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S Í F I L I S  

 
Sífilis é uma infecção crônica transmitida por relação sexual ou por 
transmissão mãe-filho durante a gestação ou parto. Pode se 
apresentar em vários estágios clínicos, e frequentemente as 
pessoas afetadas se apresentam assintomáticas ou com sinais e/ou 
sintomas inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico. É endêmica em 
vários países em desenvolvimento, mas tem sido considerada re-
emergente em muitos países desenvolvidos. Para o Brasil, as 
estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
transmissão de sífilis na população sexualmente ativa são de 
937.000 casos a cada ano (1).  
 
Apesar dos vários indícios de subdiagnóstico e subnotificação, 
foram notificados em Santa Catarina, no período de 1994 a 2011, 
8.843 casos de sífilis adquirida, com uma média de 490 casos 
anuais. Cerca de 60% deles estão concentrados na faixa etária dos 
20 aos 39 anos, com discreto predomínio no sexo feminino (2), 
possivelmente explicado pela análise incluir dados de gestantes, 
que são sistematicamente testadas no pré-natal.  

Em Florianópolis, também tem sido percebido o aumento nas 
notificações de sífilis nos últimos anos (gráfico 1). É possível que o 
aumento do acesso aos serviços de saúde e maior sensibilização 
para o diagnóstico e notificação da doença expliquem, ao menos 
em parte, este incremento, embora um aumento na incidência da 
doença em nosso meio também seja possível. Entre 2007 e 2014, a 
Vigilância Epidemiológica recebeu 1.439 notificações de sífilis. 

Gráfico 1. Notificações por sífilis em adultos residentes de Florianópolis, de 
acordo com o sexo e ano de início dos sintomas (2007-2014). 

 
Fonte: SINAN Net Florianópolis, 07/11/14. *Dados parciais. 

  

E D I T O R I A L  

Os dois assuntos deste boletim refletem 
situações muito importantes para a saúde 
pública municipal, mas que necessitam de 
abordagens muito diferentes. A sífilis, por um 
lado, é considerada um problema de saúde 
altamente sensível à Atenção Primária, uma 
vez que as tecnologias disponíveis para seu 
controle são plenamente disponíveis neste 
nível de atenção. A violência no trânsito, por 
outro lado, só pode ser enfrentada com a 
articulação entre vários setores, uma vez que 
as ações necessárias vão muito além do setor 
saúde. 

A sífilis continua provocando grande 
impacto na saúde da população. Apesar das 
metas de erradicação da sífilis congênita 
firmadas pelo Brasil, continuamos observando 
o crescente número de casos identificados. A 
erradicação será alcançada somente quando a 
sífilis for controlada adequadamente nos 
adultos. Para isto, a suspeição, o diagnóstico 
precoce e o tratamento adequado são 
cruciais. O desafio é colocar a sífilis na agenda 
da saúde pública, sensibilizar os profissionais 
de saúde e a sociedade como um todo sobre 
sua importância epidemiológica. É entender 
os fatores que dificultam o acesso ao 
diagnóstico e tratamento corretos das pessoas 
contaminadas. Temos muito a aprofundar no 
estudo da sífilis em Florianópolis, mas, como 
já iniciado no Alerta de outubro de 2013, a 
GVE publicará periodicamente a análise da 
situação, aprimorando progressivamente o 
diagnóstico deste problema no município. 

A segunda parte trata do perfil dos óbitos 
no trânsito de Florianópolis. Através do Grupo 
de Informações (GI) da Rede Vida no Trânsito, 
que já conta com a colaboração regular de 
várias instituições ligadas ao problema no 
município, conseguimos consolidar as 
primeiras análises das situações e fatores de 
risco relacionados aos óbitos que ocorreram 
em 2013. Este trabalho é contínuo e está em 
constante avaliação e aperfeiçoamento. 
Esperamos que as informações deste GI 
possam apoiar todas as instituições 
interessadas a promover a paz no trânsito, de 
forma a tomarmos ações cada vez mais 
efetivas para promover a segurança da 
mobilidade urbana. 
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Observa-se que, em 2013, houve aumento de 68,2% nas notificações em relação ao ano anterior, com 
aumento de 55,7 % nos casos entre os homens e 97,7% entre as mulheres. Apesar do aumento do diagnóstico 
entre as mulheres, é claramente observada a maior ocorrência de sífilis em homens, em todos os anos 
avaliados, diferente do observado nos dados estaduais. É possível que os serviços de saúde da capital estejam 
ofertando mais testes aos homens. Entretanto, se considerarmos que os homens costumam buscar menos os 
serviços de saúde que as mulheres (3), estes números são muito alarmantes, pois é bem provável que ainda 
estejam criticamente subestimados.  
 

Gráfico 2. Taxas de incidência de sífilis, por faixa etária, no sexo feminino (por 100.000 habitantes). 

 
Fonte: SINAN Net Florianópolis, 07/11/14. *Dados Parciais, considerada população 2013. 

 
 
 

Gráfico 3. Taxas de incidência de sífilis, por faixa etária, no sexo masculino (por 100.000 habitantes). 

 
Fonte: SINANNet FPolis, 07/11/14. *Dados Parciais, considerada população 2013. 

 
As taxas de incidência são maiores no sexo masculino mesmo quando se realiza a análise por faixa etária 
(gráficos 2 e 3); a exceção foi o ano de 2013, quando as mulheres com mais de 70 anos tiveram taxa maior. As 
maiores diferenças entre as taxas de homens e mulheres são encontradas na faixa dos 20 a 24 anos e as 
menores, abaixo dos 19 anos. 
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A sífilis está se tornando uma das principais preocupações na área de saúde pública mundial, particularmente 
porque as lesões ativas da fase primária da infecção são portas de entrada para outras doenças de 
transmissão sexual, especialmente o HIV (4). Em Florianópolis, entre 2007 e 2014, foram notificadas 1.355i 
pessoas infectadas por sífilis adquirida. Cruzando diferentes bancos de dados verificou-se que destes, 328 
(24,2%) também são portadores do HIV. Estes dados reforçam que a sífilis é um importante marcador 
epidemiológico, servindo como alerta para a investigação de outras doenças de transmissão sexual, 
principalmente o HIV/AIDS (5).  
 
 

QUALIDADE  D O ATE NDIMENTO À S Í F I L IS  NA  RED E MUNIC IPA L DE FLORIA NÓPOLIS  
 
Com o advento da penicilina, na década de 1940, criou-se a expectativa de que em pouco tempo a sífilis 
desapareceria. Todavia, embora a bactéria permaneça sensível ao antibiótico, a sífilis persiste acometendo 
milhões de pessoas no mundo. Uma vez que não há vacina contra sífilis, seu controle depende da interrupção 
da cadeia de transmissão através da identificação e tratamento adequado dos indivíduos afetados, 
investigação de seus contatos, educação e reforço nas orientações sobre práticas mais seguras de sexo, com 
especial atenção para o uso de preservativos (6). No intuito de avaliar a qualidade do atendimento ao paciente 
adulto com sífilis na rede municipal de saúde, realizou-se revisão dos prontuários disponíveis no Infosaúdeii 
dos pacientes notificados por Sífilis em 2014. Esta revisão considerou: 1- realização e adequação do 
tratamento (conforme fase clínica da doença, segundo Guia de Vigilância Epidemiológica, 2013); 2- 
tratamento do parceiro e 3- aconselhamento em relação ao uso de preservativos.  
 

Gráfico 4. Caracterização do tratamento dos adultos notificados por sífilis em Florianópolis, 2014. 

 
Fonte: Prontuário eletrônico (InfoSaúde), 2014. 

 
A maioria dos casos havia recebido algum tipo de tratamento (52%), entretanto pouco mais de um terço deles 
foi considerado adequado. Em dois casos, a adequação do tratamento não pôde ser avaliada: em um, o 
tratamento foi feito com azitromicina, considerada alternativa, mas não havia registro de alergia a penicilina. 
No outro caso, foi registrado que o paciente referiu ter recebido três doses de penicilina, mas apenas duas 
doses foram registradas. Em aproximadamente dois terços dos prontuários avaliados não havia nenhuma 
evolução mencionando o diagnóstico de sífilis, mesmo quando o serviço aplicou penicilina, sugerindo que, em 
muitos casos, o diagnóstico está sendo feito em outros serviços e a equipe não está ciente do mesmo. 
 

                                                 
i
 Número de notificações no período: 1.439. Número de pessoas notificadas: 1.355. Algumas pessoas tiveram mais de um 

episódio de sífilis no período. 

ii
 Sistema de prontuário eletrônico da rede municipal de Florianópolis. 

http://www.epi.uff.br/wp-content/uploads/2013/10/Guia-de-Vigil%C3%A2ncia-Epidemiol%C3%B3gica-%E2%80%93-7%C2%AAedi%C3%A7%C3%A3o-2010.pdf
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O parceiro recebeu tratamento concomitante em 11% dos casos, e um em cada quatro pacientes foi 
orientado quanto ao uso do preservativo nas relações sexuais. A escassez de registros sobre o tratamento de 
parceiros e orientação quanto a sexo protegido alertam para a dificuldade de interrupção da cadeia de 
transmissão da sífilis. A não valorização destas medidas favorece tanto a reinfecção da pessoa em tratamento 
como a transmissão da doença para outros parceiros, perpetuando a ocorrência de sífilis na comunidade. 
Desta forma, é crucial que sejam revistas as práticas de abordagem das pessoas com diagnóstico de sífilis no 
município. 
 
Não se dispõe de avaliação acerca de sensibilização para diagnóstico e notificação ou de adequação de 
tratamento em outros serviços públicos ou privados de Florianópolis neste momento. 
 
 

S Í F I LIS  E M GE STANTE E  S Í F I LIS  CONGÊNITA  
 
A sífilis durante a gravidez pode causar aborto, cegueira, surdez, deficiência mental e malformações no feto. A 
incidência de sífilis em parturientes é quatro vezes maior do que a de infecção pelo HIV.  
 
Já a sífilis congênita (SC) é o resultado da transmissão de mãe para filho da bactéria Treponema pallidum. A 
infecção é grave e pode causar má-formação do feto, aborto ou morte do recém-nascido. Por isso, é 
importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado é positivo, tratar 
corretamente a mulher e seu parceiro (7,8).  
 
A SC pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da criança. 
Na maioria dos casos, os sinais e sintomas estão presentes já nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a 
criança pode desenvolver pneumonia, lesões de pele, cegueira, má-formação dentária, problemas ósseos, 
surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal.  
Em Florianópolis, o número de casos notificados de sífilis em gestante e de SC vem aumentado, especialmente 
nos últimos anos (gráfico 5). 
 
Gráfico 5. Série histórica dos casos notificados de sífilis em gestante e sífilis congênita, Florianópolis, 2007-2014. 

 
Fonte: SINAN Net, 07/11/14. * Dados parciais 

 
Considerando-se a taxa de transmissão estimada pela OMS e o número de casos notificados de SC, esperar-se-
ia um número três vezes maior de gestantes com sífilis nos últimos três anos. Estes dados levantam a 
possibilidade de subnotificação, que é preocupante, mas também de subdiagnóstico, o que é ainda mais 
preocupante.  
 

http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis#scongenita
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf
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Gráfico 6. Taxa de incidência** de sífilis congênita, por faixa etária da mãe, Florianópolis, 2012-2014. 

 
Fonte: SINASC e SINAN Net Florianópolis, novembro de 2014.  

*Dados parciais **notificações/1000 nascidos vivos. 

 
Embora os dados de 2014 sejam parciais, o número de casos notificados em mulheres com menos de 20 anos 
chama a atenção. Considerando que a taxa de natalidade nesta faixa etária diminuiu em 2014, fica mais clara a 
relação entre risco de gestação na adolescência x risco de DST, alertando para a necessidade de rastreamento 
adequado de DST em mulheres que procuram os serviços de saúde preocupadas com possibilidade de 
gravidez por relação sexual desprotegida, especialmente nesta faixa etária. 
 
A disponibilização de testes rápidos para diagnóstico de sífilis e HIV nos Centros de Saúde, que se encontra em 
processo de implantação, deve facilitar o diagnóstico precoce e a intervenção oportuna nos casos 
identificados. ↙. 
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Ó B I T O S  N O  T R Â N S I T O  

 
Em Santa Catarina, o índice de óbitos no trânsito é quase três vezes maior que os registros de homicídios (1 
dados do Mapa da Violência 2014, com estatísticas de 2012) (30,2/100 mil habitantes contra 12,8/100 mil 
habitantes), e está acima da média nacional, que é 23,7.  
 
Esta estatística coloca Santa Catarina na 11ª colocação dentre os 27 Estados da Federação em relação ao 
número de mortes no trânsito. Entretanto, quando são calculados os índices apenas da população entre 15 e 
29 anos, o Estado sobe para a nona posição. No ranking das capitais, Florianópolis aparece em 17ª posição, 
com 22,6 mortes para 100 mil moradores.  
 
Neste contexto, o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-2020 
constitui uma proposta de envolvimento dos governos, em todos os níveis e âmbitos de competência, e da 
sociedade civil para o enfrentamento da grave realidade da violência no trânsito no Brasil. Através da 
implementação de um conjunto de medidas que visam, a curto, médio e longo prazos, reduzir a incidência de 
mortalidade e de lesões por acidentes de trânsito no país, o Plano tem por meta reduzir em 50% a 
mortalidade e lesões decorrentes do trânsito em 10 anos, por meio de ações eficientes dos governos, em 
todos os níveis e âmbitos de competência.  
 
Uma das estratégias que compõe o Plano Nacional é o Projeto Vida no Trânsito, que faz parte da iniciativa 
internacional denominada ‘Road Safety in Ten Countries’ (RS 10). Essa iniciativa está presente em dez países 
no mundo – Federação Russa, China, Turquia, Egito, Vietnam, Camboja, Índia, Quênia, México e Brasil –, 
convidados a participar do Projeto por apresentarem quase a metade de todas as mortes por acidentes de 
trânsito no mundo. Apenas nestes países, são aproximadamente 600 mil mortes por acidentes de trânsito a 
cada ano. 
 
O Projeto foi implantado em 2010 em cinco capitais brasileiras: Curitiba, Vitória, Palmas, Campo Grande e 
Belém, Em 2011, expandiu-se para outras capitais, incluindo Florianópolis. Seu principal objetivo é subsidiar 
gestores no fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito, mediante qualificação, 
planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações com foco prioritário nos fatores de 
risco de ordem comportamental.  
 
Faz parte deste projeto a constituição de um Grupo de Informações (GI) multi setorial para articular e analisar 
as informações relativas a óbitos e acidentes de trânsito graves, a fim de subsidiar as ações dos grupos de 
trabalho que compõem o projeto. Em Florianópolis, o GI é atualmente formado por diversas instituições 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Instituto Médico Legal (IML), Vigilância Epidemiológica, 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), Polícia Rodoviária Federal, Policia Militar Rodoviária 
Estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) que, através de reuniões quinzenais, analisam os óbitos 
relacionados ao trânsito ocorridos no município, procurando identificar os principais fatores que contribuíram 
para a ocorrência do acidente e óbito. Cada óbito por desastre no trânsito é analisado individualmente, por 
meio das informações de cada instituição e do conhecimento técnico específico de seus componentes. Assim, 
as ocorrências são georreferenciadas, os fatores associados são identificados e as estratégias de intervenção 
são subsidiadas. 
 
 

RESU LTAD OS D A ANÁLISE  DOS ÓBITOS POR DESA STRE S DE  TRÂNSITO EM FLORIANÓPOLIS  (2013) 
 
Em 2013, ocorreram 53 óbitos causados por desastres de trânsito em nossa cidade. Destes, somente 9 (17%) 
ocorreram com mulheres (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Óbitos relacionados ao trânsito em Florianópolis, por sexo, em 2013 

 
Fonte: Grupo de Informação da Rede Vida no Trânsito - 2013 

 
A maior proporção de homens, adultos-jovens pode ser explicada pelas características do gênero, culturais e 
da faixa etária, no que diz respeito a uma maior probabilidade de comportamento de risco, produzido em 
parte pela pressão exercida pelo grupo, pela imaturidade, pelo sentimento de onipotência, fatores que podem 
potencializados pela associação álcool/drogas e direção, excesso de velocidade, manobras arriscadas e não 
uso de equipamentos de segurança. Estes dados reforçam a necessidade da formulação de estratégias 
específicas que atinjam, diretamente, este grupo.iii 
 
Dos 44 homens que foram a óbito por eventos no trânsito, 35 (79,5%) eram os condutores de um dos veículos 
envolvidos. 

 
Gráfico 2. Óbitos relacionados ao trânsito, por faixa etária, em Florianópolis – 2013 

 
Fonte: Grupo de Informação da Rede Vida no Trânsito - 2013 

                                                 
iii

 Luana dos Passos Gomes; Enirtes Caetano Prates Melo.
 
Distribuição da mortalidade por acidentes de trânsito no município do 

Rio de Janeiro, 2006 
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Em relação à idade das vítimas, 26,4% estava na faixa dos 20 a 24 anos e mais da metade sofreu o acidente 
entre seus 20 e 34 anos (gráfico 2). Acima dos 35 anos, o número de óbitos por faixa etária diminui; 
entretanto, destaca-se o número de óbitos entre pessoas com 65 anos ou mais, geralmente por 
atropelamento. 
 

Gráfico 3. Número de óbitos conforme meio de transporte da vítima, Florianópolis-2013. 

 
Fonte: Grupo de Informação, Rede Vida no Trânsito - 2013 

 
Os motociclistas foram as principais vítimas da violência no trânsito. O número de motoqueiros mortos no 
trânsito de Florianópolis em 2013 foi equivalente à soma dos óbitos de ocupantes de automóveis e pedestres. 
De acordo com pesquisa realizada na Grande Florianópolis (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável na 
Grande Florianópolis), as motocicletas respondem por apenas 9% dos trajetos realizados na região. Em 
contraste, 45,3% dos óbitos registrados em Florianópolis em 2013 ocorreram em motociclistas, dando ideia do 
risco de óbito relacionado a este meio de transporte. A Tabela 1 compara o quanto cada meio de transporte 
contribui para os trajetos na região metropolitana e para os óbitos em Florianópolis. 
 

Tabela 1- Contribuição de cada meio de transporte para os trajetos na Grande Florianópolis e 
para os óbitos em Florianópolis em 2013. 

Meio de Transporte Proporção de Trajetos Proporção de Óbitos 

A pé 21% 18,9% 

Bicicleta 4% 3,8% 

Ônibus 24% 0 

Motocicleta 9% 45,3% 

Automóvel 39% 26,4% 

Outros (taxi, fretados, escolar) 3% 3,8% 

Fontes: PLAMUS e Grupo de Informação, Rede Vida no Trânsito – 2013. 

 
Embora pontuais, estes dados sugerem uma segurança maior nos trajetos realizados em ônibus, e um risco 
muito alto nos realizados em motocicletas. 
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Gráfico 4. Tipo de acidente resultando em óbito, Florianópolis – 2013. 

 
Fonte: Grupo de Informação, da Rede Vida no Trânsito – 2013 

 
Também deve ser destacado que, de todos os eventos de trânsito que envolveram carros e resultaram em 
óbito em Florianópolis em 2013, 42,4% resultaram na morte de ocupante do veículo. Por outro lado, de todo 
os que envolveram motos, apenas em um o motociclista não foi a óbito. Ao contrário do que se esperaria, não 
estão entre as vítimas as categorias que usam a moto como fonte de renda (motofretistas, motoboys e 
mototaxistas). O gráfico 4 classifica os tipos de acidentes que resultaram em óbito em 2013. 
 
A necessidade de prevenir lesões e mortes por acidente de motocicleta é indiscutível e importante problema 
de saúde pública em Florianópolis e no Brasil. 
 
Ocorreram dois acidentes envolvendo bicicletas 2013, ambos resultaram na morte dos ciclistas. 
 

Gráfico 5. Distribuição dos Óbitos relacionados ao trânsito, por mês, em Florianópolis-2013. 

 
Fonte: Grupo de Informação, da Rede Vida no Trânsito - 2013 
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Embora sem um padrão claro de distribuição, foi observado aumento do número de mortes nos meses de 
férias escolares, apesar do janeiro ter tido um número surpreendentemente baixo (gráfico 5). A análise de 
séries histórias poderá ajudar a entender estes fenômenos.  

 
Gráfico 6. Dias da semana e horários em que ocorreram os acidentes com óbitos 

relacionados ao trânsito em Florianópolis-2013. 

 
Fonte: Grupo de Informação, da Rede Vida no Trânsito 

A maior parte dos óbitos ocorreu nas madrugadas das quintas-feiras e de domingos (gráfico 6). Uma das 
hipóteses levantadas pelo GI é a relação entre estas ocorrências e eventos frequentes na quarta-feira e 
sábado à noite, como rodadas de campeonatos de futebol (eventos tanto em estádios como em bares com 
transmissão dos jogos), bem como ao grande número de baladas que acontecem nestes dias. 
 
No GI, cada acidente com vítima fatal é analisado pelo grupo, buscando identificar os fatores ou condutas de 
risco que geraram o acidente. Após a discussão dos primeiros casos, os membros do GT criaram um dicionário 
de variáveis com definições sobre os fatores e condutas de risco e critérios para sua pontuação. Desta forma, 
após compreensão da dinâmica do acidente, cada fator potencialmente envolvido no evento é avaliado e 
pontuado de forma independente (de zero a 10) conforme sua importância na ocorrência do acidente ou 
óbito. O gráfico 7 traz os fatores avaliados nos óbitos ocorridos em 2013, em ordem decrescente de 
pontuação.  
 
Gráfico 7. Pontuação dos fatores ou condutas de risco relacionadas aos óbitos no trânsito, em Florianópolis-2013 

 
Fonte: Grupo de Informação, da Rede Vida no Trânsito  
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A maior parte dos óbitos esteve relacionada a uso de álcool, problemas de visibilidade, excesso de velocidade 
e problemas de infraestrutura. Estes achados merecem algumas considerações:  
 
Mais do que identificar o fator mais importante, o objetivo da análise é identificar os fatores mais criticamente 
relacionados aos acidentes graves e óbitos no trânsito, entendendo que, geralmente, os eventos ocorrem 
devido à combinação vários fatores de risco. Embora a articulação intersetorial tenha permitido a 
possibilidade de avaliação muito mais rica de cada evento, a disponibilidade das informações não é a mesma 
para todos os fatores. Um exemplo claro é a velocidade. Embora tenha aparecido com alta pontuação, é 
necessário advertir que a informação sobre a velocidade dos veículos envolvidos nem sempre estava 
disponível, o que pode ter subestimado sua pontuação. Apesar destas limitações, algumas associações ficam 
claras. 
 
Como pode ser observado no gráfico 8, que traz a classificação dos óbitos de acordo com o turno de 
ocorrência do acidente e identificação de uso ou não de álcool pelo condutor, a maior parte dos óbitos 
ocorreu à noite e, destes, a maioria estava associada ao uso de álcool. Isto explica a pontuação dos fatores 
álcool e visibilidade (noite) demonstrados no gráfico 7. Associando às informações anteriores, temos maior 
frequência de óbitos no trânsito à noite, especialmente nas madrugadas de quinta e domingo, associados ao 
uso de álcool, e mais frequentes nos meses de férias. Corroborando estes achados, o VIGITEL 2013 indica que 
Florianópolis é a quarta capital brasileira onde mais homens acima de 18 anos afirmaram conduzir veículos 
após o consumo de bebida alcoólica (18%). E entre as mulheres este valor é de 5%. 
 
Com a avaliação dos óbitos ocorridos em 2014, já em andamento, e com a ampliação das colaborações 
intersetoriais, será possível refinar ainda mais estas análises, melhorando o poder de subsídio às políticas de 
aumento da segurança no trânsito de Florianópolis.  
 

Gráfico 8. Turno e uso de álcool, Florianópolis-SC 

 
Fonte: Grupo de Informação, da Rede Vida no Trânsito  

 
 

 

GEORREFE RE NCIAME NTO D OS ÓBITOS  
 
Com apoio do Setor de Territorialização e Cadastramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi 
realizado o georreferenciamento de todos os óbitos ocorridos em 2013 por injúrias de trânsito no município 
de Florianópolis. Foram mapeados por tipo de veículo e por fator de risco que contribuiu para o acidente. 
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Uma das observações que chamou a atenção foi a concentração de acidentes fatais ocorridos em poucos 
quilômetros, no trecho entre a Ponte Pedro Ivo Campos e o Túnel da via expressa Sul (figura 1), envolvendo 
diferentes meios de transporte e indicando a necessidade de avaliação e pronta intervenção nesta região.  
 

Figura 1: Georreferenciamento dos óbitos no trânsito em Florianópolis, 2013: área de concentração 1. 

 
Fonte: Setor de Territorialização e Cadastramento da Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 

 
Outra área de concentração de óbitos foi a Rodovia SC 401, na entrada de Canasvieiras (figura 2) 
 

Figura 2: Georreferenciamento dos óbitos no trânsito em Florianópolis, 2013: área de concentração 2. 

 
Fonte: Setor de Territorialização e Cadastramento da Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 
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CONC LUSÃ O  

A Rede Vida no Trânsito ainda se encontra em processo de consolidação e fortalecimento, especialmente em 
Florianópolis, mas a iniciativa e a colaboração intersetorial mútua e permanente são essenciais para atingir o 
objetivo de minimizar o impacto na saúde deste problema tão complexo. 
A análise mais qualificada dos casos e a identificação espacial mais precisa dependem do registro completo 
das ocorrências por cada órgão envolvido, bem como da ampliação das parcerias até aqui firmadas.  
Entretanto, os dados até aqui avaliados permitem a identificação de fatores de risco importantes, que vêm 
atuando juntos e necessitam de diferentes medidas para sua solução. A alta frequência da associação álcool e 
direção, ao excesso de velocidade e problemas estruturais das vias, atuando isoladamente ou em associação, 
foram impactantes na maior parte dos óbitos ocorridos em 2013. A necessidade de questionar e enfrentar a 
permissividade social à associação beber e dirigir ganha destaque pois, sendo este comportamento 
amplamente aceito em nosso meio, ele também é fortemente associado aos acidentes com vítimas fatais no 
município. As ações fiscalizatórias associadas às educativas, que já vêm fazendo parte das ações da Rede, são 
essenciais neste sentido, e podem ter grande impacto na diminuição das drásticas consequências da violência 
no trânsito de Florianópolis. ↙. 
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M O N I T O R A M E N T O  D E  I N D I C A D O R E S  D E  S A Ú D E  

A Gerência de Vigilância Epidemiológica atua no monitoramento dos indicadores do Pacto Municipal de Saúde e do Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) cuja fonte é um dos sistemas de informação sob sua responsabilidade no 
município, segundo o Caderno de Diretrizes disponível em http://portalweb04.saude.gov.br/sispacto/Caderno.pdf. Para o 

cálculo dos indicadores, considera-se a população IBGE disponível em http://www2.datasus.gov.br. ↙. 

N O T A S  D A  T A B E L A  D E  I N D I C A D O R E S  

As informações referentes ao ano de 2014 são parciais (janeiro a outubro). 

NR Nenhum caso registrado. 

* A fonte destes indicadores é o VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico), um inquérito anual cujos resultados costumam ser divulgados em meados do ano seguinte ao ano da 
avaliação. 

** Taxa por 100 mil habitantes. As 4 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis são: doenças do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. População residente entre 30 e 69 anos. 

*** Não há informações disponíveis. 
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Nome do Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% de adultos (≥ 18 anos) que aval. saúde como ruim 4,1% 3,9% 4,0% 4,3% 4,2% 3,6% 4,9% * 

Prevalência Ativ. Física Sufic. no Tempo Livre (adulto) 27,5% 28,9% 32,8% 32,9% 32,1% 33,1% 43,9% * 

Prevalência de Tabagismo em Adultos 18,4% 15,8% 18,2% 16,0% 13,3% 13,6% 12,4% * 

Prevalência de Diabetes Mellitus 6,1% 4,9% 5,6% 6,5% 6,2% 7,3% 5,5% * 

Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica 20,6% 22,1% 20,5% 22,3% 20,6% 21,7% 20,5% * 

Prevalência de Obesidade 11,3% 11,4% 13,0% 14,3% 15% 15,7% 15,4% * 

Incidência de Sífilis Congênita 9 4 7 10 12 13 42 47 

Número de casos de AIDS em < 5 anos de idade 2 4 1 1 6 1 0 0 

Taxa de APVP por Causas Externas por mil habitantes 19,7 22,9 19,0 20,3 18,2 17,6 14,7 12,3 

Taxa de APVP por D. do Ap. Circulatório por mil hab. 7,8 7,9 7,8 7,4 7,2 7,4 7,9 7,0 

Taxa de APVP por Neoplasias por mil habitantes 9,9 9,8 9,6 9,4 9,6 10,5 9,9 9,5 

Taxa de mortalidade Infantil por mil nascidos vivos 7,94 9,93 8,98 9,05 8,43 9,09 5,20 12,0 

Taxa de mortalid. premat. (<70 anos) pelas 4 DCNT** 129,2 131,0 136,5 126,5 262,3 269,5 256,4 241,4 

Nº de óbitos maternos em determ. período e local 2 0 1 1 2 2 2 0 

Proporção nasc. vivos - mães c 7 ou + consultas de PN 65,3% 66,5% 67,8% 74,3% 70,0% 68,7% 68,8% 70,1% 

Proporção de Partos Normais 48,3% 47,7% 45,6% 44,4% 43,5% 44,7% 46,5% 48,1% 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase 100,0% 80,0% 83,3% 66,7% 93,3% 83,3% 70,0% 70,0% 

Proporção de cura de CN de TB pulmonar bacilífera  80,2% 55,8% 64,2% 57,1% 62,5% 63,2% 67,6% 54,7% 

Cobertura vacinal com a vacina tetravalente 88,1% 82,2% 90,7% 86,4% 87,2% 77,6% 75,6% 73,1% 

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 0,0% 1,1% 39,5% 96,1% 100,0% 98,8% 66,7% 70,7% 

Proporção de óbitos maternos investigados 0,0% 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% NR 

Proporção óbitos de mulh. em id. fértil investigados 0,0% 0,0% 99,1% 99,3% 98,1% 100,0% 82,4% 84,7% 

Proporção de óbitos ñ fetais c/ causa básica definida 98,8% 98,9% 99,7% 98,8% 98,8% 98,7% 99,1% 98,4% 

Proporção de DNCI encerradas oportunamente 75,0% 77,4% 74,5% 87,0% 93,6% 93,8% 96,6% 91,2% 

Número de US notificando violência doméstica 6 5 5 5 4 15 18 33 

Proporção do CBV Criança com coberturas alcançadas 16,7% 33,3% 33,3% 28,6% 42,9% 14,3% 25,0% 12,5% 

Proporção de exame anti-HIV real. entre CN de TB 72,0% 75,6% 75,4% 79,6% 82,5% 79,5% 78,4% 79,4% 

Casos de agravos relacion. ao trabalho notificados 138 476 387 565 582 558 766 710 

Proporção de pacientes HIV+  1º CD4 < 200 cel/mm
3
 *** *** *** *** 26,0% 27,0% 20,6% *** 

Proporção de contatos de CN de hanseníase examin. 43,6% 30,6% 42,1% 86,8% 89,5% 88,0% 66,7% 23,3% 

Razão de ex. citopatológ. do colo do útero (♀ 25 a 64) *** 0,42 0,45 0,41 0,45 0,45 0,35 0,29 

Razão de mamografias de rastreamento (♀ 50 a 69) *** 0,00 0,09 0,24 0,29 0,28 0,25 0,23 

Número de testes de sífilis por gestante *** 1,9 1,5 1,2 2,3 2,6 3,1 3,1 
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