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Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar informações referentes à

atuação do Programa de Saúde da Família (PSF) na Baixada Fluminense,
destacando sua cobertura e informações sobre mortalidade para três
enfermidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial e tuberculose.

A Baixada Fluminense, situada na região metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro, é uma região que, devido ao seu processo de
ocupação, apresenta um cenário de baixo desenvolvimento econômi-
co e precárias condições de saúde. Essas condições, aliadas ao histó-
rico de acesso muita vezes restrito a serviços públicos e comporta-
mentos que resultam em danos a saúde, devido ao estilo de vida
imposto a essa população, tornam necessária a implantação de polí-
ticas que permitam que esses fatores sejam reduzidos ou eliminados.
Isso deve ser feito atingindo-se a raiz do problema e promovendo-
se políticas de saúde que respondam às necessidades que seriam
decorrentes dos fatores que determinam as diferenças nas condições
de saúde. Torna-se necessária uma atuação mais precisa, que atenda
aos grupos mais vulneráveis da sociedade, que é onde o impacto
desse processo é mais sentido (SENNA, 2002).
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A implantação do SUS e as inovações apresentadas pelo siste-
ma de saúde brasileiro ao longo dos últimos anos trouxeram re-
sultados que apresentam pouca perceptividade diante do grande
contingente populacional que tem difícil acesso à assistência
médica. O PSF seria uma estratégia para alcançar esses setores da
população que possuem dificuldade de atendimento médico, as-
sim como para reorientar e reorganizar o modelo de atenção à
saúde no Brasil.

O PSF faz o registro e o acompanhamento de quatro enfermida-
des de três grandes causas de mortalidade: diabetes mellitus, da causa
de morte “doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas”; hiperten-
são, da causa de morte “doenças do aparelho circulatório”; e tuber-
culose e hanseníase, da causa de morte “algumas doenças infecciosas
e parasitárias”. Aqui serão analisadas as enfermidade diabetes mellitus,
hipertensão e tuberculose.

A diabetes mellitus e a hipertensão arterial são fatores de risco
para a ocorrência de doenças cardiovasculares e têm apresentado
grande aumento em sua ocorrência na população brasileira. A di-
abetes mellitus apresenta um índice de prevalência de 7,6% na po-
pulação entre 30-69 anos e 20% na população acima de 70 anos
(COELI et al., 2002). Desse total, 50% desconhecem o diagnóstico
e 25% não realizam nenhum tratamento. A hipertensão arterial
apresenta uma prevalência de 15 a 20% na população adulta, o que
na população idosa chega a 65%; entre os que são hipertensos, 30%
não sabem que são que apresentam essa doença (PAIVA; BERSUSA;
ESCUDER, 2006).

Em 1998, para a população da Baixada Fluminense, as taxas de
atendimento eram maiores para as faixas etárias de 1 a 4 anos e de
20 a 39 anos. Em 2000 e 2002 há uma mudança nesse perfil de
atendimento, pois as maiores taxas se concentram na faixa etária de
20-39 anos, 50-59 anos e 60 anos e mais, sendo que a partir da faixa
de 15-19 anos há o aumento dessas  taxas, que se mantêm relativa-
mente baixas até a faixa de 10-14 anos. O aumento observado para
o número de casos de 2000 para 2002 é extremamente elevado,
principalmente para a enfermidade hipertensão arterial.
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A mortalidade para diabetes mellitus, doenças hipertensivas e
tuberculose segundo as informações do PSF

A diabetes mellitus e as doenças hipertensivas são enfermidades
diagnosticadas em idades mais avançadas e, na maioria dos casos, são
resultado de uma vida sedentária e de hábitos alimentares
inapropriados. Para o ano de 1998, que foi o ano de implantação do
PSF, apenas os municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti
apresentavam informações para as três enfermidades. Em 2000 o
município de São João de Meriti tinha o maior número de pessoas
cadastradas com diabetes mellitus no PSF: 235,3 a cada mil pessoas.
Mas apenas 9,9 pessoas estavam sendo efetivamente acompanhadas.
Em 2002 o número de pessoas cadastradas caiu para 23,8, mas o
acompanhamento foi mais eficaz, 23,7 pessoas acompanhadas em
cada mil. O município com a menor taxa de pessoas cadastradas em
2000 era Queimados, com 12,3 pessoas a cada mil habitantes, mas
com um acompanhamento de 11,1 pessoas.

Tabela 1: Taxa de pessoas com diabetes mellitus cadastradas e

acompanhadas, em mil pessoas, por municípios da Baixada

Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB).
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Gráfico 1: Taxa bruta de mortalidade por diabetes mellitus para os

municípios da Baixada Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação e Atenção Básica (SIAB).

O aumento das taxas de pessoas acompanhadas e cadastradas tem
sido seguido pelo aumento da taxa bruta de mortalidade por diabetes
mellitus para os municípios da Baixada Fluminense. A maior taxa
bruta de mortalidade por diabetes mellitus pertence ao município de
Nilópolis, com 0,58 óbitos em cada mil pessoas, ficando em segundo
lugar o município de Magé, com 0,50 óbitos, que apresenta a maior
taxa de pessoas cadastradas e acompanhadas de toda a Baixada
Fluminense. O município de Japeri apresenta a menor taxa bruta de
mortalidade para essa enfermidade, 0,24 óbitos, seguido pelo muni-
cípio de Guapimirim, com 0,25 óbitos a cada mil habitantes.

Também houve aumento dos cadastros de pessoas com doenças
hipertensivas, o maior observado entre as três enfermidades. Os
municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti, os únicos que
tinham atendimento do programa em 1998, tinham uma taxa de 10,0
e 3,7 pessoas cadastradas em mil, respectivamente; em 2000 essa taxa
sobe para 30,5 e 49,6 e em 2002 sobe para 130,5 e 104,6, respecti-
vamente. Os municípios de Guapimirim e Magé apresentam as mai-
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ores taxas de pessoas cadastradas, 230,8 e 331,4 respectivamente. O
município com a menor taxa de pessoas cadastradas é Queimados,
com 48,6 em mil.

Tabela 2: Taxa de pessoas com doenças hipertensivas cadastradas e

acompanhadas por municípios da Baixada Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB).

Gráfico 2: Taxa bruta de mortalidade por doenças hipertensivas para

os municípios da Baixada Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação e Atenção Básica (SIAB)
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A taxa bruta de mortalidade observada para as doenças hipertensivas
no gráfico 2 mostra que em 1998 e 2000 o município de Queimados
apresentava a maior taxa de mortalidade para essa enfermidade (0,55
e 0,54), seguido por Nilópolis e Magé, com 0,47 e 0,31 e 0,45 e 0,26,
respectivamente. Em 2002 observa-se que o município de Magé passa
a apresentar a maior taxa de mortalidade para essa enfermidade (0,56
óbitos), com Nilópolis em segundo lugar (0,41) e Guapimirim em
terceiro (0,40). Magé também apresenta, como já observado, a maior
taxa de pessoas cadastradas e acompanhadas para essa enfermidade
para o ano de 2002, e Guapimirim é o município com as segundas
maiores taxas de cadastro e acompanhamento de pessoas enfermas.

A tuberculose é a enfermidade que apresenta a menor taxa de
cadastros entre as três enfermidades. O município com a maior taxa
de pessoas cadastradas em 2002 é Japeri, com 3,8 pessoas em mil, e
a menor taxa pertence a Nova Iguaçu, com 0,2 pessoas cadastradas.
Os municípios que não apresentam todos os casos cadastrados efe-
tivamente acompanhados são Belford Roxo, Japeri, Magé e Nilópolis.

Tabela 3: Taxa de pessoas com tuberculose cadastradas e acompanhadas

por municípios da Baixada Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB).

A tuberculose apresenta a menor taxa bruta de mortalidade entre
as três enfermidades, assim como as menores taxas de cadastro e
acompanhamento de pessoas enfermas. Além disso, observa-se uma
tendência de diminuição dessa taxa para os três anos observados.
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Gráfico 3: Taxa bruta de mortalidade por tuberculose para os

municípios da Baixada Fluminense, 1998, 2000 e 2002

Fonte: Sistema de Informação e Atenção Básica (SIAB).

Considerações finais
As taxas de mortalidade, assim como as de cadastro observadas nas

enfermidades aqui analisadas para a Baixada Fluminense, configuram
um padrão de morbimortalidade condizentes com o atual cenário
brasileiro, com predominância das enfermidades crônico- degenerativas
e diminuição das enfermidades infecciosas e parasitárias.

O aumento do número de pessoas cadastradas de 2000 para 2002
para as três enfermidades mostra que o PSF tem procurado abranger
de forma efetiva a população dos municípios pertencentes à Baixada
Fluminense, porém o aumento da mortalidade para diabetes mellitus
e doenças hipertensivas não significa que o programa ainda não te-
nha sido capaz de prevenir o aparecimento de novos casos e o con-
trole do avanço naqueles que já desenvolveram essas enfermidades.
No entanto, ele pode ser um resultado de que medidas necessárias
para o controle dessas enfermidades, como dieta adequada e realiza-
ção de atividades físicas, não estejam sendo rigorosamente seguidas
pelos usuários do programa (PAIVA; BERSUSA; ESCUDER, 2006).
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As taxas observadas para tuberculose não significam que o programa
tenha levado a uma queda dos casos da doença, mas que o número
de casos já era baixo e que o programa tem sido um auxílio na
permanência dessas taxas em níveis menos elevados.

Torna-se necessária uma avaliação mais sistemática da atuação do
PSF junto à população da Baixada Fluminense, bem como da evo-
lução da mortalidade pelas causas de óbito registradas e acompanha-
das pelo PSF.
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