde

V. Desenvolvimento de recursos humanos do setor saúde

VI. Qualificação do controle social

4



dos grupos de pesquisa e lideranças científicas que se ocupam da temática dos sistemas e serviços de
saúde encontra-se vinculada a esses Programas. Cada um dos Programas, por intermédio das suas
Coordenações, será convidado a indicar nomes para compor os Painéis Temáticos, considerando as
diversas áreas temáticas de pesquisa definidas. Os produtos das oficinas serão listas de linhas e problemas
prioritários de pesquisa (não mais que 10 linhas de pesquisa e aproximadamente 50 problemas de
pesquisa).

3.2.1.3 Fase III - Seleção de Linhas e Problemas de Pesquisa - construção de consenso com
a técnica Delphi adaptada

Quando consolidada a lista geral de Linhas e Problemas de Pesquisa em Serviços e Sistemas de
Saúde, essa será submetida à apreciação de gestores de saúde e à comunidade científica, a quem caberá
a eleição das prioridades. Dessa forma, estarão garantidas a colaboração e participação desses importantes
atores, nesta fase do processo de construção da PPSSS, e a necessária consonância com os problemas
cotidianos enfrentados pelo SUS. Assim, a participação desses gestores ocorrerá em dois momentos:
durante a elaboração da Agenda Nacional de Saúde, e na elaboração das Pautas. Assegurando-se que o
elenco de prioridades se faça com base no consenso, obtido em cada um dos diversos contextos de
atuação.

Esse consenso deverá ser construído com a técnica Delphi adaptada, instrumental para definição
de um conjunto de preferências de um grupo de pessoas, mediante coleta sucessiva de informações dos
participantes, analisadas de modo a se identificar os tópicos de maior concordância. Isto é alcançado
com aplicações repetidas. Os resultados finais representam o consenso do grupo. Vale ressaltar que esse
consenso não quer dizer unanimidade. Essa metodologia tem como principal vantagem o alcance de
consensos de forma rápida e com baixos custos, permitindo a participação de grande número de
especialistas em igualdade de condições. Ademais, a metodologia procura evitar distorções decorrentes
do poder de influência de alguns participantes, tanto pela reputação e respeito que lhes reservam a
comunidade científica ou profissionais de saúde, como também por serem lideranças com maior
habilidade retórica.

Em resumo, nessa etapa, garante-se que os gestores, agências de fomento à pesquisa, representantes
do setor produtivo e da sociedade civil organizada, serão responsáveis pela priorização final das linhas
e problemas de pesquisa apontados pela comunidade científica e pelo CTA. Assim, garantir-se-á, mesmo
com um consenso parcial entre os gestores, que as linhas e problemas de pesquisa hierarquizados como
prioritários retratem as reais necessidades de pesquisa do país, que poderão ser revertidas em ações de
saúde pertinentes. A seleção dos participantes poderá ser alterada e redefinida em função do contexto
no qual a priorização estará sendo realizada. Assim, o processo de definição de prioridades de pesquisa
na esfera estadual, por exemplo, poderá basear-se na aplicação da técnica Delphi adaptada entre secretários
municipais de saúde de um determinado estado.

3.2.2 Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Doenças e
Agravos à Saúde (PPDAS)

Para sua elaboração, são consideradas as diretrizes anteriormente mencionadas, com algumas
especificidades aqui demonstradas. Consideram-se para sua elaboração as diretrizes anteriormente
mencionadas para a PPSSS em sistemas e serviços de saúde: integração com as necessidades do SUS;
ampla participação da comunidade científica, reprodutibilidade e flexibilidade, acrescentando-se:
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a) o estado da arte do conhecimento científico para a identificação de lacunas; e

b) a capacidade de modificação da situação/perfil epidemiológico com a aplicação do
conhecimento científico gerado.

3.2.2.1 Fase I - Identificação dos Eixos Prioritários de Intervenção e Áreas Temáticas

A metodologia empregada para a construção dessa Pauta também se baseia nos Eixos Prioritários
de Intervenção da Agenda Nacional de Saúde. Entretanto, aqui se contempla apenas o Eixo denominado
Controle de Doenças e Agravos Prioritários. Dada a natureza desse Eixo, que compõe a atual Agenda
e certamente irá compor as próximas, e também considerada a multiplicidade de doenças e agravos
conhecidos, será necessário empregar algum procedimento sistemático para priorizá-los, um método
que seja aplicável e reproduzível de modo contínuo pelas diversas instâncias de gestão institucional.

Entende-se essa priorização como identificação e hierarquização de doenças e agravos segundo
seu grau de importância social, econômica e epidemiológica, para os quais são necessárias respostas do
sistema de saúde, que dependam da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico com resultados passíveis
de serem incorporados às políticas de saúde específicas. Para cumprir esta finalidade, desenvolveu-se
um indicador que expressa quantitativamente a magnitude e impacto epidemiológico e econômico de
Doenças e Agravos à Saúde, ou mais precisamente de grupos homogêneos definidos, denominados de
Grupos de Causa (GC) dada a dificuldade no manejo de todos os seus numerosos componentes.

Este instrumento, o Indicador de Impactos de Doenças e Agravos à Saúde (Idas), tem suas bases
teóricas e metodológicas apresentadas no Anexo IV. Com a aplicação desse indicador, será possível
hierarquizar os GC e então, com base nos critérios de necessidade de respostas científicas e de
desenvolvimento tecnológico para o sistema de saúde, definir as respectivas áreas temáticas.

A construção do Indicador de Impacto de Doenças e Agravos à Saúde

Após avaliação detalhada da disponibilidade de dados, sua qualidade e abrangência para todos os
municípios nacionais e credibilidade das bases de informação em saúde, foram consideradas duas variáveis:

a) Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP); e

b) valor monetário representado pelas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) realizados
no SUS.

Como fontes de dados foram utilizadas as bases nacionais de mortalidade e de morbidade hospitalar
do Ministério da Saúde: o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações
Hospitalares (SIH/SUS) do Departamento de Informática do SUS (Datasus). Buscou-se utilizar dados
que pudessem ser analisados por regiões, estados ou municípios, assim como informações atualizadas
periodicamente, a fim de permitir a priorização regional, estadual e municipal, bem como sua atualização
periódica.

Para o cálculo do Idas os seguintes aspectos foram considerados:

a) Grupos de Doenças e Agravos à Saúde - As diversas doenças e agravos à saúde,
codificados no Datasus pela Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, décima revisão (CID-10), foram categorizadas em  Grupos de
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Causa (GC), considerando-se aspectos epidemiológicos e natureza das medidas de controle
ou intervenções disponíveis. Os valores de APVP e montantes agregados do custo de
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) foram calculados para cada doença ou agravo
e, subseqüentemente, para cada um dos grupos de causa codificados pela CID-10.

b) Cálculo de APVP - Para cálculo da variável APVP, foi utilizada a técnica proposta por
Romeder & McWhinnie (1989), que estima valores de APVP entre 1 e 70 anos. Após
distribuição dos óbitos por causa e por agrupamentos de idade, multiplica-se o número de
óbitos em cada intervalo de idade pelo número de anos restantes para atingir a idade limite
de 70 anos. Essa diferença é obtida a partir do ponto médio de cada faixa etária. A somatória
destes produtos fornece o total de APVP, valor que representa o número estimado de
perdas para determinada causa de morte ou grupo de causas. Serão calculados os valores
de APVP para cada um dos grupos das doenças/agravos referidos acima.

c) Morbidade Hospitalar/Custos SUS - A partir das informações de internações hospitalares
realizadas nas unidades hospitalares do SUS (públicas ou particulares conveniadas), que
alimentam o SIH/SUS, foram obtidos os dados referentes aos valores em reais pagos pelo
total de AIH para cada grupo de doenças e agravos. Esta variável mensura diretamente os
custos hospitalares do SUS, e também, indiretamente, a morbidade hospitalar por doença/
agravo ou grupo de causa.

O desenvolvimento e formalização matemática do Idas estão detalhados no Anexo IV, onde se
relata um exercício de aplicação do indicador com base em dados referentes ao ano-base de 2000. Suas
vantagens e limitações são também analisadas.

3.2.2.2 Fase II - Definição de Linhas e Problemas de Pesquisa

A definição das  Linhas e Problemas de Pesquisa subseqüentes às áreas temáticas baseia-se em
consulta à comunidade científica e gestores, viabilizada com a realização de Painéis Temáticos integrados
por especialistas em cada uma das áreas temáticas estabelecidas na Fase I, adotando-se a mesma
metodologia empregada para a outra Pauta.

3.2.2.3 Fase III - Seleção de Linhas e Problemas de Pesquisa - construção de consenso com
a técnica Delphi adaptada

As comunidades científicas das instituições nacionais de pesquisa, orientadas pelas  Linhas e
Problemas de Pesquisa escolherão os problemas cujas pesquisas forneçam resultados que possam
subsidiar a minimização do impacto de doenças e agravos à saúde no país. De modo equivalente aos
procedimentos realizados para a Pauta de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Sistemas e Serviços de Saúde (PPSSS), propõe-se também a utilização da técnica Delphi adaptada,
aplicada à rede de instituições de pesquisa em saúde, como também de gestores dos serviços de saúde,
para a formação de consenso específico em torno das Linhas e Problemas de Pesquisa de Doenças e
Agravos à Saúde (PPDAS). A comunidade participante deste inquérito compõe-se de representantes de
instituições de pesquisa vinculadas aos Programas de Pós-Graduação componentes da Grande Área da
Saúde/Capes, classificados pelo sistema de avaliação em nível 4, ou acima. Já os gestores, serão
selecionados nas diversas instâncias administrativas, considerando-se a pertinência das suas respectivas
áreas de atuação em relação às Linhas e Problemas de Pesquisa em questão.

Adotando-se a mesma sistemática geral para a definição final da PPSSS, serão elaboradas listas de
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Linhas e Problemas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Doenças e Agravos à Saúde, para
encaminhamento aos pesquisadores das instituições que responderam à primeira rodada de consulta.
As respectivas comunidades científicas serão então solicitadas a hierarquizar as Linhas e Problemas de
Pesquisa por ordem de prioridade. Será então finalizada a PPDAS, analogamente ao processo adotado
para a outra, PPSSS. Caso ocorram manifestações ou desejo de expressão de propostas de instituições,
lideranças científicas ou órgãos de representação, estas poderão ser realizadas por escrito, em carta
dirigida ao CTA para prioridades de pesquisa em saúde, que as apreciará no momento da consolidação
final das respectivas pautas.

Na Figura 1, pode ser visto o fluxograma das etapas e produtos do processo de elaboração de
ambas as pautas.



Figura 1 - Diagrama das etapas da metodologia para definição da Agenda Nacional de Prioridades
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde.
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Listas de Linhas de Pesquisa
Listas de Problemas de Pesquisa



3.3 Consolidação da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Uma vez definidas as respectivas Pautas de Prioridades, tanto para Sistemas e Serviços de Saúde
quanto para Doenças e Agravos à Saúde, as Linhas e Problemas de Pesquisa serão hierarquizados por
ordem de prioridade, com vistas à recomendação para apoio e financiamento. Em função da
disponibilidade de recursos, será definido o elenco de Linhas e Problemas de Pesquisa a ser objeto de
fomento induzido5 , selecionando-se a área temática correspondente às linhas de pesquisa, e dois ou
mais problemas de pesquisa em cada uma das linhas. A fusão de ambas as pautas e a consideração da
disponibilidade de recursos permitirão a consolidação, pelo Decit/SPS, de uma Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde.

As ações de indução de pesquisas serão implementadas pela publicação de editais a serem elaborados
sob  a coordenação do Decit/SPS. Para essa implementação, profissionais do departamento serão
assessorados por um corpo de consultores composto de pesquisadores reconhecidos nas respectivas
áreas de atuação, que trabalharão organizados em comitês, responsáveis pela elaboração dos termos de
referência dos editais, e também da apreciação de projetos/propostas.

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde deverá
ser construída respeitando também a periodicidade da Agenda Nacional de Saúde, naturalmente
considerando um intervalo operacional para o seu desenvolvimento e implementação. De modo
equivalente à Agenda Nacional de Saúde, as agendas de pesquisa terão o mesmo caráter de catalisador
de processos equivalentes nas esferas estadual e municipal. Por outro lado, da mesma forma que uma
meta de âmbito nacional pode ser de fácil alcance ou já ter sido superada por determinado estado, pode
ser difícil para outros. Questões relativas à gestão do sistema de saúde ou doenças e agravos consideradas
prioridades de pesquisa identificadas nacionalmente podem necessitar de adaptações regionais. Assim,
deve-se viabilizar iniciativas de priorização de problemas locais de saúde, identificando áreas de pesquisa
passíveis de produzirem conhecimentos e informações que poderão ter impacto positivo sobre as
condições de saúde.

No âmbito federal, esta etapa será coordenada pelo Decit/SPS. Nas outras esferas de governo,
recomenda-se a organização de estruturas equivalentes (por exemplo, nas secretarias estaduais de saúde),
com a ampla participação de representantes de pesquisadores, gestores de saúde, financiadores ou
fundações estaduais de amparo à pesquisa.

5 - As modalidades e procedimentos de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico vinculados à presente
iniciativa, ou outros que venham a ser desenvolvidos e implementados, serão objeto de documentos específicos.

O objetivo da presente proposta é o aperfeiçoamento do sistema nacional de C&T/S, resultando
em uso adequado de recursos para apoio à produção de conhecimento científico, e para o desenvolvimento
tecnológico na área da saúde. Entretanto, a instância última de efeitos da modificação pretendida
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constitui-se, sem dúvida, no impacto sobre as condições de saúde da população. Para a consecução
desses objetivos, tanto no âmbito restrito da produção de conhecimento científico e tecnológico, quanto
na esfera ampliada do sistema de saúde, será necessário o estabelecimento de metas definidas com grau
avaliável de precisão. Isto implica definir etapas intermediárias, porém críticas, para acompanhamento
do processo, identificando lacunas e desvios em tempo real, possibilitando sua correção. Além disso,
tais metas devem ser acopladas a indicadores de processo e de resultados, permitindo a avaliação do
grau de atendimento das metas e, por conseguinte, dos objetivos da proposta.

Especificamente no que concerne ao tema acompanhamento e avaliação, recomenda-se a articulação
de iniciativas de priorização de pesquisa em saúde no Brasil, com tendências e propostas de organismos
internacionais lideradas pelo complexo Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial
da Saúde (OMS) e Banco Mundial, conforme apresentado no Anexo II. Em particular, para dar conta
do componente PPDAS (doenças e agravos à saúde), propõe-se a integração dos esforços nacionais à
estratégia ENHR (Essential National Health Research) (Sarec, 1990). Em relação ao componente
PPSSS (sistemas e serviços de saúde), recomenda-se articular a presente proposta à iniciativa desenvolvida
pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), denominada Investigação em Reformas do Setor
Saúde na América Latina e Caribe (OPS, 2000).

Recentemente, a Opas elaborou um referencial de avaliação denominado Metodología para el
Seguimiento y Evaluación de las Reformas del Sector Salud en America Latina y el Caribe,
compreendendo: marco jurídico e os direitos aos serviços de saúde, modelo de gestão e funções do
sistema, oferta e descentralização; financiamento e gastos; recursos humanos; qualidade e avaliação de
tecnologias (OPS, 1998). Os critérios de avaliação desdobram-se em cinco tópicos:

a) eqüidade;

b) efetividade e qualidade;

c) eficiência;

d) sustentabilidade; e

e) participação social.

Para operacionalizar processos de acompanhamento e avaliação da presente iniciativa, recomenda-
se a adoção, evidentemente com extensa adequação à realidade nacional, da família de indicadores
propostos pelo Working Group on Priority Setting do Cohred (Council on Health Research for
Development), conforme Anexo II (Cohred, 2000), resumida a seguir:

a) Indicadores de utilização da agenda de pesquisa:

• grau (extensão) de implementação das prioridades de pesquisa;

• grau de interesse gerado pela agenda de pesquisa entre os gestores e pesquisadores; e

• impacto do uso da agenda de pesquisa sobre a situação de saúde.

b) Indicadores de envolvimento dos múltiplos atores:

• grau de participação dos atores;

• grau de diversificação do grupo de atores envolvidos no processo;
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• grau de representatividade do grupo de atores envolvidos no processo; e

• identificação de atores ou grupo de atores excluídos do processo.

c) Indicadores da convergência entre pesquisa e políticas de eqüidade em saúde:

• grau de correspondência entre prioridades de pesquisa e eqüidade em saúde;

• proporção de pesquisadores e pesquisas que tratam de problemas que afetam grupos
desfavorecidos da sociedade; e

• fluxo de recursos financeiros efetivamente redirecionados da pesquisa em geral para a
pesquisa em temas prioritários.

Com as devidas adaptações, esse conjunto de critérios, diretrizes e indicadores poderá ser adotado
para o acompanhamento e avaliação do impacto epidemiológico e social da Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde no Brasil.

A definição de áreas prioritárias de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde insere-se
nas diretrizes de uma Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, principal instrumento de
reorientação do modelo de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico em saúde no país
(MS/MCT/MEC,1994). A presente proposta constitui marco inicial de um processo de identificação de
áreas prioritárias de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde, viabilizando suas estratégias de
fomento, indução, acompanhamento e avaliação. Compreende uma estratégia sistemática para a produção
de evidências e conhecimentos científicos a serem utilizados para o estabelecimento de metas e
indicadores necessários ao planejamento e implementação de ações destinadas à melhoria da saúde da
população brasileira.

Com a proposta de adoção da Agenda Nacional de Saúde como alicerce da Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, pretende-se assegurar que as
prioridades de investigação sejam definidas em sintonia com as prioridades de ação de saúde nas
diversas esferas de governo, sejam elas nacional, estadual ou municipal. A metodologia apresentada
também permitirá o estabelecimento de agendas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde
com base na ampla participação dos principais atores sociais envolvidos, buscando o consenso. Isso
implica uma estratégia rápida e flexível, estruturada nas mesmas bases conceituais e metodológicas do
processo de definição sistemática e continuada pretendida para a Agenda Nacional de Saúde. Dessa
maneira, foros de construção de consenso político de gestores e profissionais de saúde e de setores
organizados da população, além de instâncias de consolidação de consenso técnico e científico desses
profissionais e pesquisadores da área, devem ser considerados como as principais fontes de consulta e
deliberação neste processo.

Para o sucesso desta estratégia, serão imprescindíveis cenários institucionais favoráveis, como a
efetiva reorganização do Sistema Nacional de C&T/S, particularmente o subsistema de desenvolvimento
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e capacitação de recursos humanos para pesquisa e incorporação de tecnologias. Estes cenários implicam
necessariamente maior eqüidade na distribuição intra e inter-regional de recursos humanos, financeiros
e materiais, com garantias de continuidade nas políticas de fomento. Igualmente, necessita-se de condições
prévias estruturais como, e principalmente, de sistemas de informação em saúde com alimentação
contínua, em bases sistematizadas e abertas, capazes de disponibilizar informações de boa qualidade e
abrangência para a geração de indicadores válidos e confiáveis.

Por intermédio de estratégias de integração interdisciplinar, espera-se uma ampla promoção da
repartição de benefícios do conhecimento científico e tecnológico, tanto nos setores sociais como saúde
e educação quanto nos setores de C&T, meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Neste sentido,
ressalta a importância da transferência de resultados e tecnologias em saúde para o setor produtivo. Em
todo esse processo, será fundamental a promoção do cumprimento de princípios éticos em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico no campo da saúde.

Esforços no sentido de retomar iniciativas de definição de prioridades científicas sem dúvida
constituem importante reação contra o aprofundamento da dependência tecnológica que vem
caracterizando alguns modelos de prática de saúde no mundo em desenvolvimento. Para o avanço da
área de C&T/S no Brasil será preciso, sobretudo, desenvolver, fomentar e cultivar uma visão integrada
sobre a relação entre pesquisa e saúde nos diversos atores interessados no tema: gestores, pesquisadores,
financiadores, profissionais de saúde e população. Além disso, deve-se investir na tradução e difusão
do conhecimento científico e tecnológico produzido, a fim de promover a sua utilização por diversos
setores da sociedade e sua incorporação ao sistema de saúde, buscando aumentar o seu desempenho e
efetividade, diminuindo iniqüidades, o que culminará com a melhoria das condições de saúde e da
qualidade de vida da população brasileira.
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Neste começo de milênio, a humanidade depara-se com grandes desafios decorrentes de profundas
transformações nas condições de vida das populações. O processo de industrialização, urbanização e
globalização, na escala massiva em que ocorreu na segunda metade do século XX, propiciou benefícios
e facilidades, porém também tem produzido novos problemas sociais (Beck, 1998; Giddens, 1999).
Em muitos países observa-se um aumento das desigualdades entre povos e grupos sociais, intensificação
de conflitos étnicos, danos ambientais, desrespeito aos direitos humanos, urbanização desordenada,
incremento da violência e modificações negativas na situação de saúde das populações (Granda, 2000).

Enquanto antigas endemias persistem algumas, que se haviam reduzido intensamente, reapareceram.
Soma-se a este quadro o surgimento de novas doenças, aumentando a carga de sofrimento, incapacidade,
doença e morte na maioria dos países, apesar das conquistas e avanços tecnológicos de prevenção e
tratamento disponíveis, seu acesso continua limitado (WHO, 2000).

Em que pesem os enormes investimentos institucionais e financeiros de organismos internacionais,
governos e organizações da sociedade civil, a meta global de saúde para todos com eqüidade e qualidade
vêm se defrontando com muitos obstáculos (Brundtland, 2001). Por um lado, movimentos articulados
de renovação, como a Promoção da Saúde e a Reforma Setorial da Saúde, encontram-se em estágio
preliminar de implantação ou foram implementados apenas de modo localizado e parcial, resultando
em um impacto ainda insuficiente sobre o perfil de saúde, em especial nos países em desenvolvimento.
Por outro lado, o desenvolvimento científico e tecnológico por vezes tem contribuído para o aumento
dos custos da assistência médico-hospitalar, ambulatorial e programas de prevenção, aprofundando
ainda mais a desigualdade em saúde entre países, regiões e grupos sociais.

A definição de políticas setoriais de saúde, mediante indicação de prioridades, pode positivamente
direcionar ações dos serviços e programas no sentido de obter maior impacto sobre as condições de
saúde da população, ao tempo em que pode favorecer o uso mais racional dos recursos. Considera-se
também que a importância da pesquisa e a viabilidade da transferência do conhecimento e das inovações
tecnológicas para o sistema de saúde requerem um adequado corpo de políticas articulado com aquelas
formuladas para as ações de saúde.

Nesse contexto, o Decit/SPS tomou a iniciativa de elaborar uma metodologia para a formulação
de prioridades de pesquisa em saúde, para a qual se julgou necessária a sistematização do conhecimento
sobre as reformas setoriais em saúde e desenvolvimento científico e tecnológico, tanto em seus aspectos
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Reformas setoriais em saúde e

desenvolvimento científico e
tecnológico: antecedentes e contexto

1. Introdução



No contexto da reorganização geopolítica do mundo após a II Grande Guerra, a OMS definiu o
conceito de saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência
de doença ou incapacidade” (WHO, 1948). Data dessa época o reconhecimento da saúde como um dos
direitos humanos, definindo-se a responsabilidade da sociedade (e, em alguns casos, do Estado) pela
garantia de tão importante valor social (Callahan, 1973).

Com base nessa concepção, durante as décadas de 50 e 60, diversas estratégias de reestruturação
do setor saúde foram propostas, visando superar as limitações políticas, tecnológicas e organizacionais
dos sistemas de saúde, em várias regiões do mundo. Na maioria dos países capitalistas industrializados,
como Suécia, Canadá, Holanda, França e Reino Unido, já existiam sistemas nacionais de saúde e
previdência social. Na conjuntura desses países, o desafio maior foi efetivamente incorporar os avanços
tecnológicos da medicina e da saúde pública a custos compatíveis, garantindo sua disponibilidade a
todos os cidadãos, nos diversos níveis de atenção (primário, secundário, terciário) do sistema de saúde.
Em países do bloco socialista, como China, Cuba e a antiga União Soviética, observou-se a organização
de sistemas regionalizados de saúde com acesso universal, gestão estatal e planejamento centralizado.
Nesses países, realizaram-se experimentos em larga escala visando a extensão de cobertura de cuidados
básicos de saúde com participação popular, como os feldshers soviéticos e os médicos de pés descalços
da China. Nos países do então chamado Terceiro Mundo, o direito fundamental à saúde não era
universalmente garantido, caracterizando-se pela baixa qualidade e reduzida cobertura dos sistemas
assistenciais.

Com o lema Saúde Para Todos no ano 2000 (SPT-2000), a Assembléia Mundial da Saúde de 1977
aprovou a meta de disponibilizar cuidados básicos de saúde para a totalidade da população mundial.
Em seguida, em Alma Ata, a OMS promoveu a Conferência Internacional de Atenção Primária à Saúde
(OMS/UNICEF,1979), com o lançamento de uma campanha pela universalização dos cuidados básicos
de saúde, estratégia que supostamente cumpriria a promessa de alcançar as metas da SPT-2000. A partir
da Conferência de Alma Ata (1978), o movimento pela atenção primária à saúde difundiu-se por todo
o mundo, sem no entanto modificar a estrutura dos sistemas de saúde, nem melhorar a eficiência e
cobertura dos serviços de saúde em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Na década de 80, tanto nos países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, a chamada
crise fiscal do estado determinou uma opção pelo estado mínimo. Profundos cortes nos gastos públicos
atingiram o campo de políticas sociais conhecido como setor saúde, configurando o que veio a se
designar como crise da saúde pública (Paim & Almeida Filho, 2000). Nos países capitalistas

atuais quanto em seu desenvolvimento histórico. Especificamente, sistematizam-se aspectos conceituais
relacionados ao setor saúde de modo a subsidiar o desenvolvimento de pautas de prioridades de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico em saúde. Em primeiro lugar discutem-se os principais antecedentes
históricos do setor nas sociedades ocidentais, a partir da segunda metade do século passado. Em seguida
apresenta-se uma contextualização do campo da saúde e seu desenvolvimento, focalizando
principalmente o movimento social designado por Promoção da Saúde. Finalmente se realiza uma
revisão das iniciativas de Reformas Setoriais em Saúde, no mundo e no Brasil.
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industrializados, principalmente no continente europeu, registrou-se uma profunda reforma dos sistemas
de saúde e seguridade social. Nos países em desenvolvimento, submetidos a um cenário recessivo
correspondente ao que os economistas chegaram a designar como década perdida, políticas sociais
redistributivas e embriões de sistemas socializados de atenção à saúde foram sacrificados em função de
políticas de ajuste econômico e fiscal.

Na maioria dos países em desenvolvimento, a década de 90 significou uma oportunidade para
retificar o pressuposto, influente nos anos 60, de que melhoria das condições de saúde seria um efeito
secundário ao crescimento econômico dos países. Novos modelos indicam que se trata de uma inter-
relação complexa, em que as condições de saúde da população constituem-se simultaneamente em
determinante e produto do desenvolvimento (PNUD, 2001; Sachs, 2001). Mesmo em conjunturas de
crescimento econômico, políticas econômicas que aumentam a exclusão, gerando iniqüidades sociais,
têm um impacto negativo na saúde da população. Além disso, baixa qualidade da atenção à saúde e
acesso limitado da população a serviços determinam piores condições de saúde e acarretam no aumento
de gastos nacionais no setor, gerando mais pobreza relativa e piores condições de vida.

Como efeito desse esforço de articular desenvolvimento e saúde, visando a superar o ciclo vicioso
pobreza-doença, surgiram duas tendências de transformação do setor saúde com fundamentos e
orientações distintas, apesar de convergentes. Por um lado, no contexto dos países desenvolvidos,
orquestrou-se um movimento de reforma das bases conceituais do setor saúde que veio a ser conhecido
como Promoção da Saúde. Por outro lado, em vários países em desenvolvimento, implementaram-se
reformas estruturais dos sistemas de saúde por meio de um movimento de cunho mais político e
organizacional, articulado por setores de governo e organismos internacionais. Esse movimento,
denominado Reforma Setorial da Saúde, baseava-se na mudança dos modelos de atenção por intermédio
da racionalização de custos e dos modelos de gestão por meio da estratégia de descentralização. As
seções seguintes tratam, respectivamente, desses movimentos.

Desde a década de 70, o Ministério da Saúde do Canadá já lançara as bases da Promoção da Saúde
como eixo de estruturação para um novo sistema de saúde, baseado nas noções de eqüidade e
solidariedade (Lalonde,1974). O conceito de Promoção da Saúde funda-se no modelo teórico de campo
da saúde (Anderson,1984), com base na idéia de que a saúde humana resulta da interação entre quatro
pólos: substrato biológico, meio ambiente, sistema de saúde e estilo de vida. O pólo da biologia humana
inclui herança genética e sistemas fisiológicos, organizados em processos complexos como crescimento,
maturidade e envelhecimento. O meio ambiente envolve os componentes social, psicológico e físico
do entorno do ser humano. O pólo do sistema de organização dos serviços compreende a estrutura e as
práticas preventivas e curativas e de proteção e recuperação da saúde. Finalmente, no pólo do estilo de
vida podem ser incluídos os comportamentos de risco, os riscos ocupacionais e os associados a padrões
de consumo e lazer.

Como pauta de prática, a Promoção da Saúde compreendia as noções de intersetorialidade e
integralidade da assistência (Carta de Ottawa,1986). Para a racionalização de investimentos na operação

-  21  -

3. Promoção da saúde



Em 1987, o Banco Mundial publicou um documento intitulado Financing Health Services in
Developing Countries: An Agenda for Reform, lançando as bases para um protocolo de reforma setorial
da saúde para o mundo capitalista em vias de desenvolvimento. Dessa forma, aquele importante
organismo de financiamento internacional manifestava-se a propósito de políticas sociais postuladas
como compensatórias frente às políticas de ajuste econômico. Para superar a crise financeira e gerencial

e regulação dos sistemas de atenção à saúde, visando melhorar seu desempenho, o movimento
preconizava políticas baseadas na disponibilidade de tecnologias de alta efetividade, com resultados
passíveis de monitoramento e avaliação. Como estratégia de transformação intra e intersetorial, o
movimento da Promoção da Saúde baseava-se nas seguintes ações: (a) integração da saúde como parte
de políticas públicas saudáveis; (b) atuação da comunidade na gestão do sistema de saúde; (c) reorientação
dos sistemas de saúde; e (d) mudança dos estilos de vida.

O conceito e as estratégias da Promoção da Saúde foram rapidamente endossados pelos principais
organismos internacionais de saúde, por meio de várias iniciativas políticas e programáticas (Signal,1998).
Dentro da célebre Agenda 21 aprovada pela Rio – 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Humano (Cnumad/92), conhecida como ECO 92, a promoção da saúde
humana foi destacada como etapa essencial para a proteção do meio ambiente. O Banco Mundial, em
seu relatório de 1993, propôs incorporar a questão do desenvolvimento econômico e social sustentado
como parte da pauta extra-setorial do campo da saúde, com vistas à atualização dos princípios do
movimento da Promoção da Saúde. No final do século XX, a OMS lançou uma série de iniciativas
globais visando implementar práticas de Promoção da Saúde como componentes essenciais de políticas
sanitárias de eqüidade e solidariedade (Nutbeam,1999). Simultaneamente, implementou-se uma
orientação geral no sentido de explorar oportunidades de diálogo e construção de alianças entre
organizações da sociedade e organismos de governo, para o enfrentamento dos problemas globais de
saúde (WHO, 2000).

Durante a V Conferência Global de Promoção da Saúde, realizada na Cidade do México, 81
países, incluindo o Brasil, assinaram um Protocolo Ministerial (México, 2000) comprometendo-se a
estabelecer a Promoção da Saúde como prioridade fundamental das políticas e programas de âmbito
local, regional, nacional e internacional. Nesse documento multilateral, definiu-se a seguinte agenda de
compromissos:

• identificação de prioridades de saúde e estabelecimento de programas e políticas públicas
saudáveis para resolvê-las; e

• mobilização de recursos financeiros e operacionais para construir capacitação humana e
institucional para desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de planos
de ação nacionais.

Apoio a pesquisas científicas que avancem o conhecimento sobre prioridades definidas para a
saúde.
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dos sistemas de saúde, preconizavam-se quatro diretrizes básicas: a) comprometer financeiramente os
usuários no pagamento dos serviços; b) implementar mecanismos de seguro-saúde; c) aumentar a
participação dos setores privados; e d) descentralizar a gestão dos sistemas. No seu primeiro relatório
anual dedicado ao tema da saúde, o Banco Mundial (1993) apresentava uma proposta de utilização de
indicadores epidemiológicos adaptados econometricamente para a tomada de decisão sobre
financiamento, programação e operação dos sistemas de saúde. Uma conseqüência prática imediata
desses balizamentos foi a implementação de uma política de financiamento para projetos de reestruturação
de sistemas nacionais de saúde condicionada ao seguimento daquela agenda (Solimano, Vergara &
Isaacs, 2000). Os temas da eqüidade, qualidade da assistência e participação social não tinham posição
de destaque nas pautas iniciais da reforma setorial. Em meados da década de 90, como resposta às
dificuldades de implementação da agenda e às pressões de organismos internacionais de saúde, foram
incluídos na pauta da Reforma Setorial em Saúde temas referentes à eqüidade no acesso a serviços, ao
controle social dos sistemas de saúde pelos usuários e ao uso de conhecimento evidente para a gestão
dos sistemas (Fleury, 2000).

Na América Latina, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) tem apoiado e fomentado
processos de reforma de sistemas de saúde, em parceria com órgãos financiadores, como Banco Mundial
e Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), e outros organismos de desenvolvimento, como a
United States Agency for International Development (Usaid) e o International Development Research
Center (IDRC) do Canadá. Avaliações de dez anos de experiências (Fleury, Belmartino & Baris, 2000;
Infante et al., 2001) indicam que quase todos os países da América Latina e do Caribe realizaram
reformas setoriais na saúde, com impressionante diversidade de modelos, componentes e resultados.
Algumas dessas reformas, como por exemplo, Bolívia, Haiti e Peru, resultaram de processos gerais de
reforma da estrutura do Estado. Outras, como as da Argentina, México, Panamá e República Dominicana,
integraram-se a programas de modernização das burocracias setoriais.

De modo equivalente ao ocorrido em relação à Promoção da Saúde, o movimento por reformas
setoriais também converge para a questão das prioridades de pesquisa em saúde. Nesse sentido, a Opas
e o IDRC têm desenvolvido uma série de iniciativas destinadas à discussão dos modelos de reforma dos
sistemas de saúde na América Latina, enfocando principalmente o papel da pesquisa científica e
tecnológica como geradora de subsídios para planificação e gestão dos sistemas de saúde e para garantia
de qualidade nos serviços de saúde prestados às populações (OPS, 2000; OPS/IDRC, 2001).

A reforma setorial em saúde no Brasil tem sido considerada como distinta da experiência dos
outros países do continente por ter implicado, entre outras questões, uma revisão profunda do sistema
de saúde no curso de um processo político de reestruturação jurídica e institucional do país (Almeida,
2000; Lobato & Burlandy, 2000). Não obstante suas peculiaridades, os eixos orientadores dessa reforma
seguem basicamente as diretrizes da agenda de reforma setorial atualizada pelos organismos
financiadores, conforme discutido em seguida.
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Neste momento de consolidação do SUS no Brasil, postula-se a necessidade de um salto qualitativo
no manejo de informações de base demográfica, socioeconômica, epidemiológica e sanitária, e também
de conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico pelos gestores do sistema. Reitera-se aqui
que o processo de tomada de decisões é essencialmente político, o que torna ainda mais importante o
conhecimento sobre os cenários em que atuam os diversos atores sociais para o alcance de um adequado
equilíbrio, tanto para aumentar a visibilidade de certos problemas já conhecidos, como para apontar
soluções.  Com vistas ao aumento da eficiência na gestão dos recursos financeiros, humanos e materiais
investidos no sistema de saúde, será imperativa a geração e utilização do conhecimento científico em
três vertentes:

No Brasil, o Estado tem o dever constitucional de garantir a saúde, mediante políticas que visem
à redução do risco de doença e agravos à saúde, assim como o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196, Constituição Federal de 1988). Assim,
pelo menos no plano jurídico-formal, estabeleceu-se o direito à saúde, com acesso universal e gratuidade
à assistência médica, sob a responsabilidade do setor público. Para efetivação desse direito, a
Lei 8.080/1990 determinou uma reforma ampla do sistema de saúde, criando o Sistema Único de
Saúde (SUS).

Uma das diretrizes estratégicas do processo de implementação do SUS foi a descentralização da
gestão do sistema, visando a universalidade, integralidade e eqüidade na prestação de serviços de saúde
à população (Paim, 1999). Tal movimento tem se efetivado nos últimos anos, pela Municipalização das
Ações e Serviços de Saúde (NOB/SUS 001/93), e posteriormente por meio da implantação do Piso de
Atenção Básica (NOB/SUS 001/96). Recentemente, essa iniciativa tem sido complementada por três
programas estratégicos integrados: o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), o Programa
de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (Pits). Na outra ponta
da pirâmide do sistema de saúde, o Projeto de Reforço à Reorganizção do SUS (Reforsus), financiado
pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), pretende modificar a situação de deficiência da assistência à saúde por meio
de pesados investimentos na recuperação da capacidade tecnológica, gerencial e operacional das
instituições assistenciais de níveis mais complexos do sistema. Desse processo geral resulta, entre outras
conseqüências, uma profunda redefinição das funções e competências das esferas de governo no SUS.

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (Noas/SUS 01/2001), recentemente implementada
pelo Ministério da Saúde, representa um esforço de integração da atenção primária à saúde aos níveis
secundários do sistema mediante a organização de instâncias microrregionais, racionalizando o acesso
e uso de recursos e insumos de maior complexidade. A implementação do novo modelo assistencial,
buscando privilegiar a intervenção sobre fatores de risco, grupos de risco e danos específicos vinculados
às condições de vida, deverá racionalizar a atenção médico-ambulatorial e hospitalar de acordo com o
perfil das necessidades e demandas da população.
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a) em um processo permanente de análise da situação de saúde para definição de problemas
e grupos populacionais prioritários;

b) na investigação sobre ambientes e processos socioculturais da saúde e sobre contextos
políticos e institucionais dos sistemas e serviços de saúde; e

c) em uma avaliação continuada de políticas, programas, estratégias, ações e tecnologias
necessárias à reorganização do sistema de saúde e à operação da rede de serviços.

Planejadores e gestores do sistema de saúde enfrentam hoje o duplo desafio de fomentar políticas
de saúde baseadas no conhecimento. Porém, como promover, de modo continuado e competente, a
avaliação tecnológica e a incorporação de tecnologias adequadas aos programas e serviços de saúde?
Como conduzir o gerenciamento da informação e a absorção de conhecimentos imprescindíveis ao
planejamento, programação e gestão eficiente do sistema e à elaboração e implementação de políticas
públicas de saúde? Trata-se, como se pode verificar, de demandas emergentes, estratégicas e cruciais
para a consolidação do SUS. Tais desafios e demandas requerem a participação de todos os agentes
atuantes nos setores de saúde e de C&T, para possibilitar o desenvolvimento de uma política de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico específica para o setor saúde no Brasil.
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Além da necessidade de consolidar a saúde como setor privilegiado de políticas sociais, nações
como o Brasil precisam, urgentemente, desenvolver alternativas metodológicas e tecnológicas para a
solução dos problemas de saúde das recentes transformações econômicas, sociais e culturais.
Adicionalmente, é preciso definir políticas, estratégias, prioridades e modelos assistenciais capazes de
viabilizar a incorporação dos avanços tecnológicos da medicina e da saúde pública a custos compatíveis,
garantindo não só eqüidade no acesso mas a qualidade na prestação de serviços de saúde (WHO,1995).
Para a geração, adequação e incorporação de conhecimentos e das tecnologias necessárias à superação
dos problemas de saúde, ressalta-se o papel estratégico do conhecimento científico sobre os contextos
ambientais e socioculturais da saúde, sobre as dinâmicas dos sistemas e serviços assistenciais e sobre os
processos de determinação de doenças, riscos e danos à saúde. Isso implica o desenvolvimento e
implementação de uma política de C&T, a fim de fomentar políticas setoriais e intersetoriais efetivamente
capazes de melhorar a situação de saúde das populações.

Este texto apresenta uma síntese de antecedentes considerados necessários para subsidiar o avanço
e modernização da área de Ciência e Tecnologia em Saúde (C&T/S) no Brasil, enfatizando propostas
de definição de prioridades de pesquisa em saúde e iniciativas semelhantes. Em primeiro lugar, discute-
se o contexto histórico recente que determina, em quase todo o mundo, uma ênfase especial na questão
da pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde como estratégia para o desenvolvimento
socioeconômico. Nesse sentido, são analisadas iniciativas para definição de políticas globais de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico em saúde, conduzidas no âmbito de organismos internacionais como a
OMS, a Opas, Banco Mundial e outros. Em segundo lugar, analisam-se as principais iniciativas orientadas
para a elaboração de uma política integrada de C&T/S no Brasil. Em terceiro lugar, apresentam-se uma
revisão e discussão de algumas tentativas de definir pautas de prioridades de investigação científica e
tecnológica que tiveram lugar na história recente do país.
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No início da década de 80, a OMS designou uma comissão de pesquisadores para elaborar uma
política de pesquisa científica em apoio à campanha Saúde Para Todos 2000. Entre as conclusões do
trabalho da comissão (WHO/ACMR, 1984), destacam-se:

a) a produção de conhecimento científico e tecnológico constitui componente essencial do
setor saúde, tanto para melhorar a assistência à saúde, quanto para gerar novos conhecimentos
e intervenções para o controle de doenças; e

b) é necessário investir em geração de conhecimento específico sistematizado e em tecnologias
reconhecidas por seu melhor desempenho e qualidade.

Em 1987, um consórcio de agências internacionais de saúde liderado pelo Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) criou uma Commission on Health Research for
Development, com a finalidade de revisar o papel da pesquisa em saúde em todo o mundo. Com base
na constatação de que as prioridades de pesquisa dos países desenvolvidos ou mesmo das comunidades
de pesquisadores em países do Terceiro Mundo não coincidiam com as prioridades de intervenção
sobre as realidades sanitárias desses países, a Comissão propôs a estratégia de Essential National Health
Research (ENHR), definido como o corpo de conhecimento científico e tecnológico minimamente
necessário para as necessidades de saúde de cada país. O relatório Health Research: Essential Link to
Equity in Development (Cohred, 1990), resultado do trabalho da comissão, trazia como principal proposta
o estabelecimento de mecanismos permanentes para apoio e fomento da pesquisa em saúde, delineando
uma estratégia para a implementação do ENHR em países em desenvolvimento. A 43ª Assembléia
Mundial da Saúde (1990) recomendou a adoção da estratégia ENHR para subsidiar a expansão da
atenção primária à saúde em todo o mundo. Ainda por iniciativa do PNUD, foi criado em 1993 o
Council on Health Research and Development (Cohred), institucionalizando uma força-tarefa da OMS
designada especialmente para aperfeiçoar e difundir a estratégia ENHR (Neufeld & Johnson, 2001).

Nesse mesmo ano, o relatório anual do Banco Mundial reforçava o valor da pesquisa em saúde,
endossando um modelo de análise desenvolvido por consultores da Harvard School of Public Health,
que veio a ser chamado de carga global de doença (Murray & Lopez, 1996). Esse modelo, baseado em
uma família de indicadores compostos de incapacidade, morbidade e mortalidade denominada de Daly
(Disability-Adjusted Life Years), foi proposto como padrão metodológico para avaliação do impacto
das políticas de saúde e dos movimentos de reforma setorial. Em parceria com o Banco Mundial e
outros organismos internacionais, a OMS instalou o Ad Hoc Committee on Health Research and
Development, com o mandato de revisar necessidades de saúde e prioridades de pesquisa em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 1996, o Comitê Ad Hoc divulgou seu relatório, intitulado
Investing in Health Research and Development (OMS, 1996), em que se identificava uma distribuição
totalmente distorcida de investimentos em pesquisa frente às necessidades de saúde. De uma estimativa
de US$ 56 bilhões anualmente investidos, em todo o mundo, em pesquisas em saúde, mais de 90% são
gastos com problemas de saúde que afetam menos de 10% da população mundial. Para descrever tal
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fato, cunhou-se um conceito que mais tarde veio a ser conhecido como Desequilíbrio 10/90 (10/90
Disequilibrium). Para reduzir disparidade tão dramática, propôs-se uma abordagem sistemática para
definição de prioridades e alocação de fundos para pesquisa em saúde, composta de cinco etapas:
(a) cálculo da carga de doença; (b) identificação de fatores de persistência de problemas de saúde;
(c) adequação dos novos conhecimentos ao conhecimento disponível; (d) potencial de custo-benefício
da pesquisa; e (e) avaliação de investimentos já realizados.

Em paralelo, o Advisory Committee for Health Research (ACHR), órgão oficial de assessoria
científica da estrutura da OMS, convocou um grupo de consultores independentes com a incumbência
de revisar metodológica e tecnicamente o trabalho do Comitê Ad Hoc. O relatório resultante (WHO/
ACHR,1998) indicava que listas hierarquizadas de prioridades de pesquisa elaboradas estritamente a
partir de indicadores e algoritmos (como na abordagem da carga de doença) terminariam por reforçar
a tendência de afastamento entre agendas científicas e realidades de saúde. Nesse documento, apresentava-
se um posicionamento crítico ao trabalho do Comitê Ad Hoc, e como proposta complementar, indicava-
se explorar as modernas tecnologias de informática e comunicação para criar redes globais de consulta
permanente e produção de consenso por meio de redes inteligentes entre pesquisadores, gestores,
financiadores e representantes da sociedade.

O Global Forum for Health Research (GFHR) foi criado em 1997 como entidade independente,
gerida por representantes dos principais organismos bilaterais, agências internacionais, fundações,
empresas e organizações não-governamentais (ONGs) do setor saúde, com o mandato específico de
atenuar o “Desequilíbrio 10/90”.  A primeira tarefa realizada pelo GFHR foi desenvolver um referencial
metodológico destinado ao estabelecimento de prioridades para a pesquisa em saúde, apresentado em
uma publicação intitulada The 10/90 Report on Health Research (GFHR, 1999). Essa proposta busca
combinar, de um lado, o algoritmo de cinco etapas delineado pelo Comitê Ad Hoc e, de outro lado, os
indicadores e a metodologia de redes inteligentes de formação de consenso desenvolvida pelo ACHR.
O trabalho do GFHR prossegue no sentido de testar novas estratégias e aperfeiçoar propostas existentes
de redução do desequilíbrio 10/90 (GFHR , 2000).

Recentemente, esse movimento de valorização do papel do conhecimento científico e tecnológico
na saúde tem repercutido no continente americano. Em maio de 2000, a Opas promoveu, em
Salvador (BA), o Fórum Regional Usos da Investigação em Reformas do Setor Saúde na América
Latina e Caribe, onde se discutiu o papel da pesquisa científica e da cooperação tecnológica como
elemento crucial para a implantação de novos modelos assistenciais no continente. Além de identificar
a necessidade de mais estudos de efetividade, houve consenso no Fórum sobre a ampliação do campo
da avaliação tecnológica (technological assessment) em saúde, incluindo a produção de evidências
sobre o desempenho de  políticas, programas e processos de gestão. Especificamente, concordou-se
que a investigação em sistemas e serviços de saúde constitui um campo da pesquisa em saúde de
especial interesse para a operação de sistemas e tomada de decisão na área, posto que respalda a
reorientação e a reorganização do sistema de saúde de maneira que ajude a alcançar os princípios de
equidade, eficiência e eficácia (Opas, 2000).

Em maio de 2001, a Opas e o International Development Research Center (IDRC) promoveram
em Montreal (Canadá) uma reunião preparatória para a Cúpula das Américas, abordando a interface
entre pesquisadores e gestores de saúde. Nesta reunião, recomendou-se o desenvolvimento de atividades
de cooperação técnica, principalmente entre instituições vocacionadas para a produção de conhecimento
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(universidades, centros de pesquisa) e organismos encarregados da programação, gestão, avaliação e
financiamento dos serviços e da política de saúde. A noção de cooperação técnica foi definida como
processos de compartilhamento de conhecimento e tecnologia gerados a partir de pesquisa e
sistematização em torno de problemas concretos de saúde. Os participantes da reunião indicaram tratar-
se de uma responsabilidade tripartite de distintos atores – pesquisadores, usuários de serviços e tomadores
de decisão, envolvendo um processo complexo de produção, tradução, aplicação e disseminação de
conhecimento, e não meramente de armazenamento e transmissão de informação. Necessariamente
inclui, portanto, uma estreita articulação dos atores com as estratégias de formação de recursos humanos
de acordo com novos princípios, essenciais para a transformação pretendida nos modelos assistenciais
do continente.

No Brasil, o Estado é responsável pela promoção e incentivo do desenvolvimento científico e
tecnológico (Art. 218, Constituição Federal de 1988), sendo competência do SUS incrementar o
desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde (Art. 200, inciso V). Para concretizar esse
mandato constitucional, o sistema de C&T no Brasil conta com uma complexa estrutura multiinstitucional,
com órgãos centralizados no âmbito federal, como a Capes, a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e o CNPq, atuando de modo simultâneo como organismos autônomos na estrutura do governo,
instituições privadas e agências estaduais de fomento à pesquisa.

Fundado em 1951, o CNPq, órgão pertencente à estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), tem a missão de coordenar e fomentar atividades de C&T no país. Face à crise orçamentária
dos anos 90, quando o financiamento de auxílio-pesquisa foi praticamente suspenso, rompeu-se uma
tradição de atendimento à demanda espontaneamente apresentada pelos pesquisadores, que só
recentemente vem sendo retomada por meio de editais regionais em grandes áreas temáticas. Na última
década, o CNPq tem apoiado essencialmente bolsas de produtividade para pesquisadores, bolsas de
pós-graduação e bolsas de iniciação científica.

Já a Capes, vinculada ao Ministério da Educação, dedica-se à coordenação e apoio à formação de
recursos humanos para pesquisa e ensino de pós-graduação. A Finep, empresa pública vinculada ao
MCT, desde a sua reestruturação na década de 80, funciona eminentemente como uma instituição
financeira de fomento do desenvolvimento tecnológico, e de consultoria técnica para a inovação no
setor industrial.

Na maioria dos estados brasileiros, criaram-se fundações de apoio à pesquisa científica que
promovem o desenvolvimento tecnológico estadual. Proporcionais em porte à magnitude dos tesouros
estaduais, destaca-se entre elas a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com
orçamento e atividades equivalentes ao CNPq. Também em vários ministérios e órgãos de governo
foram implementadas estruturas autônomas de apoio à pesquisa nas respectivas áreas específicas.

Esse tem sido o cenário nacional de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico global
no país. No que se refere à pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde, desde meados da década
de 90, diversas iniciativas para discussão e planejamento de C&T/S têm sido conduzidas, buscando
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uma melhor definição de necessidades de conhecimento e informação para planificação, programação
e gestão do sistema de saúde. Algumas dessas iniciativas tornaram-se marcos históricos, ao abordarem
a questão da pesquisa em saúde de forma articulada, enfatizando a importância de se promover uma
integração intra e intersetorial de políticas, estratégias e programas.

Com o apoio do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), da Finep e do
CNPq, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) promoveu um encontro das comunidades científica,
tecnológica e empresarial, do qual resultou a proposição de macro-diretrizes para uma política de
C&T/S em saúde (ABC, 1994). Trabalhou-se sobre diagnósticos setoriais, definindo perfis de
desenvolvimento científico, de infra-estrutura e de recursos humanos e materiais disponíveis nos
diferentes setores do conhecimento. Pretendia-se com esse quadro subsidiar o estabelecimento de ações
e políticas capazes de orientar a pesquisa científica para a solução de problemas de saúde nacionais.
Foram identificados cinco campos temáticos classificados de acordo com o potencial de demanda
sobre o setor de C&T/S: (a) ciências básicas/fundamentais; (b) ciências e tecnologia aplicadas aos
objetivos econômicos; (c) ciências e tecnologia aplicadas aos objetivos estratégicos; (d) conhecimento
e técnicas aplicadas ao planejamento, organização e gerenciamento de sistemas e serviços de saúde; e
(e) infra-estrutura de C&T/S.

Posteriormente, com base no documento da  ABC, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde, organizada pela Coordenação Geral de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Ministério da Saúde (integrante da estrutura da então Secretaria de Vigilância Sanitária).
O relatório final da Conferência contemplava prioridades e diretrizes para a Política Nacional de
C&T/S, definindo as seguintes linhas de pesquisa: (a) políticas e sistemas de atenção à saúde; (b)
quadro sanitário ou estudos epidemiológicos, socioculturais e ambientais; (c) tecnologia e insumos
básicos em saúde; (d) ciências de apoio; (e) políticas de recursos humanos; (f) fortalecimento institucional;
(g) avaliação tecnológica e regulação; e (h) informação e disseminação de conhecimentos e tecnologias.
Foi também elaborada uma proposta de Política Nacional de C&T/S, enfatizando-se a importância de
assegurar o financiamento para a execução das prioridades, assim como a criação de um sistema de
avaliação da incorporação de tecnologia pelo sistema de saúde do país.

Na prática, entretanto, a implementação das recomendações dessas iniciativas tem sido restrita,
produzindo alguns resultados promissores porém insuficientes para uma efetiva dinamização do
desenvolvimento científico e tecnológico no setor saúde do país. Uma análise da situação da pesquisa
científica em saúde evidencia integração e coordenação deficientes junto com um reduzido volume de
investimentos, semelhante ao observado no setor de C&T em geral no Brasil (Marques, 1998).

No período inicial de seu funcionamento, a Finep chegou a representar importante elemento de
dinamização da pesquisa em saúde no país, tendo apoiado programas de indução do desenvolvimento
científico e tecnológico como o Programa de Estudos Socioeconômico em Saúde (Peses) e o Programa
de Saúde Coletiva (PSC). Por outro lado, a Capes (por meio de comitês de área) consegue, no setor
saúde, atender rigorosamente à demanda espontânea específica e qualificada. Em relação ao CNPq, as
áreas de pesquisa em saúde têm consumido cerca de 30% do total de recursos do órgão. Esforços
recentes para melhorar a coordenação entre esses órgãos não têm logrado sucesso, apesar de progressos
como a implementação de um sistema comum de currículos (Plataforma Lattes) e de um padrão de
classificação de periódicos científicos (sistema Qualis, implantado pela Capes).

Atualmente, no âmbito do Ministério da Saúde, coordenações como a Coordenação Nacional de
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (CN-DST/Aids), organismos vinculados, como o Centro
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Nacional de Epidemiologia (Cenepi) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa),  e institutos de pesquisa,
como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mantêm programas próprios de apoio e financiamento a
pesquisas. Em junho de 2000, seguindo recomendações da 1ª Conferência Nacional de Ciência e
Tecnologia em Saúde que apontou para a criação de uma secretaria, demandas de gestores da comunidade
científica, das agências financiadoras de pesquisa e de outros setores governamentais e não-
governamentais, levaram à criação de uma instância de coordenação nacional de C&T/S. Assim, foi
oficializada a criação do Decit/SPS/MS, com o objetivo de participar do processo de formulação de
uma Política Nacional de C&T/S, orientada para a qualidade das ações e serviços de saúde, tendo em
vista a efetividade dos investimentos.

No Brasil, registram-se várias proposições e tentativas de estabelecimento de prioridades para o
desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, tanto por parte de pesquisadores (Cordeiro et al.,
1990; Pellegrini Filho, 2000) quanto por iniciativa institucional (MS/MCT/MEC, 1994; MCT/CNPq,
1997; Pró-Saúde, 1998; MS/MCT/Abrasco/Opas, 2000). Algumas dessas iniciativas conseguiram certo
grau de representatividade em relação às necessidades identificadas pelos gestores de saúde nas três
esferas de atuação do governo e pela comunidade científica. Incluem-se as várias discussões, oficinas,
seminários e conferências de âmbito nacional, contando com representantes acadêmicos, de serviços
de saúde, da comunidade e do governo.

4.1 Iniciativas de instituições de fomento à pesquisa

Em 1996, foi realizada em São Paulo uma oficina de trabalho sobre o tema da pesquisa e
desenvolvimento tecnológico em saúde, promovida pelo CNPq e pela Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Naquela oportunidade, como um desdobramento das diretrizes
da 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde (1994), estabeleceu-se uma agenda de
áreas temáticas prioritárias para investigação: impacto e transição epidemiológica sobre a sociedade;
estratégias de redução das desigualdades em saúde; modo de vida, estilos de vida e vulnerabilidade em
saúde; efeitos da globalização da economia sobre a saúde; qualidade de gestão e aplicação de recursos
em saúde; comunicação e informação para a promoção de saúde; modelos organizacionais e sistemas
de saúde (CNPq/Abrasco, 1996).

No ano seguinte, o CNPq promoveu um seminário visando consolidar um Programa de Indução
Estratégica à Pesquisa em Saúde (CNPq/MCT, 1997). Os participantes foram selecionados a partir do
primeiro Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que cataloga os centros nacionais de produção de
conhecimento. Foram definidas oito áreas temáticas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em
saúde: pobreza, desigualdades sociais e prioridades em saúde; doenças infecciosas novas, emergentes
e reemergentes; saúde do idoso e doenças não-transmissíveis; saúde e meio ambiente; acidentes,
intoxicações e violências: impactos sobre a sociedade e a população em idade produtiva (saúde do
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trabalhador); sistemas e políticas de saúde; ciência e tecnologia em saúde; e pesquisa, desenvolvimento,
produção e qualidade de imunobiológicos e medicamentos.

Posteriormente, foi desencadeada uma ação conjunta entre os principais financiadores de pesquisa
em saúde no país (Finep, CNPq, SPS/MS, Secretaria de Educação Superior (Sesu) e Opas) visando à
implementação do Programa de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Pró-Saúde).
Numa primeira etapa, foram priorizadas oito grandes áreas de pesquisa: doenças infecciosas e parasitárias
emergentes e reemergentes; doenças crônico-degenerativas: câncer e doenças cardiovasculares; avaliação
tecnológica em saúde; formação profissional em saúde; educação em saúde; informação em saúde;
imunobiológicos; fitoterápicos. O relatório de Prioridades de Pesquisa em Saúde do CNPq, elaborado
em 1999, definiu uma lista de temas de pesquisa para a área temática de doenças infecciosas emergentes
e reemergentes.

Ainda em 1999, como atividade inicial do processo de definição de prioridades para a indução e
o financiamento de pesquisas em saúde, o Ministério da Saúde identificou temas de saúde prioritários
a partir de planos de ação do governo federal na área da saúde 6 . Num segundo momento, foi conduzida
uma revisão das iniciativas anteriores do CNPq e Finep. O resultado deste levantamento foi submetido
à consulta das áreas técnicas do MS e instituições vinculadas (Fiocruz, Funasa, Instituto Nacional de
Câncer (Inca)). Nesse processo, inicialmente foram identificadas quatro áreas temáticas gerais: (a)
doenças transmissíveis; (b) doenças não-transmissíveis; (c) outros problemas de saúde; e (d) pesquisas
operacionais. Baseando-se nesses blocos temáticos gerais, um grupo de trabalho formado pelo Decit/
SPS/MS, CNPq e Finep definiu, no início de 2000, linhas de pesquisa específicas, compreendendo
tanto doenças e agravos prioritários quanto problemas de pesquisa em sistemas e serviços de saúde.

Em paralelo, também foram registradas iniciativas de estabelecimento de prioridades para o
desenvolvimento científico e tecnológico em saúde conduzidas por organismos gestores do sistema de
saúde. Revisamos abaixo aquelas implementadas no âmbito federal.

4.2 Iniciativas de organismos gestores do Sistema de Saúde

O Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) vem sendo instituído periodicamente nos últimos anos, com base na identificação de temas
prioritários de pesquisa em áreas de atuação daquela Fundação. Essa iniciativa tem como objetivo
específico direcionar as pesquisas apoiadas por esse organismo às necessidades da Vigilância
Epidemiológica. As áreas prioritárias identificadas por esse Programa para o biênio 2000-2001 são
listadas a seguir:

a) área de epidemiologia e controle de doenças: avaliação do Programa de Erradicação do
Aedes aegypti; prevalência populacional de hepatite B e C; eficácia das vacinas para

6 - PPA 2000/2003 Orientações Estratégicas do Presidente da República, Brasília, 01/1999; PPA 2000/2003
Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde, Brasília, 01/1999; PPA 2000/2003 Inventário de Programas das
Instituições vinculadas e unidades do Ministério da Saúde, Brasília, 01/1999; Plano de Ação do Ministério da Saúde –
1996/99, Brasília, 02/1996; Declaração Conjunta do Ministro José Serra e Secretários Estaduais de Saúde, Brasília, 03/
1999; Agenda 21 Brasileira; Avança Brasil; Projeto Promoção da Saúde.
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leishmaniose visceral canina; testes rápidos para diagnóstico de leishmaniose visceral canina;
avaliação das medidas de controle da leishmaniose visceral; avaliação do modelo de
vigilância epidemiológica por síndromes; mapeamento dos animais peçonhentos do Brasil;
agrotóxicos utilizados no país e qualidade da água; intoxicação por chumbo; poluição do
ar; desastres naturais – inundações; avaliação do programa de controle da malária;

b) área de saúde e saneamento: abastecimento de água; esgotamento sanitário; resíduos
sólidos urbanos; gestão em saúde pública; instalações sanitárias domiciliares; unidades
habitacionais; e

c) área de saúde indígena: saúde mental; situação nutricional; epidemiologia dos agravos de
maior prevalência; saúde reprodutiva.

Nas diretrizes para uma Agenda de Pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS/MS, 2000), verifica-se com clareza que a política de pesquisa da ANS enfoca a definição somente
de áreas temáticas prioritárias, cuja execução fornecerá conhecimentos e informações que subsidiarão
as decisões daquele organismo. Tais áreas são: fortalecimento institucional; legislação e jurisprudência;
normatização e mecanismos de regulação; produção e disseminação da informação; melhoria da
competitividade, qualidade e cobertura; estudos econômico-financeiros; mercados de assistência à saúde;
e tecnologia e força de trabalho.

No início de 2001, a CN-DST/Aids instituiu um comitê científico para definir áreas prioritárias de
pesquisa, com vistas ao financiamento do componente de pesquisas do programa de controle das
DST/Aids. Essas áreas, genericamente definidas, são descritas a seguir: (a) promoção à saúde, proteção
dos direitos fundamentais das pessoas vivendo com HIV/Aids e prevenção da transmissão das
DST/Aids, e do uso de drogas; (b) diagnóstico, tratamento e assistência às pessoas portadoras de
DST/HIV/Aids; e (c) desenvolvimento institucional e gestão de projetos.

Não obstante o significativo esforço de organização da demanda por prioridades de C&T/S, a
produção científica no país ainda se estrutura predominantemente com base na auto-regulação e
espontaneidade na apresentação de projetos, assentando-se num princípio geral de autonomia dos
pesquisadores e grupos de pesquisa. De fato, na conformação do cenário da pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, observa-se uma grande influência da tradição de grupos consolidados que mantêm
historicamente uma mesma linha de pesquisa, juntamente com o direcionamento de interesses de grupos
empresariais e de instituições e redes de pesquisadores estrangeiros. Pesquisadores destes grupos são
comumente os mais ativos e de reputação consolidada e portanto participam de consultorias temáticas
e metodológicas, da elaboração de editais, e dos seus respectivos termos de referência e comitês de
seleção. Desse modo influenciam forma e conteúdo de linhas e projetos de pesquisa que logram obter
apoio financeiro para o seu desenvolvimento.

Nesse cenário, uma avaliação do conjunto de experiências de priorização relatadas acima indica
os seguintes aspectos:

-  36  -

5. Análise de experiências



• apesar dos avanços propiciados pela abertura de espaços de diálogo entre os atores
observa-se, em todas as iniciativas analisadas, um grau muito incipiente de interação entre
pesquisadores e gestores, advindo principalmente (mas não exclusivamente) da dificuldade
de comunicação entre esses dois importantes parceiros do sistema de C&T/S;

• em princípio, as prioridades são tendencialmente definidas como pautas amplas, em grau
excessivo de generalidade, reduzindo assim a sua utilidade para implementação de estratégias
de indução de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde no país;

• as pautas de pesquisa geradas por iniciativa de instituições de fomento como o CNPq e
Finep, com o auxílio de comitês de pesquisadores especialistas em áreas específicas, em
geral consistem-se em listas de doenças ou agravos que refletem mais as linhas de pesquisa
em andamento nas instituições de origem dos pesquisadores, do que o padrão de morbi-
mortalidade ou as necessidades de saúde da população brasileira; e

 • em contraposição, as pautas geradas por iniciativa de setores do governo específicos da
área da saúde, normalmente departamentos, divisões ou organismos do Ministério da Saúde,
têm como ponto comum uma ênfase em temas de planejamento, gestão, regulação e avaliação
de políticas, programas, sistemas e serviços de saúde. A iniciativa da Funasa constitui importante
exceção a este padrão específico.

De modo geral, observa-se uma saudável preocupação, em toda a rede institucional engajada no
fomento de atividades de C&T/S, no sentido de direcionar recursos para áreas prioritárias de pesquisa
com vistas a produzir resultados aplicáveis ao setor saúde no país. Entretanto, apesar de constituírem
iniciativas importantes, compreendem ações setorizadas e fragmentadas, com reduzido grau de articulação
interinstitucional e, por conseguinte, ainda relativamente tímidas frente à magnitude do problema.
Ademais, por dependerem quase que exclusivamente de consulta a painéis de eminentes cientistas
engajados nas áreas temáticas de pesquisa, em geral não se podem identificar objetivamente quais as
bases e critérios utilizados por tais iniciativas de definição de prioridades.

Finalmente, o resultado de tais iniciativas, particularmente sua capacidade de indução de pesquisas
em pautas de prioridades, não têm sido devidamente avaliado. Menos ainda seu impacto na produção
de informação e conhecimento aplicáveis à promoção da eqüidade e qualidade do sistema de saúde.
Isso se deve a dois fatores: primeiro, as prioridades têm sido definidas por painéis de pesquisadores,
justamente membros e representantes da comunidade científica que posteriormente submetem projetos
aos programas ditos induzidos. Segundo, as prioridades normalmente referem-se às grandes áreas
temáticas, definidas de modo tão ampliado e inclusivo, que dificilmente mereceriam ser designadas
como prioridades.

Como o Brasil não participa oficialmente de qualquer das iniciativas para definição sistemática de
prioridades ou indução de pesquisa da OMS, OPS ou Banco Mundial, tipo ENHR ou Global Health
Research ainda não se pode verificar com precisão se o Desequilíbrio 10/90 aplica-se ao panorama
brasileiro. Encontram-se em andamento algumas investigações do impacto demográfico e social de
morbimortalidade, principalmente estudos de carga de doença segundo a metodologia endossada pelo
Banco Mundial (Murray, 1994). Mesmo sem os resultados de tais estudos, já há indícios consistentes
que permitem reconhecer um descompasso entre as agendas gerais e setoriais de pesquisa das instituições
de fomento de C&T/S, e o perfil de necessidades de saúde da população.
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Conforme assinalado, o desequilíbrio agenda/necessidade pode e precisa ser urgentemente corrigido
mediante a implementação de estratégias sistemáticas e continuadas de definição de prioridades de
investimento em C&T/S. Nesse sentido, a parceria com a comunidade científica nacional e internacional,
juntamente com a construção de uma rede de consenso e participação com todos os atores do sistema
de saúde, serão componentes essenciais para o processo de dinamização da pesquisa em saúde e o
desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil.
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O Ministro de Estado da Saúde no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de
reformulação e aprimoramento dos instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde; considerando
a aprovação, pelo Conselho Nacional de Saúde dos Eixos Prioritários de Intervenção para o ano de
2001, resolve:

Art. 1o Aprovar, nos termos do Anexo I, a Agenda Nacional de Saúde para o Ano de 2001.

Art. 2o Para fins de elaboração das respectivas agendas relativas ao ano de 2001, os Estados e
Municípios deverão seguir o modelo da Agenda Nacional, nos moldes do Anexo II,
adequando-a às características epidemiológicas e especificidades locais.

Art. 3o A Agenda Nacional de Saúde estabelece os seguintes Eixos Prioritários de Intervenção
para 2001.

a) Redução da mortalidade infantil e materna;

b) Controle de doenças e agravos prioritários;

c) Reorientação do modelo assistencial e descentralização;

d) Melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde;

e) Desenvolvimento de recursos humanos do setor saúde;

f) Qualificação do controle social.

Art. 4o Os Estados e o Distrito Federal terão 30 dias, após a publicação desta Portaria, para
elaborarem suas agendas em conjunto com os respectivos conselhos de saúde, devendo
ser apreciadas pelas plenárias dos conselhos em sessão especialmente convocada
para este fim.

Art. 5o Após aprovação pelos Conselhos Estaduais de Saúde, as agendas estaduais deverão ser
publicadas e amplamente divulgadas, para que possam subsidiar a elaboração das agendas
municipais correspondentes.

Art. 6o Os municípios terão 30 dias, após a publicação das correspondentes agendas estaduais,
para elaborarem suas agendas em conjunto com os respectivos conselhos de saúde, devendo
ser apreciadas pelas plenárias dos conselhos em sessão especialmente convocada
para este fim.

Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SERRA

MINISTÉRIO DA SAÚDE - GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 393, DE 29 DE MARÇO DE 2001
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AGENDA SAÚDE 2001

O Ministério da Saúde apresenta aqui aos demais gestores do Sistema Único de Saúde e à sociedade
brasileira a Agenda Nacional de Saúde para o Ano 2001.

A Agenda Saúde 2001 é um instrumento fundamental para a orientação estratégica da política de
saúde no Brasil. Ela define os eixos a serem considerados como referenciais prioritários no processo de
planejamento em saúde.

A definição desses eixos efetuou-se após uma intensa articulação entre os representantes das
diversas esferas de gestão (MS, Conass e Conasems), concluída com a aprovação pelo Conselho Nacional
de Saúde, em sua 19ª Reunião Extraordinária, realizada em dezembro de 2000 em Brasília.

São seis os eixos prioritários de intervenção para o ano de 2001:

1. Redução da mortalidade infantil e materna
Embora o Brasil tenha avançado bastante na redução da mortalidade infantil na última década, a

situação está muito longe do ideal. Convivem no país realidades extremas, fruto das graves disparidades
sociais e regionais. De um lado, temos locais onde ações básicas de saneamento e educação devem ser
implementadas e certamente terão grande impacto. Em outro pólo, temos cidades onde as iniciativas
devem prioritariamente se direcionar para a melhoria de qualidade da assistência ao parto. Ao mesmo
tempo, em praticamente todo o país, o número de consultas de pré-natal é insuficiente frente aos
padrões internacionais, contribuindo para elevadas taxas de mortalidade materna.

2. Controle de doenças e agravos prioritários
O Brasil passa por uma situação epidemiológica onde duas realidades díspares se apresentam. Por

um lado, lutamos para superar as chamadas “doenças da pobreza”, como as doenças imunopreviníveis,
as doenças transmitidas por vetores, as doenças diarréicas, a tuberculose, a hanseníase. Por outro lado,
doenças crônico-degenerativas, como as várias formas de câncer, diabetes, hipertensão vêm se tornando
cada vez mais preocupantes no país. Ao mesmo tempo, novos desafios se apresentam, como o controle
da Aids e do crescimento acelerado da invalidez e mortalidade por causas externas.

3. Reorientação do modelo assistencial e descentralização
Dois conceitos são fundamentais na política nacional de saúde: a descentralização das ações de

saúde e a reorientação do modelo assistencial. O primeiro conceito representa basicamente a construção
de um pacto que possibilita a transferência de recursos financeiros e autoridade para execução para que
Estados e Municípios executem diretamente a política de saúde acordada com o Ministério da Saúde,
sob supervisão direta da sociedade por meio dos conselhos de saúde. O segundo, representa a mudança
de um modelo de atenção, baseado na doença e no hospital, para outro que privilegia a atenção integral
voltada ao indivíduo, percebido em seu ambiente e relações sociais.
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4. Melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde
Para a melhoria da gestão, do acesso e da qualidade são instrumentos essenciais informações

ágeis, oportunas, e confiáveis. O SUS convive com a falta de informação sobre elementos básicos para
a tomada de decisão: quem é sua clientela, onde e como é atendida e qual o resultado dessa atenção.
Neste ano, estamos dando os primeiros passos na mudança desse quadro. Com a implantação do Projeto
Cartão Nacional de Saúde os gestores passarão a ter elementos para conhecer a clientela, a oferta de
serviços em sua área geográfica, a demanda por insumos e uma gama imensa de indicadores de resultados.

A universalidade do acesso e a integralidade da assistência à saúde, princípios fundamentais do
SUS, são parte integrante dos eixos prioritários de atuação, promovendo-se o acesso da população
brasileira ações e serviços de qualidade em todos os níveis, desde a atenção básica até aos procedimentos
de maior especialização e complexidade. Como parte dessa estratégia, o incentivo a produção,
comercialização e difusão do uso dos medicamentos genéricos vem possibilitando o acesso da população
à medicamentos de boa qualidade e preços baixos.

5. Desenvolvimento de recursos humanos do setor saúde
Um aspecto importante para a melhoria da atenção no SUS é o desenvolvimento de seus

profissionais. O profissional de saúde é a linha de frente do SUS e sua qualificação técnica e compreensão
de seu papel social são essenciais para a humanização do atendimento.

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae), que está se
desenvolvendo em todo o território nacional, no período de 2000 a 2003, destina-se a melhorar a
qualidade da atenção hospitalar e ambulatorial, por meio da qualificação profissional. Reduzirá também
a carência de auxiliares de enfermagem qualificados. Estima-se que exista um contingente de 225 mil
trabalhadores, contratados pelos serviços de saúde, sem a qualificação necessária para exercer suas
funções. No início desse ano, cerca de 50 mil trabalhadores entraram em sala de aula para se qualificar.

Outra iniciativa importante é a formação de Pólos de Capacitação em Saúde da Família, envolvendo
instituições universitárias no processo de formação e qualificação de profissionais de saúde com perfil
ajustado às propostas do programa, contribuindo para a mudança do modelo assistencial.

A formação de gestores do SUS, ponto fundamental para ampliar a capacidade de gestão do
sistema, é uma preocupação da política de formação de recursos humanos.

6. Qualificação do controle social
Um dos elementos fundamentais para o funcionamento do SUS é a consolidação das práticas de

controle social na esfera Federal, Estadual e Municipal. Os respectivos conselhos de saúde vêm ganhando
importância a cada ano. O processo de descentralização, levado a cabo nos últimos anos levou à criação
de um grande número de Conselhos Municipais de Saúde, dado que sua existência é condição
fundamental para recebimento de recursos do Ministério da Saúde.

Contudo, a criação formal dos conselhos nem sempre resulta no bom exercício das atribuições de
formulação das diretrizes da política de saúde e de controle social sobre o sistema de saúde. Para que os
conselhos efetivamente sejam capazes de exercer o controle social, é preciso sua constante capacitação
e produção de ferramentas para o pleno exercício de suas atividades. O Ministério da Saúde está
desenvolvendo uma série de cursos destinados a fortalecer os mecanismos de controle social no SUS,
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com a implantação de programa de capacitação de conselheiros estaduais e municipais de saúde e de
formação de membros do Ministério Público.

Para cada um dos eixos prioritários foram definidos objetivos específicos e seus indicadores, com
suas respectivas formas de cálculo e fontes de comprovação, de modo a permitir uma efetiva
responsabilização e acompanhamento do desempenho dos gestores.

O estabelecimento desta agenda representa um passo fundamental para o desenvolvimento de um
processo de planejamento integrado e harmônico entre os gestores das três esferas de governo, o objetivo
é melhorar, sempre, o atendimento das necessidades de saúde da população.

A Agenda Nacional de Saúde servirá como referencial para que os Estados elaborem suas próprias
agendas, de acordo com suas particularidades. A Agenda Estadual adequará, assim, as diretrizes da
agenda nacional à sua realidade, considerando variáveis epidemiológicas, demográficas e sociais,
dentre outras.

De forma análoga, os Municípios deverão elaborar suas próprias agendas a partir da realidade
local, considerando a Agenda Nacional e, mais especificamente, a de seu Estado.

Em cada nível de governo, a interlocução dos gestores com os correspondentes conselhos de
saúde é fundamental para a definição da agenda pois, obedecendo à determinação da Lei n° 8142/90,
cabe aos conselhos a prerrogativa da formulação das estratégias orientadoras da política de saúde em
sua respectiva esfera.

Esse processo de definição de prioridades do nível nacional para o estadual e, em seqüência, para
o municipal, visa ao estabelecimento de um entendimento entre os gestores em torno de objetivos
fundamentais para a melhoria da situação de saúde e da qualidade da atenção oferecida à população
brasileira. Neste sentido, a definição dos eixos procurou ressaltar os resultados concretos a serem obtidos
a partir da ação articulada de todas as áreas e níveis de governo implicados no SUS. Desta forma, é
possível compatibilizar dois objetivos relevantes: a direcionalidade comum da política de saúde e a
flexibilidade para incorporar as especificidades dos diversos entes da federação.

A Agenda Nacional de Saúde oferece o referencial do nível federal, homologado pela Comissão
Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde. Deve ser entendida como uma orientação
estratégica sobre tópicos de fundamental importância para a consolidação do SUS e para a melhoria da
situação de saúde da população.

Os eixos prioritários de intervenção se manifestarão de diferentes formas e intensidade em cada
esfera de governo, alguns deles têm maior expressão na esfera federal; outros na estadual ou municipal.
Da mesma forma os indicadores que expressam sua operacionalização e respectivas metas devem
adequar-se à realidade de cada nível. Exemplificando: uma meta federal pode ser de fácil alcance para
um determinado Estado ou Município, ou pode até já ter sido superada. Entretanto, pode ser extremamente
difícil de ser atingida por outros ou até inalcançável no prazo definido.

As agendas orientam a elaboração dos planos de saúde dos respectivos níveis de governo, que
correspondem a metas e intenções para o período de quatro anos de gestão; constroem, de forma
ascendente o quadro de metas, quantificáveis e passíveis de acompanhamento; servirão de base para a
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elaboração dos futuros relatórios de gestão, correlacionando os resultados obtidos com os recursos
aplicados. É, portanto, aos Secretários Municipais de Saúde, que iniciaram seu mandato este ano ou
que reiniciam um novo período de gestão, que se dirige, prioritariamente, o esforço do Ministério da
Saúde para a implantação dos novos instrumentos de gestão.
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EIXOS DE INTERVENÇÃO, OBJETIVOS E INDICADORES

1. Redução da Mortalidade Infantil e Materna

Anexo III-B

Taxa de
mortalidade
infantil

• Reduzir a taxa de Mortalidade Infantil

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o n de óbitos de
crianças com menos de 1 ano de
idade e o total de nascidos vivos
(x1.000), corrigido pelo fator de
subenumeração de nascidos vivos
onde for necessário

º. 1/1.000nv Nacional / SIM e
Sinasc e Celso
Simões (IBGE)

0028 SAÚDE DA
CRIANÇA E
ALEITAMENTO
MATERNO - SPS

Coeficiente de
mortalidade
materna

• Reduzir a taxa de Mortalidade Materna

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de óbitos
por complicações da gravidez, do
parto e do puerpério e o total de
nascidos vivos (x100.000),
corrigido pelo fator de
subnumeração de óbitos onde for
necessário

1/100.000 Estadual / SIM /
Sinasc Cenepi /
Funasa e Celso
Simões (IBGE)

0021 SAÚDE DA
MULHER - SPS

Razão entre o n
de consultas de
pré-natal e
nascidos vivos

º.

• Aumentar as consultas pré-natal por parturientes no SUS

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre RN de mães que
realizaram 4 ou mais consultas de
pré-natal e o número de nascidos
vivos (x100)

Percentagem Municipal,
estadual e
nacional / Sinasc

0021 SAÚDE DA
MULHER - SPS

Número de
crianças (e/ou)
nutrizes
beneficiados pelo
programa

• Reduzir a desnutrição infantil

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de benefícios pagos Unidade Municipal,
estadual e
nacional

0008 ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL - SPS



Número de
famílias
beneficiadas com
água tratada

• Ampliar o acesso à água tratada

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de famílias beneficiadas Unidade Municipal /
Funasa Projeto
Alvorada

0019 SANEAMENTO
BÁSICO - Funasa

Municípios com
cobertura Vacinal
adequada

• Melhorar a cobertura por DPT, Sarampo, Pólio, Hepatite, BCG e HIb

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de municípios com
cobertura vacinal adequada /
número total de municípios x100

Percentagem Municipal / IBGE /
Cenepi / Funasa

0006 PREVENÇÃO E
CONTROLE DAS
DOENÇAS
IMUNOPREVINÍVEIS
- Funasa

Coeficiente de
incidência de
dengue

• Reduzir a incidência casos de dengue

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de casos
novos de dengue e o total da
população multiplicado por 100 mil

1/100.000 Municipal /
Cenepi / Funasa
/ MS

0015 PREVENÇÃO E
CONTROLE DA
DENGUE - Funasa

Número de
Municípios
infestados

• Reduzir o número de Municípios Infestados por Aedes aegypti

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de Municípios com a
presença do vetor Aedes

Unidade Municipal /
Cenepi / MS

0015 PREVENÇÃO E
CONTROLE DA
DENGUE - Funasa

Incidência de
febre amarela
urbana

• Manter erradicada a febre amarela urbana

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de casos novos
confirmados de febre amarela
urbana

Unidade Municipal /
Cenepi / Funasa /
MS

0015 PREVENÇÃO E
CONTROLE DA
DENGUE - Funasa

Casos Novos
Detectados de
Malária na
Amazônia Legal

• Reduzir o número de casos novos de malária na Amazônia Legal

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Números de casos novos
detectados de malária na Amazônia
Legal

Unidade Municipal /
Cenepi / Funasa /
MS

0014 PREVENÇÃO E
CONTROLE DA
MALÁRIA -
Funasa/MS

2. Controle de Doenças e Agravos Prioritários
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Incidência do
Sarampo
autóctone

• Reduzir o número de casos de sarampo

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de casos novos de
sarampo

Unidade Municipal /
Cenepi / Funasa /
MS

0006 PREVENÇÃO E
CONTROLE DAS
DOENÇAS
IMUNOPREVINÍVEIS
- Funasa

Incidência de
Tétano neo-natal

• Reduzir o número de casos de Tétano Neo-Natal

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de casos tétano neo-natal Unidade Municipal /
Cenepi / Funasa /
MS

0006 PREVENÇÃO E
CONTROLE DAS
DOENÇAS
IMUNOPREVINÍVEIS
- Funasa

Coeficiente de
incidência da
tuberculose

• Reduzir o coeficiente anual de incidência de tuberculose pulmonar em bacilíferos por 100.000 hab.

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de casos
novos de tuberculose e o total da
população multiplicado por 100 mil

1/100.000 Municipal / Sinan
/ Cenepi / Funasa
/ MS

0012 PREVENÇÃO E
CONTROLE DA
TUBERCULOSE E DE
OUTRAS
PNEUMOPATIAS -
SPS - Funasa

Coeficiente de
prevalência da
hanseníase

• Reduzir o coeficiente de prevalência de hanseníase por 10.000 hab.

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de casos
de hanseníase existente e o total da
população Multiplicado por 10 mil

1/10.000 Estadual / Sinan /
Cenepi / Funasa /
MS

0020 CONTROLE DA
HANSENÍASE E
OUTRAS
DERMATOSES - SPS
- Funasa

Coeficiente de
incidência de Aids

• Reduzir a taxa de incidência de Aids

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o n de casos novos
de Aids e o total da população
(x100.000)

º. 1/100.000 Nacional / Cenepi/
Funasa - CN /
DST / Aids
MS e IBGE

0003 PREVENÇÃO,
CONTROLE E
ASSISTÊNCIA AOS
PORTADORES DAS
DOENÇAS
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS E
DA Aids - SPS
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Proporção de
indivíduos com
hipertensão
arterial
acompanhados na
rede após etapa
de detecção de
suspeitos

• Implantar sistema de acompanhamento dos portadores de hipertensão

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de
hipertensos acompanhados nas
unidades de saúde e o número de
indivíduos com pressão arterial
elevada identificados na etapa de
detecção de suspeitos. (x100)

Percentagem Estadual e
Nacional / SIA

0017 - Prevenção e
Controle de Doenças
crônico-degenerativas
- SPS

Proporção de
indivíduos com
diabetes melitus
acompanhados na
rede após etapa
de detecção de
suspeitos

• Implantar sistema de acompanhamento dos portadores de diabetes

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de
diabéticos acompanhados nas
unidades de saúde e o número de
indivíduos com glicemia capilar
anormal identificados na etapa de
detecção de suspeitos. (x100)

Percentagem Estadual e
Nacional / SIA

0017 - Prevenção e
Controle de Doenças
crônico-degenerativas
- SPS

Taxa de cobertura
de Exame
Papanicolaou em
mulheres na faixa
etária de 25 a 59
anos

• Realizar exames nas mulheres em idade de risco para câncer cervico-uterino

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre o número
de mulheres que fizeram o exame
Papanicolaou na faixa etária de 25 a
59 anos de idade e o total de
mulheres na mesma faixa etária

Percentagem Municipal /
Inca - MS

0011 PREVENÇÃO E
CONTROLE DO
CÂNCER E
ASSISTÊNCIA
ONCOLÓGICA -
SAS / Inca

Participação de
medicamentos
genéricos no
mercado de
medicamentos

• Elevar a disponibilidade de medicamentos genéricos

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre a
quantidade total de medicamentos
genéricos vendidos e o total de
medicamentos vendidos

Percentagem Nacional /
Industria
Farmacêutica e
Anvisa

0005 ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA -
Anvisa

3. Melhoria da Gestão, do Acesso e da Qualidade das Ações e Serviços de
Saúde
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Taxa de
Cadastramento de
Usuários do SUS

• Cadastrar os usuários SUS para emissão do Cartão Nacional de Saúde

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de cadastros validados /
total de habitantes x100

Percentagem Sistema de
cadastramento de
usuários do
SUS / Datasus

0004 - Qualidade e
Eficiência do SUS -
SIS

Taxa de
estabelecimentos
de saúde
cadastrados

• Recadastrar os estabelecimentos de saúde

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número total estabelecimentos
cadastrados / número total de
estabelecimentos de saúde na base
IBGE x100

Percentagem - Datasus
- IBGE

0004 - Qualidade e
Eficiência do SUS -
SAS

Taxa de
operadoras de
planos e seguros
privados de
assistência à
saúde fiscalizadas

• Fiscalizar as operadoras de Planos de Seguros de Saúde

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre o n de
operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde
fiscalizadas e o total de operadoras
existentes x100

º. Percentagem Nacional / ANS 0025 SAÚDE
SUPLEMENTAR -
ANS

Percentual de
recursos próprios
aplicados em
saúde

• Acompanhar a aplicação de recursos em ações e serviços de saúde, conforme Emenda Constitucional 29/2000

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre a despesa
própria com ações e serviços de
saúde e a base de receitas
vinculáveis de acordo com a EC
29 / 2000

Percentagem Governo Federal,
Estados e
Municípios, Siops

0016 Gestão da
Política de Saúde -
SIS

Transplantes
realizados

• Aumentar a oferta de transplantes

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número total de transplantes
realizados

Unidade SIH / SUS 0023 Atendimento
Ambulatorial,
emergencial e
Hospitalar - SAS
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Taxa de inspeções
sanitárias
realizadas nas
industrias
farmacêuticas

• Fiscalizar a Indústria Farmacêutica

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de indústrias famacêuticas
inspecionadas sobre o número total
de indústrias cadastradas (x100)

Percentagem Nacional e
Estadual / Anvisa
- MS

0024 VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DE
PRODUTOS E
SERVIÇOS - Anvisa

% de Unidades
Hemoterápicas
inspecionadas
(uma vez ao ano)
em relação ao
total de Unidades
Hemoterápicas
cadastradas

• Fiscalizar as Unidades Hemoterápicas de Alta Complexidade

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de Unidades
Hemoterápicas inspecionadas (uma
vez ao ano) sob Total de Unidades
Hemoterápicas cadastradas x100

Percentagem Nacional e
Estadual / Anvisa

0007 Qualidade do
Sangue. - Anvisa

Percentual de
estados com
Plano de
Regionalização
aprovado pelo MS

• Implantar o Plano Diretor de Regionalização

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Total de estados com PDR
aprovado / total de estados x100

Percentagem Documentos SAS
/ SPS

0016 - Gestão da
Política de Saúde -
SAS

Taxa de cobertura
da população
pelas equipes de
saúde da família

• Expandir o Programa Saúde da Família

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre o n total
da população coberta pelas equipes
de saúde da família e o total da
população (x100)

º. Percentagem Municipal / Coab /
SAS - MS

001 SAÚDE DA
FAMÍLIA - SPS

Percentual de
Comunidades
indígenas com
Atenção Básica
estruturada

• Estruturar a Atenção Básica nas Comunidades Indígenas

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

N de comunidades indígenas com
atenção básica implantada / número
total de comunidades indígenas
cadastradas (x100)

º. Percentagem Nacional / Funasa 0150
Etnodesenvolvimento
das Sociedades
Indígenas - Funasa

4. Reorientação do Modelo Assistencial e Descentralização
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Visita domiciliar
por família / mês

• Ampliar as visitas domiciliares pelo SUS

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o n de visitas
domiciliares de profissionais de
saúde de nível superior, médio e
agentes comunitários de saúde e o
número total de domicílios (x100)

º. Percentagem Municípios / SIA
e IBGE

001 Saúde da Família
- SPS

Taxa de gastos
com Internações
por Transtornos
Mentais no total
de gastos com
Saúde Mental no
SUS

• Reduzir a taxa de gastos com Internações no gasto total com Saúde Mental pelo SUS

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação percentual entre o gasto
com internações por transtornos
mentais e o gasto total com Saúde
Mental no SUS

Percentagem Municipal / SIA e
SIH Datasus MS

0018 SAÚDE
MENTAL - SAS

Percentual de
Gestores
Municipais
Capacitados

• Capacitar os gestores municipais

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o número de
gestores Municipais capacitados e
o total de gestores cadastrados no
programa (x100)

Percentagem Nacional /
Programa
Nacional de
Capacitação de
Gestores
Municipais

0004 Qualidade e
eficiência do SUS -
SPS

Taxa de
qualificação de
profissionais da
área de
enfermagem
como auxiliar de
enfermagem

• Qualificar os atendentes de enfermagem pelo Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - Profae

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre número de
atendentes de enfermagem
qualificados nos cursos do Profae e
o número de atendentes
cadastrados

Percentagem Nacional /
Informação do
Profae

0009
PROFISSIONALI-
ZAÇÃO DA
ENFERMAGEM -

Percentual de
profissionais
capacitados

• Treinar os profissionais no módulo introdutório em Saúde da Família

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre o n de profissionais
das equipes de Saúde da Família
capacitados no módulo e o número
de profissionais existentes das
equipes de saúde da família (x100)

º. Percentagem Estadual / Pólos
de Capacitação

001 Programa de
Saúde da Família -
SPS
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5. Desenvolvimento de Recursos Humanos do Setor Saúde



Taxa de cobertura
populacional
pelas equipes do
programa

• Implantar o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Relação entre a população coberta
pelas equipes e a população total
(x100)

Percentagem Municipal /
Sistema de
Informação do
Programa

001 Programa de
Saúde da Família -
SPS

Taxa de
conselheiros de
Saúde
Capacitados

• Capacitar os Conselheiros de Saúde

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO UN. DE MEDIDA BASE / FONTE
PROGRAMA /
RESPONSABILIDADE

Número de conselheiros
capacitados / número de
conselheiros existentes x100

Percentagem Nacional / CNS
Sistema de
Monitoramento
do Projeto de
Capacitação de
Conselheiros

0004 Qualidade e
eficiência do SUS -
SIS
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6. Qualificação do Controle Social



Modelos empregados para definir prioridades na alocação de recursos em saúde podem também
ser aplicados na definição de prioridades em pesquisa. Estes modelos vêm progressivamente sendo
alvo de um adequado tratamento científico que lhes confere maior aceitabilidade e legitimidade. O uso
de abordagens científicas para a hierarquização de problemas de saúde tem se baseado em métodos
qualitativos ou quantitativos (The Working Group on Priority  Setting, 2000) ou na combinação deles.

Entre os métodos quantitativos, destacam-se as matrizes de definição de prioridades, que permitem
o emprego simultâneo de vários indicadores ou variáveis como critérios. Ao preservar as respectivas
identidades das variáveis, as matrizes possibilitam a observação das relações ou a contribuição de cada
uma delas para o produto final.  A sua principal desvantagem é a complexidade inerente à consideração
de múltiplos fatores, e o conseqüente prejuízo de uma compreensão mais imediata.

Ao contrário, indicadores compostos, também chamados de variáveis sumarizadas ou de
sumarização, tornam mais fácil e mais diretamente intuitiva a compreensão, em que pese o fato de não
revelarem a estrutura interna das relações entre os seus componentes específicos. Os indicadores
compostos têm sido recomendados em várias situações da pesquisa epidemiológica, e a sua construção
pode ser feita segundo duas linhas: (a) utilizando-se métodos que se apoiam exclusivamente em aspectos
estatísticos, como nas genericamente denominadas análises multivariadas, exemplificadas pela análise
fatorial, de correlação canônica ou de componentes principais (Kleinbaum et al., 1986). Estes métodos,
por se fundamentarem apenas em critérios empíricos estatísticos, devem ser empregados com precaução.
Seus resultados podem ser difíceis de interpretar ou limitados para o desenvolvimento de modelos
teóricos coerentes; e (b) quando já existe uma adequada e suficiente sustentação teórica e/ou conhecimento
empírico que possam ser empregados na definição de relações quantitativas entre as variáveis de interesse,
é possível a elaboração de algorítmos apropriados. A aplicação desses algorítmos permite o cálculo de
valores para cada uma das observações, que podem ser analisados como variáveis contínuas, intervalares,
ou escalares, estas últimas também chamadas de escores (rank variables).

As variáveis resultantes de algoritmos são chamadas de indicadores compostos e a sua criação
pode se sustentar em qualquer um dos procedimentos básicos, ou também na combinação de ambos em
uma estratégia única.  A escolha dessas estratégias, sustenta-se no grau do conhecimento existente,
empírico ou teórico, enquanto a sua utilização depende, fundamentalmente, da disponibilidade de
fontes de dados com qualidade para a sua elaboração, divulgação e aplicação em diferentes campos,
inclusive o da gestão em saúde.
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Anexo IV
Idas: Indicador de Impacto de

Doenças e Agravos à Saúde baseado
em custo e morbimortalidade

1. Introdução



Critérios
A criação do Idas baseou-se nos seguintes fundamentos: (a) capacidade de hierarquizar as doenças

e agravos de maior impacto sobre os indivíduos e a sociedade; (b) factibilidade de ser estimado e
atualizado periodicamente; (c) factibilidade de ser estimado em âmbito federal, estadual, municipal e
também para regiões do país; e (d) facilidade de compreensão tanto para os pesquisadores como para a
sociedade em geral.

Natureza
O Idas tem natureza quantitativa e multifatorial por incorporar a dimensão da severidade das

doenças e agravos dos custos para a sociedade, o que conforma parte do seu impacto social potencial.

Desde 1990, demandas por indicadores de saúde têm se intensificado no bojo do processo de
reforma da saúde e dos esforços da OMS, que em conjunção com o Banco Mundial, vêm desencadeando
um crescente interesse no desenvolvimento dos sistemas de saúde, no qual se ressaltam aspectos
econômicos, a exemplo do custo-efetividade. Um importante marco desse processo foi a proposta de
metodologia para definição de uma agenda global de pesquisa em saúde, que se apoia na idéia da carga
global da doença Global Burden Disease (GBD), e avaliação do custo-efetividade das intervenções em
saúde.  Estas metodologias podem ser utilizadas também para identificar vazios na pesquisa em saúde
e priorizá-los (The Working Group on Priority Setting, 2000). Prioridades em saúde são comumente
fundadas: (a) extensão e gravidade do problema; (b) existência de métodos efetivos preventivos ou
curativos disponíveis; e (c) aplicabilidade apropriada e eficiente destes métodos. Entretanto, a limitação
do tipo e a qualidade das informações em alguns países têm levado ao uso de indicadores restritos à
extensão e gravidade do problema. Ainda assim, estes são limitados, em especial, para dados populacionais
sobre incapacidades físicas ou psíquicas (disabilities) que sustentam a construção de grande parte dos
indicadores desenvolvidos mais recentemente, na perspectiva da carga global de doenças.

No Brasil, é consenso a insuficiência de dados que viabilizem a construção de indicadores para a
metodologia da carga global de doenças. Por exemplo, indicadores de incapacidade não são passíveis
de estimativa, pois não são registrados para toda a população, conforme será mostrado mais adiante.
Assim, diante do desafio de elaborar uma metodologia para a hierarquização de problemas de saúde
que permitisse a priorização de áreas para a pesquisa, e que fosse reproduzível periodicamente, tanto
em escala nacional, como estadual e local, decidiu-se por desenvolver um instrumento alternativo.
Assim surgiu a idéia de um indicador que foi denominado Indicador de Impacto de Doenças e Agravos
à Saúde (Idas), que deveria ser de fácil aplicação e compreensão, baixo custo e ampla cobertura dos
diversos problemas de saúde.

Nesse trabalho, apresentam-se os procedimentos empregados na criação do Idas e os  resultados
de uma aplicação em escala nacional para exemplificar a sua viabilidade. Deve-se entender que este se
constitui um esforço para organizar as doenças e agravos à saúde com maior impacto, humano, econômico
e social, como primeira etapa de um processo para hierarquizar áreas temáticas de pesquisa em saúde.
A incorporação dos procedimentos na metodologia geral de elaboração e definição da Agenda Nacional
de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde seguirá as etapas definidas neste
documento.
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2. Métodos



À semelhança de outros indicadores sociais e de saúde, o Idas foi construído a partir de variáveis
quantitativas, no formato de um indicador composto, integrando medidas disponíveis dos aspectos
necessários à sua elaboração. Como as intervenções no campo da saúde são em geral definidas a partir
das especificidades dos diagnósticos das doenças e agravos, cuja padronização permite comparações
nacional e internacional, considerou-se que o Idas deveria se estruturar e se organizar em torno da 10ª
Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), padrão mundial e brasileiro para
classificação e codificação de doenças e agravos à saúde.

Etapas da construção

Inicialmente, buscou-se nas bases de dados oficiais que contivessem informações da área social e,
especialmente, da saúde, dados ou estatísticas que fossem coletados sistematicamente, divulgados pelo
menos anualmente e incorporassem o diagnóstico de doenças e agravos, devidamente codificado pela
CID-10. Este poderia ser o elemento no qual se apoiaria a articulação das informações provenientes das
diversas bases de dados, e conseqüentemente se tornaria possível o cálculo do Idas.

A partir dos dados foi consenso da equipe de elaboração desse trabalho que as dimensões – morte,
anos de vida perdidos e custo de tratamento – poderiam ser a base de sustentação da composição do
Idas. Isto porque a morte é evento de grande impacto social, especialmente quando ocorre em etapas
precoces da vida. Além da dimensão emocional e psicológica, a morte prematura ou inesperada está
associada à idéia de fracasso social, atraso, e perda social e econômica. Alta mortalidade por causas
evitáveis é irremediavelmente relacionada ao subdesenvolvimento.

A morbidade também é de grande importância para o adequado dimensionamento da extensão e
magnitude de problemas de saúde, em especial para as enfermidades crônicas de baixa letalidade, mas
que implicam longos tratamentos, algumas vezes de elevado custo, como nas enfermidades psiquiátricas;
e também nas situações de redução da qualidade de vida, como nos casos de incapacidades físicas, que
requerem programas de reabilitação e resultam em custos relacionados à previdência social. Todavia, a
falta de dados sobre morbidade com as características requeridas para o cálculo do Idas, especialmente
a inclusão do diagnóstico codificado pela CID-10, levou à sua não consideração nesta etapa do
desenvolvimento do Idas.

Além da mortalidade, que mede o risco de morrer, à época da vida quando ocorreu o óbito, este
indicador acrescenta outra informação significativa: uma aproximação do impacto econômico e social.
Isto se expressa no grau de transcendência da morte na infância ou juventude, comumente compreendida
pela população como pior ou mais trágica do que a morte em idades mais avançadas. Além dessa
dimensão existencial e cultural, a morte prematura também representa socialmente um prejuízo ao
afetar a composição etária de uma sociedade, e desse modo contribui não somente para um desequilíbrio
demográfico, mas também para alterações políticas e sociais.

É importante também mencionar o custo que representa para a sociedade as perdas da população
em idade produtiva, e especialmente com muitos anos de vida produtivos a serem vividos, considerando
ademais que a maioria das causas de morte em idade precoce é evitável, a exemplo das causas externas.
O mais popular indicador desta dimensão é o Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP), que vem
sendo substituído por outros indicadores. Estes têm incorporado aspectos tais como a incapacidade,
capacidade potencial de produção e produtividade, mas a consideração destes últimos aspectos não foi
ainda possível em estatísticas nacionais, devido ao estado atual do tipo, qualidade e abrangência das

-  58  -



bases de dados. Optou-se, portanto, pelo uso dos APVP, facilmente calculável para os diversos grupos
de causas e todas as esferas administrativas. A necessária incorporação da dimensão econômica da
saúde no Idas foi possível, tanto indiretamente, por estar implícita no próprio APVP, como diretamente
pela inclusão dos custos com hospitalização do SUS, empregando-se os dados do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH/SUS). Embora possa se argumentar que os dados do SUS não expressam a totalidade
dos gastos com hospitalização, é inegável que representam, de longe, a maioria dos recursos, tanto de
investimento como de manutenção para este tipo de tratamento, cobrindo mais de 70% da população.
A disponibilidade dos dados de custos hospitalares por grupos de causas codificados pela CID-10
permitiu a sua incorporação à base de dados e no cálculo do indicador, conforme desejado.

Na busca de material para utilização na construção do Idas, constatou-se que algumas bases de
dados consideradas importantes não apresentavam os requisitos necessários, sendo portanto descartadas.
Um resumo dos resultados desse procedimento encontra-se no Quadro 1. Foram encontrados dados
sobre saúde em sistemas de informação nacionais, como por exemplo da previdência social e do trabalho,
mas nenhuma das respectivas bases de dados incluía os códigos da CID-10 ou a eles se referiam. Por
exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulga estatísticas de saúde relativas aos acidentes
de trabalho, e em especial sobre benefícios concedidos, auxílios por incapacidade parcial, permanente,
e os acidentes fatais. Todavia, esses dados, além de serem subnotificados, são parciais porque abrangem
apenas os trabalhadores do setor formal ou que contribuem para o seguro acidentes de trabalho da
Previdência Social.

Quadro 1 - Bases de dados não incluídas na construção do Idas
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Instituição / Sistema Dados / Informações Razão da não utilização

Instituto Nacional de
Seguridade Social
(INSS)

Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE)

Ministério da Saúde/
Secretaria de Políticas
de Saúde (MS/SPS)

Fundação Nacional de
Saúde (Funasa)

Fundação Nacional de
Saúde (Funasa)

Sistema de
Informação de
Agravos de
Notificação (Sinan)

Departamento de
Informática do SUS
(Datasus)
Sistema de
Informação
Ambulatorial /SUS
(SIA /SUS)

Custos com a Previdência Social

Mortalidade por acidentes de trabalho

Concessão de benefícios por incapacidade
parcial e total para acidentados no trabalho

Custos com programas específicos como o
Programa de Controle da Dengue, dentre
outros

Dados da Vigilância Epidemiológica

Dados de atendimento ambulatorial do SUS

Ausência do código da CID com as
especificações requeridas para a junção das
bases de dados

Dados da execução orçamentária não incluem a
CID, e muitos programas não dispõem de
planos formais de execução, ou são realizados
em conjunção com outros, o que dificulta a
separação por grupos de causas

Limitam-se aos agravos e doenças de
notificação compulsória

A unidade de registro é o procedimento e não o
indivíduo, e também não se utiliza a codificação
das doenças e agravos pela CID



Após a avaliação das bases de dados disponíveis de acordo com os critérios definidos para a
construção do Idas, decidiu-se pelo emprego de:

1) Anos Potenciais de Vida Perdidos por Grupo de Causas (APVP-GC) – Baseia -se
na mortalidade específica por grupo de causas, em cada grupo etário; e

2) Custo Hospitalar do SUS por Grupo de Causas (CHS-GC) – estimado a partir das
Autorizações de Internações Hospitalares do SUS, base de cálculo de pagamento/reembolso,
o que leva à sua disponibidade nacional, com a qualidade necessária, desde que
seja objeto de auditorias sistemáticas na esfera institucional.

Com a escolha desses dois componentes, contemplam-se as dimensões anteriormente apresentadas
– morte, impacto social e econômico, e custos. Também conforme definido anteriormente, a variável
de vinculação, que deve ser comum a todas as bases a serem conjugadas, foi o diagnóstico das diversas
doenças e agravos à saúde codificado pela CID-10, e que se encontrava nas bases originais empregadas:
no Sistema de Informações de Mortalidade (Cenepi/Funasa) e no Sistema de Informações Hospitalares
(SIH/Datasus/MS). A estrutura dessa base única de dados teve como unidade de observação os grupos
de causas, ficando como variáveis, respectivamente, o número de anos potenciais de vida perdidos por
grupo de causa (APVP-GC), e o montante de custos hospitalares do SUS por grupo de causa
(CHS-GC). O Idas foi então construído a partir de uma equação, na qual pondera-se o CHS-GC com
1,0, e o APVP-GC com 1,5, considerando-se subjetivamente a importância relativa deste último
componente. O cálculo de ambos os componentes do Idas é  facilmente realizado, seja manualmente ou
com programação em planilhas comuns, como as do  Excel ou Lotus, ou com programas
estatísticos diversos.

Grupos de Doenças e Agravos à Saúde
Em razão do grande número de grupos de causas  integrantes da CID-10 há uma dificuldade da

compreensão e interpretação dos dados. Sendo assim esses números foram agregados pelas próprias
categorias da CID-10 (três dígitos), a natureza/etiologia das enfermidades, e os recursos disponíveis
para a prevenção, como por exemplo, no caso da disponibilidade de tecnologia para a imunoprevenção.
Para fins de testar a viabilidade do Idas, nesta etapa de desenvolvimento do indicador, este agrupamento
foi realizado com base no conhecimento da equipe participante. Inicialmente, com base nos dados do
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), foi obtida uma lista dos agravos, com os seus respectivos
códigos CID-10 de três caracteres (CID-3C), que compreende 2.036 categorias de doenças e agravos à
saúde. Estas foram, em uma segunda etapa, agregadas em 114 grupos listados na Tabela 1 (Anexo
IV-A): Grupos de Causas da CID-10 definidos pela natureza da enfermidade ou agravo e de controle
disponível. Um exemplo é o grupo “Tuberculose”, que engloba as categorias de CID-3C (A15-A19 e
B90 – as “tuberculoses respiratórias”, do “sistema nervoso”, de “outros órgãos”, “miliar e suas sequelas”.
Alguns grupos integram apenas uma categoria de três dígitos da CID-10, como o de “insuficiência
cardíaca”, que corresponde ao código I50, exclusivamente. A construção desses grupos, a partir dos
códigos originais da CID-10, pode ser rapidamente realizada com programação simples disponível nos
pacotes de análise estatística para computadores, uma vez tenham sido definidos os componentes de
cada um dos grupos.

No exemplo de aplicação específico aqui apresentado tomou-se como base a Agenda Nacional de
Saúde para o ano 2001, na qual há dois Eixos Prioritários de Intervenção específicos, respectivamente,
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para mortalidade materna e mortalidade infantil, em que foram excluídos os dados dos capítulos 15, 16
e 17 da CID-10 na construção do Idas. Esses capítulos referem-se a: (a) “gravidez, parto e puerpério”
(Cap. 15); (b) “algumas afecções originadas no período perinatal” (Cap. 16); e (c) malformações
congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas (Cap. 17). Foram ainda exluídos os capítulos
CID 18 (sintomas e sinais, e achados  anormais de  exames clínicos e laboratoriais), e 21 (contatos com
serviços de saúde) que não haviam sido preenchidos, ou não se encontravam disponíveis. Esses grupos
totalizaram 111, que foram processados para serem hierarquizados.

Anos Potenciais de Vida Perdidos por Grupo de Causas (APVP-GC)
Para o cálculo de APVP-GC, baseou-se no trabalho de Romeder & McWhinnie (1977), em que se

recomenda a restrição à faixa entre 1 e 70 anos de idade. Isto porque a incorporação dos extremos,
pessoas com menos de 1 ano de idade e com mais de 70 anos, implicaria a necessidade de realização de
procedimentos complexos para dar conta da heterogeneidade dos eventos envolvidos nestes grupos.
Embora comumente se empregue o APVP-GC de acordo com o sexo, o uso desta variável nas estimativas
poderia comprometer a facilidade de compreensão devido à multiplicidade de dados, além do que isto
poderia trazer à tona controvérsias desnecessárias relativas à priorização de um gênero em
relação a outro.

Cálculo do APVP-GC
Calcula-se o APVP-GC pelo somatório do número de mortes em cada faixa de idade (ou idade

específica caso seja indicado), que é multiplicado pelos anos remanescentes de vida até a idade de 70
anos. Assim, assumindo que mi é o número de mortes na idade i (i=1, 2, ...70) ou na faixa de idade
i + n, e que a

i 
corresponde ao número de anos de vida que poderiam ser vividos, caso os indivíduos

sobrevivessem até à idade de 70 anos, sendo i - idade no último aniversário; e supondo que as mortes
distribuem-se uniformemente em cada uma das idades que compõem as faixas de idade, pode-se
afirmar que,

Como são dados para faixas de idade, o ponto médio do intervalo é o considerado para os cálculos.

Exemplo de aplicação do APVP-GC

Consideraram-se os dados de mortalidade ocorridos no país em 2000, obtidos por meio do
CD-ROM do SIM (Cenepi/Funasa). Foram extraídas as informações da ocorrência de óbitos
categorizadas por CID-3C para todo o território. Estas tabelas foram transformadas em bases de dados
e devidamente formatadas. Aplicou-se então o programa que agrupa os códigos da CID-10 em grupos
de causa (GC), já definidos anteriormente, e então calcularam-se as respectivas estimativas empregando-
se a Equação 1. Isto foi feito para cada um dos grupos de causa e faixas de idade definidas, adotando-
se os intervalos de idade recomendados pela OMS para categorizar populações entre 1 a 70 anos:  1-4
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anos, 5-9 anos, 10-14 anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos,
e idade ignorada. Inicialmente foram calculados APVP para cada um dos 2.036 agravos da CID-10 e
em seguida estimados pela adição dos valores correspondentes aos respectivos grupos de causa (N=111)
para melhor comodidade da interpretação.

Custos Hospitalares do SUS por grupo de causas
Sendo o SUS o principal financiador e prestador de atenção hospitalar, para cada hospitalização,

parcial ou totalmente financiada é gerado, para fins contábeis e administrativos outros, o registro da
autorização que compõe as bases do Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Outros são registrados
nas AIHs a causa básica da hospitalização, codificada pela CID-10, dados sociodemográficos do paciente,
e o total das despesas por essa causa. Para compor o Idas, apenas a CID-10 e o total das despesas foram
considerados. Planilhas de dados foram geradas por descarregamento dos resultados produzidos com
os programas disponíveis no site do Datasus <www.datasus.gov.br>. Em seguida, estas planilhas foram
convertidas em formato compatível com programas para análise estatística.  Nas etapas seguintes criaram-
se os respectivos grupos de causas (GC), empregando-se a mesma categorização para os óbitos
(APVP-GC) e, posteriormente, computados por somação, os valores correspondentes das despesas
hospitalares para cada um dos GC. Ou seja, assumindo-se que c

d
 é o custo para cada uma das doenças

ou agravos, para um total de n doenças ou agravos que compõem cada GC, tem-se que

Essa variável, além de medir diretamente os custos hospitalares do SUS, expressa também a carga
da morbidade severa, considerando-se que na sua maioria os casos em que se requerem tratamentos
hospitalares não chegam a falecer. Todavia, esta aproximação da morbidade não abrange todas as
situações nosológicas. Restringe-se àquelas enfermidades cuja evolução requer eventualmente a
hospitalização, cujo custo é função direta tanto da gravidade (uso de Unidades de Tratamento Intensivo,
por exemplo), da necessidade de exames complexos e/ou alta intensidade tecnológica, e também da
duração da hospitalização.

Indicador de Impacto de Doenças e Agravos à Saúde por grupos de causas
(Idas-GC)

A base empírica da construção do Idas sustenta-se, conforme exposto, na morte, impacto social e
econômico e custos, dimensões conceituais incorporadas na forma de duas variáveis, também já descritas,
o APVP-GC e o CHS-GC. Considerou-se na criação do algoritmo para cálculo do valor do Idas, um
modelo de base aditiva dos seus dois componentes. Todavia, considerou-se que a morte é evento de
reconhecida transcendência humana, notadamente quando prematura, e em especial, quando confrontada
com o outro componente, de natureza econômica, os custos de tratamento hospitalar. Assim, foi definida
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dadas as definições prévias e respectivos cálculos de APVP-GC e CHS-GC.

Aplicação do Idas

Inicialmente foi construído um banco de dados com a integração das bases correspondentes
empregadas para o APVP-GC e CHS-GC, adotando-se a CID-10 como variável indexadora para a
junção dos bancos. Em seguida, um programa foi elaborado utilizando-se o “Statistical Analysis System”
(SAS, v8.0, 2000), que continha, além dos passos para a formatação das variáveis, as respectivas
equações. Com tal programa é possível estimar o Idas para cada um dos GC.

Esses agrupamentos também podem ser modificados de acordo com o interesse do usuário. Ou
seja, se em um determinado município ou estado houver a necessidade de se alterar a composição dos
GC, basta a realização de alguns procedimentos simples, empregando-se recursos básicos de
programação, para que os dados sejam computados de acordo com as modificações correspondentes.
Caso seja adotada a sua utilização, o Idas poderá ser calculado com planilhas amplamente disponíveis,
a exemplo do Excel. Uma alternativa poderá ser a elaboração de um programa simples com essa
finalidade, empregando-se o versátil Access.

Como exemplo da demonstração, calcularam-se o APVP-GC e o CHS-GC para cada um dos
111 GC, e em seguida, o Idas-GC, considerando-se o ano de 2000 como referência para os custos e
hospitalizações. Para facilidade de compreensão, os resultados obtidos para o Idas-GC foram ordenados
em ordem decrescente para permitir, com a sua visualização, uma interpretação rápida e intuitiva.

Para compreender a contribuição específica de cada um dos componentes do Idas, apresentam-se
na Tabela 2 (Anexo IV-B), as suas respectivas distribuições e os valores referentes ao Idas ordenados
segundo o seu valor quantitativo. Verifica-se que o APVP variou de 0 a 2.714.140,00, sendo este último
correspondente ao grupo dos “Traumas, acidentes, quedas e agressões”. Esse valor máximo de APVP
é mais de 5 vezes maior do que o grupo que lhe sucede, o das “Doenças isquêmicas e infarto agudo do
miocárdio”, que conta com 528.121,50 APVP, e o seguinte, “Acidentes vasculares cerebrais”, com
570.082,50, ambos integrantes das doenças cardiovasculares. Agregados estes dois últimos grupos, o
montante do APVP estimado ainda assim ficaria mais de duas vezes maior do que o valor referente ao
grupo classificado em primeiro lugar.

Importante notar que os 10 grupos de enfermidades/agravos com maior contribuição para a
ocorrência de mortes prematuras, além dos três já mencionados, são o “Aids e HIV soropositivos
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a utilização de uma ponderação que permitisse expressar esta valoração ao componente morte prematura,
tal qual medida pelo APVP-GC. Na ausência de alguma referência quantitativa considerou-se
arbitrariamente o peso 1,5 para o APVP-GC. Portanto, pode-se definir para um dado Grupo de
Causa que:

Idas-GC = 1,5 (APVP-GC) + CHS-GC (Equação 3)

3. Resultados e discussão



assintomáticos” (342.900,00 APVP) “Pneumonia” (327.555,00 APVP), “Todas as outras demais causas
externas” (322.643,50 APVP) “Afogamentos e submersão acidental” (259.014,00 APVP), “Lesões
auto-provocadas” (198.664,50 APVP), “Diabetes mellitus” (224.633,00 APVP) e os “Linfomas,
Leucemias e outras Neoplasias malignas dos tecidos linfóides, hematopoiéticos e relacionados”
(167.680,50 APVP), nessa ordem.  É inegável a liderança das Causas Externas, que além do Grupo
Traumas, Acidentes, Quedas e Agressões, apresenta-se nesse grupo em primeiro lugar. Fazem parte
também desse grupo “Envenamentos e Intoxicações”, “Afogamentos e Submersões acidentais”, além
de “Todas as outras causas externas”, o que representa no total mais de três milhões de anos potenciais
de vida perdidos (3.320.665,00 APVP).

Outro agrupamento possível que, em seguida, apresenta maior impacto sobre as mortes prematuras,
é o das Doenças Cardiovasculares (Doenças isquêmicas e Infarto agudo do miocárdio, Acidentes
vasculares cerebrais e Insuficiência cardíaca, Hipertensão arterial sistêmica) com um total de 1.396.750,00
APVP, e o de algumas Doenças Infecciosas, especificamente, a “Aids” (342.900,00 APVP) e a
“Pneumonia” (327.555,00 APVP).

As doenças crônicas como o Diabetes mellitus e os Linfomas aparecem também como importantes
determinantes do número de anos potenciais de vida perdidos, devido às suas ocorrências em idades
jovens. A maior parte das enfermidades e agravos referidos entre esses 10 grupos é evitável, a exemplo
das chamadas “Causas Externas”, e das “Cardiovasculares” (especialmente em faixas de idade jovens),
para as quais fatores de risco comportamentais modificáveis são conhecidos.

Não é surpresa a posição da Aids/HIV, o que também sugere a necessidade de maior fortalecimento
de medidas preventivas, e também a do grupo das Pneumonias, que aponta para a maior urgência de
recursos diagnósticos e de tratamento, desde que mortes precoces por pneumonia, em geral, estão
associadas à desnutrição e falta de acesso a serviços de saúde de boa qualidade.

Quanto aos gastos, verifica-se também que há enorme variação entre os grupos de causas, desde
o mínimo de R$ 56.993,00, correspondente aos “Afogamentos e submersão acidental” até o grupo dos
“Traumas, acidentes, quedas e agressões”, que leva a maior fatia dos gastos públicos com tratamento
hospitalar no SUS, cerca de R$ 299.942.591,90, sendo que não houve registro de despesas para o
grupo dos “Transtornos de outras Glândulas Endócrinas”. O grupo dos “Traumas, acidentes, quedas e
agressões”  também lidera o APVP. Todavia, distintamente do encontrado para o APVP, o segundo
grupo em gastos hospitalares é o das “Pneumonias”, que também foi classificado como um dos 10 mais
importantes, em referência às causas de morte precoce. Isto não ocorre com o terceiro grupo de gastos
com tratamento hospitalar, que é o das “Esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes”, cujo
montante de despesas foi estimado em R$ 254.980.335,00 mas é pequeno o APVP (2.025,00). Isto está
de acordo com o conhecimento sobre estas enfermidades, de baixa mortalidade e morbidade, embora
detenham alto grau de incapacitação, especialmente quando os enfermos não são tratados adequadamente.
Além disso, requerem tratamentos e cuidados com reabilitação de longa duração, pois tais enfermidades
se iniciam na juventude.

Em seguida, aparecem as doenças cardiovasculares, que correspondem aos mesmos grupos já
mencionados para o APVP: em 4°. lugar as “Doenças isquêmicas e Infarto agudo do miocárdio”
(R$232.662.120,30), e em seguida as “Insuficiências Cardíacas” (R$204.666.458,20), e os Acidentes
vasculares cerebrais” (R$138.293.227,10), que totalizam cerca de R$575.621.805,60 para o ano de
referência.
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Quando se analisa o Idas, verifica-se que o grupo de maior impacto potencial é  “Traumas, acidentes,
quedas e agressões” que compartilha a máxima posição, tanto para os custos quanto para os APVP. Isto
demonstra a relevância das causas externas para a economia do país, seja por custos diretos, incorporados
parcialmente ao Idas pelos gastos com hospitalização; como também pelos custos indiretos, contemplados,

Ao contrário do encontrado para o APVP, surge entre os 10 mais importantes grupos para os
gastos hospitalares, a “Asma” (R$116.096.708,00) e as “Bronquites, Enfisema e outras doenças
pulmonares obstrutivas crônicas” (R$108.699.047,60), classificáveis como doenças respiratórias; em
seguida, em 9° lugar situam-se as “Gastroenterites infecciosas” (R$103.727.919,00), seguidas pelas
“Vasculopatias periféricas” (R$ 76.450.008,63), e novamente na área da psiquiatria os “Transtornos
mentais e comportamentais devido ao uso do álcool e substâncias psicoativas” com R$65.292.087,38,
sucessivamente. Dois grupos de Doenças mentais incluem-se entre os campeões de gastos hospitalares,
e que as doenças infecciosas como a Aids/HIV, as gastroenterites infecciosas e as bronquites também
são destaque. Lembrar que foram excluídos desta análise os gastos com partos, devido a natureza do
que representa.

Em geral, pode-se dizer que há uma correlação positiva e estatisticamente significante entre os
valores de APVP-GC e o CHS-GC (Coeficiente r2 Pearson ajustado=0,3692, p<0,0001), como também
das suas respectivas classificações ou ordens de prioridades (r2=0,1173; p<0,001). Isto também é evidente
ao se observar que metade dos 10 grupos de causas com maior APVP também se encontrava nesta faixa
de classificação para os gastos hospitalares (CHS-GC). Esta fraca correlação pode ser compreendida
com os dados mostrados na Figura 1, onde a relação entre os custos hospitalares e os anos potenciais de
vida perdidos por causa é apresentada. Algumas discordâncias importantes devem ser ressaltadas,
especialmente para doenças mentais, como a esquizofrenia e os transtornos do humor que têm baixo
APVP e alto CHS; e em uma direção oposta, causas externas como os afogamentos e lesões auto-
provocadas, que evidenciam alto APVP e baixo CHS.

Figura 1 - Ordem dos Custos Hospitalares do SUS e Ordem dos Anos Potenciais de Vida
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de modo aproximado, pelos APVP (proxy para a perda econômica devido à morte prematura de pessoas,
ainda em idade produtiva).

Um outro aspecto relevante é que adultos jovens concentram a maior parte das enfermidades/
agravos potencialmente incapacitantes, como os “Traumas, acidentes, quedas, agressões” e as “Psicoses”,
o que contribui para um número substancial de anos potenciais de vida vividos com incapacidade.
Infelizmente dados sobre as causas das incapacidades, à exceção dos acidentes ocupacionais, não se
encontravam disponíveis para a incorporação na análise. Os agravos classificados no grupo dos Traumas
têm como principais causas específicas os acidentes de trânsito, os atos de violências intencionais,
como os homicídios; os acidentes de trabalho, muitas vezes esquecidos, são importante causa de traumas
e lesões, cujo registro e notificação ainda são um grave problema no país, dificultando o seu adequado
conhecimento (Santana, 2001). Além do grupo dos “Traumas, acidentes, quedas, agressões”, outros
grupos agregam causas externas. A manutenção desses outros grupos deveu-se à natureza distinta dos
fatores de risco predominantes que implicava medidas preventivas diferenciadas. Por fim, deve-se
ressaltar que estas são causas evitáveis e que não se apresentam com tal relevância em países
desenvolvidos.

Em segundo lugar na classificação do Idas, estão as doenças cardiovasculares, mundialmente
reconhecidas como de grande importância na hierarquia dos problemas de saúde; para as quais é maior
o conhecimento de fatores de risco, como o consumo de tabaco, cuja cessação representa grande ipacto
para as estatísticas destas enfermidades. A hipertensão arterial, a obesidade, o sedentarismo, entre outros,
também são os principais fatores de risco para as doenças, muitos dos quais ainda de conhecimento
insuficiente em nosso meio. As pneumonias vêm em quarto lugar, seguidas novamente por uma outra
enfermidade cardiovascular, a “Insuficiência cardíaca”, o “Diabetes mellitus”, sucessivamente. A
permanência da importância das causas infecciosas como determinantes de mortes prematuras relaciona-
se aos altos custos econômicos, diretos e indiretos, suportados pela sociedade brasileira. Nesse sentido,
merecem destaque as “Septicemias” em 7° lugar, seguidas pelo grupo das “Bronquites, enfisema e
outras doenças pulmonares crônicas”, que ficou em 8° lugar, cuja posição, em grande medida é influenciada
pelos custos de tratamento hospitalar, em que pese a sua posição (de número 93) para o APVP. Estas
enfermidades também estão fortemente associadas ao hábito de fumar, e as suas mortes prematuras e
custos com hospitalizações podem ser reduzidos, à exemplo do que tem ocorrido em outros países. O
“Diabetes mellitus”, em 6º lugar, mostra o peso desta patologia e suas complicações para a
morbimortalidade da população brasileira, alvo de estudos epidemiológicos nacionais sobre sua
distribuição, magnitude e fatores de risco, além de importantes pesquisas clínico epidemiológicas
(Secretaria de Políticas de Saúde, 2001). Os “Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do
álcool e substâncias psicoativas” ocupam o 9° lugar do Idas, revelando a importância deste grupo de
causas, de grande morbidade e longos períodos de vida com níveis relevantes de incapacidade.

Isto é bem exemplificado com o uso abusivo de bebidas alcoólicas (Almeida-Fillho et al., 1997),
responsável por quase a metade das hospitalizações psiquiátricas do país e por mortes prematuras
devido a complicações hepáticas e circulatórias fatais.

Os resultados encontrados com o desenvolvimento e aplicação do Idas em um modelo, no qual se
empregaram custos hospitalares com o SUS em 2000, e a mortalidade em 1996, revelam a factibilidade
e a facilidade de estimação deste indicador com dados de rotina divulgados periodicamente pelos
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órgãos oficiais. Além disso, os achados corroboram os resultados de pesquisa e também a opinião
pública que aponta para a calamidade da violência intencional e não-intencional no país, registrada nas
últimas décadas, notadamente entre jovens. Sendo importante causa de morte prematura, fonte de
elevados custos diretos e indiretos, ainda que não tenha sido possível a incorporação de alguma variável
que expressasse incapacidades físicas ou psicológicas.

Em seguida, também já demonstrado por dados epidemiológicos nacionais e também de outros
países, vêm as doenças cardiovasculares. Para estas é amplamente reconhecido o avanço do conhecimento
da sua etiologia, e recursos efetivos para a prevenção, resultando em grandes investimentos em pesquisa
nos EUA e Europa. No Brasil, em que pesem a implantação de programas de detecção e prevenção de
massa, a exemplo da campanha antitabagismo e do Diabetes, implantados em escala nacional, a avaliação
do seu impacto e efetividade precisam ser realizados considerando-se o tempo necessário para que
sejam produzidos. As Doenças respiratórias e as Doenças infecciosas também ocuparam lugar de
destaque, reiterando os dados epidemiológicos que apontam a sua magnitude na população, ressaltando-
se também que para muitos encontram-se disponíveis meios de prevenção efetivos como as vacinas.
Como não foram incluídos dados sobre tratamento ambulatorial, de reabilitação, ou concessão de
benefícios por incapacitação (disability) – mesmo para as doenças crônicas, como as neuroses ou a
depressão, que não se encontravam disponíveis –, pode causar surpresa o não aparecimento desses
transtornos entre os primeiros classificados pelo Idas. Isso evidencia que os custos relativos com
hospitalização destas enfermidades não é substancial em relação às demais, possivelmente porque
neste caso, a carga maior seja devida ao tratamento ambulatorial. Os gastos com este tipo de tratamento,
infelizmente, não tiveram a sua incorporação possível.

A metodologia proposta para a construção do Idas se pautou pela factibilidade e reprodutibilidade
em escala nacional. Portanto, as suas limitações devem referenciar-se nessas premissas. A falta de
inclusão de um componente específico para morbidade e a incapacidade, como também de uma mais
ampla aproximação dos custos sociais indiretos e diretos já foi discutida e justificada, devendo-se tão
somente ao não-registro de diagnósticos ou causas classificadas com a CID-10, nas bases de dados
existentes. A incorporação no cálculo do Idas da parte dos custos indiretos pela estimativa montante de
perdas correspondente ao salário médio por faixa de idade, multiplicado pelos anos de vida perdidos
em cada faixa de idade poderá ser considerada, em uma etapa posterior, quando as instituições e
profissionais de saúde já estiverem mais familiarizados com o cálculo e uso do indicador. Além disso,
não se considerou as diferenças por gênero, nem se atribuíram pesos específicos aos anos perdidos para
cada faixa de idade, como proposto por Murray & Lopez (1996). A incorporação desses aspectos
poderia levar a dificuldades nas estimativas, manejo e interpretação do indicador por parte de pessoal
não familiarizado com cálculos atuariais. Na Figura II, apresenta-se um diagrama com as principais
etapas e fontes para o cálculo do Idas, para o qual um manual e software serão elaborados brevemente.
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Apesar das suas limitações, o Idas pode servir, sem dúvida, como uma etapa preliminar de um
processo que busque hierarquizar doenças e agravos à saúde segundo o seu impacto, de modo a subsidiar
o processo sempre complexo de elaboração de agendas, tanto para a intervenção em saúde, como
também para a pesquisa em saúde, considerando-se a importância dos problemas que efetivamente
afligem grande parte da população, e que correspondem aos mais altos custos para a sociedade. A
simplificação metodológica foi deliberada e deveu-se em grande parte à busca de uma abordagem que
pudesse ter uma utilização nacional, regional, estadual e municipal. Os dados utilizados para a
hierarquização das doenças e agravos estão disponíveis em qualquer uma das esferas administrativas. E
mais importante, podem ser periodicamente atualizados, desde que sejam dados correntes e em
permanente verificação, o que é sempre uma questão relevante, posto que teria pouca importância um
instrumento que não pudesse sofrer atualizações periódicas. Para facilitar a compreensão das vantagens
e limitações do Idas, apresenta-se no Quadro 2 um sumário dos pontos aqui discutidos.

Figura 2 - Etapas e fontes de dados para o cálculo do Idas
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Cálculo do APVP por Grupo de Causa Cálculo do CHS por Grupo de Causa

Cálculo do indicador Idas
Idas-GC = 1,5 (APVP-GC) + CHS-GC

FASE I

FASE II

ANOS POTENCIAIS DE
VIDA PERDIDOS (APVP)

CUSTOS HOSPITALARES
(CHS)



Quadro 2 - Resumo das vantagens e limitações do Idas

Espera-se que este indicador possa representar uma referência na busca de uma maior especificidade
ao item “Controle de doenças e agravos prioritários“ dos Eixos Prioritários de pesquisa definidos na
Agenda Nacional de Saúde 2001. Subseqüente à hierarquização das enfermidades/agravos aqui sugerida,
e na seqüência de elaboração de pautas de pesquisa, necessita-se a elaboração de linhas e temas de
pesquisa para cada grupo de causas, cuja especificação deverá ser realizada segundo metodologia
descrita. Evidentemente, espera-se que a definição das prioridades considere a dinâmica do
desenvolvimento do conhecimento em cada uma destas áreas temáticas a serem observadas no corpo
deste documento. Esse processo deve ser pensado não somente no contexto do desenvolvimento do
conhecimento em uma perspectiva global, mas também guardando as nuances que o tornam apropriado
ao nosso contexto social, econômico e cultural. Para alguns grupos de doenças e agravos o conhecimento
relacionado aos mecanismos etiológicos básicos, ou de grupos de risco, podem ser fundamentais. Em
um outro extremo, para outros, podem ser aspectos operacionais como a avaliação de novas terapêuticas
ou medidas profiláticas, de novos conhecimentos que interfiram na reorganização ou adequação do
sistema assistencial. Nesse sentido, se tomarmos como exemplo a violência, o grupo com mais alto
valor do Idas, observa-se a necessidade de investigações que nos levem a entender os seus mecanismos
determinantes básicos, as formas efetivas de prevenção, avaliação das medidas de prevenção que vem
sendo adotadas pela sociedade, e também formas mais efetivas de atenção que reduzam a sua letalidade.
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Vantagens Limitações

•

•

•

•

•

•

•

•

Incorpora parte das dimensões do impacto social e
econômico

Incorpora dois dos mais importantes indicadores de
saúde, a mortalidade e a expectativa de vida

Incorpora custos diretos com o tratamento hospitalar

Incorpora, em certa medida, os custos sociais indiretos
quando se considera as perdas na produção econômica
relativa aos anos perdidos de vida

Permite estimativas anuais

Permite estimativas nos âmbitos federal, estadual e local

Fácil e rapidamente compreensível

Incorpora indiretamente a dimensão cultural da
transcendência

•

•

•

•

•

•

•

Reduzida comparabilidade com dados de outros países
porque foi desenvolvido com base nos custos
hospitalares do SUS

Não incorpora a totalidade dos custos diretos ou
indiretos

Não se considerou dados como o gênero, o que poderia
dificultar o cálculo. Isto poderá ocorrer na etapa definitiva
de sua implantação quando programas de computação
amigáveis poderão ser desenvolvidos

Não incorpora a dimensão das incapacidades físicas e
psíquicas

Não incorpora a totalidade da morbidade desde que se
limita a hospitalização e óbitos

Não integra todas as informações existentes e
disponíveis sobre a saúde por faltarem dados
fundamentais para a integração das bases de dados

Limitações inerentes aos Sistemas de Informação:
subenumeração de óbitos, baixa cobertura do SIM em
várias unidades da federação, elevada proporção de
mortes por causas mal definidas
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Grupos de causas Grupo

Capítulo 01 (CID10)  Algumas doenças infecciosas e parasitárias

A00 Cólera
A01 Febres tifóide e paratifóide
A02 Outras infecções por Salmonella
A03 Shiguelose
A04 Outras infecções intestinais bacterianas
A05 Outras intoxicações alimentares bacterianas
A06 Amebíase
A07 Outras doenças intestinais por protozoários
A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas
A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível
Grupo de causas - Doenças infecciosas intestinais

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica
A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica
A17 Tuberculose do sistema nervoso
A18 Tuberculose de outros órgãos
A19 Tuberculose miliar
B90 Seqüelas de tuberculose
Grupo de causas - Tuberculose

B92 Seqüelas de hanseníase
A30 Hanseníase
Grupo de causas - Hanseníase e seqüelas

Grupo de causas - Infecção meningocócica (CID A39)

A40 Septicemia estreptocócica
A41 Outras septicemias
Grupo de causas - Septicemias

Grupo de causas - Leptospirose (CID A27)

A50 Sífilis congênita
A51 Sífilis precoce

1

2

3

4

5

6

Tabela 1 - Grupos de causas da CID (1) agrupados pela natureza da enfermidade ou agravo e das
medidas de controle disponíveis.
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A52 Sífilis tardia
A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis
A54 Infecção gonocócica
A55 Linfogranuloma  (venéreo) por clamídia
A56 Outras infecções causadas por clamídias transmitidas por via sexual
A57 Cancro mole
A58 Granuloma inguinal
A59 Tricomoníase
A60 Infecções anogenitais pelo vírus do herpes (herpes simples)
A63 Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte
A64 Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas
Grupo de causas - Infecções de transmissão predominantemente sexual

A90 Dengue
A91 Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue
A92 Outras febres virais transmitidas por mosquitos
A93 Outras febres por vírus transmitidas por artrópodes não classificados em outra parte
A94 Febre viral transmitida por artrópodes, não especificada
A95 Febre amarela
A96 Febre hemorrágica por arenavírus
A98 Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte
A99 Febres hemorrágicas virais não especificadas
Grupo de causas - Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais (dengue, febre amarela
e outras febres hemorrágicas)

B15 Hepatite aguda A
B16 Hepatite aguda B
B17 Outras hepatites virais agudas
B18 Hepatite viral crônica
B19 Hepatite viral não especificada
Grupo de causas - Hepatites virais

B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em doenças infecciosas e parasitárias
B21 Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em neoplasias malignas
B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em outras doenças especificadas
B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em outras doenças
B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada

Grupo de causas - HIV (assintomático) e doença

B91 Seqüelas de poliomielite
A80 Poliomielite aguda
A81 Infecções por vírus lentos do sistema nervoso central
A82 Raiva
A83 Encefalite por vírus transmitidos por mosquitos
A84 Encefalite por vírus transmitidos por carrapatos

7

8

9

10

-  72  -



A85 Outras encefalites virais, não classificadas em outra parte
A86 Encefalite viral, não especificada
A87 Meningite viral
A88 Outras infecções virais do sistema nervoso central não classificadas em outra parte
A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central
Grupo de causas - Meningite viral

B01 Varicela
B02 Herpes zoster (Zona)
B03 Varíola
B04 Varíola dos macacos (Monkeypox)
B05 Sarampo
B06 Rubéola
Grupo de causas - Exantemáticas imunopreviníveis

B35 Dermatofitose
B36 Outras micoses superficiais
B37 Candidíase
B38 Coccidioidomicose
B39 Histoplasmose
B40 Blastomicose
B41 Paracoccidioidomicose
B42 Esporotricose
B43 Cromomicose e abscesso feomicótico
B44 Aspergilose
B45 Criptococose
B46 Zigomicose
B47 Micetoma
B48 Outras micoses, não classificadas em outra parte
B49 Micose não especificada
Grupo de causas - Micoses

B50 Malária por Plasmodium falciparum
B51 Malária por Plasmodium vivax
B52 Malária por Plasmodium malariae
B53 Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos
B54 Malária não especificada
Grupo de causas - Malária

Grupo de causas - Leishmaniose (CID B55)

B56 Tripanossomíase africana
B57 Doença de Chagas
Grupo de causas - Tripanossomíase

B65 Esquistossomose (bilharziose) (Schistosomíase)

11

110

12

13

14

15
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B66 Outras infestações por trematódeos
B67 Equinococose
B68 Infestação por Taenia
B69 Cisticercose
B70 Difilobotríase e esparganose
B71 Outras infestações por cestóides
B72 Dracontíase
B73 Oncocercose
B74 Filariose
B75 Triquinose
B76 Ancilostomíase
B77 Ascaridíase
B78 Estrongiloidíase
B79 Tricuríase
B80 Oxiuríase
B81 Outras helmintíases intestinais, não classificadas em outra parte
B82 Parasitose intestinal não especificada
Grupo de causas - Helmintíases

Capítulo 02 (CID10)  Neoplasias (tumores)

C00 Neoplasia maligna do lábio
C01 Neoplasia maligna da base da língua
C02 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua
C03 Neoplasia maligna da gengiva
C04 Neoplasia maligna do assoalho da boca
C05 Neoplasia maligna do palato
C06 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca
C07 Neoplasia maligna da glândula parótida
C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas
C09 Neoplasia maligna da amígdala
C10 Neoplasia maligna da orofaringe
C11 Neoplasia maligna da nasofaringe
C12 Neoplasia maligna do seio piriforme
C13 Neoplasia maligna da hipofaringe
C14 Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas, do lábio, cavidade oral

e faringe
Grupo de causas - Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe

Grupo de causas - Neoplasia maligna do esôfago (CID C15)

Grupo de causas - Neoplasia maligna do estômago (CID C16)

C17 Neoplasia maligna do intestino delgado
C18 Neoplasia maligna do cólon

109

16

17

18
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C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide
C20 Neoplasia maligna do reto
C21 Neoplasia maligna do ânus e do canal anal
Grupo de causas - Neoplasia maligna do intestino, cólon e junção, reto, ânus e canal anal

C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas
C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar
C24 Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares
C25 Neoplasia maligna do pâncreas
Grupo de causas - Neoplasias malignas do fígado, vias biliares e órgãos digestivos

C32 Neoplasia maligna da laringe
C33 Neoplasia maligna da traquéia
C34 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões
Grupo de causas - Neoplasias malignas de laringe, traquéia, brônquios e pulmões

C50 Neoplasia maligna da mama
D24 Neoplasia benigna da mama
Grupo de causas - Neoplasia de mama (maligna e benigna)

D16 Neoplasia benigna de osso e de cartilagem articular
C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros
C41 Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de

localizações não especificadas
Grupo de causas - Neoplasia maligna do osso e cartilagem articular

C53 Neoplasia maligna do colo do útero
D06 Carcinoma in situ do colo do útero (cérvix)
Grupo de causas - Neoplasia maligna e carcinoma in situ do colo do útero

D25 Leiomioma do útero
D26 Outras neoplasias benignas do útero
C54 Neoplasia maligna do corpo do útero
C55 Neoplasia maligna do útero, porção não especificada
Grupo de causas - Neoplasias uterinas (leiomiomas e neoplasias malignas de outras
porções não especificadas)

D27 Neoplasia benigna do ovário
D39 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos
D28 Neoplasia benigna de outros órgãos genitais femininos e de órgãos não especificados
C51 Neoplasia maligna da vulva
C52 Neoplasia maligna da vagina
C56 Neoplasia maligna do ovário
C57 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados
Grupo de causas - Outras neoplasias (malignas e benignas) de órgãos genitais femininos

19

20

21

22

23

24

25

26
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C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo
C48 Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio
C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles
Grupo de causas - Neoplasia maligna do tecido mesotelial e tecidos moles

D40 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais masculinos
D29 Neoplasia benigna dos órgãos genitais masculinos
C60 Neoplasia maligna do pênis
C61 Neoplasia maligna da próstata
C62 Neoplasia maligna dos testículos
N40 Hiperplasia da próstata
N41 Doenças inflamatórias da próstata
N42 Outras afecções da próstata
C63 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos e dos não especificados
Grupo de causas - Neoplasia maligna/hiperplasia da próstata e outras neoplasias malignas
de órgãos genitais masculinos

D30 Neoplasia benigna dos órgãos urinários
D41 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos urinários
C64 Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal
C65 Neoplasia maligna da pelve renal
C66 Neoplasia maligna dos ureteres
C67 Neoplasia maligna da bexiga
C68 Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e dos não especificados
Grupo de causas - Neoplasias (maligna e benigna) de bexiga e trato urinário

D42 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges
D43 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central
D32 Neoplasia benigna das meninges
D33 Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central
C70 Neoplasia maligna das meninges
C71 Neoplasia maligna do encéfalo
C72 Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do

sistema  nervoso central
Grupo de causas - Neoplasias (maligna e benigna) do encéfalo, meninges e outras partes
do sistema nervoso central

C81 Doença de Hodgkin
C82 Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)
C83 Linfoma não-Hodgkin difuso
C84 Linfomas de células T cutâneas e periféricas
C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado
C88 Doenças imunoproliferativas malignas
C90 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos

27

28

29

30
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C91 Leucemia linfóide
C92 Leucemia mielóide
C93 Leucemia monocítica
C94 Outras leucemias de células de tipo especificado
C95 Leucemia de tipo celular não especificado
C96 Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e

tecidos correlatos
Grupo de causas - Linfomas, leucemias e outras neoplasias malignas dos tecidos linfático,
hematopoético e de tecidos correlatos

D23 Outras neoplasias benignas da pele
C43 Melanoma maligno da pele
C44 Outras neoplasias malignas da pele
D03 Melanoma in situ
D04 Carcinoma in situ da pele
Grupo de causas - Neoplasias (maligna e benigna) de pele

Capítulo 03 (CID10)  Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns
transtornos imunitários

D50 Anemia por deficiência de ferro
D51 Anemia por deficiência de vitamina B12
D52 Anemia por deficiência de folato
D53 Outras anemias nutricionais
Grupo de causas - Anemias nutricionais

D55 Anemia devida a transtornos enzimáticos
D56 Talassemia
D57 Transtornos falciformes
D58 Outras anemias hemolíticas hereditárias
D59 Anemia hemolítica adquirida
D60 Aplasia pura da série vermelha, adquirida (eritroblastopenia)
D61 Outras anemias aplásticas
D62 Anemia aguda pós-hemorrágica
D63 Anemia em doenças crônicas classificadas em outra parte
D64 Outras anemias
Grupo de causas - Outras anemias (aplásticas e hemolíticas)

D65 Coagulação intravascular disseminada (síndrome de desfibrinação)
D66 Deficiência hereditária do fator VIII
D67 Deficiência hereditária do fator IX
D68 Outros defeitos da coagulação
D69 Púrpura e outras afecções hemorrágicas
D70 Agranulocitose
D71 Transtornos funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares
D72 Outros transtornos dos glóbulos brancos

31

32

33

34
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D73 Doenças do baço
D74 Metemoglobinemia
D75 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos
D76 Algumas doenças que envolvem o tecido linforreticular e o sistema reticulohistiocítico
D77 Outros transtornos do sangue e dos órgãos hematopoéticos em doenças classificadas em outra parte

Grupo de causas - Afecções hemorrágicas e outras doenças do sangue e dos
órgãos hematopoéticos

Capítulo 04 (CID10)  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

E00 Síndrome de deficiência congênita de iodo
E01 Transtornos tireoidianos e afecções associadas, relacionados à deficiência de iodo
E02 Hipotireoidismo subclínico por deficiência de iodo
E03 Outros hipotireoidismos
E04 Outros bócios não-tóxicos
E05 Tireotoxicose (hipertireoidismo)
E06 Tireoidite
E07 Outros transtornos da tireóide
Grupo de causas - Transtornos tireoidianos diversos

E10 Diabetes mellitus insulino-dependente
E11 Diabetes mellitus não-insulino-dependente
E12 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição
E13 Outros tipos especificados de diabetes mellitus
E14 Diabetes mellitus não especificado
E15 Coma hipoglicêmico não-diabético
E16 Outros transtornos da secreção pancreática interna
Grupo de causas - Diabetes mellitus

E40 Kwashiorkor
E41 Marasmo nutricional
E42 Kwashiorkor marasmático
E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada
E44 Desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve
E45 Atraso do desenvolvimento devido à desnutrição protéico-calórica
E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada
E50 Deficiência de vitamina A
E51 Deficiência de tiamina
E52 Deficiência de niacina (pelagra)
E53 Deficiência de outras vitaminas do grupo B
E54 Deficiência de ácido ascórbico
E55 Deficiência de vitamina D
E56 Outras deficiências vitamínicas
E58 Deficiência de cálcio da dieta
E59 Deficiência de selênio da dieta

35

36

37
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E60 Deficiência de zinco da dieta
E61 Deficiência de outros elementos nutrientes
E63 Outras deficiências nutricionais
E64 Seqüelas de desnutrição e de outras deficiências nutricionais
Grupo de causas - Desnutrição, hipovitaminoses, seqüelas

E65 Adiposidade localizada
E66 Obesidade
E67 Outras formas de hiperalimentação
E68 Seqüelas de hiperalimentação
Grupo de causas - Obesidade e hiperalimentação

E20 Hipoparatireoidismo
E21 Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireóide
E22 Hiperfunção da hipófise
E23 Hipofunção e outros transtornos da hipófise
E24 Síndrome de Cushing
E25 Transtornos adrenogenitais
E26 Hiperaldosteronismo
E27 Outros transtornos da glândula supra-renal
E28 Disfunção ovariana
E29 Disfunção testicular
E30 Transtornos da puberdade não classificados em outra parte
E31 Disfunção poliglandular
E32 Doenças do timo
E34 Outros transtornos endócrinos
E35 Transtornos das glândulas endócrinas em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Transtornos de outras glândulas endócrinas

Capítulo 05 (CID10)  Transtornos mentais e comportamentais

F00 Demência na doença de Alzheimer
F01 Demência vascular
F02 Demência em outras doenças classificadas em outra parte
F03 Demência não especificada
Grupo de causas - Demência

F10 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool
F11 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos
F12 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides
F13 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos
F14 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína
F15 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína
F16 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos
F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo
F18 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis

38
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F55 Abuso de substâncias que não produzem dependência
F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de

outras substâncias psicoativas
Grupo de causas - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substância psicoativa

F20 Esquizofrenia
F21 Transtorno esquizotípico
F22 Transtornos delirantes persistentes
F23 Transtornos psicóticos agudos e transitórios
F24 Transtorno delirante induzido
F25 Transtornos esquizoafetivos
F28 Outros transtornos psicóticos não-orgânicos
F29 Psicose não-orgânica não especificada
Grupo de causas - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes

F30 Episódio maníaco
F31 Transtorno afetivo bipolar
F32 Episódios depressivos
F33 Transtorno depressivo recorrente
F34 Transtornos de humor (afetivos) persistentes
F38 Outros transtornos do humor (afetivos)
F39 Transtorno do humor (afetivo) não especificado
Grupo de causas - Transtornos do humor (afetivos)

F40 Transtornos fóbico-ansiosos
F41 Outros transtornos ansiosos
F42 Transtorno obsessivo-compulsivo
F43 Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação
F44 Transtornos dissociativos (de conversão)
F45 Transtornos somatoformes
F48 Outros transtornos neuróticos
Grupo de causas - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o
"stress" e transtornos somatoformes

F70 Retardo mental leve
F71 Retardo mental moderado
F72 Retardo mental grave
F73 Retardo mental profundo
F78 Outro retardo mental
F79 Retardo mental não especificado
Grupo de causas - Retardo mental

Capítulo 06 (CID10)  Doenças do sistema nervoso

G00   Meningite bacteriana não classificada em outra parte
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G01 Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte
G02 Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte
G03 Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas
G04 Encefalite, mielite e encefalomielite
G05 Encefalite, mielite e encefalomielite em doenças classificadas em outra parte
G06 Abscesso e granuloma intracranianos e intra-raquidianos
G07 Abscesso e granuloma intracranianos e intraspinais em doenças classificadas em outra parte
G08 Flebite e tromboflebite intracranianas e intra-raquidianas
G09 Seqüelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central
Grupo de causas - Doenças inflamatórias do sistema nervoso central e meningites

G40 Epilepsia
G41 Estado de mal epiléptico
Grupo de causas - Epilepsia

G50 Transtornos do nervo trigêmeo
G51 Transtornos do nervo facial
G52 Transtornos de outros nervos cranianos
G53 Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte
G54 Transtornos das raízes e dos plexos nervosos
G55 Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças classificadas em outra parte
G56 Mononeuropatias dos membros superiores
G57 Mononeuropatias dos membros inferiores
G58 Outras mononeuropatias
G59 Mononeuropatias em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Transtornos dos nervos, das raízes e dos plexos nervosos

G80 Paralisia cerebral infantil
G81 Hemiplegia
G82 Paraplegia e tetraplegia
G83 Outras síndromes paralíticas
Grupo de causas - Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas

Capítulo 07 (CID10)  Doenças do olho e anexos

H10 Conjuntivite
H11 Outros transtornos da conjuntiva
H13 Transtornos da conjuntiva em doenças classificadas em outra parte
H15 Transtornos da esclerótica
H16 Ceratite
H17 Cicatrizes e opacidades da córnea
H18 Outros transtornos da córnea
H19 Transtorno da esclerótica e da córnea em doenças classificadas em outra parte
H20 Iridociclite
H21 Outros transtornos da íris e do corpo ciliar
H22 Transtornos da íris e do corpo ciliar em doenças classificadas em outra parte
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Grupo de causas - Conjuntivite, ceratite e outros transtornos da conjuntiva,
esclerótica e da córnea

H25 Catarata senil
H26 Outras cataratas
H27 Outros transtornos do cristalino
H28 Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Catarata e outros transtornos do cristalino

H30 Inflamação coriorretiniana
H31 Outros transtornos da coróide
H32 Transtornos coriorretinianos em doenças classificadas em outra parte
H33 Descolamentos e defeitos da retina
H34 Oclusões vasculares da retina
H35 Outros transtornos da retina
H36 Transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Descolamentos e defeitos da retina

H40 Glaucoma
H42 Glaucoma em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Glaucoma

H49 Estrabismo paralítico
H50 Outros estrabismos
H51 Outros transtornos do movimento binocular
H52 Transtornos da refração e da acomodação
Grupo de causas - Transtornos dos músculos oculares, do movimento binocular,
da acomodação e da refração

Capítulo 08 (CID10)  Doenças do ouvido e da apófise mastóide

H65 Otite média não-supurativa
H66 Otite média supurativa e as não especificadas
H67 Otite média em doenças classificadas em outra parte
H68 Salpingite e obstrução da trompa de Eustáquio
H69 Outros transtornos da trompa de Eustáquio
H70 Mastoidite e afecções correlatas
H71 Colesteatoma do ouvido médio
H72 Perfuração da membrana do tímpano
H73 Outros transtornos da membrana do tímpano
H74 Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide
H75 Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Otite média e outras doenças do ouvido médio e da mastóide

Capítulo 09 (CID10)  Doenças do aparelho circulatório
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I00 Febre reumática sem menção de comprometimento do coração
I01 Febre reumática com comprometimento do coração
I02 Coréia reumática
I05 Doenças reumáticas da valva mitral
I06 Doenças reumáticas da valva aórtica
I07 Doenças reumáticas da valva tricúspide
I08 Doenças de múltiplas valvas
I09 Outras doenças reumáticas do coração
Grupo de causas - Doença reumática aguda e crônica

I10 Hipertensão essencial (primária)
I11 Doença cardíaca hipertensiva
I12 Doença renal hipertensiva
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva
I15 Hipertensão secundária
Grupo de causas - Hipertensão arterial sistêmica (HAS)

I20 Angina pectoris
I21 Infarto agudo do miocárdio
I22 Infarto do miocárdio recorrente
I23 Algumas complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio
I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração
I25 Doença isquêmica crônica do coração
Grupo de causas - Doenças isquêmicas cardíacas e infarto agudo do miocárdio  (IAM)

Grupo de causas - Embolia pulmonar (CID I26)

I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo
I45 Outros transtornos de condução
I46 Parada cardíaca
I47 Taquicardia paroxística
I48 "Flutter" e fibrilação atrial
I49 Outras arritmias cardíacas
Grupo de causas - Transtornos de condução e arritmias cardíacas

Grupo de causas - Insuficiência cardíaca (CID I50)

I60 Hemorragia subaracnóide
I61 Hemorragia intracerebral
I62 Outras hemorragias intracranianas não-traumáticas
I63 Infarto cerebral
I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico
I65 Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral
I66 Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral
I67 Outras doenças cerebrovasculares
I68 Transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte
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I69 Seqüelas de doenças cerebrovasculares
G45 Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas
G46 Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em doenças cerebrovasculares
Grupo de causas - Acidentes vasculares cerebrais

Grupo de causas - Arteriolosclerose (CID I70)

I73 Outras doenças vasculares periféricas
I74 Embolia e trombose arteriais
I77 Outras afecções das artérias e arteríolas
I78 Doenças dos capilares
I79 Transtornos das artérias, das arteríolas e dos capilares em doenças classificadas em outra parte
I80 Flebite e tromboflebite
I81 Trombose da veia porta
I82 Outra embolia e trombose venosas
I83 Varizes dos membros inferiores
Grupo de causas - Vasculopatias periféricas

Grupo de causas - Hemorróidas (CID I84)

Capítulo 10 (CID10)  Doenças do aparelho respiratório

J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum)
J01 Sinusite aguda
J02 Faringite aguda
J03 Amigdalite aguda
J04 Laringite e traqueíte agudas
J05 Laringite obstrutiva aguda (crupe) e epiglotite
J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas
J10 Influenza devida a vírus da influenza (gripe) identificado
J11 Influenza (gripe) devida a vírus não identificado
Grupo de causas - Faringo-laringo-amidalite, traqueíte, outras e influenza agudas

J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte
J13 Pneumonia devida a Streptococcus pneumoniae
J14 Pneumonia devida a Haemophilus infuenzae
J15 Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte
J16 Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados não classificados

em outra parte
J17 Pneumonia em doenças classificadas em outra parte
J18 Pneumonia por microorganismo não especificado
Grupo de causas - Pneumonia

J21 Bronquiolite aguda
J20 Bronquite aguda
Grupo de causas - Bronquite aguda e bronquiolite aguda
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J30 Rinite alérgica e vasomotora
J31 Rinite, nasofaringite e faringite crônicas
J32 Sinusite crônica
J33 Pólipo nasal
J34 Outros transtornos do nariz e dos seios paranasais
J35 Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides
J36 Abscesso periamigdaliano
J37 Laringite e laringotraqueíte crônicas
J38 Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte
J39 Outras doenças das vias aéreas superiores
Grupo de causas - Doenças crônicas do trato respiratório superior, amígdalas e adenóides

J40 Bronquite não especificada como aguda ou crônica
J41 Bronquite crônica simples e a mucopurulenta
J42 Bronquite crônica não especificada
J43 Enfisema
J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas
Grupo de causas - Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas

J45 Asma
J46 Estado de mal asmático
Grupo de causas - Asma

Grupo de causas - Bronquectasia (CID J47)

Capítulo 11 (CID10)  Doenças do aparelho digestivo

K25 Úlcera gástrica
K26 Úlcera duodenal
K27 Úlcera péptica de localização não especificada
K28 Úlcera gastrojejunal
K29 Gastrite e duodenite
K30 Dispepsia
Grupo de causas - Úlceras gástricas, duodenais, gastrites e duodenites

K35 Apendicite aguda
K36 Outras formas de apendicite
K37 Apendicite, sem outras especificações
K38 Outras doenças do apêndice
Grupo de causas - Doenças do apêndice

Grupo de causas - Hérnia inguinal (CID K40)

K41 Hérnia femoral
K42 Hérnia umbilical
K43 Hérnia ventral
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K44 Hérnia diafragmática
K45 Outras hérnias abdominais
K46 Hérnia abdominal não especificada
Grupo de causas - Outras hérnias

K50 Doença de Crohn (enterite regional)
K51 Colite ulcerativa
K52 Outras gastroenterites e colites não-infecciosas
Grupo de causas - Doença de Crohn e colite ulcerativa

K55 Transtornos vasculares do intestino
K56 Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia
Grupo de causas - Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia

Grupo de causas - Doença diverticular do intestino (CID K57)

Grupo de causas - Doença alcoólica do fígado (CID K70)

K80 Colelitíase
K81 Colecistite
Grupo de causas - Colelitíase e colecistite

K85 Pancreatite aguda
K86 Outras doenças do pâncreas
Grupo de causas - Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas

Capítulo 12 (CID10)  Doenças da pele e do tecido subcutâneo

L01 Impetigo
L02 Abscesso cutâneo, furúnculo, carbúnculo e antraz
L03 Celulite (Flegmão)
L04 Linfadenite aguda
L05 Cisto pilonidal
L08 Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo
Grupo de causas - Infecções da pele e do tecido subcutâneo

L10 Pênfigo
L11 Outras afecções acantolíticas
L12 Penfigóide
L13 Outras afecções bolhosas
L14 Afecções bolhosas em doenças classificadas em outra parte
L20 Dermatite atópica
L21 Dermatite seborréica
L22 Dermatite das fraldas
L23 Dermatites alérgicas de contato
L24 Dermatites de contato por irritantes
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L25 Dermatite de contato não especificada
L26 Dermatite esfoliativa
L27 Dermatite devida a substâncias de uso interno
L28 Líquen simples crônico e prurigo
L29 Prurido
L30 Outras dermatites
L40 Psoríase
L41 Parapsoríase
L42 Pitiríase rósea
L43 Líquen plano
L44 Outras afecções pápulo-descamativas
L45 Afecções pápulo-descamativas em doenças classificadas em outra parte
L50 Urticária
L51  Eritema polimorfo (eritema multiforme)
L52 Eritema nodoso
L53 Outras afecções eritematosas
L54 Eritema em doenças classificadas em outra parte
L55 Queimadura solar
L56 Outras alterações agudas da pele devidas à radiação ultravioleta
L57 Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não ionizante
L58 Radiodermatite
L59 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação
L60 Afecções das unhas
L62 Afecções das unhas em doenças classificadas em outra parte
L63 Alopécia areata
L64 Alopécia androgênica
L65 Outras formas não cicatriciais da perda de cabelos ou pêlos
L66 Alopécia cicatricial (perda de cabelos ou pêlos, cicatricial)
L67 Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos
L68 Hipertricose
L70 Acne
L71 Rosácea
L72 Cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo
L73 Outras afecções foliculares
L74 Afecções das glândulas sudoríparas écrinas
L75 Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas
L80 Vitiligo
L81 Outros transtornos da pigmentação
L82 Ceratose seborréica
L83 Acantose nigricans
L84 Calos e calosidades
L85 Outras formas de espessamento epidérmico
L86 Ceratodermia em doenças classificadas em outra parte
L87 Transtornos da eliminação transepidérmica
L88 Piodermite gangrenosa
L89 Úlcera de decúbito
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L90 Afecções atróficas da pele
L91 Afecções hipertróficas da pele
L92 Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo
L93 Lúpus eritematoso
L94 Outras afecções localizadas do tecido conjuntivo
L95 Vasculite limitada à pele não classificada em outra parte
L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte
L98 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte
L99 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo

Capítulo 13 (CID10)  Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

M05 Artrite reumatóide soro-positiva
M06 Outras artrites reumatóides
M07 Artropatias psoriásicas e enteropáticas
M08 Artrite juvenil
M09 Artrite juvenil em doenças classificadas em outra parte
M10 Gota
M11 Outras artropatias por deposição de cristais
M12 Outras artropatias especificadas
M13 Outras artrites
M14 Artropatias em outras doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Artrite reumatóide e outras poliartropatias inflamatórias

M15 Poliartrose
M16 Coxartrose (artrose do quadril)
M17 Gonartrose (artrose do joelho)
M18 Artrose da primeira articulação carpometacarpiana
M19 Outras artroses
Grupo de causas - Artrose

M20 Deformidades adquiridas nos dedos das mãos e dos pés
M21 Outras deformidades adquiridas dos membros
Grupo de causas - Deformidades adquiridas das articulações

M30 Poliarterite nodosa e afecções correlatas
M31 Outras vasculopatias necrotizantes
M32 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico)
M33 Dermatopoliomiosite
M34 Esclerose sistêmica
M35 Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo
M36 Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo

M50 Transtornos dos discos cervicais
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M51 Outros transtornos de discos intervertebrais
Grupo de causas - Transtornos discais cervicais e outros transtornos discais intervertebrais

M40 Cifose e lordose
M41 Escoliose
M42 Osteocondrose da coluna vertebral
M43 Outras dorsopatias deformantes
M45 Espondilite ancilosante
M46 Outras espondilopatias inflamatórias
M47 Espondilose
M48 Outras espondilopatias
M49 Espondilopatias em doenças classificadas em outra parte
M53 Outras dorsopatias não classificadas em outra parte
M54 Dorsalgia
Grupo de causas - Outras dorsopatias

M60 Miosite
M61 Calcificação e ossificação do músculo
M62 Outros transtornos musculares
M63 Transtornos de músculo em doenças classificadas em outra parte
M65 Sinovite e tenossinovite
M66 Ruptura espontânea de sinóvia e de tendão
M67 Outros transtornos das sinóvias e dos tendões
M68 Transtorno de sinóvias e de tendões em doenças classificadas em outra parte
M70 Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão
M71 Outras bursopatias
M72 Transtornos fibroblásticos
M73 Transtornos dos tecidos moles em doenças classificadas em outra parte
M75 Lesões do ombro
M76 Entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé
M77 Outras entesopatias
M79 Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte
Grupo de causas - Transtornos do tecido mole

M80 Osteoporose com fratura patológica
M81 Osteoporose sem fratura patológica
M82 Osteoporose em doenças classificadas em outra parte
M83 Osteomalácia do adulto
M84 Transtornos da continuidade do osso
M85 Outros transtornos da densidade e da estrutura ósseas
Grupo de causas - Transtornos da densidade e da estrutura ósseas

Grupo de causas - Osteomielite (CID M86)

Capítulo 14 (CID10)  Doenças do aparelho geniturinário
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N00 Síndrome nefrítica aguda
N01 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva
N02 Hematúria recidivante e persistente
N03 Síndrome nefrítica crônica
N04 Síndrome nefrótica
N05 Síndrome nefrítica não especificada
N06 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada
N07 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte
N08 Transtornos glomerulares em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Doenças glomerulares

N10 Nefrite túbulo-intersticial aguda
N11 Nefrite túbulo-intersticial crônica
N12 Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica
N13 Uropatia obstrutiva e por refluxo
N14 Afecções tubulares e túbulo-intersticiais induzidas por drogas ou metais pesados
N15 Outras doenças renais túbulo-intersticiais
N16 Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Doenças renais túbulo-intersticiais

N17 Insuficiência renal aguda
N18 Insuficiência renal crônica
N19 Insuficiência renal não especificada
Grupo de causas - Insuficiência renal

N20 Calculose do rim e do ureter
N21 Calculose do trato urinário inferior
N22 Calculose do trato urinário inferior em doenças classificadas em outra parte
N23 Cólica nefrética não especificada
Grupo de causas - Calculose renal / Urolitíase

Grupo de causas - Hidrocele e espermatocele (CID N43)

Grupo de causas - Hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose (CID N47)

N70 Salpingite e ooforite
N71 Doença inflamatória do útero, exceto o colo
N72 Doença inflamatória do colo do útero
N73 Outras doenças inflamatórias pélvicas femininas
N74 Transtornos inflamatórios da pelve feminina em doenças classificadas em outra parte
N75 Doenças da glândula de Bartholin
N76 Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva
N77 Ulceração e inflamação vulvovaginais em doenças classificadas em outra parte
Grupo de causas - Salpingite, ooforite e outras doenças inflamatórias dos órgãos
pélvicos femininos
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Grupo de causas - Prolapso genital feminino (CID N81)

N80 Endometriose
N82 Fístulas do trato genital feminino
N83 Transtornos não-inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio e do ligamento largo
N84 Pólipo do trato genital feminino
N85 Outros transtornos não-inflamatórios do útero, exceto do colo do útero
N86 Erosão e ectrópio do colo do útero
N87 Displasia do colo do útero
N88 Outros transtornos não-inflamatórios do colo do útero
N89 Outros transtornos não-inflamatórios da vagina
N90 Outros transtornos não-inflamatórios da vulva e do períneo
N91 Menstruação ausente, escassa e pouco freqüente
N92 Menstruação excessiva, freqüente e irregular
N93 Outros sangramentos anormais do útero e da vagina
N94 Dor e outras afecções associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual
N95 Transtornos da menopausa e da perimenopausa
N96 Abortamento habitual
N97 Infertilidade feminina
N98 Complicações associadas à fecundação artificial
Grupo de causas - Transtornos não-inflamatórios do trato genital feminino

Capítulo 19 (CID10)  Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas

S00 Traumatismo superficial da cabeça
S01 Ferimento da cabeça
S02 Fratura do crânio e dos ossos da face
S03 Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos da cabeça
S04 Traumatismo dos nervos cranianos
S05 Traumatismo do olho e da órbita ocular
S06 Traumatismo intracraniano
S07 Lesões por esmagamento da cabeça
S08 Amputação traumática de parte da cabeça
S09 Outros traumatismos da cabeça e os não especificados
S10 Traumatismo superficial do pescoço
S11 Ferimento do pescoço
S12 Fratura do pescoço
S13 Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos do pescoço
S14 Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível cervical
S15 Traumatismo dos vasos sangüíneos ao nível do pescoço
S16 Traumatismo de tendões e de músculos do pescoço
S17 Lesões por esmagamento do pescoço
S18 Amputação traumática ao nível do pescoço
S19 Outros traumatismos do pescoço e os não especificados
S20 Traumatismo superficial do tórax
S21 Ferimento do tórax
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S22 Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica
S23 Luxação, entorse e distensão de articulações e dos ligamentos do tórax
S24 Traumatismos de nervos e da medula espinhal ao nível do tórax
S25 Traumatismo de vasos sangüíneos do tórax
S26 Traumatismo do coração
S27 Traumatismo de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados
S28 Lesão por esmagamento do tórax e amputação traumática de parte do tórax
S29 Outros traumatismos do tórax e os não especificados
S30 Traumatismo superficial do abdome, do dorso e da pelve
S31 Ferimento do abdome, do dorso e da pelve
S32 Fratura da coluna lombar e da pelve
S33 Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos da coluna lombar e da pelve
S34 Traumatismo dos nervos e da medula lombar ao nível do abdome, do dorso e da pelve
S35 Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do abdome, do dorso e da pelve
S36 Traumatismo de órgãos intra-abdominais
S37 Traumatismo do aparelho urinário e órgãos pélvicos
S38 Lesão por esmagamento e amputação traumática de parte do abdome, do dorso e da pelve
S39 Outros traumatismos e os não especificados do abdome, do dorso e da pelve
S40 Traumatismo superficial do ombro e do braço
S41 Ferimento do ombro e do braço
S42 Fratura do ombro e do braço
S43 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular
S44 Traumatismo de nervos ao nível do ombro e do braço
S45 Traumatismo dos vasos sangüíneos ao nível do ombro e do braço
S46 Traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço
S47 Lesão por esmagamento do ombro e do braço
S48 Amputação traumática do ombro e do braço
S49 Outros traumatismos e os não especificados do ombro e do braço
S50 Traumatismo superficial do cotovelo e do antebraço
S51 Ferimento do antebraço
S52 Fratura do antebraço
S53 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do cotovelo
S54 Traumatismo de nervos ao nível do antebraço
S55 Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do antebraço
S56 Traumatismo do músculo e tendão ao nível do antebraço
S57 Lesão por esmagamento do antebraço
S58 Amputação traumática do cotovelo e do antebraço
S59 Outros traumatismos do antebraço e os não especificados
S60 Traumatismo superficial do punho e da mão
S61 Ferimento do punho e da mão
S62 Fratura ao nível do punho e da mão
S63 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do punho e da mão
S64 Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão
S65 Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do punho e da mão
S66 Traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão
S67 Lesão por esmagamento do punho e da mão
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S68 Amputação traumática ao nível do punho e da mão
S69 Outros traumatismos e os não especificados do punho e da mão
S70 Traumatismo superficial do quadril e da coxa
S71 Ferimento do quadril e da coxa
S72 Fratura do fêmur
S73 Luxação, entorse e distensão da articulação e dos ligamentos do quadril
S74 Traumatismo de nervos ao nível do quadril e da coxa
S75 Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do quadril e da coxa
S76 Traumatismo de músculo e de tendão ao nível do quadril e da coxa
S77 Lesão por esmagamento do quadril e da coxa
S78 Amputação traumática do quadril e da coxa
S79 Outros traumatismos e os não especificados do quadril e da coxa
S80 Traumatismo superficial da perna
S81 Ferimento da perna
S82 Fratura da perna, incluindo tornozelo
S83 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho
S84 Traumatismo de nervos periféricos da perna
S85 Traumatismo de vasos sangüíneos da perna
S86 Traumatismos de músculo e de tendão ao nível da perna
S87 Traumatismo por esmagamento da perna
S88 Amputação traumática da perna
S89 Outros traumatismos e os não especificados da perna
S90 Traumatismo superficial do tornozelo e do pé
S91 Ferimentos do tornozelo e do pé
S92 Fratura do pé (exceto do tornozelo)
S93 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé
S94 Traumatismo dos nervos ao nível do tornozelo e do pé
S95 Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do tornozelo e do pé
S96 Traumatismos do músculo e tendão ao nível do tornozelo e do pé
S97 Lesão por esmagamento do tornozelo e do pé
S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé
S99 Outros traumatismos e os não especificados do tornozelo e do pé
T00 Traumatismos superficiais envolvendo múltiplas regiões do corpo
T01 Ferimentos envolvendo múltiplas regiões do corpo
T02 Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo
T03 Luxações, entorses e distensões envolvendo regiões múltiplas do corpo
T04 Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo
T05 Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo
T06 Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte
T07 Traumatismos múltiplos não especificados
T08 Fratura da coluna, nível não especificado
T09 Outros traumatismos de coluna e tronco, nível não especificado
T10 Fratura do membro superior, nível não especificado
T11 Outros traumatismos de membro superior, nível não especificado
T12 Fratura do membro inferior, nível não especificado
T13 Outros traumatismos de membro inferior, nível não especificado
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T14 Traumatismo de região não especificada do corpo
T15 Corpo estranho na parte externa do olho
T16 Corpo estranho no ouvido
T17 Corpo estranho no trato respiratório
T18 Corpo estranho no aparelho digestivo
T19 Corpo estranho no trato geniturinário
T71 Asfixia
T73 Efeitos de outras privações
T74 Síndromes de maus tratos
T75 Efeitos de outras causas externas
T78 Efeitos adversos não classificados em outra parte
T79 Algumas complicações precoces dos traumatismos não classificadas em outra parte
T90 Seqüelas de traumatismo da cabeça
T91 Seqüelas de traumatismos do pescoço e do tronco
T92 Seqüelas de traumatismos do membro superior
T93 Seqüelas de traumatismos do membro inferior
T94 Seqüelas de traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo e as não especificadas
T95 Seqüelas de queimaduras, corrosões e geladuras
T96 Seqüelas de intoxicação por drogas, medicamentos e substâncias biológicas
T97 Seqüelas de efeitos tóxicos de substâncias de origem predominantemente não-medicinal
T98 Seqüelas de outros efeitos de causas externas e dos não especificados
Grupo de causas - Traumas, corpo estranho, outras causas externas não especificadas,
seqüelas de traumatismos

Grupo de causas - Afogamento e submersão acidental

T20 Queimadura e corrosão da cabeça e pescoço
T21 Queimadura e corrosão do tronco
T22 Queimadura e corrosão do ombro e membro superior, exceto punho e mão
T23 Queimadura e corrosão do punho e da mão
T24 Queimadura e corrosão do quadril e membro inferior, exceto tornozelo e  pé
T25 Queimadura e corrosão do tornozelo e do pé
T26 Queimadura e corrosão limitadas ao olho e seus anexos
T27 Queimadura e corrosão do trato respiratório
T28 Queimadura e corrosão de outros órgãos internos
T29 Queimaduras e corrosões de múltiplas regiões do corpo
T30 Queimadura e corrosão, parte não especificada do corpo
T31 Queimaduras classificadas segundo a extensão da superfície corporal atingida
T32 Corrosões classificadas segundo a extensão da superfície corporal atingida
T33 Geladura superficial
T34 Geladura com necrose de tecidos
T35 Geladura de múltiplas partes do corpo e das não especificadas
Grupo de causas - Queimaduras, corrosão, fumo, fogo, chamas

T36 Intoxicação por antibióticos sistêmicos
T37 Intoxicação por outras substâncias antiinfecciosas ou antiparasitárias sistêmicas

103

104

105
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T38 Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em
outra parte

T39 Intoxicação por analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos
T40 Intoxicação por narcóticos e psicodislépticos (alucinógenos)
T41 Intoxicação por anestésicos e gases terapêuticos
T42 Intoxicação por antiepilépticos, sedativos-hipnóticos e antiparkinsonianos
T43 Intoxicação por drogas psicotrópicas não classificadas em outra parte
T44 Intoxicação por drogas que afetam principalmente o sistema nervoso autônomo
T45 Intoxicação por substâncias de ação essencialmente sistêmica e substâncias hematológicas, não

classificadas em outra parte
T46 Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho circulatório
T47 Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal
T48 Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre

o aparelho respiratório
T49 Intoxicação por substâncias de uso tópico que atuam primariamente sobre a pele e as mucosas e por

medicamentos utilizados em oftalmologia, otorrinolaringologia e odontologia
T50 Intoxicação por diuréticos e outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas
T51 Efeito tóxico do álcool
T52 Efeito tóxico de solventes orgânicos
T53 Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos
T54 Efeito tóxico de corrosivos
T55 Efeito tóxico de sabões e detergentes
T56 Efeito tóxico de metais
T57 Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas
T58 Efeito tóxico do monóxido de carbono
T59 Efeito tóxico de outros gases, fumos e vapores
T60 Efeito tóxico de pesticidas
T61 Efeito tóxico de substâncias nocivas consumidas como fruto do mar
T62 Efeito tóxico de outras substâncias nocivas ingeridas como alimento
T63 Efeito tóxico de contato com animais venenosos
T64 Efeito tóxico da aflatoxina e de outras micotoxinas contaminantes de alimentos
T65 Efeito tóxico de outras substâncias e as não especificadas
T66 Efeitos não especificados de radiação

Grupo de causas - Envenenamentos, intoxicações

Grupo de causas - Lesões autoprovocadas voluntariamente

Grupo de causas - Todas as outras causas externas

106

107

108

1 - Os capítulos de CID 15, 16, 17 e 21 não constam desta tabela, conforme descrito no anexo IV. Ainda, as causas
e agravos listadas na CID que apresentavam valor de APVP e custos hospitalares muito pequenos não foram incluídos na
listagem.
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1 - (Idas) Indicador de Impactos de Doenças e Agravos à Saúde

Anexo IV-B

Ordem
do
IDAS

Valor
do
IDAS

Ordem
de
Custos

Valor dos
Custos Hospital.
do SUS em
Reais (R$)

APVP
x
1,5

Ordem
do
APVP

Valor dos Anos
Potenciais de
Vida Perdidos
(APVP)

Grupos
de
Causas

Traumas, acidentes, quedas e agressões

Doenças isquêmicas e Infarto agudo do miocárdio

Acidentes vasculares cerebrais

Pneumonia

Insuficiência cardíaca

Diabetes mellitus

Septicemia

Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares

obstrutivas crônicas

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso

álcool e substâncias psicoativas

Hipertensão arterial sistêmica

HIV (assintomático) e doença

Linfomas, leucemias e outras neoplasias malignas

tecidos linfóides e hematopoiéticos e relacionados

Gastroenterites infecciosas

Insuficiência renal

Asma

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central

e meningites

Tuberculoses e suas seqüelas

Neoplasias (maligna e benigna) do encéfalo, outras

partes do sistema nervoso central

Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas

103

58

62

67

61

37

5

70

41

57

10

31

1

96

71

46

2

30

49

Grupos de Donças e Agravos

2.714.140,00

528.121,50

570.082,50

327.555,00

147.629,00

224.633,00

145.158,50

105.482,50

106.685,00

150.917,00

342.900,00

167.680,50

75.794,50

79.775,50

41.943,50

76.156,00

117.426,00

106.612,00

33.502,50

111

109

110

107

100

104

99

93

95

101

108

102

87

89

78

88

96

94

75

166,50

163,50

165,00

160,50

150,00

156,00

148,50

139,50

142,50

151,50

162,00

153,00

130,50

133,50

117,00

132,00

144,00

141,00

112,50

299.942.591,90

232.661.120,30

138.293.227,10

268.353.631,20

204.666.458,20

39.708.381,54

55.929.875,85

108.699.047,60

65.292.087,38

27.438.057,95

19.087.199,55

23.133.110,36

103.727.919,60

41.133.816.36

116.096.708,00

24.001.564,42

15.478.071,48

14.557.412,30

43.701.965,99

111

108

106

110

107

93

99

104

101

87

75

81

103

94

105

82

70

67

95

277,50

271,50

271,00

270,50

257,00

249,00

247,50

243,50

243,50

238,50

237,00

234,00

233,50

227,50

222,00

214,00

214,00

208,00

207,50

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

Tabela 2. Ordem e Valor do Idas , com os respectivos componentes utilizados para a sua construção,
tendo como base os dados de mortalidade e custos hospitalares do SUS para o ano 2000, por grupos de causas.

1

Desnutrição, hipovitaminoses, seqüelas

Neoplasias malignas de laringe, traquéia

brônquios e pulmão

Todas as outras causas externas

Transtornos de condução e arritmias cardíacas

Neoplasia de mama (maligna e benigna)

Neoplasias uterinas (leiomiomas e neoplasias malignas

deoutras porções não especificadas)

Vasculopatias periféricas

Doença reumática aguda e crônica

Neoplasia maligna do cólon/intestino delgado e junção

reto, ânus e canal anal

Neoplasia maligna do estômago

Neoplasia maligna e carcinoma in situ do colo do

útero

38

21

108

60

22

25

64

56

19

18

24

64.183,00

132.801,50

3.22.643,50

27.669,00

104.082,50

30.682,50

24.064,50

39.827,50

62.144,50

84.591,00

61.157,50

86

98

106

69

92

72

63

77

85

91

84

129,00

147,00

159,00

103,50

138,00

108,00

94,50

115,50

127,50

136,50

126,00

19.547.216,24

10.832.432,08

6.882.712,00

57.424.803,88

13.699.671,64

30.176.133,50

76.450.008,63

22.822.883,25

15.384.800,24

10.817.991,04

12.722.308,70

76

58

45

100

65

90

102

80

68

57

63

205,00

205,00

204,00

203,50

203,00

198,00

196,50

195,50

195,50

193,50

189,00

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º
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Neoplasia maligna do esôfago

Lesões auto-provocadas

Outras neoplasias malignas órgãos genitais

femininos

Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo

Doenças glomerulares

Neoplasia maligna do osso e cartilagem articular

Esquizofrenia transtornos esquizotípicos e

delirantes

Outras hérnias

Envenenamentos, intoxicações

Embolia pulmonar

Retardo mental

Infecções da pele e do tecido subcutâneo

Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo

Tripanossomíase

Neoplasias (maligna e benigna) de bexiga e trato

urinário

Afecções hemorrágicas e outras doenças

angiológicas e de órgãos hematopoiéticos

Neoplasias (maligna e benigna) de pele

Hepatites virais

Hérnia inguinal

Osteomielite

Neoplasias malignas do tecido mesotelial e tecidos

moles

Transtornos dos tecidos moles

Transtornos de humor (afetivos)

17

107

26

84

94

23

42

76

106

59

45

83

88

15

29

35

32

9

75

93

27

91

43

45.160,00

198.664,50

26.434,50

6.556,00

10.278,50

25.365,00

2.025,00

3.775,00

24.867,50

32.045,50

2.539,50

8.695,50

24.988,00

56.034,50

23.631,50

20.051,50

17.553,00

25.472,00

1.027,00

3.136,50

21.911,00

3.628,50

1.350,00

80

103

68

44

55

66

24

36

64

74

28

52

65

83

61

59

58

67

19

34

60

35

21

120,00

154,50

102,00

66,00

82,50

99,00

36,00

54,00

96,00

111,00

42,00

78,00

97,50

124,50

91,50

88,50

87,00

100,50

28,50

51,00

90,00

52,50

31,50

5.761.606,92

463.478,75

9.841.241,22

24.331.479,91

14.418.990,06

7.312.055,32

254.980.334,60

28.282.379,81

6.600.544,28

3.474.545,23

45.432.139,76

11.582.840,48

4.565.203,14

1.286.158,05

6.025.244,46

6.541.306,40

6.585.143,86

3.171.632,19

48.316.479,69

16.623.805,25

4.074.721,92

15.431.145,71

29.297.100,23

39

4

53

83

66

47

109

88

44

29

96

59

37

10

40

42

43

27

98

71

32

69

89

159,00

158,50

155,00

149,00

148,50

146,00

145,00

142,00

140,00

140,00

138,00

137,00

134,50

134,50

131,50

130,50

130,00

127,50

126,50

122,00

122,00

121,50

120,50

44º

45º

46º

47º

48º

49º

50º

51º

52º

53º

54º

55º

56º

57º

58º

59º

60º

61º

62º

63º

64º

65º

66º

Úlceras gastricas, duodenais, gastrites e

duodenites

Ileo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia

Outras anemias

Neoplasias malignas do fígado, vias biliares e

órgãos digestivos

Doença alcoólica do fígado

Colelitíase e colecistite

Epilepsia

Neoplasia maligna/hiperplasia da próstata e outras

neoplasias malignas da genitália masculina

Neoplasia maligna do lábio cavid oral e faringe

Doenças renais túbulo-intersticiais

Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas

Doenças do apêndice

Afogamento e submersão acidental

73

78

34

20

80

81

47

28

16

95

82

74

104

31.876,00

28.099,50

52.887,50

82.856,00

120.152,50

11.271,50

42.657,00

23.723,00

50.256,00

10.182,00

35.242,50

9.911,00

259.014,00

73

70

82

90

97

56

79

62

81

54

76

53

105

109,50

105,00

123,00

135,00

145,50

84,00

118,50

93,00

121,50

81,00

114,00

79,50

157,50

21.882.825,29

21.789.398,12

11.609.601,45

7.439.828,09

4.530.282,30

45.592.083,36

12.718.807,66

27.164.812,57

7.175.771,84

26.397.980,82

8.580.814,82

25.566.991,98

56.993,48

79

78

60

48

36

97

62

86

46

85

51

84

2

188,50

183,00

183,00

183,00

181,50

181,00

180,50

179,00

167,50

166,00

165,00

163,50

159,50

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

Ordem
do
IDAS

Valor
do
IDAS

Ordem
de
Custos

Valor dos
Custos Hospital.
do SUS em
Reais (R$)

APVP
x
1,5

Ordem
do
APVP

Valor dos Anos
Potenciais de
Vida Perdidos
(APVP)

Grupos
de
Causas

Grupos de Donças e Agravos

Continuação - Tabela 2.
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Transtornos discais cervicais e outros transtornos do

disco intervertebral

Outras dorsopatias

Obesidade

Otite média e outros transtornos do ouvido médio

ou apófise mastóidea

Transtornos da densidade e da estrutura ósseas

Bronquiectasia

Doença diverticular do intestino

Dengue, febre amarela e outras febres

por arbovírus

Hemorróidas

89

90

39

55

92

72

79

8

65

170,00

682,50

7.302,50

2.358,50

285,00

3.065,50

2.629,00

1.277,00

85,00

12

16

46

26

14

33

30

20

10

18,00

24,00

69,00

39,00

21,00

49,50

45,00

30,00

15,00

12.616.525,15

10.681.370,05

1.178.373,60

3.864.530,28

5.598.211,00

1.166.702,72

1.304.815,60

2.076.129,34

3.183.314,06

61

55

8

31

38

7

11

23

28

79,00

79.00

77.00

70,00

59,00

56,50

56,00

53,00

43,00

93º

94º

95º

96º

97º

98º

99º

100º

101º

Infecção meningocócica

Artrose

Salpingite, ooforite e outras doenças inflamatórias

órgãos pélvicos femininos

Doenças do crônicas do trato respiratório superior,

amídalas e adenóides

Prolapso genital feminino

Bronquite aguda e bronquiolite aguda

Urolitíase

Transtornos tiroidianos diversos

Demência

Malária

Artrite reumatóide e outras poliartropatias

inflamatórias

Infecções virais do Sistema Nervoso Central

Helmintíases

Arteroesclerose

Micoses

Leishmaniose

Catarata e outros transtornos do cristalino

Anemia nutricional

Transtornos não-inflamatórios do ovário,

trompa de Falópio, ligamento largo

Queimaduras, corrosão, fumo, fogo, chamas

e geladuras

Hanseníase e suas seqüelas

Leptospiroses

Doença de Crohn e colite ulcerativa

Transtornos dos nervos raízes e plexos nervosos

Doenças exantemáticas imunopreviníveis

4

86

100

69

101

68

97

36

40

13

85

11

109

63

12

14

51

33

102

105

3

6

77

48

110

30.571,50

540,00

2.202,00

4.179,50

115,00

4.285,00

1.737,50

6.454,50

692,50

7.096,00

2.884,50

7.661,00

14.430,00

4.150,00

7.422,00

8.271,50

30,00

4.832,00

1.685,00

0

2.595,00

8.535,00

4.663,50

2.852,50

8.666,50

71

15

25

38

11

39

23

42

17

45

32

48

57

37

47

49

9

41

22

5

29

50

40

31

51

106,50

22,50

37,50

57,00

16,50

58,50

34,50

63,00

25,50

67,50

48,00

72,00

85,50

55,50

70,50

73,50

13,50

61,50

33,00

7,50

43,50

75,00

60,00

46,50

76,50

1.354.183,84

33.493.999,11

18.362.177,26

10.203.751,53

36.491.619,40

8.248.611,36

12.729.356,75

4.367.206,68

17.253.472,64

3.627.494,60

7.798.881,36

2.061.155,00

1.090.900,23

4.231.122,52

1.926.122,85

1.591.966,14

18.158.382,21

2.592.920,16

9.234.100,26

20.825.583,45

6.054.414,52

1.272.059,24

1.964.745,99

4.107.541,66

417.314,43

12

91

74

54

92

50

64

35

72

30

49

02

5

34

18

15

73

25

52

77

41

9

20

33

3

118,50

113,50

111,50

111,00

108,50

108,50

98,50

98,00

97,50

97,50

97,00

94,00

90,50

89,50

88,50

88,50

86,50

86,50

85,00

84,50

84,50

84,00

80,00

79,50

79,50

68º

69º

70º

71º

72º

73º

74º

75º

76º

77º

78º

79º

80º

81º

82º

83º

84º

85º

86º

87º

88º

89º

90º

91º

92º

Faringo-laringo-amidalites-traqueítes-outras e

influenza agudos

66 6.470,00 43 64,50 10.690.234,98 56 120,50 67º

Ordem
do
IDAS

Valor
do
IDAS

Ordem
de
Custos

Valor dos
Custos Hospital.
do SUS em
Reais (R$)

APVP
x
1,5

Ordem
do
APVP

Valor dos Anos
Potenciais de
Vida Perdidos
(APVP)

Grupos
de
Causas

Grupos de Donças e Agravos

Continuação - Tabela 2.



-  99  -

Trantornos de outras glândulas endocrinas

Sífilis congênita, precoce, infecção gonocócica,

clamídias, e outras DST

Transtornos neuróticos e relacionados com

estresse, ou somatoformes

Deformidades adquiridas das articulações

Conjuntivite, ceratite e outros transtornos da

conjuntiva esclerótica e córnea

Hidrocele e espermatocele

Prepúcio redundante fimose e parafimose

Glaucoma

Estrabismo

Descolamentos e defeitos da retina

111

7

44

87

50

98

99

53

54

52

2.474,00

806,50

174,50

5,00

5,00

15,00

0

0

0

0

27

18

13

7

6

8

4

3

2

1

40,50

27,00

19,50

10,50

9,00

12,00

6,00

4,50

3,00

1,50

0

1.485.904,53

2.024.763,87

2.895.092,71

2.223.568,64

1.752.320,33

1.954.815,28

1.702.981,22

1.391.272,01

1.113.734,69

1

14

21

26

24

17

19

16

13

6

41,50

41,00

40,50

36,50

33,00

29,00

25,00

20,50

16,00

7,50

102º

103º

104º

105º

106º

107º

108º

109º

110º

111º

Ordem
do
IDAS

Valor
do
IDAS

Ordem
de
Custos

Valor dos
Custos Hospital.
do SUS em
Reais (R$)

APVP
x
1,5

Ordem
do
APVP

Valor dos Anos
Potenciais de
Vida Perdidos
(APVP)

Grupos
de
Causas

Grupos de Donças e Agravos

Continuação - Tabela 2.
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