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DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Entre o final de 2016 e os primeiros meses de 2017, houve um grande surto de febre amarela nos estados do
Sudeste do Brasil, registrado em regiões antes asseguradas como livres do contágio e, por essa razão, fora da
área de vigilância epidemiológica;
Minas Gerais foi o estado mais afetado e contou com
um expressivo número de doses de vacina, porém municípios do noroeste continuaram com número de doses
aplicadas insuficiente, abaixo dos 80% da população;
A dinâmica de pagamentos da verba do Ministério da
Saúde em vigilância epidemiológica sugere que houve
atrasos no início de 2017. Em janeiro, mês crucial para
controle da doença, o gasto foi de R$ 3 milhões, contra
R$ 74 milhões em 2016;
Minas Gerais foi o estado que mais empenhou recursos
na rubrica vigilância epidemiológica para o ano de 2015.
Entretanto, no que se refere aos repasses aos municípios, complementares à verba federal, apenas R$ 11,7
milhões foram pagos, ou seja, uma média de R$ 13.678
por cidade;
Municípios do noroeste mineiro tiveram um baixo desempenho na alocação de recursos, mesmo na comparação com cidades de perfil socioeconômico semelhante.
Senador José Porfírio (PA), com 11 mil habitantes e IDHM
de 0,514, teve gasto com vigilância epidemiológica per
capita de R$ 48; já Itambacuri (MG), com 26 mil habitantes e IDHM de 0,634, aportou R$ 22,8 per capita;
Nenhum dos municípios do noroeste mineiro contavam
com infectologistas no seu quadro médico-hospitalar,
questão fundamental para a celeridade dos diagnósticos
e tratamentos dos doentes internados.
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2
INTRODUÇÃO
A febre amarela silvestre é uma doença que atinge primatas não humanos1 e tem como vetor os
mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabetheso
e o Aedes ægypti. A doença já foi um dos principais problemas de Saúde Pública do Brasil, ficando
marcada em razão de uma revolta contra a sua vacinação, no início da República. No entanto, graças
ao combate efetivo do Aedes ægypti, sua transmissão urbana deixou de existir no país em 1942.
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[1]
Em sua versão silvestre
o ser humano é um
hospedeiro acidental da
doença
[2]
Compreendendo as
zonas de floresta das
Regiões Amazônica e
Centro-Oeste

Atualmente, a doença se restringe a zonas rurais e, portanto,
é denominada como febre amarela silvestre. No país, grande
parte do território rural é considerado área endêmica, onde o
vírus da doença circula entre os hospedeiros naturais, e sua
transmissão ocorre quando as pessoas frequentam estas zonas (WALDMAN, SATO, FORTALEZA, 2015).
Dada a natureza da doença, a incidência de insetos vetores em território brasileiro, e o fato de que o Brasil possui
a maior área endêmica de febre amarela silvestre do mundo2, uma possível epidemia de febre amarela consistiria em
um desafio para os gestores de saúde (WALDMAN, SATO E
FORTALEZA, 2015 ; ROSETTO, ANGERAMI e LUNA, 2017).
A fim de entender as ações dos estados e municípios para
evitar a propagação da doença, a FGV/DAPP apresenta
este estudo de sistematização de informações sobre a
incidência de febre amarela no Brasil e seus mecanismos
de controle em território nacional. Para tanto, na primeira seção é apresentado um histórico e caracterização da
doença. Em seguida, são realizadas análises de dados geolocalizados quanto à incidência e estratégia de bloqueio
e vacinação nas áreas de risco, em especial em Minas Gerais. A análise de atuação dos municípios é acompanhada
de dados orçamentários, que caracterizam a capacidade
de atuação dos gestores em saúde para a prevenção deste
tipo de doença. Ao final, são apresentadas as conclusões
e recomendações de atuação de políticas públicas para o
controle da febre amarela silvestre em território nacional.
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3

CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO
DA FEBRE AMARELA NO BRASIL
O processo de identificação e tentativa de extinção da febre amarela
no Brasil foi movido num percurso de longa duração.

“Hoje, basta abrir uma enciclopédia médica, um livro de medicina tropical ou mesmo percorrer uma
obra não especializada para saber que a Febre
Amarela é uma doença viral induzida por um vírus
bem definido e transmitida ao homem pela picada
de um mosquito (LOWY, 2006, p. 22)”.
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O excerto acima revela que a definição científica dessa doença está intimamente relacionada com a identificação de seu agente. No
Brasil, foi a partir de 1930, que a detecção do
vírus passou a ser mais sofisticada, deixando para trás o diagnóstico feito por meio
da identificação clínica dos sintomas dos
pacientes e passando para os testes laboratoriais realizados com amostras de sangue que permitiram identificar a presença
do vírus (LOWY, 2006).

da Saúde (OMS) tem verificado um aumento
do número de casos registrados na África e
na América Latina principalmente, fazendo
com que a doença tenha sido classificada
como re-emergente (SOUZA, 2010).
No caso brasileiro, essa reemergência
ficou mais evidente em 2008 e 2009
com um surto que acometeu os estados
de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas
Gerais e Goiás, em áreas sem notícias de
transmissão há mais de 50 anos. Nos primeiros meses de 2017, houve um surto
epidêmico ainda maior, registrado em regiões antes asseguradas como livres do
contágio e, por essa razão, fora da área
de vigilância epidemiológica.

As campanhas contra a febre amarela
no Brasil tiveram início no século XX, começando com as primeiras investidas de
Oswaldo Cruz em promover a vacinação da
população, mesmo com uma esmagadora
resistência desta. Ao longo desse tempo,
diversas estratégias foram adotadas pelo
poder público em conjunto com agências
e fundações internacionais, como a Fundação Rockefeller, a fim de atingir a erradicação da doença por meio da tentativa de
exterminação dos vetores do vírus e da ampliação da cobertura vacinal.

Esses casos evidenciam que a letalidade por
febre amarela tem crescido no Brasil, e mesmo a vigilância epidemiológica tem recebido
investimento insuficiente em áreas do país
que tiveram casos de óbitos pela doença, tais
como alguns municípios de Minas Gerais. Há
de se levar em conta que essa enfermidade
foi caracterizada pela organização não governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF)
e pela OMS como uma das 17 doenças negligenciadas globalmente.

Mesmo com todo esse empenho, a febre
amarela não foi eliminada. Ao contrário, desde a década de 1980, a Organização Mundial

“DOENÇAS NEGLIGENCIADAS OU DOENÇAS TROPICAIS ENDÊMICAS SÃO AQUELAS QUE TÊM IMPACTO
NEGATIVO SIGNIFICATIVO NA VIDA DAS POPULAÇÕES MAIS POBRES E PERMANECEM CRITICAMENTE
NEGLIGENCIADAS PELA AGENDA DE SAÚDE PÚBLICA
GLOBAL (VASCONCELOS ET AL, 2016, P.118)”.

11

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

Em que pese a questão do conceito “doenças negligenciadas” ser controverso, o fato é
que essa tipologia tem sido utilizada para designar patologias causadas por vírus, bactérias, entre outros agentes parasitários, que causam endemias e epidemias, sobretudo em
países da América, África e Ásia, afetando mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo (SOUZA, 2010). O mapa a seguir mostra o número de doenças tropicais negligenciadas que são
endêmicas nos países destacados. Quanto mais escura a cor, maior o número de doenças
negligenciadas que são endêmicas no território nacional.

Mapa de incidência de doenças negligenciadas no mundo

> 5 NTDs Present
4 NTDs Present
3 NTDs Present
2 NTDs Present
1 NTD Present

Fonte: Medscape. Arch Dis Child. BMJ Publishing Group Ltd e Royal of Paedriatics and Child Health. 2013
Elaboração: FGV/DAPP

A febre amarela faz parte do grupo de doenças negligenciadas com mais relevância no Brasil3, atingindo um grande número de pessoas em diversas regiões do
país. O combate a essas enfermidades sempre foi complexo já que requer uma
aplicação orçamentária com foco na melhoria das condições de vida da população, investimento em produção de vacinas para o aumento da cobertura vacinal e
constante vigilância epidemiológica.
É a partir desse contexto que a FGV/DAPP busca delimitar com clareza “zonas
de sombra” que se instalaram nas tomadas de decisão dos atores políticos.
Em outras palavras, trata-se de um descompasso entre a concepção de políticas públicas para o combate da enfermidade por meio da observação da
localização dos casos, cobertura vacinal e as verbas destinadas à vigilância
epidemiológica. Como se pode observar, os mapas de controle de vigilância
divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, desde 2001, a área recomendada para vacinação permanente contra a febre amarela e a chamada
área de transição cresceram ao longo do tempo chegando, em 2017, a atingir
uma zona bastante abrangente do território brasileiro.
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[3]
Juntamente com Doença de
Chagas, Leishmaniose, Malária, Filariose, Tuberculose,
Hanseníase, Dengue, Raiva,
Hantavírus, Hepatite Viral e
Gastroenterite Viral. Além
disso, ainda estão no grupo
de doenças negligenciadas
que devem ter atenção no
Brasil a Clamidiose e Riquetiose, Rotavírus, Norovírus,
Sapovírus e Astrovírus humanos, Paracocidiodimicose
e outras micoses profundas
e toxinas (envenenamento
por animais peçonhentos).
In: SOUZA, Wanderley.
Doenças Negligenciadas.
RJ: Academia Brasileira de
Ciências, 2010. pp.: 3
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Áreas de vigilância epidemiológica
Indicação de vacinação em vermelho, área de transição em amarelo e fora da área de vigilância em azul

Recomendação de vacina
Permanente 2017
Transição 2001
Permante 2001

Recomendação de vacina
Não
Sim
Temporário

Fonte: Ministério da Saúde - Portal da Saúde
Elaboração: FGV/DAPP

Por essa razão, observamos as consequências causadas pela ampliação
das fronteiras de transição epidemiológica, já que a expansão desta área
afetou, principalmente, municípios da região Sudeste que tiveram, em média, 89% dos casos notificados de febre amarela no Brasil, desde dezembro de 2016 até maio de 20174.
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[4]
Informe – nº 43/2017.
COES - Febre Amarela
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3.1

TIPOS DE VACINAÇÃO CONTRA
FEBRE AMARELA NO BRASIL

O Estado se articula de duas formas para lidar com a febre amarela: a vacinação contínua e o bloqueio vacinal. Ambas são ações de imunização, no entanto, a primeira faz
parte de uma agenda de rotina enquanto que a vacinação de bloqueio consiste em uma
resposta a situações identificadas como de maior risco à população, e tem como função bloquear os surtos de epidemias nas regiões de expansão e circulação viral. Ou
seja, a vacinação de bloqueio é uma resposta a uma situação de risco e a vacinação
contínua é uma ação de prevenção.
Nota-se ainda que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) nem sempre é homogêneo
no que diz respeito à sua cobertura vacínica, mesmo em casos de bloqueio.

Apesar de o Programa Nacional de Imunizações
ser uma política pública de caráter universal, e
oferecido a todas as crianças brasileiras pelos
serviços existentes em todas as áreas geográficas do país e em número aparentemente suficiente para a maioria dos municípios, independentemente do poder aquisitivo das famílias,
observam-se diferentes coberturas vacinais entre os estados e entre os municípios; e dentro de
cada município, entre as diferentes classes da
população (BARROS et al, 2015, p.702).
Série histórica de vacinação no Brasil
200.000

190.471

180.000
160.000
140.000
120.000
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89.216

80.000
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16.175
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2012 2013
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Fontes: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS). Acessado em 23.05.2017. Elaboração: FGV/DAPP
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A ação de vacinação de bloqueio, como foi descrita, é realizada para a inibição do avanço da epidemia, sendo esperado que as instituições de saúde
pública dos estados e municípios atuem em áreas diferentes das de vacinação contínua, ou seja, atuem em regiões com focos epidêmicos e notificações de óbitos. Entretanto, de acordo com o Sistema Único de Saúde
(SIH), isto não ocorreu de maneira igualitária nos 27 municípios mineiros
que registraram mortes por febre amarela.
O mapa a seguir mostra os municípios que tiveram ampla aplicação de doses de vacina de bloqueio entre janeiro e maio 2017, com taxas entre 771
e 964 doses aplicadas por 1 mil habitantes. Quando analisamos o mapa do
Brasil, nota-se que a região Sudeste foi a que mais contou com vacinação
de bloqueio, pois foi nessa área que novos casos de febre amarela ocorreram, agravando o número de internações e de óbitos.
Ao se comparar o mapa de doses de vacinação de rotina aplicadas com as
de bloqueio, observa-se que os municípios que tiveram urgência na vacinação
não são os mesmos que registraram óbitos e/ou internações, com exceção de
Santa Rita do Itueto que, por ter 59% da sua população vivendo em área rural,
seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e promoveu uma ação de bloqueio imunizando parte da população diretamente nas suas casas5.

Vacinação de bloqueio por 1mil habitantes (janeiro a maio de 2017)

Fonte: DataSUS6 e DataSUS7. Elaboração: FGV/DAPP
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[5]
Secretaria do Estado
de Saúde de Minas
Gerais. Subsecretaria
de Vigilância e Proteção
à Saúde. Nota Técnica.
Intensificação e Notificação de Vacinação
de Febre Amarela.
24/01/2017. p.: 6
[6]
http://sipni.datasus.
gov.br/si-pni-web/
faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasMensal.jsf, acessado
em: 24/05/2017
[7]
http://sipni.datasus.
gov.br/si-pni-web/
faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasMensal.jsf, acessado
em: 24/05/2017.
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Vacinação de bloqueio em Minas Gerais por 1 mil habitantes (janeiro a maio de 2017)

0.0100-192.9440
192.9440-385.8780
385.8780-578.8120
578.8120-771.7460
Fonte: DataSUS8 . Elaboração: FGV/DAPP

771.7460-964.6800

O estado de Minas Gerais aplicou pouco mais de 4 milhões de doses, alcançando uma cobertura vacinal de 21% de sua população durante ações de bloqueio. No entanto, os municípios mineiros que tiveram mortes por febre amarela continuaram com baixo número de doses aplicadas, mesmo quando se
observa as doses aplicadas durante a vacinação de bloqueio.
Um outro fator que poderia ter contribuído para o grande número de casos e mortes registradas é o orçamento que esses municípios destinam à
saúde pública, em especial à Vigilância Epidemiológica. Cabe apontar que:

“Entende-se por Vigilância Epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos”.9
Nesse sentido, não é justificativa, como veremos nos capítulos seguintes, o
tamanho da população ou o índice de desenvolvimento das cidades mineiras, pois quando comparamos com municípios de outros estados pertencentes à faixa de vigilância permanente e com índices de desenvolvimento
inferiores e tamanho populacional semelhante ou menor, percebe-se que
grande parte dedicou mais verbas para a saúde e para a rubrica de Vigilância Epidemiológica do que cidades do noroeste mineiro10.
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[8]
http://sipni.datasus.
gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasMensal.jsf, acessado
em: 24/05/2017
[9]
Lei Orgânica da Saúde
Artigo 6º, Parágrafo
2º (BRASIL, 1990)
[10]
Utilizamos dados
referentes ao ano
de 2015, que foi o
último com orçamento
detalhado no âmbito
municipal até o
presente momento
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4
O SURTO NOS ANOS DE 2016/2017

As cidades do Sudeste brasileiro notificaram um total
de 404 óbitos, o que desencadeou um significativo
aumento das campanhas de vacinação por parte do
poder público nessa região. Nos dois primeiros meses de 2017, algumas cidades do Espírito Santo, do
norte e do noroeste do Rio de Janeiro, de São Paulo e
de Minas Gerais contaram com um grande incremento no número de doses de vacina aplicadas.
17
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Entretanto, as ações implementadas pelos entes federativos não conseguiram obter a escala
necessária de cobertura vacinal entre os municípios brasileiros localizados nas áreas de vigilância
permanente, o que ocasionou um grande número
de internações. Essa diferenciação da cobertura
vacinal está relacionada à criação do Programa
Nacional de Imunizações (PNI), em 1973, que tem
como objetivo fazer com que:

“(...) AS OPERAÇÕES DE BLOQUEIO E AS
ATIVIDADES EXTRAMUROS SÃO OPERACIONALIZADAS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM APOIO DOS NÍVEIS
DISTRITAL, REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL, SENDO FUNDAMENTAL O FORTALECIMENTO DA ESFERA MUNICIPAL11”.

A partir da descentralização das atividades de vacinação, o percurso das vacinas no Brasil, sobretudo da febre amarela, é mostrado no esquema a seguir:

18

[11]
Ministério da Saúde.
Programa Nacional de
Imunizações, 30 anos.
Brasília, 2003
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Rota das vacinas contra a febre amarela no SUS

1

2

4

3

5

6

8

7

Fonte: Ministério da Saúde. Elaboração: FGV/DAPP
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É importante ressaltar que a vacinação permanente — chamada também
vacinação de rotina — ocorre em 19 estados da federação: Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins (Norte); Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste); Bahia, Maranhão,
Piauí (Nordeste); Minas Gerais, São Paulo (Sudeste); Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina (Sul). Além destes estados, atualmente, existem
áreas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo que estão sob recomendação
temporária de vacinação para sua população12. Para que se consiga evitar
o número de casos de febre amarela, é necessária uma ampla cobertura
vacinal nas regiões afetadas.
Em relação ao número de vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde em
2017, Minas Gerais ficou em primeiro lugar no ranking dos estados que receberam maior número de doses, seguido por Rio de Janeiro, São Paulo,
Espírito Santo e Bahia, todos com municípios que tiveram casos suspeitos
ou confirmados13. Porém, a população dos municípios do noroeste mineiro
não foi contemplada em sua totalidade, ou seja, em todo público-alvo programado pela vacinação, já que a aplicação das doses se concentrou em
Belo Horizonte, Região Metropolitana e grandes cidades como Uberlândia,
Uberaba e Juiz de Fora14.

[12]
Disponível em: http://
portalsaude.saude.gov.br/
index.php/o-ministerio/
principal/leia-mais-o-ministerio/427-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/
febre-amarela/l1-febre-amarela/10771-vacinacao-febre-amarela, acesso
em 22/05/2015)
[13]
Ministério da Saúde:
Secretaria de Vigilância
em Saúde, Informe nº
43/2017
[14]
Ministério da Saúde:
Sistema de Informação
do Programa Nacional de
Imunizações, PIN. Disponível em: http://pni.datasus.
gov.br/

Doses fornecidas no ano de 2017
Em milhões, por unidade de federação
Minas Gerais
0,75

São Paulo
5,7

Rio de Janeiro
6,3

Bahia
2,2

Fontes: Programa Nacional de Imunizações; Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde
Elaboração: FGV/DAPP
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Espírito Santo
3,6
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4.1

MINAS GERAIS EM ESTADO DE
ATENÇÃO

Minas Gerais foi o estado mais afetado na transmissão da febre amarela. Pode-se afirmar que as ações empreendidas pelo estado e pelos municípios não conseguiram frear
o número de casos registrados e, principalmente, o número de óbitos, como fica evidenciado no gráfico a seguir.

Municípios que apresentam óbitos por febre amarela em 2017
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

SP Itaquaquecetuba
DF Brasília
SP São Paulo

MG Padre Paraíso
ES Pancas
ES Ibatiba
ES Iúna
ES Domingos Martins
SP Itaquaquecetuba
ES Domingos Martins

MG Santa Rita do Itueto
MG Setubinha
MG Itambacuri
MG Piedade de Caratinga
MG São José do Mantimento
MG Frei Gaspar
MG Taparuba
MG Novo Cruzeiro
MG Conceição de Ipanema
MG José Raydan
MG São Pedro do Suaçuí
MG Ladainha
MG Ouro Verde de Minas
MG Ipanema
MG Lajinha
MG Santa Rita de Minas
MG Santa Bárbara do Leste
MG Poté
MG Pocrane
MG Muniz Freire
MG Malacacheta
MG Itanhomi
MG Brejetuba
MG Conceição do Castelo
MG Rio Vermelho
MG Teófilo Otoni
MG Caratinga
MG Simonésia
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Fontes: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
Acessado em 23.05.2017. Elaboração: FGV/DAPP

[15]
Organização Mundial da
Saúde. Febre Amarela.
Ver:http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/
fs100/pt/

O mapa a seguir mostra que grande parte da Região Sudeste não contou
com número suficiente de doses de vacinas de rotina, já que para ser considerado alto o número de doses deveria atingir 80% da população, de acordo com a recomendação da OMS15. Minas Gerais contou com um expressivo número de doses de vacina, porém a distribuição não foi homogênea no
território, sendo encontradas áreas sem cobertura ou com baixa aplicação.
A partir da expansão da fronteira de vigilância contra a febre amarela, todos os municípios que se encontram dentro dessa área deveriam ter atenção quanto à vacinação de rotina, não deixando essa atuação apenas para
a vacinação de bloqueio, como foi explicado anteriormente.
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Mapa da vacinação de rotina por 1 mil habitantes (janeiro a maio de 2017)

0.0100 - 192.9440
192.9440 - 385.8780
385.8780 - 578.8120
578.8120 - 771.7460
771.7460 - 964.6800

Fonte: DataSUS16; DataSUS17
Elaboração: FGV/DAPP

Conforme se verifica no mapa, os municípios do noroeste mineiro, mesmo com a constatação dos óbitos decorrentes de febre amarela, continuaram com número insuficiente de doses aplicadas da vacina, abaixo
dos 80% da população, se comparada à vacinação realizada em cidades
sem diagnóstico da doença. Nesse sentido, os municípios de Santa Rita
do Itueto, Itambacuri, Piedade de Caratinga, São José do Mantimento,
Setubinha, entre outros, não apresentaram avanços na expansão do número de doses de vacinas aplicadas rotineiramente ou para bloqueio,
embora tenham sido as cidades com maior número de mortos decorrente de febre amarela.
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[16]
http://sipni.datasus.gov.br/
si-pni-web/faces/relatorio/
consolidado/dosesAplicadasMensal.jsf, acessado
em: 24/05/2017
[17]
http://sipni.datasus.gov.br/
si-pni-web/faces/relatorio/
consolidado/dosesAplicadasMensal.jsf, acessado
em: 24/05/2017

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

[18]
Resolução SES N. 0811 de
30 de Dezembro de 2005;
e, Resolução N. 920 de 02
de Junho de 2006

O estado de Minas Gerais é dividido em 28 superintendências e gerências regionais de saúde que têm como finalidade garantir a gestão do
Sistema Estadual de Saúde nas regiões do estado e fornecer as doses
de vacinas para os seus diversos municípios. As suas funções fixadas
por resolução visam a: implementar as políticas estaduais de saúde em
âmbito regional; assessorar a organização dos serviços de saúde nas
regiões; coordenar, monitorar e avaliar as atividades e ações de saúde
em âmbito regional; executar outras atividades e ações de competência
estadual no âmbito regional; implantar, monitorar e avaliar as ações de
mobilização social na região, entre outras funções18.
Os municípios mineiros que, desde 2003, fazem parte da zona de recomendação permanente e que têm como características comuns o baixo
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o alto número
de registros de óbitos por febre amarela possuem como característica
comum uma baixa cobertura vacinal de rotina. Pode-se afirmar que não
houve um aumento significativo no número de doses de vacinas aplicadas, contra febre amarela, nesses municípios. Teófilo Otoni teve um
aumento a partir do surto epidêmico de 2008 e, por essa razão, pode
ser considerado uma exceção no conjunto da série histórica, embora
não seja uma surpresa por se tratar da maior cidade da região e sede da
Gerência Regional de Saúde da região.
Uma hipótese que se faz necessária ressaltar é a possibilidade de parte da
população de municípios situados próximos à Teófilo Otoni, que fazem parte
ou não da sua Superintendência e Gerência Regional de Saúde, ter se deslocado até este município em busca de vacinação, fazendo com que o número
de doses aplicadas ali fossem maiores que nas demais cidades vizinhas.

Divisão administrativa de Minas Gerais (GRS)
01 Ituiutaba

11 Manhumirim

21 Sete Lagoas

02 Uberlândia

12 Ubá

22 Pirapora

03 Patos de Minas

13 Leopoldina

23 Diamantina

04 Unaí

14 Juiz de Fora

24 Itabira

05 Januária

15 Varginha

25 Ponte Nova

06 Montes Claros

16 Pouso Alegre

26 Barbacena

07 Pedra Azul

17 Alfenas

27 São João Del Rei

08 Teófilo Otoni

18 Passos

28 Belo Horizonte

09 Governador Valadares

19 Uberaba

10 Coronel Fabriciano

20 Divinópolis

05

06

04
22

01

03

02
19

17
16

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Elaboração: FGV/DAPP
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5

FEBRE AMARELA E ORÇAMENTO PÚBLICO
De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, são necessárias ações sistemáticas de vigilância de modo
a erradicar a atuação do vírus da ebre amarela.
Tais ações têm como finalidade detectar precocemente a circulação viral, de preferência
enquanto ainda atinge somente animais silvestres, e desenvolver atividades de imunização
que alcancem plena cobertura de forma homogênea nas regiões afetadas19.
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[19]
Ministério da Saúde.
Manual de Vigilância Epidemiológica de febre amarela.
Brasília: 2004. p.: 5

Como foi citado anteriormente,não houve uma ampla aplicação de doses
de vacina nas áreas sob vigilância. Paralelamente, se observarmos o orçamento de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, pode-se perceber que, por mais que a verba autorizada para 2017 seja significativamente
maior do que no ano passado (R$ 6,97 bilhões contra R$ 6,8 bilhões, a preços de junho de 2017), a dinâmica de pagamentos sugere que houve certo
atraso nos pagamentos no início do ano. Em janeiro, mês crucial para atuação de controle da doença, o gasto com vigilância epidemiológica foi de
apenas R$ 3 milhões, enquanto que em 2016 foi de R$ 74 milhões e 2015,
R$ 181 milhões. Mesmo nos meses de fevereiro e março, o gasto também
foi inferior. O gráfico a seguir mostra a comparação do gasto do primeiro
trimestre de cada ano desde 2011 até 2017, revelando a queda neste ano
em relação aos dois últimos trimestres

Execução orçamentária do Ministério da Saúde em vigilância epidemiológica.
Primeiro trimestre - 2011-2017 (a preços de junho de 2017).
2011

553,00

2012

494,86

2013

550,10
417,29

2014
2015

526,17

2016

530,88
436,24

2017

Fonte: SIGA Brasil e IBGE. Elaboração: FGV/DAPP
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Sabe-se que o repasse orçamentário dedicado à vigilância epidemiológica
é de responsabilidade do governo federal, cabendo aos estados “coordenar
e, em caráter complementar, executar ações e serviços”(SILVA, 2004, p.92).
Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde confere aos municípios a responsabilidade de executar todas as ações nas questões de Vigilância Epidemiológica, cabendo aos estados complementar a partir das necessidades e deficiências locais.
Os dados referentes às verbas relativas à vigilância epidemiológica não
têm granularidade capaz de nos informar sobre os valores empregados no
combate específico à febre amarela, por isso, avaliamos essa verba como
um todo, entendendo que a mesma pode ser aplicada também em outras
doenças de agravo como: leishmaniose, malária, doença de chagas, entre
outras, além da febre amarela.
[20]
Conselho Nacional de
Saúde. Norma Operacional
Básica do Sistema Único
de Saúde.
Fonte: http://conselho.
saude.gov.br/legislacao/
nobsus96.htm

Em 1996, foi criada pelo Ministério da Saúde uma Norma Operacional Básica (NOB- SUS/96)20 na qual se instituiu o financiamento específico para a
área de vigilância epidemiológica com o objetivo de ampliar as operações
de gestão do Sistema Único de Saúde nessa área para além da atuação assistencial (SILVA, 2004). A partir da NOB-SUS/96, ficou instituído um Teto
Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD), composto
por recursos da esfera federal.
Os valores de repasse do TFECD são estabelecidos levando em conta três
estratos em que as 27 unidades da federação foram enquadradas a partir do seu perfil epidemiológico e do custo das operações de prevenção
em doenças em cada uma delas. O primeiro estrato abarca os estados da
Região Norte. O segundo estrato cobre os estados das regiões Nordeste;
Sudeste, com a exceção de São Paulo; e Centro-Oeste, com a exclusão do
Distrito Federal. Já no estrato três localiza-se São Paulo, Distrito Federal e
todas as UFs da Região Sul.

Valores pagos: execução orçamentária do Ministério da Saúde em vigilância epidemiológica
(primeiro trimestre 2011-2017, a preços de junho de 2017)
ESTRATO

PER CAPITA
(R$/HAB/ANO)

ÁREA
(R$/KM²)

1

4,08

3,00

2

2,88

2,04

3

1,80

1,20

INCENTIVO À
DESCENTRALIZAÇÃO (R$/HAB/ANO)

CONTRAPARTIDA SMS+SES
(% DO REPASSE FEDERAL)
20,00

0,48

30,00
40,00

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS
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[21]
Lei Nº 8.880, de 19 de Setembro
de 199
[22]
As metas em questão são: Sistema
de Informação sobre Mortalidades;
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos; Sistema de Informação
de Agravos de Notificação; Vigilância de Doenças Exantemáticas;
Vigilância das Paralisias Flácidas
Agudas; Diagnóstico laboratorial das
Meningites; Ações de Prevenção e
Controle do Tétano Neo-Natal; Ações
de Prevenção e Controle da Raiva
Humana; Cobertura Vacinal em
Menores de 1 ano; Homogeneidade
da Cobertura Vacinal em Menores
de 1 ano; Ações de Controle da
Raiva Animal; Ações de Controle
da Dengue; e, Ações de Controle da
Malária. Sobre este tópico ver: SILVA
JR, Jarbas Barbosa da. Epidemiologia
em Serviço: uma avaliação de
desempenho do Sistema Nacional
de Vigilância em Saúde. Campinas,
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas,
2004. pp.: 135

Para conseguir receber valores totais do governo federal,
em vigilância epidemiológica, os municípios brasileiros precisam cumprir determinados fatores condicionantes indicados na Lei Orgânica da Saúde21 e validados pela Funasa, a
partir do cumprimento de metas pré-determinadas22.
Com base nos repasses de verba de vigilância epidemiológica para as cidades brasileiras, identificou-se, entre
os municípios da região sob a faixa de vigilância permanente e temporária, uma iniquidade em saúde associada ao contexto geográfico. Essas cidades são as que se
encontravam em situações de fragilidade quando se observa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal,
mostrando patamares baixos ou extremamente baixos,
necessitando de maior atenção.
Ao levar em conta o IDHM e o quantitativo populacional dessas cidades não seria prudente avaliar os baixos
recursos alocados em saúde para essa rubrica, porém
quando se observa o universo total dos municípios brasileiros com IDHM baixo ou muito baixo nota-se que as
cidades do noroeste mineiro não estão nem entre os 20
piores índices do Brasil e alocaram pouco recurso em vigilância epidemiológica.
Ao observarmos o valor empenhado pelos estados da
União em vigilância epidemiológica para o ano de 201523,
conforme o relatório do banco de dados Finanças Brasil
(FINBRA), atualizado pela FGV/DAPP a valores de abril de
2017, verificamos que o governo de Minas Gerais foi o que
mais empenhou recursos na rubrica24.
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[23]
“O disposto no art. 51 da Lei
de Responsabilidade Fiscal
determina à União promover,
até o dia 30 de junho de cada
ano, a consolidação das contas das unidades federativas
do exercício anterior, e sua
divulgação, determinando aos
municípios o envio de suas
contas até 30 de abril, e aos
estados e Distrito Federal, o
envio até 30 de maio”. (Fonte:
http://www.tesouro.fazenda.
gov.br/pt_PT/contas-anuais,
acesso maio de 2017)
[24]
Os dados referentes aos
gastos municipais com
Saúde foram obtidos a
partir do Finbra (Finanças
do Brasil), base de dados que
contém informações sobre
despesas e receitas de cada
município brasileiro e que é
disponibilizado anualmente
pela Secretaria do Tesouro
Nacional (http://www.
tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/
contas-anuais). Os gastos
estaduais em vigilância
epidemiológica também
foram obtidos através do
mesmo portal
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Valores empenhados em vigilância epidemiológica em 2015
Atualizados para abril de 2017
Minas Gerais

R$ 135,00
R$ 104,67

São Paulo
R$ 81,72

Paraná
R$ 39,11

Tocantins
Sergipe

R$ 35,04

Bahia

R$ 34,65

Rio de Janeiro

R$ 30,21

Ceará

R$ 29,80

Pernambuco

R$ 25,99
R$ 22,45

Pará

R$ 17,84

Amazonas

R$ 14,89

Goiás
Mato Grosso do Sul

R$ 14,54

Espírito Santo

R$ 12,67

Rio Grande do Sul

R$ 12,47

Paraíba

R$ 8,82

Acre

R$ 6,74

Alagoas

R$ 6,70

Rondônia

R$ 6,54

Mato Grosso

R$ 6,40

Distrito Federal
Roraima

R$ 6,22
R$ 4,96

Maranhão

R$ 3,03

Amapá

R$ 2,65

Santa Catarina
Piauí

R$ 0,57
R$ 0,00

Fonte: FINBRA, acesso em maio de 2017
Elaboração: FGV/DAPP

Tais dados podem nos levar à conclusão que Minas Gerais teve, em 2015,
uma boa alocação de verbas em relação à vigilância epidemiológica. Se
observarmos os gastos per capita em vigilância epidemiológica, teremos
uma outra perspectiva conforme veremos nos gráficos a seguir.
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Em relação aos valores empenhados para vigilância epidemiológica per capita, Minas Gerais cai para sexta posição. Já em termos de valores pagos, o
estado desce para nono lugar no ranking dos estados brasileiros, atrás de
Rondônia, Ceará e Paraná, por exemplo.

Valores empenhados per capita em vigilância epidemiológica em 2015
Atualizados para abril de 2017
26,13

Tocantins
Sergipe

15,79

Roraima

9,98

Acre

8,53

Paraná

7,37

Minas Gerais

6,51

Mato Grosso do Sul

5,55

Amazonas

4,60

Rondônia

3,74

Amapá

3,53

Ceará

3,37

Espírito Santo

3,26

Pernambuco

2,80

Pará

2,77

São Paulo

2,38

Bahia

2,29

Goiás

2,28

Paraíba

2,24

Destrito Federal

2,18

Alagoas

2,02

Mato Grosso

1,99

Rio de Janeiro

1,84

Rio Grande do Sul
Maranhão
Santa Catarina
Piauí

1,11
0,44
0,08
0,00

Fonte: FINBRA, acesso em maio de 2017
Elaboração: FGV/DAPP
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Valores pagos per capita em vigilância epidemiológica em 2015
Atualizados para abril de 2017
Tocantins

25,44

Sergipe

15,79

Roraima

8,44

Acre

5,54

Amazonas

3,64

Paraná

3,42

Ceará

3,19

Rondônia

2,95

Minas Gerais

2,90

Pará

2,77

Amapá

2,44

Espírito Santo

2,26

Bahia

2,25

Mato Grosso do Sul

2,18

Pernambuco

2,15

Paraíba

1,98

São Paulo

1,93

Goiás

1,54

Alagoas

1,48

Distrito Federal

1,15

Rio de Janeiro

1,03

Mato Grosso

0,95

Rio Grande do Sul

0,94

Maranhão

0,20

Santa Catarina

0,05

Piauí

0,00

Fonte: FINBRA, acesso em maio de 2017
Elaboração: FGV/DAPP
[25]
Nota: apesar dos dados de
2016 estarem disponíveis na
página, as informações não são
mostradas para a totalidade dos
municípios. Por essa razão, usou-se a base de 2015. In: Portal da
Transparência de Minas Gerais
- Dados Abertos. Disponível
em: http://www.transparencia.
mg.gov.br/dados-abertos.
Acesso em 21 jun 2017

No que se refere aos repasses de Minas Gerais aos seus municípios, complementares à verba federal, a ação de vigilância em saúde contou com
valores empenhados que somaram R$ 48,5 milhões em 2015, dos quais
apenas R$ 11,7 milhões foram pagos. Na média, é como se cada município
tivesse recebido R$ 13.678, o que é muito pouco comparado aos valores
repassados diretamente pela União25.
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Ao focalizar apenas os municípios mineiros que tiveram casos registrados de febre amarela ou óbitos por essa doença, percebe-se que a verba
alocada em vigilância epidemiológica pelos mesmos foi baixa em comparação a outros entes municipais brasileiros26. Afim de qualificar melhor
nossa análise, utilizamos a classificação do Índice de Desenvolvimento
Humano dos Municípios (IDHM) de todas as cidades brasileiras para verificar a classificação que estavam os municípios mineiros que tiveram
registro de mortes por febre amarela.
O gráfico a seguir traça uma comparação entre o IDHM das cidades brasileiras com pior desempenho nesse ranking e as cidades do noroeste
mineiro, além de levarmos em consideração a sua inserção na faixa de vigilância permanente do Ministério da Saúde. A partir dessa comparação,
verificou-se que, por exemplo, municípios como Senador José Porfírio, no
Pará, que tem 11.587 habitantes, tem um IDHM de 0,514 e um gasto com
vigilância epidemiológica per capita de R$ 48; enquanto que Itambacuri, em Minas Gerais, cidade com 26.528 habitantes e com um IDHM de
0,634 aportou R$ 22,8 per capita27.

IDHM versus gastos per capita com vigilância epidemiológica
(2016, em R$)
IDMH
MG São José do Mantimento

34,1

MG Itambacuri
MG Piedade de Caratinga

0,634

11,8

MG Santa Rita do Itueto

0,612

6,8

MG Setubinha

0,607
15,6

0,542

PI Pau D’Arco do Piauí

38,5

PA Senador José Porfírio

AL Roteiro
AL Olho d’Água Grande
PI Vera Mendes
PI Lagoa do Barro do Piauí
PI Tamboril do Piauí

0,514
48,0

BA Ibiquera
PI Paquetá

0.657

22,8

[26]
FINBRA, acesso em maio
de 2017
[27]
O IDHM é um índice
composto que agrega 3 das
mais importantes dimensões do desenvolvimento
humano: a oportunidade
de viver uma vida longa
e saudável, de ter acesso
ao conhecimento e ter um
padrão de vida que garanta
as necessidades básicas,
representadas pela saúde,
educação e renda. Vida
longa e saudável é medida
pela expectativa de vida
ao nascer, calculada por
método indireto a partir
dos dados dos Censos
Demográficos do IBGE.
Esse indicador mostra o número médio de anos que as
pessoas viveriam a partir
do nascimento, mantidos
os mesmos padrões de
mortalidade observados no
ano de referência. Padrão
de vida é medido pela renda
municipal per capita, ou
seja, a renda média de cada
residente de determinado
município. É a soma da
renda de todos os residentes, dividida pelo número
de pessoas que moram no
município - inclusive crianças e pessoas sem registro
de renda. Os dados são
do Censo Demográfico do
IBGE. Os três componentes
acima são agrupados por
meio da média geométrica,
resultando no IDHM. Ver:
PNUD em <http://www.
br.undp.org/content/brazil/
pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html>
acessado em: 17/05/2017

0,9

0,514
0,511

0,0

0,509
7,7

0,505
15,8

0,503

11,9

0,503

13,2

0,502
22,6

0,501
36,3

AM Itamarati

0,477

Gastos per capita

Médio

Fonte: PNUD, IDHM. Acessado em Maio de 2017 e FINBRA, acesso em maio de 2017
Elaboração: FGV/DAPP
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Muito baixo
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[28]
Nos referimos aos
municípios que registraram casos e óbitos
por Febre Amarela
[29]
Observamos municípios
da região Sul e Sudeste
com IDHM entre 0,529
e 0,660 pois essas
cidades não recebem
maiores repasses do
Governo Federal no que
diz respeito à Vigilância
Epidemiológica

Quando examina-se os valores orçamentários desta rubrica de outros municípios
do Brasil com IDHM próximos aos das cidades mineiras28, e fora da área de vigilância permanente, observamos que os municípios do noroeste mineiro tiveram
um baixo desempenho na alocação de recursos em Vigilância Epidemiológica.
Apenas a cidade de Itambacuri encontrava-se entre as 100 cidades que alocaram mais recursos, cerca de R$ 19,90 per capita. As demais estavam em posições
próximas às com menores valores per capita alocados nesta rubrica29.
A partir dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a FGV/DAPP também
observou outros critérios que poderiam ser levados em conta durante as campanhas de vacinação aportadas pelo próprio Ministério: municípios com baixo
IDHM e com poucos ou nenhum especialista médico deveriam estar em estado
de atenção no momento da ampliação da cobertura vacinal. No caso estudado, —
os municípios do noroeste mineiro — nenhum dos entes contavam com infectologistas no seu quadro médico-hospitalar, questão fundamental para a celeridade
dos diagnósticos e tratamentos dos doentes internados.

Número de profissionais médicos para cada mil habitantes (2017)
Itamarati

0,0

Tamboril do Piauí

0,0

Lagoa do Barro do Piauí

0,0

Vera Mendes

0,0
0,193

Olho d’Água Grande
Paquetá

0,0
4,75

Ibiquera

5,18

Senador José Porfírio
Pau D’Arco do Piauí

0,0
3,5

Santa Rita do Itueto

10,16

Itambacuri
4,92

Piedade de Caratinga
3,61

São José do Mantimento
Setubinha

0,0

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES (acessado em 23/05/2017)
Elaboração: FGV/DAPP

Em síntese, há um descompasso entre a dinâmica do gasto público e a estrutura necessária para lidar com crises epidemiológicas, como é o caso
da febre amarela nos municípios do noroeste mineiro, pois como foi visto
o orçamento dos municípios mineiros que estavam sob a faixa de atenção
para a febre amarela e que possuíam baixo IDHM foi aquém dos demais
municípios com a mesma característica em outras regiões do Brasil.
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É importante frisar que a febre amarela de tipo urbana foi
erradicada o Brasil. Todo esse ciclo de surtos epidêmicos
que vem sendo mapeado desde a década de 1980 é de característica silvestre. Em que pese a existência de novas investigações de médicos infectologistas, epidemiologistas,
entre outros especialistas, sobre as razões que levaram a
esse grande surto ocorrido em 2017 para cidades localizadas fora da área de vigilância (São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo, por exemplo), este trabalho procurou apontar questões ligadas à tomada de decisão relacionadas à
vigilância epidemiológica nos municípios onde ocorreram
maior número de óbitos.
Pode-se afirmar que algumas decisões, como a manutenção de vacinação contínua, deveriam ser realizadas de
forma sistemática em domicílios das áreas rurais dos municípios mineiros, visto que faziam parte, desde 2003, da
área de vigilância permanente e não contaram com esse
tipo de cobertura. Também deveria haver uma atenção da
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais no que diz
respeito ao auxílio na aplicação das vacinas e no envio de
profissionais para o tratamento dos doentes e para o rápido diagnóstico.
Um outro fator que deve ser observado é a transferência
de recursos relativos à vigilância epidemiológica para as cidades. Os municípios mineiros deveriam receber um maior
aporte referente a esta rubrica já que existe um surto de
febre amarela nessa região e a mesma se encontra em área
de vigilância permanente. Por isso, é necessário incluí-los
no estrato 1 do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças.
Como conclusão geral, este estudo aponta a necessidade
de reforçar o caráter preventivo e permanente que o investimento em vigilância epidemiológica deve ter. Por se
tratarem de situações de alta incerteza e impactos possivelmente irreversíveis (no caso da identificação de óbitos
evitáveis), as crises epidemiológicas, como no caso aqui
estudado, devem ser tratadas de forma antecipada, usando uma estratégia que evite os piores riscos possíveis.
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IMPLICAÇÕES POLÍTICAS DO ESTUDO
Há necessidade de se qualificar melhor os gastos em
vigilância epidemiológica já que não se sabe, de forma
transparente, como e em quais ações esta verba foi gasta pelos estados e municípios;
Há a necessidade de estados e municípios reforçarem o
caráter preventivo e permanente que o investimento em
vigilância epidemiológica requer;
Os municípios brasileiros precisam investir mais em vacinação preventiva contra a febre amarela, sobretudo os
que estão inseridos em áreas de vigilância permanente;
Os municípios mineiros devem receber um maior aporte
referente à rubrica de vigilância epidemiológica já que
existe um surto de febre amarela nessa região e a mesma se encontra em área de vigilância permanente.
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NOTA METODOLÓGICA
Esta seção tem por finalidade esclarecer os procedi-

É importante ressaltar que as categorias conceituais ci-

mentos metodológicos adotados para a elaboração do

tadas neste estudo foram pensadas de acordo com as

estudo. É importante alertar que a pesquisa somente

teorias sobre saúde pública citadas pela Organização

faz uso de bases de dados públicas, divulgadas por ór-

Mundial da Saúde (OMS). Nesse sentido, a febre ama-

gãos oficiais, como descrito nas referências.

rela foi conceituada como uma doença negligenciada,
pois esta se apresenta com investimentos reduzidos

O estudo em questão adota uma abordagem quanti-

em pesquisas para sua erradicação e, mesmo no que

tativa e exploratória a partir das bases de dados sele-

diz respeito a investimentos, para seu controle, haja

cionadas. Análises estatísticas foram conjugadas com

visto o novo surto epidêmico no primeiro semestre de

a bibliografia sobre a febre amarela e confrontadas

2017 (VASCONCELOS et al, 2016)30.

com portarias e relatórios divulgados pelo Ministério da
Saúde sobre o tema. O caráter exploratório da pesqui-

Com o intuito de registrar os procedimentos adotados,

sa nos permitiu formular hipóteses acerca do tema e

a seguir serão descritos estes cálculos como também

os resultados dos cruzamentos possibilitou a interpre-

as bases utilizadas, e já citadas, nas visualizações da

tação dos mesmos para identificarmos potenciais cau-

pesquisa.

sas e relacioná-las com a hipótese principal: o surto epidêmico de febre amarela no Brasil, entre 2016-2017,

Para o cálculo da taxa bruta de mortalidade por febre

tem profunda relação com o baixo orçamento público

amarela para o ano de 2017 e para cada município bra-

destinado à vigilância epidemiológica.

sileiro, utilizou-se como numerador o número de óbitos
pela doença, no ano e município de referência, e como

Para tanto, foi utilizada estatística descritiva que tem

denominador foi utilizada a projeção da população re-

como objetivo retratar e sumarizar um conjunto de

ferente ao ano de 2016 e ao município de referência.

dados, representado-os de forma simples para que os

Ao resultado multiplicou-se por 100 mil, obtendo a taxa

mesmos possam ser analisados e, a partir destas aná-

por 100 mil habitantes.

lises, descrever o objeto observado (BUSSAR e MOOs dados referentes aos óbitos foram obtidos no Sis-

RETTIN, 2010).

tema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS),
Neste estudo, a partir das estatísticas descritivas dos

através da busca por óbitos por município de residência

dados selecionadas (FINBRA; dados do Ministério da

e ano/mês de atendimento. Estes óbitos são referen-

Saúde sobre vacinação, internação e óbitos com o re-

tes à quantidade de internações que tiveram alta por

corte de febre amarela; base do IBGE sobre o IDHM e

óbito nas AIH aprovadas no período de até fevereiro de

Densidade Populacional de cada município brasileiro)

2017, tendo como causa da internação a febre amarela.

criou-se um banco de dados geográfico utilizando o
software Qgis (Quantum Gis), a fim de georreferenciar

Os dados referentes à população residente foram ob-

as diferentes cidades brasileiras e, a partir daí, produzir

tidos através da projeção populacional realizada pelo

análises mais refinadas de todos os dados, sobretudo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

aqueles referentes à cobertura vacinal e aos tipos de

disponível para o nível municipal até o ano de 2016, utili-

vacinação: vacinação de rotina e vacinação de blo-

zado como ano de referência no cálculo.

queio, que geraram mapas ilustrados no texto.
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“AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL SOBRE
ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL SÃO OBTIDAS MEDIANTE O RECEBIMENTO DE DADOS CONTÁBEIS, POR MEIO
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO
(SICONFI) E DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS CONTÁBEIS (SISTN)”31

Para o cálculo das taxas de vacinação contra a febre
amarela, tanto de rotina quanto de bloqueio, para o
ano de 2017 e para cada município brasileiro, usou-se
como numerador a quantidade de doses aplicadas (de
bloqueio ou de rotina), no ano e município de referência
e como denominador foi utilizada a projeção da população referente ao ano de 2016 e ao município de referência. Ao resultado multiplicou-se por 1 mil, obtendo a
taxa por 1 mil habitantes.
Os dados referentes às vacinações foram obtidos
no Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações (SIPNI), através do consolidado de doses aplicadas por municípios do Brasil no ano de 2017.
As doses foram resultado da soma das categorias de
dose “D”, “DI” e “REV” para cada município do Brasil até
o mês de maio do ano de 2017 de acordo com cada

Os dados foram atualizado pela FGV/DAPP a valores

estratégia de imunização (rotina e bloqueio).

de abril de 2017, o que permitiu uma comparabilidade entre eles.

Os dados foram retirados da base em maio de
2017 e estão sujeitos à correção pelos órgãos ofi-

Já o Índice de Desenvolvimento Humano Munici-

ciais de divulgação.

pal (IDHM) agrega três das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano: a oportu-

Os dados referentes aos gastos municipais com

nidade de viver uma vida longa e saudável, de ter

Saúde foram obtidos a partir do Finbra (Finanças do

acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida

Brasil), base de dados que contém informações so-

que garanta as necessidades básicas, represen-

bre despesas e receitas de cada município brasileiro

tadas pela saúde, educação e renda. A partir des-

e que é disponibilizado anualmente pela Secretaria

se índice a FGV/DAPP selecionou os municípios

do Tesouro Nacional Os gastos estaduais em vigilân-

brasileiros, sem recortar a região, com menores

cia epidemiológica também foram obtidos através

IDHMs e comparou estes índices com o orçamen-

do mesmo portal. A consulta realizada em maio de

to alocado em Vigilância Epidemiológica. O indica-

2017 no sistema FINBRA, onde:

dor foi acessado em maio de 2017.
O cálculo da taxa de incidência por 1 mil habitantes

[30]
OMS, Primeiro relatório
da OMS para doenças
tropicais negligenciadas, 2010

para os estados da União e o Distrito Federal foi
feito com base nos dados da projeção de população do IBGE.

[31]
FINBRA, <http://www.
tesouro.fazenda.gov.
br/pt_PT/contas-anuais > acessado em:
17/05/2017

Os dados de cobertura vacinal foram retirados do
Sistema de Informações do Programa Nacional de
Imunizações (SIPNI) do SUS.

37

DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERÊNCIAS
BARROS, Marla G. M; SANTOS, Michele Caro-

Albuquerque. What to expect from the 2017

line da Silva; BERTOLINI, Raphaella Patrícia T.;

yellow fever outbreak in Brazil?. Rev. Inst.

PONTES NETO, Valderlane B.; e, ANDRADE, Maria

Med. trop. S. Paulo [online]. 2017, vol.59 [cited

Sandra. Perda de Oportunidade de Vacinação:

2017-06-19], e17. Disponivel em: <http://www.

aspectos relacionados à atuação da atenção pri-

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

mária em Recife, Pernambuco, 2012. In: Epidemio-

d=S0036-46652017005000603&lng=en&nrm=-

logia, Serviço, Saúde, Brasília, v. 24, n. 4, 2015.

iso>. Epub Apr 13, 2017. ISSN 1678-9946. http://
dx.doi.org/10.1590/s1678-9946201759017.

BUSSAB, Wilton de O. e MORETTIN, Pedro A.
Estatística Básica. SP: Ed. Saraiva, 2010.

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS
GERAIS. Subsecretaria de Vigilância e Proteção à

FINBRA, acesso em maio de 2017 - http://www.

Saúde. Nota Técnica. Intensificação e Notificação

tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais

de Vacinação de Febre Amarela. 24/01/2017.

LOWY, Ilana. Vírus, Mosquitos e Modernidade: a

SILVA JR., Jarbas Barbosa da. Epidemiologia em

Febre Amarela no Brasil entre Ciência e Política.

Serviço: uma avaliação de desempenho do Siste-

RJ: Editora Fiocruz, 2006.

ma Nacional de Vigilância em Saúde. Campinas,
tese de doutorado apresentada ao Programa de

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Informe – nº 41/2017.

Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas

COES - Febre Amarela.

da Universidade Estadual de Campinas, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei orgânica da Saúde

SOUZA, Wanderley. Doenças Negligenciadas. RJ:

que dispõe sobre as condições para a promoção,

Academia Brasileira de Ciências, 2010.

proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes e

SOUZA, Wanderley. Doenças Negligenciadas. RJ:

dá outras providências. Lei Nº 8.880: 19/09/1990.

Academia Brasileira de Ciências, 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Vigilância Epidemiológica de Febre Amarela. Brasília: 2004

TABNET - DATASUS, acesso em maio de 2017
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de

php?area=02

Imunizações, 30 anos. Brasília, 2003
VASCONCELOS, Rodrigo S.; KOVALESKI, Douglas
PNUD, acesso em maio de 2017. http://www.br.un-

F.; e, TESSER JUNIOR, Zeno C. Doenças Negligen-

dp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-

ciadas: Revisão da Literatura sobre as Inter-

-que-e-o-idhm.html

venções Propostas. In: Saúde & Transformação
Social, Florianópolis, v. 6, n.2, 2016.

Resolução SES N. 0811 de 30 de Dezembro de
2005; e, Resolução N. 920 de 02 de Junho de

WALDMAN E.A, SATO A.P.S, FORTALEZA C, Doen-

2006 disponivel em: http://portalsaude.saude.gov.

ças Infecciosas no Brasil: das Endemias Rurais às

br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

Modernas Pandemias (1980-2010); in book: Ve-

-ministerio/427-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-

lhos e Novos Males da Saúde no Brasil: de Geisel

-z/febre-amarela/l1-febre-amarela/10771-vacina-

a Dilma, editora: HUCITEC Editora - NUPENS/USP,

cao-febre-amarela, acesso em 22/05/2015).

Editors: Carlos Augusto Monteiro, Renata Bertazzi
Levy, 2015.

ROSSETTO, Erika Valeska; ANGERAMI, Rodrigo Nogueira and LUNA, Expedito José de

38

INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

dapp.fgv.br | dapp@fgv.br
+55 21 3799.4300

