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1 NTRODUCÁO 
As doencas respiratórias agu- 

das sao um sério problema de saúde no 
Rio Grande do Sul, Brasil, não só por 
serem urna das principais causas de óbi- 
tos no estado (1) como, também, por 
atingirem, de forma particularmente 
grave, um segmento prioritario da popu- 
lasao, sob o ponto de vista da saúde 
pública, que é o da crianca com menos 
de cinco anos de idade. Esse fato se torna 
mais preocupante quando se considera 
que várias outras causas de mortalidade 
infantil vêm decrescendo no Rio Grande 
do Su1 (1). 

Importa, portanto, conhecer 
os aspectos epidemiológicos das doencas 
respiratórias agudas e testar a exeqüibili- 
dade de um esquema de atendimento 

k 
padronizado simples, racional e eficaz 

2 que possa ser utilizado em unidades 
. 

s 
de atendimento primario. Metodologia 

2 
deste tipo já foi, aliás, testada no estado, 

Y em escala menor (2). Com essa finali- 

8 dade, o Departamento de Saúde Pública 
8 da Secretaria da Saúde e do Meio Am- 
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biente do Rio Grande do Su1 elaborou, 
em 1983, um projeto piloto para 0 aten- 
dimento da demanda espontânea às uni- 
dades sanitárias da Secretaria da Saúde, 
causadas por doengas respiratórias agu- 
das, visando detectar e controlar essas in- 
fec@es em menores de cinco anos, utili- 
zar os dados de morbidade assim obtidos 
para eventuais corresoes de futuros pro- 
gramas e avaliar a operacionalidade de 
um esquema alternativo ao proposto 
pelo Ministerio da Saúde que melhor se 
adaptasse à realidade da assistência mé- 
dica no Rio Grande do Sul. 

A presente proposta leva em 
considerayáo a situa@o geral da saúde no 
estado, cuja perfil aproxima-se, sob 
muitos aspectos, ao de regiões desen- 
volvidas. Da popula@o de 7 773 000 ha- 
bitantes, 68 % vive em área urbana. Dos 
224 municípios, 231 possuem hospital e 
nao há municipalidade sem médico; a 
rede da Secretaria da Saúde e do Meio 
Ambiente, órgão da saúde pública do 
estado, conta com 792 unidades sanitá- 
rias. A cobertura vacinal é de 7 8,1% para 
a vacina tríplice (três doses), 80,3 % para a 



vacina contra 0 sarampo - para criansas 
com menos de quatro anos - e de 
98,G % de BCG, para escolares. 0 percen- 
tual de partos hospitalares é de 94,5 % 
sendo que 91% dos recém-nascidos têm 
peso superior a 2 500 g. Segundo dados 
do Serviso de Estatística da Secretaria da 
Saúde e do Meio Ambiente, correspon- 
dentes a 1983, a mortalidade infantil é 
de 29,13 por 1 000 nascidos vivos (a mais 
baixa taxa no Brasil) sendo que destes, os 
óbitos por doenfas respiratórias agudas 
(segunda causa de morte) representam 
cerca de 13 % . A taxa de óbito por pneu- 
monia em menores de um ano caiu de 
839,8 por 100 000 em 1970 para 461,s 
por 100 000 em 1983, em conseqüência 
de urna melhoria geral das condicões de 
saúde. No entanto, mediante a@es es- 
pecíficas, essa taxa poderá, provavelmen- 
te, ser reduzida ainda mais, pelo que se 
elaborou um programa e os resultados do 
respectivo projeto piloto agora se avaliam 
(1986). 

M ATERIAIS 
E M.É’I’ODOS 

Selecionaram-se sete unidades 
sanitarias da região metropolitana de 
Porto Alegre, representando o padrão 
médio da rede de saúde do Estado, no 
que se refere a tarnanho e capacidade de 
atendimento, qualidade de desempe- 
nho, localiza@o e características da po- 
pula@0 atendida. 

Quando urna crianca de 
menos de cinco anos, trazida a urna des- 
sas unidades, era identificada como so- 
frendo de doenfa respiratória aguda, 
i.e., apresentanto problemas respirató- 
rios há menos de 15 dias, urna auxiliar 
previamente treinada procedia à pri- 
meira avalia@o. Havendo taquipnéia ou 
outra disfun@o respiratória, cianose ou 
febre, o caso era classificado como urgen- 

te e a criaga encaminhada, em regime 
prioritario, para atendimento pelo médi- 
co. Náo sendo esse o caso, permanecia na 
rotina de atendimento do posto. Após a 
consulta pelo médico (geralmente pedia- 
tra ou clínico geral), a crian<a ou seguia 
para seu domicílio, ou era hospitalizada 
ou permanecia em urna sala de obser- 
vasáo onde lhe et-am prestados cuidados 
de enfermagem . 

Na ficha de registro (padroni- 
zada para os casos de doencas respirató- 
rias agudas) eran-r anotados: peso, idade, 
diagnóstico clínico e tipo de encaminha- 
mento dado (domicilio, hospital ou sala 
de observa@o). Preferiu-se adotar a clas- 
sificac;áo anatômica das doengas e náo a 
adotada pelo Ministério da Saúde (classi- 
fica@o prognóstica) (31 por este projeto 
basear-se fundamentalmente no atendi- 
mento por médico (profissional presente 
diariamente em todas as unidades sani- 
tarias) pois a divisáo dos casos em leves, 
moderados ou graves é mais útil quando 
o programa é centrado no pessoal auxi- 
liar. Além disso, incluiu-se a asma brôn- 
quita no estudo em fun@o de sua 
elevada prevalência no estado do Rio 
Grande do Sul, pelo que se passou a usar 
o termo doenga respiratória aguda e náo 2 
mais infeqáo respiratória aguda (4). 2 

Os critérios diagnósticos e te- ‘2 
rapêuticos utilizados (unicamente clíni- 
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sentando arnpla varia@0 sazonal, e re- 
presentando urna porcentagem média 
mensal de 17,15 % do atendimento total 
(tabela 1). Dos 16 389 selecionaram-se, 
por amostragem sistemática, 4 842 casos 
para urna análise do perfil nosológico das 
doegas que compõem o complexo das 
infegões respiratórias agudas (tabela 2). 
Depois, examinaram-se os casos para os 
quais dispunha-se de informaSoes sobre a 
faixa etária e o tipo de encaminhamento 
dado para o tratan-rento, observando-se 
que 98,5 % dos casos foram considerados 
em condi@es de retornar ao domicílio 
após a primeira consulta e que somente 
0,8% necessitaram de hospitaliza@o (ta- 
bela 3). Mesmo nos casos mais graves, 
como os de pneumonia, a maioria dos 
pacientes (87,4%) pode receber trata- 
mento a nível ambulatorial (tabela 4). 

C OMENTÁRIOS 
0 trabalho desenvolvido per- 

mitiu concluir que a já conhecida in- 
fluência da sazonahdade na mortalidade 
por doenfa respiratória aguda no Rio 
Grande do Su1 (6), reflete-se também, 
como seria de esperar, no signifkativo 
aumento de consultas, durante os meses 
de inverno, ocasionadas por essa enfer- 
midade. Em outras regiões do país, em 
que as variagões climáticas náo sáo táo 
acentuadas, náo se detectou esse 
aumento (7). 

Acredita-se que o percentual 
de consultas por doencas respiratórias 
deva ser ainda maior do que o registrado, 
como observado em outros trabalhos rea- 
lizados no Brasil (7) e no exterior (8). No 
cálculo da demanda geral incluíram-se 
todas as criancas que compareciam 2s 
unidades de saúde e náo somente aque- 
las encaminhadas para atendimento por 
médico, o que talvez explique a porcen- 
tagem relativamente baixa (17,15 % ) de 

TABELA 1. Consultas em unidades sanitárias - ge& e por doenw 
respiratória aguda para menores de cinco anos, Mo Grande do Sul, 
1983-1984 

% de consultas 
Tota de Consultas por ow? em 

Mês consultas por 0W relapo ao total 

Julho 7 357 2 252 30,6 
Agosto 8648 2 080 24,3 
Setembro 8 304 1 931 23,2 
Outubro 8 090 1 131 13,9 
Novembro 8 638 1343 15,5 
Dezembro 7 610 1 225 16,l 
Janeiro 9 758 1 023 IO,5 
Fevereiro 7 354 600 82 
Marco 8 439 926 10,9 
Abril 7 708 945 12,3 
Maio 7 277 1 333 18,3 
Junho 6 461 1 598 24,7 

Total 95 544 16 389 17,15 

Fonte: Semtada da Satide e do Meio Ambiente do Ro Grande do Sul. 
a DRA = Ccen@s respirathias agudas. 



TAGELA 2. Freqüência de deengs respiratótias agudas 
nos diagnósticos clínicos nas unidades sanitárias, Rio 
Grande do Sul, 1983-1984 

Freqüência 

Diagnóstico clínico No. % 

Resfriado comum 2 424 50,l 
Amigdaliie 676 14.0 
Laringotraqueobronquite 451 9,3 
Dtiie médiaaguda 420 8.7 
Pneumonia 393 8,l 
Asma brônquica 349 7,2 
Bronquiolite 51 1,l 
Sinusite 36 0.7 
Não registrado 42 0,9 

Total 4 842 100,o 

Fonte: Secretana da Saúde e do Meio Amblente do RIO Grande do Sul. 

consultas ocasionadas por infec@o do 
aparelho respiratório. 

Pode-se estabelecer um perfil 
diagnóstico das enfermidades que com- 
põem o complexo das doegas respirató- 
rias agudas, a partir da procura aos ser- 
visos ambulatoriais, concluíndo-se que 
em somente cerca de 16 % dos casos (cor- 
respondentes aos casos de pneumonia, 
asma brônquica e bronquiolite) poderia 
haver potencial necessidade de interna- 
mento hospitalar, necessidade esta ob- 
viamente relacionada com a idade. 

A compara@o destes dados 
com os de um set-viso hospitalar local (9) 
mostra que neste último predominavam 
os problemas das vias respiratórias baixas 
contrariamente aos encontrados nos pa- 
cientes deste estudo, portadores de pro- 
blemas das vias respiratórias altas, em 
geral menos graves. 

0 projeto também permitiu 
demonstrar ser possível manejar a 
maioria das situa@es a nível de ambula- 
tório, mesmo considerando as situacóes 
potencialmente mais graves, como as 
pneumonias (este dado deve ser interpre- 
tado com cautela pela tendencia natural 
que as pessoas têm de procurar os ambu- 
latórios de hospitais nos casos mais graves 
(I), o que poderia ter agido como fator 
de selegáo para a clientela objeto deste 
estudo). 0 projeto demonsuou a exeqüi- 
bilidade e a conveniência de um progra- 
ma de controle das doensas respiratórias 
agudas que aplique um método simples 
e racional, que se baseie no conbecimen- 
to de dados epidemiológicos e que seja 
adequado 2s condi@es locais de assistência. 

TAGELA 3. Tipo de encaminhamento dado aos casos de doentys respiratórias agudas nas unidades saniWasa, 
KO Grande do Sul, 1993-1994 

Grupo etário 

No G-n sala de 
domicilio obseruacão 

No. % No. % 

No 
hospital Total 

No. % No. % 

c lano 1 204 97,8 14 
1 a4 anos 1 778 98.9 8 

Total 2 982 98,5 22 

Fonte: Secretaria da Wde e do Meio Ambiente do RIO Grande do Sul. 
a Casos da amostra que ~ncluiam informa@s sobre idade. 

131 13 131 1 231 40,7 
0.4 II 0.6 1 797 59,3 

0,7 24 0,8 3 028 100,o 



TABELA 4. Tipo de encaminhamento para pacientes com 
diagnóstico clínico de pneumonia na primeira consulta, 
Mo Grande do Sul, 1983-1984 RE FERkNCIAS 

Forma de tratamento No. % 

No domicilio 
Em observa@0 
No hospital 
Ignorado 

Total 

222 87,4 
35 

1; 6’7 
6 2:4 

254 100,o 

RI SUMO 
As doencas respiratórias agu- 

das sáo responsáveis por um grande nú- 
mero de óbitos infantis no estado do Rio 
Grwde do Su1 o que levou a Secretaria 
da Saúde e do Meio Ambiente a elaborar 
um projeto piloto com dois objetivos: 
detectar os casos em menores de cinco 
anos e avaliar a exeqüibilidade de um 
programa simplificado, alternativo ao su- 
gerido pelos órgáos federais de saúde. 
Pode-se quantificar a demanda por doen- 
sas respiratórias agudas e suas variaSGes 
sazonais (8,2 % no veráo e 30,6% no in- 
verno). As conclusóes do estudo sáo de 
que urna grande maioria dos casos pode 
ser tratada em ambulatório (98,s % ) e 
que é possível p6r em prática um pro- 
grama de controle dessas doencas baseado 
no conhecimento de dados epidemioló- 
gicos, que seja adequado 2s condigóes lo- 
cais de assistência e que aplique métodos 
simples e racionais. 0 
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S UMMARY 

ACUTE RESPIRATORY 
ILLNESSES IN RI0 GRANDE 
DO SUL, BRAZIL 

In response to the many infant 
deaths from acute respiratory illnesses in Rio 
Grande do Sul, this state’s Secretariat for 
Health and the Environment developed a pi- 
lot project with a twofold goal: to detect cases 
in children under five and to assess the feasi- 
bility of a program more streamlined than 

Anuario de estadísticas 
sanitarias mundiales, 1986 

the one proposed by the federal health agen- 
cies. Acute respiratory illnesses can be mea- 
sured according to their demand on the 
health system and according to their seasonal 
change (8.2 percent in summer and 30.6 per- 
cent in winter). The study concluded that 
most cases (98.5 percent) could be treated on 
an outpatient basis, and that it is possible to 
implement a disease-control program. This 
program , based on epidemiologic principles 
and using simple techniques, should be de- 
signed to fit local health-service conditions. 

Actualmente está circulando el volumen corres- 
pondiente a 1986 de esta importante publica- 
ción de la OMS. Por medio de mapas, diagra- 
mas, cuadros y articulos breves, el libro 
presenta gran abundancia de información esta- 
dística uöl para valorar las tendencias de la salud 
en el mundo. Cubre una amplia gama de temas 
y va desde los datos demográficos de más de 
200 países y territorios hasta las tasas de morta- 
lidad específicas por grupos de edad y por 
sexos, agrupadas según causas y paises. Cada 
volumen incluye datos estadísticos pormenori- 
zados de temas de actualidad por su importan- 
cia para el logro de la meta de salud para todos 
en el año 2000. En esta ocasión se abordan la 
supervivencia infantil, la atención de salud local, 
el hábito de fumar, la ceguera, la salud mental y 
la salud oral. Al igual que los volúmenes de afíos 
anteriores, el de 1986 es una fuente de consulta 
rica y actualizada que resultará de gran ayuda 
principalmente a los administradores y planifica- 
dores en el campo de la salud # desde luego, a 
los epidemiólogos interesados en valorar las ten- 
dencias de la salud y en seguir de cerca los ade- 
lantos de las estrategias para su mejoramiento. 
La obra tiene un precio de FS 90,OO y puede 
adquirirse en las agencias de venta de publica- 
ciones de la OMS en cada país, o bien solicitarse 
a esta dirección: Organización Mundial de la 
Salud, Servicio de Distribución y Ventas, 
1211 Ginebra 27, Suiza. 
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