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Com o objetivo de caracterizar a epidemia da
aids, em menores de 13 anos residentes no município
de Passo Fundo/RS, realizou-se um estudo descritivo
de todas as crianças com diagnóstico de aids no
período de 1990 a 2005.

Os resultados apresentados neste boletim foram
analisados a partir do banco de dados de aids do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), da Secretaria Municipal de Saúde de Passo
Fundo. Inicialmente atualizou-se o banco de dados do
SINAN, utilizando-se dados do Sistema de Informação
de Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal de Saúde
e Cartório de Registro Civil. Alguns casos foram
resgatados através de busca ativa, em prontuário
ambulatorial e hospitalar. Excluíram-se os casos de
duplicidade e os que, após acompanhamento clínico e
laboratorial, foram considerados negativos.

No período estudado registraram-se 42 casos de
aids em menores de 13 anos residentes no município.
O primeiro caso diagnosticado foi em 1990, em criança
do sexo masculino, com 3 meses de idade.

Verificou-se que, 57% dos casos são do sexo
masculino (figura 1) e 86% têm a cor branca (figura 2).
Com relação à faixa etária observa-se, na figura 3, que
64,3% tinham menos de um ano no momento do
diagnóstico. Todas as crianças adquiriram aids por
transmissão vertical, isto é, durante a gestação, parto ou
aleitamento materno.

Os sinais/sintomas e doenças mais freqüentes no
momento do diagnóstico, foram as infecções
bacterianas de repetições / múltiplas (pneumonia,
abcessos em orgãos internos, ósteo atrite e sepse
seguidas por IVAS (otite/sinusite), febre e anemia
(Figura 4).

O primeiro óbito ocorreu em um menino com 2
meses de idade, em janeiro de 1994. Em 2005, 31% das
crianças já haviam falecido. Com relação às mães,
40,5% já faleceram e em 14,3% dos casos a situação é
ignorada (Figura 5). No momento do diagnóstico das
crianças, a maioria das mães (87%) tinha entre 20 e 39
anos.

Em Passo Fundo, até o momento do estudo,
todos os casos diagnosticados em crianças revelaram
que a transmissão vertical foi a forma absoluta para a
aquisição do HIV. Propõe-se então, o aprimoramento e
a intensificação na implementação das políticas de
prevenção e diagnóstico laboratorial, possibilitando
dessa forma, a intervenção precoce.

É essencial que todas as gestantes realizem o
exame anti-HIV no primeiro e no terceiro trimestre da
gestação, favorecendo assim, a utilização e a
intensificação das ações preventivas. A importância de
realizar precocemente o diagnóstico e utilizar os
antiretrovirais durante a gestação e parto, deve ser de
conhecimento a todas as gestantes, contribuindo para
a redução da transmissão vertical em nosso município.
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Figura 1 - Casos de aids em crianças menores de 13 anos,
segundo sexo. Passo Fundo, 1990 - 2005

Figura 2 – Casos de aids em crianças menores de 13 anos,
segundo cor/raça. Passo Fundo, 1990 – 2005
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Figura 4 – Distribuição das crianças com aids, segundo presença
de sinais e sintomas/doenças no momento do diagnóstico,
município de Passo Fundo, 1990 – 2005.

Figura 5 –Situação da mãe e das crianças menores de 13 anos
com aids. Passo Fundo, 1990 – 2005
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Figura 1 - Casos de acidentes e violências, por faixa etária,
notificados a 6ª CRS, Passo Fundo/RS, 2002 - 2004.

Quadro 1– Distribuição dos tipos de acidentes e violências, segundo sexo, 6ª CRS,
Passo Fundo/RS, 2002 - 2004.

SÉRIE HISTÓRICA DE ACIDENTES E
VIOLÊNCIAS: UMA ANÁLISE DOS

OBSERVATÓRIOS DA REGIÃO DA 6ª
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE -

PASSO FUNDO/RS

SOLANGE M. PROTTI , BERNADETE M. DALMOLIN , MARLENE

DORING - UPF/RS, REJANE R. MOCINHO .

O Observatório de Acidentes e Violências é um
sistema de Vigilância Epidemiológica integrado ao
Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador.
R e g i s t r a a s o c o r r ê n c i a s d o s e t o r d e
urgência/emergência de hospitais sentinelas.

Realizou–se estudo descritivo com o objetivo de
traçar o perfil demográfico (sexo e faixa etária) dos
acidentes e violências informados à 6ª CRS, no
período de 2002 a 2004. Este estudo constituiu-se em
um recorte das notificações feitas a partir do Relatório
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Tipo acidentes Nº % Nº % Nº %
Acidente doméstico 1659 20,9 1402 37,2 3061 26,2
Acidente de trabalho 1611 20,3 334 8,9 1945 16,6
Delitos e agressões 1078 13,6 456 12,1 1534 13,1
Acidente de trânsito 987 12,5 430 11,4 1417 12,1
Esporte e lazer 946 11,9 270 7,2 1216 10,4
Acidente escolar 183 2,3 116 3,1 299 2,6
Auto agressão 121 1,5 86 2,3 207 1,8
Acidente de trajeto 80 1,0 35 0,9 115 1,0
Suspeita de maus tratos 28 0,4 17 0,5 45 0,4
Violência Sexual 6 0,1 30 0,8 36 0,3
Outros 1224 15,4 594 15,8 1818 15,6

Total 7923 100 3770 100 11693 100BOLETIM Vol. 2 – Nº 1- jan. a dez. 2006EPIDEMIOLÓGICO -
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Figura 3 – Casos de aids em crianças menores de 13 anos,
segundo faixa etária. Passo Fundo, 1990 – 2005

Individual de Notificação de Acidentes e Violência
(RINAV) em dois hospitais da 6ª região sanitária do Rio
Grande do Sul.

As variáveis estudadas foram: acidente de
trabalho típico, acidente de trabalho de trajeto, acidente
de trânsito não de trabalho, suspeita de maus tratos,
auto agressão, violência sexual, delito e agressões,
acidente doméstico, acidente na escola, esporte e lazer
e outros. Os dados foram coletados no SIST e
importados para o programa estatístico SPSS.

Foram analisadas um total de 11.715
not i f i cações. As anál ises reve laram uma
predominância dos acidentes e violências no sexo
masculino, com 67,7% dos casos. Do total das
ocorrências, 26,2% foram por acidentes domésticos,
16,6% por acidentes de trabalho típico, 13,1% por
delitos e agressões e 12,1% por acidentes de trânsito
não de trabalho. Destacam-se ainda os casos
registrados como “outros” que perfazem um percentual
de 15,6% do total de registros (Quadro 1).

Ao analisar-se as ocorrências por faixa etária,
salientaram-se os acidentes domésticos em menores
de 14 anos e em pessoas de 40 anos e mais. De 14 a 19
anos predominaram os delitos e agressões e, de 20 a
39 anos, os acidentes de trabalho (Quadro 2).

As informações estão sendo qualificadas,
permitindo explicitar os agravos predominantes em
cada faixa etária e possibilitando intervenções para
grupos e situações vulneráveis. Têm-se investido na
sensibilização das instituições envolvidas, através de
seminários temáticos e da construção de fluxos de
atendimentos, considerando a necessár ia
integralidade e intersetorialidade requerida pelo tema.
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Quadro 2 – Distribuição dos principais acidentes e violências notificados à 6ª CRS,
Passo Fundo/RS, 2002 - 2004

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A MATERIAL
BIOLÓGICO – PASSO FUNDO-RS

CLEIDE FÁTIMA MORETTO, VOLNETE REGINA PIZZI, ADRO UBIRATÃ
LINHARES DOS REIS, ALINE WEILLER DOS REIS

Profissionais de diversas áreas de atividade
laboral são suscetíveis de sofrer exposição
ocupacional com possibilidade de contaminação por
agentes bacterianos e virais, tais como o vírus da
hepatite B e C e o Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV). A contaminação pode ocorrer por meio do
contato com sangue, secreções e fluídos orgânicos
potencialmente infectantes, seja no contato destes com
pele não íntegra, mucosas ou percutâneo. Ainda, os
objetos perfurocortantes (agulhas, bisturi, dentre
outros), são muitas vezes colocados indevidamente no
lixo doméstico ou hospitalar.

Segundo informações do Ministério da Saúde, o
risco médio de se adquirir o HIV nestas situações é de,
aproximadamente, 0,3% após exposição percutânea e,
de 0,09% após exposição mucocutânea (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 1999). Em exposições percutâneas o risco
de adquirir hepatite B varia de 22% a 31% e Hepatite C
é de 1,8% (variando de 0 a 7%).

No município de Passo Fundo, a partir da
publicação da Norma Técnica Operacional do
Ministério da Saúde, foi estabelecido o fluxo do
acidente biológico por meio do Programa de Exposição
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Figura 1 - Distribuição dos casos de acidentes ocupacionais, segundo a
escolaridade, Passo Fundo, jan. 2004 a jun. 2006.

Ocupacional a Material Biológico. O Centro Integrado
de Atenção à Saúde do Trabalhador, criado em 1995,
atual Núcleo de Vigilância da Saúde do Trabalhador, é
responsável pelo atendimento e assessoramento
desses acidentes no município.

Por meio de um estudo descritivo amplo foi
possível caracterizar os principais fatores que
determinam os acidentes ocupacionais com risco de
exposição à material biológico ocorridos no município
de Passo Fundo, no período de fevereiro de 2004 a
julho de 2006.

Os dados foram coletados a partir da
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), da
Notificação de Acidente de Trabalho do Estado, do
Relatório Individual de Notificação de Agravo (RINA) e
registros do Núcleo de Vigilância da Saúde do
Trabalhador do Município de Passo Fundo. Foram
analisados os 796 casos de acidentes notificados no
período. Destes, 76,4% dos casos ocorreram com
trabalhadores do sexo feminino, a idade variou entre 17
e 67 anos, com predominância na idade entre 21 e 25
anos. Salienta-se que a maior parte dos acidentados
(55,2%) tem entre 9 e 11 anos de estudo (Figura 1).

Com relação à instituição de origem, a maior
parte dos casos ocorreu em hospitais, seguidos pelos
estabelecimentos de ensino e ambulatórios/Centro de
Saúde (Quadro1). Entre os profissionais que se
acidentaram com maior freqüência estão o técnico e o
auxiliar de enfermagem, o estudante da área da saúde,
o médico, o auxiliar de sanificação e o enfermeiro
(Quadro 2).

Quando se examina o tipo de exposição,
percebe-se que a maior parte dos casos (77,8%)
ocorreu por exposição percutânea, 13,1% via mucosa e
8,9% pelo contato com a pele não íntegra. Já com
relação ao tipo de material, a predominância dos casos
foi com sangue (92,6%) e com secreção (3,8%).

No que se refere à situação geradora do
acidente, a maior freqüência ocorreu pelo manuseio de
paciente, seguido de material cirúrgico e pelo
recapeamento de agulhas (Figura 2).

Quadro 1 - Distribuição dos casos de acidentes ocupacionais, segundo Instituição
de origem, Passo Fundo, jan. 2004 a jun. 2006

Instituição de Origem Nº %

Hospital 551 69,22

Estabelecimento de ensino 135 16,96

Ambulatório/centro de saúde 51 6,41

Clínica ou consultório odontológico 9 1,13

Usina de reciclagem 9 1,13

Clínica de pronto atendimento 8 1,01

Empresa de coleta de resíduos urbano 7 0,88

Hemocentro 6 0,75

Empresa de coleta de resíduos de serviços de saúde 6 0,75

Outros 6 0,75

Laboratório de análises clínicas 5 0,63

Pronto atendimento móvel 2 0,25

Doméstico 1 0,13

Total 796 100,00

Acidente

doméstico

Delitos e

agressões

Esporte e

laser

Acidente de

trabalho

Acidente de

trânsito
Faixa

etária
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

< 14 995 32,5 72 4,7 545 44,8 10 0.6 155 10,9

14 a 19 303 9,9 330 21,5 226 18,6 165 8,5 239 16,9

20 a 29 436 14,2 507 33,1 237 19,5 855 44,0 456 32,9

30 a 39 394 12,9 297 19,4 105 8,6 468 24,1 250 17,6

40 a 49 301 9,8 202 13,2 64 5,26 287 14,8 144 10,2

50 a 59 237 7,7 83 5,4 20 1,64 131 6,7 89 6,3

60 ou + 395 12,9 43 6,4 19 1,54 29 1,5 84 5,95

Total 3061 100 1534 100 1216 100 1945 100 1417 100
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Quadro 2 - Distribuição dos casos de acidentes ocupacionais, segundo
ocupação, Passo Fundo, jan. 2004 a jun. 2006.

Nota : * Outros profissionais com freqüência < 3 casos.
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Figura 2 - Distribuição dos casos de acidentes ocupacionais, segundo situação que
causou o acidente, Passo Fundo, jan. 2004 a jun. 2006.

Os resultados do estudo mostraram que a
maioria dos acidentes ocorreu no sexo feminino, em
ambiente hospitalar, entre profissionais da área da
saúde, por exposição percutânea e em contato com
sangue. Importante lembrar que ainda ocorre a
subnotificação, principalmente de trabalhadores de
outras áreas, com atividades informais, muitas vezes
em situações precárias, em via pública ou em esteiras
de reciclagem de lixo.

Destacam-se as ações adotadas no município e
a importância de um fluxo de acolhimento,
aconselhamento pré e pós-teste, bem como do
acompanhamento do período chamado de janela
imunológica, ou seja, o tempo que o organismo leva
para produzir anticorpos contra vírus da hepatite B, C e
HIV. Salienta-se ainda, em relação à qualidade dos
equipamentos de proteção coletiva, como dos
coletores de material pérfuro-cortante, que devem ser
de paredes rígidas, resistentes à punctura, ruptura e

vazamento, com tampa, devidamente identificados,
atendendo a norma NBR 13853/97 da ABNT. É
expressamente proibido o esvaziamento desses
recipientes para reaproveitamento, e as agulhas
devem ser desprezadas juntamente com as seringas,
sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada
manualmente.

Ao mesmo tempo em que as evidências
identificam o quanto o trabalhador da área da saúde
está exposto aos acidentes ocupacionais, percebe-se
que os desafios em termos de políticas públicas são
imensos para acolher um grande número de
trabalhadores vulneráveis, totalmente excluídos de
proteção social. Acredita-se que a informação e os
processos de formação educacional e profissional
sejam vetores para se atingir novos espaços de
discussão, de mobilização e de ação para a prevenção
de acidentes na sociedade como um todo.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DE EXAMES
PREVENTIVOS DE CÂNCER DE COLO UTERINO
REALIZADO EM DUAS UNIDADES BÁSICAS, DE

BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,
PASSO FUNDO, 2005

CASSIANE QUADROS , ROBERTA STRELOW , MÔNICA BLANCO , ALINE
HARTMAN , ALESSANDRO DE CAMARGO , ANDRIELI GRANDO , KARINA D.
TERRA , LEANDRO TREVISAN , ELIANA QUADROS , DAIANE MEDEIROS ,
LISIANE AROSI , CARINAARCARI , DANIELA GIACOMIN , MARIANA SPULDARO ,
MARINA JEDE , MARÍLIA LESE , JANETE WINCKLER , DANIELE BENVINDA ,
GILMARA LIMA , MIRLEIDE DIAS , PATRÍCIA STEFANI , CLARISSA BOSCARDIN ,
ANDRÉIA AMARANTE , MARLENE DORING

O câncer de colo de útero é a neoplasia maligna
mais freqüente do trato genital feminino, no Brasil.
Atinge principalmente mulheres na faixa etária entre 40
anos e 60 anos de idade podendo, também, ocorrer
precocemente (INCA, 2006). É detectado através da
realização do exame citopatológico (CP) ou
Papanicolau, o qual avalia as alterações das células do
colo uterino, devendo ser realizado anualmente. O
diagnóstico precoce tem o objetivo de reduzir a
morbimortalidade por câncer ginecológico. A
população alvo para a realização do exame preventivo
são as mulheres após a iniciação sexual ou acima de 15
anos de idade.

Através do exame citopatológico, também podem
ser detectadas outras ocorrências, ginecológicas tais
como , ,

, entre outras.
Objetivando identificar casos de câncer de colo

de útero e ocorrências ginecológicas, em mulheres
com 14 anos ou mais que realizaram exame preventivo
em uma Unidade de Saúde da Família (USF) e um
CAIS de Passo Fundo, em 2005, realizou-se um estudo
descritivo. Os dados foram coletados em planilha, a
partir do livro de registro e acompanhamento de
pacientes, do Programa de Controle do Câncer de Colo

Gardnerella vaginalis Trichomonas vaginalis
Candida albicans

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 2

4

Ocupação Nº %

Técnico em enfermagem 277 34,8

Auxiliar de enfermagem 183 23,0

Estagiário 131 16,4

Médico 48 6,0

Auxiliar de sanificação 40 5,0

Enfermeiro 31 3,9

Odontólogo 12 1,5

Auxiliar administrativo 12 1,5

Reciclador de resíduo 11 1,4

Gari 10 1,2

Auxiliar de laboratório 10 1,2

Auxiliar de lavanderia 9 1,1

Auxiliar de odontologia 8 1,0

Outros* 14 1,8

Total 796 100
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Uterino das unidades estudadas. Após a coleta, os
dados foram codificados, digitados e analisados no
software estatístico SPSS (Statistic Package for Social
Science).

No período de janeiro a dezembro de 2005, foram
realizados 1128 exames citopatológicos. Destes, 910
foram coletados no CAIS e 218 na USF.

A figura 1 mostra que a maioria das mulheres que
realizou o referido exame, tinha entre 20 e 49 anos e
idade média de 37,6 anos (DP:16,53). Dos 1128
exames analisados, 2% apresentaram alterações
intraepiteliais precursoras de lesões malignas. Na
figura 2 observa-se maior freqüência dos casos de NIC
I e atipias de células escamosas. Nesse contexto, a
busca do serviço é fundamental, visto que, o tratamento
para o câncer de colo é eficaz quando diagnosticado
precocemente.

Dos exames coletados 48,4% apresentaram
alterações microbiológicas (Figura 3). Observa-se
maior freqüência de cocos/bacilos, sugestivos de
infecção, necessitando de exames mais específicos
para elucidar as causas das alterações. Entre as
ocorrências ginecológicas, a Gardnerella apresentou
maior freqüência .

Os resultados do estudo mostram a importância
da realização do exame citopatológico anual, o qual
permite fazer um diagnóstico precoce do câncer de colo
uterino, bem como, das vulvovaginites em geral.

Observa-se também, que a maioria dos exames
realizados estão sendo coletados de forma adequada e
o número de mulheres com neoplasias está dentro dos
limites apontados pelo Ministério da Saúde.

Torna-se necessário o desenho de uma
estratégia de atendimento para aumentar a
conscientização das mulheres, sobre a importância da
realização do exame citopatológico e, também, uma
melhor organização dos serviços, na busca da melhoria
do acesso para o atendimento da demanda. Assim,
como provável resposta, atingir-se-ia uma maior
cobertura das mulheres com idade indicada para o
exame.

As medidas preventivas mais eficazes consistem
na redução dos fatores de risco, bem como, a fatores
hereditários ou ainda questões culturais. Entre eles
pode-se citar: má higiene pessoal, número de
parceiros, início precoce das relações sexuais,
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), hábito
de fumar, dentre outros. Nesse contexto, a educação
sexual das mulheres e seus parceiros, associada à
realização do CP, favorecerão a melhoria na qualidade
da saúde da mulher.
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Figura 1 - Distribuição das mulheres que realizaram exame do colo uterino,
por faixa etária, em USF e CAIS, Passo Fundo, janeiro a dezembro de
2005.
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Figura 3 – Análise microbiológica dos resultados dos exames de colo de
útero realizados em USF e CAIS, Passo Fundo, janeiro a dezembro de
2005.
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GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL

6 Coordenadoria Regional de Saúdeª

Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA
Rua Fagundes dos Reis, 270
(54) 3311-2555 - Ramal:

Laboratório Regional de Passo Fundo
Rua Fagundes dos Reis, 270.
(54) 3311-2555 - Ramal:

Serviço de Assistência Especializada - SAE
Rua Alcides Moura nº 100 Bairro Popular
(54) 3311 7236

Hospital Dia HD
Rua Alcides Moura nº 100 Bairro popular
(54) 3311 7236.
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ENDEREÇOS ÚTEIS

EXPEDIENTE

CONSELHO EDITORIAL

Tiragem:

Disponível: http://

Endereço para correspondência:

e-mail:

Bernadete Dalmolin / UPF / 6ª CRS
Lucia Maria Mottin / UPF
Mara Dill Migott / SMSPF
Márcia M. Schneider/6ª CRS / UPF
Marcos Eugenio de Bittencourt / UPF
Marlene Doring / UPF
Maria Sônia Dal-Bello

1000 exemplares

www.upf.br e
www.pmpf.saude.org.br

GEPAIDS Grupo de Estudos e Pesquisa em DST/Aids.
Rua Teixeira Soares 817, 4º andar / Sala Gepaids.
CEP: 99010 - 080
Fone: (54) 316 - 8520

gepaids@saúde.upf.br

/ UPF

ELABORAÇÃO: GEPAIDS

Equipe executora:

Acadêmicos:

COORDENAÇÃO

Mara Dill Migott
Márcia M Schneider

Marcos Eugenio de Bittencourt

Renata Colussi

Ariane Pizoni / Gisele de Oliveira Doring /
Marines Bortolini

Marlene Doring / UPF
Márcia M. Schneider/ 6ª CRS / UPF
Mara Dill Migott / SMSPF

Marlene Doring
Lucia Maria Mottin

Maria Sônia Dalbello
Volnete Regina Pizzi

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Rua Paisandu 1052 centro
(54) 3316 1000

6ª Coordenaria Regional de Saúde CRS Programa de
Prevenção e ControleDST/Aids.

Rua Fagundes dos Reis, 270.
(54) 3311 2555 - Ramal: 237

SOSA - Serviço de Orientação e Solidariedade a Aids.
Av. Presidente Vargas 107 5º andar
(54) 3311 9409

Vigilância Epidemiológica
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Vigilância em saúde do trabalhador
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