
Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo - Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
Secretaria Estadual de Saúde - 6ª Coordenadoria Regional de Saúde 

Universidade de Passo Fundo - UPF 
 

Volume 5 – Nº 1 – Janeiro a Dezembro de 2009 – ISSN 1983 4454 
 

 

 

 

 

Carolina Tagliari- Acadêmica FM UPF- Bolsista PET-Saúde/VS 
Carolina Silva- Terapeuta Ocupacional PMPF- Preceptora PET-Saúde/VS 
Juliana Salvadori- Farmacêutica Bioquímica PMPF- Preceptora PET-Saúde/VS 

 

O câncer é uma doença presente em todo o mundo, 

sendo uma importante causa de morbimortalidade no Brasil.  

Os tipos de câncer que causam maior mortalidade 

mundial têm sido nos últimos anos, os de pulmão, estômago, 

fígado, cólon e mama. Desses tipos de tumores, o de pulmão 

é o mais comum em todo o mundo, apresentando um 

aumento de 2% ao ano em sua incidência. 

No Brasil, as neoplasias malignas representam a 

segunda causa de mortalidade da população (INCA, 2009), 

sendo que de 1.103.088 óbitos, em 2009, as neoplasias foram 

responsáveis por 172.255 (15,6%). As taxas de incidência, em 

geral são maiores entre os homens, com exceção do câncer 

de vesícula biliar e os tumores de tireóide que acometem 

mais as mulheres (CECIL, 2005).  

A ocorrência do câncer de pulmão está muito 

relacionada com um passado de grande exposição ao 

tabagismo. Em regiões com uma longa história de consumo 

de tabaco, aproximadamente 90% dos casos de neoplasia de 

pulmão em homens, estão associados ao consumo de tabaco 

(INCA, 2008 e 2009). No Brasil, no ano de 2005, o câncer de 

pulmão foi responsável por 18.023 óbitos, sendo que em 

2008 esse número aumentou para 20.543. Nesse tipo de 

tumor, em estágio inicial, a sintomatologia não é comum. 

Geralmente é detectado em estágios avançados, fazendo com 

que ele tenha uma alta taxa de mortalidade. Sua sobrevida 

média em cinco anos é de 13% a 20% em países 

desenvolvidos e de 12% em países em desenvolvimento, 

sendo que no final do século XX, essa neoplasia se tornou 

uma das principais causas de morte evitáveis. Além do 

tabaco, estudos mostram como fatores de risco para o câncer 

de pulmão: exposição ao asbesto, gás radioativo radônio, 

poluição do ar, infecções pulmonares de repetição, deficiência 

e excesso de vitamina A (INCA, 2007). 

Passo Fundo está localizado no norte do estado do 

Rio Grande do Sul, com uma extensão territorial de 783,423 

km² e uma população de 184.826 habitantes (IBGE, 2010). A 

partir de dados obtidos no SIM/DATASUS, foi feita uma 

análise da situação dessa neoplasia em Passo Fundo, RS e 

Brasil, no período de 2005 a 2008.  

 

Quadro I: Óbitos e taxas (100.000 habitantes) por neoplasia de 
pulmão. 
 
Número de 

óbitos e 
taxas por 
100.000 

habitantes 

2005 2006 2007 2008 

Nº  Taxa Nº  Taxa Nº  Taxa Nº  Taxa  

Brasil 22.145 12,0 22.874 12,2 24.236 12,8 25.163 13,3 

Região Sul 5.484 20,3 5.574 20,4 5.927 21,4 6.108 22,2 

RS 3.009 27,7 3.030 27,6 3.188 28,8 3.314 30,5 

Passo 
Fundo 

47 25,4 46 24,4 41 21,4 34 18,3 

Fonte: SIM - DATASUS 

 
As neoplasias respiratórias são responsáveis pela 

maior parte dos óbitos por câncer no Brasil com taxas de 

mortalidade que variam de 12 a 13,3/100.000 habitantes. Na 

região Sul do País, estas taxas se elevam e atingem níveis 

preocupantes de 27,6 a 30,5 no período. 

No município de Passo Fundo, as taxas de óbito por 

neoplasia de pulmão, são semelhantes às do Estado do RS. A 

partir de 2007 houve uma redução significativa no número de 

óbitos por esta neoplasia. No ano seguinte a taxa de 
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mortalidade do município atingiu o menor valor no período 

estudado, aproximando-se da taxa do Brasil (Quadro I). 

A redução do número de mortes por esse tipo de 

tumor, possivelmente pela conscientização da comunidade 

em relação ao perigo que o tabagismo – principal fator de 

risco – traz à saúde ou pela qualificação no preenchimento do 

atestado de óbito e definição da causa do óbito. 

 

 

Figura 1. Taxa de mortalidade por neoplasia de pulmão na população 
residente em Passo Fundo, 2005 a 2008. 
 

As taxas de mortalidade, relacionadas 

exclusivamente aos residentes do sexo masculino, estão 

próximas às taxas do RS para esse tipo de neoplasia (27,6 a 

30,5), apresentando ao longo dos anos uma diminuição no 

número de mortes por câncer de pulmão nos munícipes.  

No período estudado, as taxas de mortalidade 

masculina são superiores ao sexo feminino. Os dados 

apontam que este tipo de câncer foi responsável por cerca de 

duas vezes mais óbitos em homens do que em mulheres. 

Neste grupo também houve decréscimo no número de 

óbitos, passando de 18,7 para 12,5/100.000 nesse período 

que são condizentes com a realidade nacional. 

 O câncer de pulmão é uma doença silenciosa que se 

manifesta geralmente apenas quando em estágios avançados, 

resultando assim em grande número de óbitos. Por difícil 

detecção precoce, recomenda-se prevenção, com o abandono 

do tabaco, substância altamente ligada a essa neoplasia. Além 

disso, cuidados com a exposição à poluição do ar e ao 

asbesto, através de respiradores purificadores de ar 

(Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados para 

proteção de ameaças a segurança e saúde do trabalhador) 

também são formas de prevenção. E, por sua grande 

repercussão na saúde o governo vem ao longo dos anos 

implementando políticas contra o tabagismo como, em 1999 

quando lançou a campanha nacional contra o fumo com o 

slogan “O cigarro causa prejuízo ao Brasil” e, com a instituição 

do programa “Ambientes Livres do Tabaco” de acordo com a 

Lei 9294/96, Art.2˚, além da criação do dia Nacional de 

Combate ao Fumo (dia 29 de Agosto).  

Assim, com a análise dos dados obtidos nessa 

pesquisa, observa-se que a população vem criando 

consciência sobre os riscos que o fumo acarreta, havendo 

uma diminuição nos óbitos por esse tipo de neoplasia. Essa 

queda está presente em nível nacional e municipal, 

impactando tanto entre os homens quanto entre as mulheres. 
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O cuidado com os dentes e gengivas é fundamental 

para a saúde. Um sorriso saudável e hálito puro são resultado 

de uma boa higiene bucal. Para isso, os dentes devem ficar 

limpos e livres de resíduos, bem como durante a escovação e 

com o uso do fio dental as gengivas não devem doer, e nem 

sangrar. É através da adoção dessas medidas simples, que o 

mau hálito deixa de ser um problema permanente. 

 A falta de higiene bucal gera acúmulo de bactérias 

na superfície dos dentes e em toda cavidade oral, formando a 

famosa placa bacteriana, responsável pela maioria das 

doenças bucais. Sessenta a 70% dos dentes extraídos após os 

40 anos ocorrem por problemas periodontais, que tem como 

a sua principal causa a placa bacteriana. 

SAÚDE BUCAL 



Técnicas corretas de escovação: 

   

Coloque a escova 
em um ângulo de 
45 graus em relação 
à gengiva. 
Movimente a 
escova, afastando-a 
da gengiva. 

Escove 
delicadamente as 
partes internas, 
externas e de 
mastigação de cada 
dente com 
movimentos curtos 
de trás para frente. 

Com cuidado, 
escove a língua para 
remover bactérias e 
purificar o hálito. 

Uso correto do fio dental: 

   

Use aproxima- 
damente 40 
centímetros de fio, 
deixando um 
pedaço livre entre 
os dedos. 

Siga, com cuidado, 
as curvas dos 
dentes. 

Assegure-se de 
limpar além da 
linha da gengiva, 
mas não force 
demasiado o fio 
contra a gengiva. 

Fonte: www.colgate.com.br 

 

Consulte o seu dentista caso as suas gengivas doam 

ou sangrem quando você escova os dentes ou usa fio dental, 

e principalmente se estiver experimentando um problema de 

mau hálito. Essas manifestações podem ser a indicação da 

existência de um problema mais grave. Seu dentista pode 

ensiná-lo a usar técnicas corretas de higiene bucal e indicar as 

áreas que exigem atenção extra durante a escovação e o uso 

do fio dental. 
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Embora as consequências do uso do cigarro sejam 

conhecidas, o tabagismo continua matando cerca de 5 

milhões de pessoas por ano no mundo todo. O tabaco é o 

maior agente evitável causador de doenças e mortes 

prematuras. Seu consumo está associado a enfisema, 

bronquite crônica, pneumonias, neoplasias malignas, úlceras 

estomacais, doença do refluxo, acidente vascular cerebral 

(derrame), além disso, diminui o efeito de diversas 

medicações como diazepan, propranolol e heparina.  

 O Teste de Fagerström para a Dependência da 

Nicotina tem uma utilização generalizada como medida da 

dependência tabágica. É utilizado pelos médicos para verificar 

a fase em que o paciente se encontra, para assim, iniciar um 

tratamento que pode ser medicamentoso, comportamental 

ou ambos.  

 

O tabagismo é caracterizado por períodos de recaída 

e remissões. O elemento principal do tratamento é a 

abordagem comportamental. Existem critérios para o uso de 

medicações: 1. Fuma mais de 10 cigarros por dia; 2. Sintomas 

de abstinência importante; 3. Fumar o primeiro cigarro nos 

primeiros 30 minutos depois de acordar; 4. Escore de 

Fagerström maior que 5; 5. Falha no método 

comportamental; 6. Por vontade do paciente. 

Entre os tratamentos farmacológicos existem a goma 

de nicotina, a nicotina transdérmica, a bupropiona (onde o 

paciente deve parar de fumar no decorrer do tratamento) e a 

vanericlina. Eventualmente, podem ser associados fármacos 

para a ansiedade. 

 O município de Passo Fundo conta com o Programa 

Municipal de Controle ao Tabagismo, que oferece 

atendimento em grupo nos cinco CAIS (Centro de Atenção 

Integral à Saúde). A psicóloga acompanha por meio de uma 

QUER PARAR DE FUMAR? 

http://www.colgate.com.br/


abordagem cognitivo-comportamental, com duração de um 

ano. O médico clínico prescreve os medicamentos e os 

adesivos, que são retirados no CAPS ad (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas) de acordo com o repasse do 

Ministério da Saúde. 

 

PASSOS PARA TRATAMENTO NOS CAIS: 

1) triagem; 2) atendimento cognitivo-comportamental 

(quatro a cinco semanas passando para atendimento 

quinzenal);  3) acompanhamento mensal por até um ano. 
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As infecções respiratórias agudas constituem-se em 

um problema de Saúde Pública no Estado do Rio Grande do 

Sul (RS) devido a sua repercussão na morbimortalidade da 

população, principalmente durante o inverno. O vírus 

influenza é um dos principais causadores desse tipo de 

infecção em nosso meio e responsável por surtos, epidemias 

e até pandemias.  

Em 2009, um novo subtipo viral de Influenza, 

nomeado Influenza A (H1N1), provocou uma pandemia 

gerando grande impacto nos serviços de saúde no estado do 

RS. Isso fez com que o Estado fosse pego de surpresa nos 

meses de inverno de 2009, o qual apresentou 3.544 casos 

confirmados da doença e 297 óbitos, segundo dados da 

Secretaria de Saúde do RS. 

 

 

O Protocolo de 2009 preconizou o tratamento 

apenas pacientes internados com suspeita de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), caracterizada por febre, 

tosse e dispnéia, e para pacientes ambulatoriais com SG com 

fatores de risco para complicações por influenza. Da mesma 

forma, eram considerados de notificação compulsória 

imediata somente os casos de SRAG e óbitos decorrentes da 

doença. Casos isolados de SG não deveriam ser notificados, a 

não ser que apresentassem condições para complicação por 

Influenza: idade menor que 2 anos e maior que 65 anos; 

gestantes; portadores de doenças crônicas (cardiovascular, 

pneumopatia, renal, hematológicas, imunossupressoras, 

metabólicas, genéticas e neurológicas). 

Diante da relevância do Vírus Influenza em nosso 

meio no que diz respeito à morbimortalidade no Estado, 

tornou-se oportuno contextualizar no cenário gaúcho a 

participação do Município de Passo Fundo em tais índices. 

 A coleta dos dados foi realizada no Sistema de 

Informação tabnet –SINAN Influenza online (H1N1) da 

Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Os critérios 

utilizados para a seleção dos casos foram: notificações dos 

casos confirmados e de óbitos do pelo vírus Influenza A 

(H1N1), em 2009, de residentes no município com 

diagnóstico clínico e laboratorial (PCR). 

Foram analisados idade e sexo de maior 

acometimento (quando do sexo feminino e mulher em idade 

fértil foi verificada a presença de gestação), ocorrência de 

sintomas de febre, dispnéia, tosse, calafrio, dor de garganta e 

mialgia além da presença de comorbidades prévias: 

cardiopatias, pneumopatias, imunodeficiência, doença 

metabólica, tabagismo e doença renal crônica.  

No período foram notificados 130 casos suspeitos 

por critérios clínicos e laboratoriais de indivíduos residentes 

em Passo Fundo. Destes, 58 casos foram diagnosticados 

laboratorialmente por técnica de PCR. Em relação ao sexo, 

58,6% eram femininos. Dos casos confirmados em mulheres, 

26,4% eram gestantes e destas, 33,3% evoluíram para óbito.  

A figura 1 mostra que a maioria dos casos (n=36) 

concentra-se na faixa etária entre 20 e 39 anos (62%). Destes 

36 casos, 10 evoluíram para óbito (27,7%).  

 

 

SITUAÇÃO DA INFLUENZA A (H1N1) EM PASSO 
FUNDO NO ANO DE 2009   

 NUNCA É CEDO OU TARDE 
PARA DEIXAR O CIGARRO.! 
Procure o seu médico  
e pergunte a ele qual o 
melhor tratamento disponível 
para você! 

 

 

 



 

 

Figura 1. Casos de Influenza A (H1N1) de acordo com a faixa etária e 
sexo, Passo Fundo, 2009. 

 

Na figura 2, observa-se que dos casos confirmados 

de H1N1, o sintoma mais prevalente foi tosse, presente em 

98,2% dos casos.  

 

 
Figura 2. Sintomas mais prevalentes nos casos confirmados de 
Influenza A (H1N1), Passo Fundo, 2009. 

 

Comorbidades como pneumopatias e cardiopatias 

estavam presentes em apenas 6,8% dos casos, conforme 

indica a figura 3. 

No ano de 2009, a Influenza A (H1N1) surpreendeu a 

todos, principalmente pela magnitude da pandemia. 

Profissionais de saúde tiveram dificuldades em manejar a 

doença, principalmente pela falta de protocolo no início da 

infecção viral. 

 

 

 

 

 

No ano de 2009, a Influenza A (H1N1) surpreendeu a 

todos, principalmente pela magnitude da pandemia. 

Profissionais de saúde tiveram dificuldades em manejar a 

doença, principalmente pela falta de protocolo no início da 

infecção viral. 

 

 
Figura 3. Comorbidades encontradas nos casos confirmados 

de Influenza A ( H1N1), Passo Fundo, 2009. 

 

Protocolos quase que diariamente surgiam, e 

também haviam particularidades no manejo da doença de um 

serviço hospitalar para outro. Com a população em geral, 

também não poderia ser diferente. O medo tomava conta das 

pessoas por se tratar de uma doença nova, transmissível de 

forma direta (pessoa a pessoa), por meio de gotículas de 

saliva, expelidas ao falar, tossir e espirrar, exigindo, assim, 

medidas higiênico-comportamentais. 

Diante de uma patologia aguda e nova, de manejo 

impreciso, com muitos casos evoluindo para o óbito, é natural 

a apreensão dos profissionais de saúde e de toda a 

população. Assim, diante de erros e acertos foi possível o 

preparo técnico necessário para o controle da doença nos 

próximos anos, com a implantação de um protocolo 

adequado e a adoção de medidas relacionadas à vigilância da 

Influenza. 
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1. Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Autorização exames, autorização laudo hospitalar – AIH, 

solicitação do Cartão SUS, entre outros serviços. 

Endereço: Rua Paissandú, 1052  Centro 

Telefone: 3316-1000 

 

2. Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Telefone: 3046-0097 

Núcleo de Vigilância Sanitária 

Telefone: 3046-0084 / 30460154 

Núcleo de Vigilância Ambiental 

Telefone: 3046-0073 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica  

Telefone: 3046-0087 / 30460164 

Endereço: Rua Silva Jardim, 727 Centro 
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3. Centro de Saúde  

Pronto Atendimento Pediátrico 

Vacinas, Teste do Pezinho, Teste da Orelhinha, entre 

outros serviços. 

Rua Fagundes dos Reis, 270 Centro 

Telefone: 3311-6494 

 

4. 6ª Coordenadoria Regional de Saúde – Secretaria 

Regional de Saúde 

Endereço: Rua Fagundes dos Reis, 270 Centro 

Telefone: 3311-2555 

 

5. Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 

Rua Alcides Moura, 100 Bairro Popular 

Telefone: 3311-7236 
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Tiragem: 1.000 exemplares 

Periodicidade: anual 

Disponível: http://www.upf.br e www.pmpf.rs.gov.br 

 

Endereço para Correspondência:  

PET-Saúde/Vigilância em Saúde UPF/ SMS/6ª CRS 

Rua Teixeira Soares, 817, 4º andar, sala de pesquisa 

Telefone: 54 3316-8523 

Elaboração:  

PET-Saúde/Vigilância em Saúde UPF/SMS/6ª CRS 

 

ENDEREÇOS ÚTEIS  

EXPEDIENTE 

6ª Coordenadoria 

Regional de Saúde 

http://www.pmpf.rs.gov.br/

