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A varicela (também conhecida com 
“catapora”) é doença infecciosa causada 
pelo vírus varicela-zoster (VVZ) e acome-
te principalmente a população pediátrica. 
Apresenta caráter sazonal, com maior nú-
mero de casos no final do inverno e início 
da primavera. 

O vírus apresenta elevada transmissi-
bilidade, sendo considerado significati-
vo o contato com doente que apresente 
lesões em forma de vesículas (pequenas 
bolhas) de duração superior a uma hora. 
A transmissão se dá através do contato 
direto com doente ou por suas secreções 
respiratórias (aerossóis) e indiretamente 
por objetos contaminados com secreções 
de vesículas e mucosas de pacientes in-
fectados. O período de transmissibilidade 
tem início um a dois dias antes do apare-
cimento das lesões de pele e se prolonga 
até enquanto houver vesículas.

Devido a sua alta transmissibilidade, 
os profissionais de saúde susceptíveis 
(sem relato anterior de varicela ou sem 
história de vacinação para esta doença) 
devem evitar contato com doentes com 
este quadro e, caso o contato seja inevi-
tável, devem manter as precauções de 
transmissão por aerossol (com utilização 
de máscara N-95 ou similar) e por conta-
to (com capotes e luvas). Na comunidade, 
os cidadãos com suspeita ou confirmação 
da doença devem evitar ambientes fecha-
dos, inclusive creches e escolas.

O diagnóstico é clínico. O tratamento 
geralmente se baseia em cuidados gerais 
e medicação sintomática. A indicação de 
medicação antiviral (aciclovir) é restrita a 
pacientes adultos e a portadores de algu-

mas comorbidades, principalmente imu-
nodeficiências congênitas ou adquiridas 
(coinfectados com HIV, usuários crônicos 
de corticóides, pacientes em quimiotera-
pia, entre outros). 

Apesar de não estar na lista nacional, 
a varicela é doença de notificação com-
pulsória no estado de Minas Gerais. Entre 
residentes do município de Belo Horizon-
te, foram notificados 5457 casos em 2007, 
2447 em 2008, 1718 em 2009, 6675 em 
2010, 4270 em 2011 e 2358 casos em 2012. 
Em todos os anos, o maior número de no-
tificações concentrou-se entre as semanas 
epidemiológicas 35 e 50. Em 2013, até a 
semana epidemiológica 46, foram notifi-
cados 3498 casos da doença. Observou-
-se redução de 69% e 5% no número de 
doentes, comparando-se o mesmo perío-
do de 2010 e 2011, respectivamente. Con-
tudo, houve aumento de 40% dos casos, 
quando comparado a 2012 (Gráfico 1).

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VARICELA
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Gráfico 1 – Casos notificados de varicela em residentes de Belo Horizonte por SE de início de 
sintomas, 2007-2013

Fonte: SINAN-MS/GEEPI/GVSI/SMSA-PBH Dados atualizados em 13/11/2013

O maior número de casos notificados 
de varicela concentrou-se em menores de 

Gráfico 2 - Distribuição de casos notificados de varicela em residentes de Belo Horizonte por faixa 
etária, 2007-2013

Fonte: SINAN-MS/GEEPI/GVSI/SMSA-PBH Dados atualizados em 13/11/2013

quatro anos, representando 61% no perí-
odo de 2007 a 2013 (Gráfico 2).
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Com relação à distribuição por gênero, 
não se observou, em nenhum dos anos 
avaliados, diferença significativa entre o 

Gráfico 3 - Distribuição de casos notificados de varicela em residentes de Belo Horizonte por 
sexo, 2007-2013

Na Tabela 1 estão apresentados os 
casos notificados e internados com va-
ricela no período. Observa-se que 22,4% 

Tabela 1 - Casos notificados e internados por varicela segundo faixa etária, residentes em 
Belo Horizonte, 2007-2013

Fx. Etária Notificação % Internação %
%internados  
/notificados

< 1 ano 2129 8,06 663 11,19 31,00%

1-4 anos 13153 49,78 2963 50,03 22,50%

5-9 anos 7572 28,66 1713 28,92 22,60%

10-19 anos 2833 10,72 509 8,59 18,00%

> 20 anos 648 2,45 75 1,27 12,00%

Ignorado 88 0,33
Total 26423 100 5923 100
Fonte: SINAN-MS/GEEPI/GVSI/SMSA-PBH

Até a semana epidemiológica 46 de 
2013, foram notificados três óbitos por 
varicela em Belo Horizonte: uma mulher 
de 41 anos, residente em Belo Horizonte, 
sem comorbidades; uma menina de cinco 
anos, residente em Nova Era, sem comor-

bidades e um menino de 10 anos, residen-
te em Belo Horizonte, com paralisia cere-
bral. Nos dois primeiros casos, os óbitos 
foram decorrentes de pneumonia bacte-
riana secundária e, no terceiro, devido a 
choque séptico por infecção secundária. 

número de indivíduos dos sexos masculino e 
feminino entre os casos notificados (Gráfico 3).

dos casos notificados foram internados 
e quase um terço dos casos em menores 
de ano foram hospitalizados.  



55

ÁLCOOL E DROGAS NO TRÂNSITO: CONTRIBUIÇÃO DO 
PROJETO VIDA NO TRÂNSITO NO ESTUDO DAS VÍTIMAS 

FATAIS EM BELO HORIZONTE

Introdução
Os acidentes de trânsito (AT) repre-

sentam importante problema wde saú-
de pública global.  Aproximadamente 50 
milhões de pessoas sofrem, anualmente, 
lesões e sequelas decorrentes de AT, esti-
mando-se 1,3 milhão de óbitos, no mun-
do. Essas mortes ocorrem, especialmente, 
em países de média e baixa renda, sendo 
que 62% concentram-se em dez países. O 
Brasil ocupa a quinta posição, precedido 
pela China, Índia, Rússia e Estados Uni-
dos. No Brasil, estima-se que o número 
de mortos e feridos graves ultrapasse 150 
mil vítimas ao ano e os gastos totais rela-
cionados aos acidentes giram em torno 
de R$ 28 bilhões anuais. Os altos custos 
sociais decorrem da assistência e demais 
cuidados necessários para a recuperação 
da saúde, de perdas materiais, despesas 
previdenciárias, além do imensurável so-
frimento das vítimas e seus familiares.

 A implantação do Código Brasilei-
ro de Trânsito em 1998, a criação de leis 
complementares, o controle municipal 
do trânsito, a melhoria da segurança dos 
veículos e a fiscalização eletrônica, apesar 
de importantes iniciativas, ainda são insu-
ficientes para reduzir, de modo significati-
vo, as mortes e as incapacidades.

O reconhecimento da gravidade des-
se cenário no país levou o Ministério da 
Saúde a implantar a Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Aci-
dentes e Violências. Esta política assume 
o acidente de trânsito como um evento 
evitável e tem como principal estratégia 
de prevenção a articulação intersetorial e 
a participação social.

 A abordagem da prevenção dos aci-
dentes de trânsito demanda o conheci-
mento da magnitude das ocorrências, 
do perfil das vítimas, dos meios de trans-
porte envolvidos, da localização das áre-
as de risco e identificação dos fatores de 
risco associados. Dentre esses fatores, a 
velocidade e o uso de álcool destacam-se 
pela grande importância. O consumo de 
álcool, mesmo em quantidades relativa-
mente pequenas, aumenta o risco de en-
volvimento em acidentes, tanto para con-
dutores como para pedestres, por causar 
deterioração de funções indispensáveis à 
segurança ao volante e ao comportamen-
to adequado do pedestre. Álcool e drogas 
provocam alterações na visão e nos re-
flexos, além de diminuir a capacidade de 
discernimento, levando a outros compor-
tamentos de alto risco, como excesso de 
velocidade e inobservância do uso corre-
to de equipamentos de segurança.

Os estudos dos acidentes desenvol-
vidos através do Projeto Vida no Trânsito 
em Belo Horizonte – projeto realizado por 
meio de ações intersetoriais e interinsti-
tucionais e coordenado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de BH (SMSA-BH) e 
pela Empresa de Transportes e Trânsito 
(BHTRANS) desde 2010 - tem revelado o 
álcool como um dos fatores de risco na 
cidade. Com a progressiva qualificação 
da informação sobre os acidentes, obtida 
com o relacionamento de bancos de da-
dos do trânsito com os registros de morte 
e de internação da Saúde, o uso de drogas 
e álcool têm sido evidenciados, em espe-
cial nas vítimas fatais. 

Nesse sentido, o presente estudo tem 
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como objetivo identificar o perfil dos aciden-
tados e a associação do uso de álcool e drogas 
com a morte no trânsito em Belo Horizonte.

Métodos

Estudo descritivo sobre as vítimas fa-
tais de acidentes de trânsito ocorridos no 
perímetro urbano de Belo Horizonte no 
primeiro trimestre de 2012. 

Foram utilizados os registros policiais 
das vítimas de acidentes de trânsito, ocor-
ridos em Belo Horizonte e incluídos no 
Sistema de Informação da Empresa de 
Transportes e Transito do município (REDS-
-BHTRANS) e aqueles procedentes das De-
clarações de Óbito - documentos base do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

Os registros dos dois bancos de dados 
foram integrados por meio de programa 
de relacionamento probabilístico de dados 
desenvolvido por profissional do Ministério 
da Saúde, utilizando como variáveis-chave 
nome completo e idade. Três registros não 
puderam ser relacionados, dois por fal-
ta de identificação do nome da vítima no 
banco de dados REDS-BHTRANS e um por 
diferença no registro do nome nos dois 
bancos. Tais vítimas fatais foram posterior-
mente identificadas por meio de busca no 
banco de dados do SIM, considerando data 
e hora do acidente, idade e sexo da vítima, 
registrados no Boletim de Ocorrência, sen-
do consideradas na análise.

A seleção dos pares verdadeiros foi re-
alizada por método manual, observando 
as informações coincidentes dos envolvi-
dos, o intervalo entre a data do acidente 
constante no REDS-BHTRANS e a do óbito, 
além da sua causa básica, obtida no SIM. 

Variáveis sociodemográficas foram ca-
tegorizadas. Sexo: masculino e feminino. 
A idade foi dividida em faixas etárias: até 

17 anos; 18 a 29; 30 a 39; 40-49; 50-59; 60 
anos e mais. A escolaridade, em anos de 
estudo, agrupada em: inferior a 8 anos de 
estudo; 8 a 11 anos e 12 anos ou mais de 
estudo. Estado civil: solteiro/separado; 
casado e viúvo. Para identificação étnica: 
raça branca e raça negra, sendo que, esta 
última refere-se à soma das cores preta e 
parda. Para os locais de ocorrência do óbi-
to, definiu-se: hospital e via pública.

No Brasil, exames toxicológicos são 
realizados pelos Institutos Médico-Legais 
nas vítimas de acidentes de transporte. 
Para análise da presença de álcool, maco-
nha e cocaína-crack à necropsia foi utiliza-
do registro da Parte II do Bloco V da Decla-
ração de Óbito – Condições e Causas do 
Óbito – que rotineiramente em BH, traz os 
resultados do exame toxicológico, quan-
do realizado. Esta informação é obtida por 
investigação dos Laudos Periciais do IML 
de Belo Horizonte realizada pela vigilân-
cia epidemiológica do município.

Neste estudo não foi determinado o 
tempo decorrido entre o óbito e a realiza-
ção da necropsia para coleta do material.

Os resultados de exames toxicológi-
cos para álcool, maconha e cocaína-cra-
ck foram codificados pela CID-10. Alco-
olemia positiva foi identificada pelos 
códigos Y90.0 a Y90.9 (com intervalo de 
alcoolemia inferior a 20mg-dl até maior 
que 240mg-dl). A presença de metabó-
litos de maconha na corrente sanguínea 
foi identificada pelos códigos F12.0 a 
F12.9 e metabólitos da cocaína-crack 
pelos códigos F14.0 a F14.9. 

Para a seleção, organização e análise 
dos dados foram utilizados os programas 
Tabwin, desenvolvido e disponibilizado 
pelo MS, Microsoft Office Excel 2007 e o 
programa Epi info for Windows.
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Resultados

Os resultados apresentados correspon-
dem aos 60 óbitos ocorridos em BH no pri-
meiro trimestre de 2012. Do total de óbitos, 
41,7% (n=25) apresentaram exame toxico-
lógico positivo (ET+) para álcool, maconha, 
cocaína-crack ou a associação entre eles. 
Verificou-se no perfil do grupo de vítimas 
fatais (Tabela 1) com exame toxicológico 
positivo para álcool e/ou drogas que a fai-
xa etária predominante foi de jovens de 18 
a 29 anos (50%), seguida da composta por 
indivíduos de 30 a 39 anos (29%), do sexo 
masculino (92%), em sua maioria solteiros 

Tabela 2 - Distribuição das vítimas fatais de acidentes de trânsito em Belo Horizonte, característi-
cas demográficas e exame toxicológico positivo para álcool e/ou drogas ilícitas, 1º trimestre 2012

N % N % N %
Faixa etária

< 17 anos 1 4,17 1 2,78 2 3,33
18-29 anos 12 50,00 9 25,00 21 35,00
30-39 anos 7 29,17 7 19,44 14 23,33
40-49 anos 3 12,50 4 11,11 7 11,67
50-59 anos 0 0,00 1 2,78 1 1,67

60 anos e mais 1 4,17 14 38,89 15 25,00

Sexo
Masculino 22 91,67 25 69,44 47 78,33
Feminino 2 8,33 11 30,56 13 21,67

Anos de estudo
< 8 anos 1 4,17 8 22,22 9 15,00

8-11 anos 10 41,67 13 36,11 23 38,33
12 anos e mais 13 54,17 15 41,67 28 46,67

Raça/cor da pele
Branca 9 37,50 8 22,22 17 28,33
Negra 15 62,50 28 77,78 43 71,67

Estado Civil
Solteiro/separado 21 87,50 20 55,56 41 68,33

Casado 2 8,33 12 33,33 14 23,33
Viúvo 1 4,17 4 11,11 5 8,33

Total 24 100,00 36 100,00 60 100,00

Variáveis demográficas

Identificação de álcool e/ou drogas ilícitas no 
exame toxicológico

Álcool e/ou Drogas 
Ilícitas Não Total

Fonte: SIM*/SMSA-PBH    
* Dados qualificados pela investigação dos Laudos Periciais do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte 
Drogas ilícitas detectadas: maconha e cocaína/crack  

ou separados (87,5%), negros (63%) e mais 
da metade com alta escolaridade (12 anos e 
mais de estudo). Esse perfil mostrou-se dife-
rente entre vítimas com exame toxicológico 
negativo, onde, apesar do predomínio de 
jovens (47%), foi expressivo o percentual da 
faixa etária acima de 50 anos (42%). Tam-
bém apresentou maior número de homens 
(69%) e mais da metade possuíam menos 
de 12 anos de estudo. Houve maior predo-
mínio de indivíduos negros (78%) e, embo-
ra ainda seja maior o percentual de solteiros 
ou separados (56%), o percentual de casa-
dos ou viúvos é mais expressivo (44%).
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Na análise do tipo de substância de-
tectada ao exame (Tabela 3), observou-se 
predomínio do álcool (n=16, 64%), a com-
binação de álcool e drogas ilícitas (ma-
conha ou cocaína/crack) em seis vítimas 
(24%) e exclusivamente drogas ilícitas em 

Tabela 3 - Distribuição das vítimas fatais de acidentes de trânsito em Belo Horizonte segundo 
tipo de usuário da via e substância encontrada no exame toxicológico, 1º trimestre 2012

Álcool
Álcool + Drogas 

Ilícitas
Drogas 
Ilícitas Total

Pedestre 6 1 7
Motociclista 4 2 3 9
Passageiro de motocicleta 1 1
Condutor de automóvel 3 3
Passageiro de automóvel 2 2 4
Total 15 6 3 24

Substância identificada  no exame toxicológico
Tipo de usuário da via

Fonte: SIM*/SMSA-PBH
* Dados qualificados pela investigação dos Laudos Periciais do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte 
Drogas ilícitas detectadas: maconha e cocaína/crack 

Cerca de um terço das vítimas fatais eram re-
sidentes em outros municípios (Tabela 4), sendo 
semelhante esta proporção entre aquelas com 
exame toxicológico positivo. Foi semelhante o 

Tabela 4 - Distribuição das vítimas fatais de acidentes de trânsito em Belo Horizonte, segundo muni-
cípio de residência e exame toxicológico positivo para álcool e/ou drogas ilícitas, 1º trimestre 2012

N % N % N %
Belo Horizonte 17 41,46 24 58,54 41 100,00
Outros Municípios 7 36,84 12 63,16 19 100,00
Total 24 40,00 36 60,00 60 100,00

Tipo de vítima Álcool e/ou 
Drogas Ilícitas

Não Total

Identificação de álcool e/ou drogas ilícitas no exame 
toxicológico

Fonte: SIM*/SMSA-PBH    
* Dados qualificados pela investigação dos Laudos Periciais do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte 
Drogas ilícitas detectadas: maconha e cocaína/crack 

três motociclistas. Verificou-se também 
que as substâncias capazes de alterar o 
comportamento foram detectadas entre 
doze condutores (48%), cinco passageiros 
(20%) e oito pedestres (32%). 

percentual de exame toxicológico positivo 
entre as vítimas fatais, fossem elas residentes 
no município ou não. 
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Conclusões

Esta análise, oportunizada pelo traba-
lho intersetorial de órgãos envolvidos no 
Projeto Vida no Trânsito, ainda que de cur-
to período e exclusivamente das vítimas 
fatais, revelou a magnitude da associação 
do álcool e outras drogas com a morte no 
trânsito no município de Belo Horizonte.

A partir do perfil traçado, foi possível 
identificar grupos com maior vulnerabilida-
de de envolvimento em acidentes de trânsi-
to graves e fatais, possibilitando planejar in-
tervenções mais direcionadas e embasadas.

A integração das informações de saúde 
e trânsito permitiu evidenciar o álcool como 
importante fator de risco para acidentes, 

O câncer representa atualmente a se-
gunda causa de morte no mundo. Sua 
prevenção e diagnóstico precoce são im-
portantes passos na saúde pública para 
redução do número de mortes. 

Muitos destes casos estão diretamente 
relacionados ao trabalho, porém, estes são 
de difícil reconhecimento, pois o câncer é 
de natureza multifatorial e complexa.

O câncer ocupacional é decorrente da 
exposição a agentes químicos, físicos ou 
biológicos classificados como carcinogê-
nicos, presentes no ambiente de trabalho.

Em geral, a proporção de câncer re-
lacionado ao trabalho é muito variável, 

CANCER RELACIONADO AO TRABALHO

podendo-se estimar entre 4% e 40%, de-
pendendo do tipo de tumor e da metodo-
logia empregada.

No Brasil, a legislação específica do 
Ministério do Trabalho e Emprego reco-
nhece como agentes cancerígenos cin-
co substâncias: benzeno, 4-aminodifenil, 
benzidina, beta-naftilamina e 4-nitrodi-
fenil. Porém, agentes reconhecidamente 
cancerígenos, como radiação ionizante, 
amianto e a sílica, estão entre as que pos-
suem exposições toleradas. 

Segundo as estimativas da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), 
aproximadamente 440 mil pessoas 

Quanto ao local do óbito, dentre as víti-
mas com exame toxicológico positivo, dezoi-
to morreram na via pública (75%) e seis em 
hospitais. Dentre aquelas onde não foram 
detectadas substâncias ao exame, os óbitos 
ocorreram em via pública em 14 (39%) e no 
hospital em 22 (61%). 

dando subsídios aos órgãos competentes 
para as ações de fiscalização, de educação 
e para combater a cultura do beber e dirigir.

Este estudo também apontou o pedes-
tre como um grupo que merece ser traba-
lhado dentro da abordagem dos fatores 
de risco álcool e drogas, apesar de não 
serem foco de ações fiscalizatórias ou que 
resultem em penalidades.

Salientamos o uso de drogas ilícitas 
entre os envolvidos nos acidentes fatais, 
especialmente entre os ocupantes de mo-
tocicleta, para os quais a fiscalização vol-
tada também para estas drogas poderiam 
impactar na redução dessas fatalidades.

Estudos com períodos maiores pode-
rão reforçar estes achados e subsidiar as 
ações voltadas a esses fatores de risco.

As atividades de análise e planejamen-
to intersetorial foram primordiais para 
o sucesso desse trabalho e essa parceria 
deve ser cada vez mais estreitada e am-
pliada visando a redução das mortes e le-
sões por acidentes de trânsito.
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morreram no mundo em 2005 como 
consequência da exposição a subs-
tâncias perigosas no trabalho. Mais de 
70% dessa cifra, ou seja, aproximada-
mente 315 mil pessoas, morreram de 
câncer relacionado ao trabalho.

Em 2009, apenas 0,66% dos bene-
fícios de auxilio doença por câncer, 
concedidos pela Previdência Social, 
foram considerados relacionados ao 
trabalho. Em Belo Horizonte, até o ano 
de 2012, não havia nenhum registro 
no SINAN de câncer relacionado ao 
trabalho. Neste ano, um trabalho in-
tenso de busca ativa e investigação de 
casos, feita pelo grupo de Saúde do 
Trabalhador da Faculdade de Medici-
na da UFMG, possibilitou as duas pri-
meiras notificações no SINAN de cân-
cer ocupacional. Estes dados mostram 
como este agravo é subnotificado e 
aponta para a importância de uma 
vigilância intensa para mudança do 
panorama. Na próxima Edição deste 
Boletim, os casos de câncer ocupacio-
nal notificados até o presente serão 
descritos com maior detalhamento.

Na prática, a caracterização etiológica 
ou de nexo causal será essencialmente 
de natureza epidemiológica, seja pela 
observação de um excesso de frequên-
cia em determinados grupos ocupacio-
nais ou profissões, seja pela ampliação 
quantitativa ou qualitativa do espectro 
de determinantes causais, que podem 
ser conhecidos a partir do estudo dos 
ambientes e das condições de trabalho. 
O histórico ocupacional é de suma im-
portância para a definição de um câncer 
como relacionado ao trabalho.

Se o caso suspeito de câncer for 
confirmado, assim como a exposição 
a agentes cancerígenos, o profissional 
de saúde deverá encaminhá-lo para 

tratamento e desencadear os procedi-
mentos para que seja efetuada a vigi-
lância da saúde do trabalhador, além 
de notificar o mesmo ao SINAN.

Medidas de prevenção devem ser 
desenvolvidas para que haja elimi-
nação da exposição no trabalho a 
agentes cancerígenos proporcio-
nando assim uma queda na incidên-
cia destes agravos.
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VIGILÂNCIA DE ÓBITOS MATERNOS

De janeiro a setembro de 2013, ocorre-
ram 36 óbitos maternos no município de 
Belo Horizonte, 22 mulheres residentes 
em outros municípios, e 14 residentes em 
BH. Dentre as residentes em BH, oito com-
põem a Razão de Morte Materna, sendo 
seis óbitos maternos obstétricos diretos 
(causas relacionadas à assistência de saú-
de na gravidez, no parto, puerpério ou 
abortamento), e dois obstétricos indire-
tos (mulheres com alguma condição clíni-
ca prévia que se complicou na gestação) 
e todos considerados óbitos evitáveis. No 
cálculo da Razão de Morte Materna de 
2012, foram 20 óbitos maternos, 12 óbi-
tos maternos obstétricos diretos, e oito 
maternos obstétricos indiretos.

Em agosto de 2013, uma mulher negra 
de 28 anos faleceu no primeiro dia após 
o parto de seu primeiro filho, devido a 
complicações de anemia falciforme, diag-
nosticada somente 15 dias antes do parto, 
apesar do relato durante toda a infância e 
juventude de ter anemia crônica.

A rede de saúde PBH está implantando 
o teste de eletroforese de hemoglobina 
na rotina do pré-natal de todas as ges-
tantes do SUS de Belo Horizonte, como 
preconizado pela Rede Cegonha. É impor-
tante divulgar e alertar todos os profissio-
nais envolvidos na atenção de saúde, em 
especial na gestação para o diagnóstico 
oportuno e maior atenção de saúde para 
os portadores de anemia falciforme.
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