
A Vigilância Sanitária trabalha com atendimento ao público no endereço Travessa Tenente 
Augusto Pinto, nº17, Centro e também pelo Disque Denúncia (84) 3291-2127. Veja mais 
curiosidades na Pág. 02
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A Vigilância Sanitária - VISA é membro do Grupo de Trabalho do Alto de Santa Rita, que reúne 
mensalmente prefeito, secretarias municipais, Paróquia de Santa Rita, Conselho Tutelar, 
SEBRAE, dentre outros. 

A Vigilância Epidemiológica realiza identificação, notificação e investigação de doenças que 
atingem a população e os visitantes da cidade de Santa Cruz.

Visando a implantação do pólo turístico-religioso de Santa Cruz, a Vigilância Sanitária municipal 
realizou visitas sanitárias e atividades educativas em hotéis, pousadas, restaurantes, padarias, 
lanchonetes e rodoviária.

A cada minuto, uma mulher morre no mundo por complicações relacionadas à gravidez ou ao 
parto. São 1.600 mulheres por dia, quase 600 mil por ano, sendo que 99% dessas
mortes acontecem em países em desenvolvimento. UNICEF 2009
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?Você Sabia!
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l O Programa de Educação pelo Trabalho 
em Saúde (PET) de Santa Cruz tem a satisfação 
de apresentar a primeira edição de seu 
informativo, um desafio que nossa equipe 
assume a partir de agora, com o objetivo de 
levar informação e educação à população do 
município, profissionais de saúde, comunidade 
universitária e, porque não dizer do mundo, 
afinal, todo este material ficará disponível na 
internet através do site da FACISA: 
www.facisa.ufrn.br.

Nossa meta é, além de divulgar as ações 
do PET, criar um espaço para publicações de 
artigos relacionados à saúde pública produzido 
pelos colaboradores do projeto, além de trazer 
informações úteis a todos, sempre com temas 
ligados à saúde pública do município.

Nesta primeira edição você vai poder 
conhecer um pouco mais sobre o PET com uma 
pequena entrevista especial com Damião 
Ernane de Souza, coordenador do programa, 
além de conhecer a avaliação dos gestores de 
saúde pública do estado e do município. 
Aproveite também para ler os artigos que 
trazem sempre temas ligados à realidade local. 

Como esta é uma produção feita para 
você, aproveitamos a oportunidade para dizer 
que será um prazer receber sua sugestão ou 
elogio. Entre em contato conosco através do 
email: petsantacruz@gmail.com

Agradecemos pela atenção, esperamos 
que você goste de nossa produção e desejamos 
uma ótima leitura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRÍ
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Santa Cruz/RN
Coordenador do PET: Damião Ernane de Souza Edição de texto: Adriana Magalhães / Jeferson Rocha / Thayse Hanne 
Diagramação/Fotos: Jeferson Rocha Ilustração: Gláucio Tavares Contato:  Tiragem: 100 
exemplares Apoio: Secretaria do Estado da Saúde (RN) / V Unidade Regional de Saúde Pública / Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz / Secretaria Municipal de Saúde 

petsantacruz@gmail.com
Saúde 
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PET Santa Cruz é importante instrumento de 
qualificação e requalificação de profissionais de saúde

O PET (Programa de Educação 
pelo Trabalho) na área da Saúde tem 
como propósito fomentar a formação 
de grupos de aprendizagem tutorial em 
áreas estratégicas para o Sistema Único 
de Saúde (SUS), no caso específico da 
UFRN/Campus Santa Cruz em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde e 
a Secretaria Estadual de Saúde (através 
da V Unidade Regional de Saúde 
Pública). A área estratégica é a 
Vigilância em Saúde de acordo com 
Edital nº 7 de 03 de março de 2010. Na 
prática o que se objetiva é inserir 
estudantes de área da saúde no 
cotidiano dos serviços e ações da 
vigilância, com a supervisão de 
preceptores, que são trabalhadores da 
saúde bonificados com bolsas de 
incentivo que auxiliam os estudantes na 
vivência de todas as etapas dos 
processos de vigilância em saúde, nas 
vertentes epidemiológica, sanitária, 
ambiental e eventualmente na área de 
saúde do trabalhador. 

A UFRN/Campus Santa Cruz 
possui dois grupos tutoriais, composto 
cada um por docente da UFRN 
selecionado de acordo com as áreas 
prioritárias definidas por gestores 

estaduais e municipais que coordena o 
grupo tutorial, por dois preceptores, 
trabalhadores em vigilância em saúde e 
por oitos estudantes de graduação dos 
cursos da UFRN/Campus Santa Cruz. 

Segundo o coordenador do 
PET, Damião Ernane de Souza, o 
projeto “propõe-se a servir de 
instrumento de qualificação e requali-

ficação de profissionais de saúde, 
formados e em formação, permitindo 
ao estudante a iniciação ao trabalho de 
acordo com as necessidades do Sistema 
Único de Saúde - SUS, cumprindo a 
prerrogativa consti-tucional que reza 
que a formação em saúde deve ser 
norteada pelo SUS”.

Primeira edição do projeto proposto pelo Campus da UFRN em Santa Cruz envolve secretarias municipal e estadual de 
saúde em troca de aprendizado com período de um ano

Damião Ernane Souza, coordenador do PET em Santa Cruz, fala sobre a importância do programa

Jeferson Rocha

! entrevista
Saúde em Foco - Como surgiu a idéia de inscrever uma 
proposta para o edital do PET?
Damião Ernane de Souza - Em março de 2010 foi lançado 
um Edital com o propósito de fomentar grupos PET 
nacionalmente, de posse dessa informação e com o apoio da 
Direção da UFRN/Campus Santa Cruz, criou-se um grupo de 
trabalho com representantes dos três cursos de graduação 
para elaborar a proposta. O grupo de docentes encantou-se 
com a proposta e passou a trabalhar na sua construção. Vale 
salientar que o grupo conseguiu executar todas as etapas de 
construção e aprovação do projeto nas instâncias 
deliberativas dos SUS em tempo recorde, leia-se submissão e 
aprovação no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho 
Estadual de Saúde e na Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB). 

SF - Como a equipe recebeu a aprovação do projeto?
Damião Ernane de Souza - Ficamos extremamente 
satisfeitos com a aprovação dos dois grupos tutoriais, pois 
entramos em uma concorrência nacional com várias 
Instituições de Ensino Superior, tradicionais que já trabalham 
com Projetos PET há vários anos. A aprovação reflete que o 

Damião Ernane de Souza - Coordenador do PET UFRN/Santa Cruz

ESPECIAL

trabalho coletivo é capaz de consolidar metas por mais 
ousadas que possam parecer.

SF - Quais as áreas de atuação do PET em Santa Cruz?
Damião Ernane de Souza - O PET Saúde Vigilância 
UFRN/Campus Santa Cruz trabalha com dois grupos: Grupo 
PET Saúde 1 que atua no Perfil da mortalidade materna, 
neonatal e infantil de Santa Cruz/RN, qualificação dos 
sistemas de Vigilância em Saúde com ênfase na melhoria do 
registro, notificação e investigação de mortalidade neonatal, 
infantil e materna, com ações de promoção da saúde com 
vistas à redução da mortalidade materna e infantil e 
prevenção de complicações relacionadas parto e puerpério. 
E o Grupo PET Saúde 2 com a descrição e análise da 
retaguarda em vigilância em saúde implantada em Santa 
Cruz, com vistas ao processo de implantação do pólo turístico 
de Santa Rita de Cássia que objetiva contribuir com a 
Discussão sobre a construção do Código Sanitário Municipal 
e atuar com ações de promoção da consciência sobre as 
questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, com 
vista ao processo de implantação do pólo turístico de Santa 
Rita de Cássia. 
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A importância da epidemiologia como instrumento
 de trabalho para  os profissionais e gestores de saúde

INTRODUÇÃO 
No Brasil, até o século XIX, as ações para o controle de doenças transmissíveis baseavam-se nas medidas de afastamento e 

confinamento da pessoa contaminada, como forma de evitar a disseminação de doenças.
Em meados dos anos de 1960, durante a tentativa de erradicação da varíola, se instituiu uma fase de vigilância epidemiológica 

seguida de vacinação em massa da população. Pretendia-se mediante a busca de casos de varíola, detectar precocemente surtos e bloquear 
a transmissão da doença (ALMEIDA FILHO, 2003).

Em 1975, por ter sido recomendado pela “V Conferência Nacional de Saúde”, foi instituída o Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica - SNVE. 

BARRETO, 2002).
A definição da epidemiologia sofreu, ao longo do tempo, diversas alterações, podendo atualmente ser conceituada como:

[...] ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os 
fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo 
medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que sirvam 
de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações em saúde. (ROUQUAYROL; GOLDBAUM, 
1999, p.15).

Diante do exposto, propôs-se no presente estudo realizar uma revisão de literatura como base em publicações de caráter 
nacional e internacional, divulgados nos últimos 20 anos. Foram utilizados livros-textos e artigos das bases de dados do Ministério da 
Saúde, SCIELO e LILACS. Como critério de inclusão, as publicações deveriam conter aspectos sobre a história da epidemiologia, sua 
inserção no Brasil, a sua utilização por gestores, e o uso dos indicadores para formulação de políticas públicas.

EPIDEMIOLOGIA COMO INSTRUMENTO PARA PROFISSIONAIS E GESTORES DE SAÚDE 
A epidemiologia tende a assumir dupla inserção, tendo simultaneamente um caráter de ciência e tecnologia. Como ciência, 

produz conhecimento e aperfeiçoando de suas bases conceituais e metodológicas. Como tecnologia, contribui na modificação das 
condições de saúde da população, sendo usada como ferramenta de gestão (PAIM, 2003). 

A epidemiologia tem um grande enfoque na formulação de indicadores de saúde (como expectativa de vida, taxa de mortalidade, 
de natalidade), sendo esses de fundamental importância para a formulação de políticas públicas de um dado município.  P a i m  e  
Texeira (1999) ressaltam que o uso da epidemiologia por gestores de saúde permite a definição das necessidades prioritárias e a avaliação 
os resultados das intervenções realizadas, ou seja, possibilita aos gestores o equacionamento de questões centrais tais como: definir os 
serviços que serão oferecidos pela gestão e as habilidades requeridas para os profissionais da saúde; organizar os processos; definir 
critérios para a partilha de recursos; avaliar os sistemas, políticas, programas; e determinar se a política é efetiva e produz resultados 
desejados.

No Brasil, a Lei 8.080/1990 rege a incorporação da epidemiologia no planejamento e gestão da saúde, entretanto o 
desenvolvimento de práticas epidemiológicas nos serviços ainda é dificultado pela divisão visível entre a saúde pública e a assistência nas 
instituições (BRASIL, 1990).

Neste sentido o Sistema de Vigilância da Saúde tem como objetivo estabelecer um conjunto de atividades, ações e serviços para 
conhecer, analisar, monitorar e intervir nos variados processos saúde-doença.

Reconhece-se, portanto, o grande potencial da epidemiologia como ferramenta de gestão e de promoção à saúde, uma vez que a 
mesma visa, por meio de informações construídas a partir da coleta e processamento de dados, possibilitar a análise desses dados para 
tomada de decisões e formulação de políticas públicas de saúde. Para tanto, Essas funções devem realizadas de forma contínua e 
sistemática com divulgação oportuna para servirem de subsídio ao desenvolvimento de ações de saúde, transformando-as em informações 
pertinentes de uso intrínseco de gestores e profissionais de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode observar, a utilização da epidemiologia na saúde publica se torna indispensável e intimamente ligada aos atores que 

realizam essa função diariamente. No entanto, o sistema público ainda não utiliza todo potencial da epidemiologia na formulação, 
distribuição e execução das políticas públicas de saúde. 

REFERÊNCIAS 

 ALMEIDA FILHO, N. Uma breve história da epidemiologia. 6. Ed. Rio de Janeiro, p. 1-13. Medsi, 2003; BARRETO, M. L., 2002. Papel da epidemiologia no 
desenvolvimento do SUS. Revista Brasileira de Epidemiologia. Vol. 5. Pag. 4-17; .BRASIL. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília, Ministério da Saúde/Fundação 
Nacional de Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia, 1998;.ROUQUAYROL, M. Z. ; GOLBAUM, M. Epidemiologia, História Natural e Prevenção de Doenças. 
Epidemiologia & saúde. 5ª ed., Rio de Janeiro: MEDSI, cap. 2, p. 17 -33. 1999; PAIM, J. S. Epidemiologia e planejamento: a recomposição das práticas epidemiológicas na 
gestão do Sistema Único de Saúde. Revista ciência & Saúde Coletiva, v. 8, n. 2, p. 557-567, 2003; PAIM, J. S. Por um planejamento das práticas de saúde. Revista Ciência 
& Saúde Coletiva. Vol. 4, n.2, p.243-24. 1999; BRASIL. Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias. Brasília, Assessoria da Comunicação Social do Ministério da Saúde, 
1990; ÁLVARO, S. S.; MIRANDA, S. M. R. C. A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde.  Barueri, São Paulo: Manole, 2007- Série enfermagem. 

O impressionante desenvolvimento da epidemiologia no país em período recente pode ser observado tanto no presente 
crescimento da sua produção acadêmica, como na sua crescente utilização nos serviços de saúde. No âmbito dos serviços, este crescimento 
se repete. A criação do Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI, em 1990, foi uma aspiração dos epidemiologistas brasileiros. Com a 
criação deste, à exceção de alguns momentos, a interlocução entre epidemiologistas da academia e epidemiologistas dos serviços foi 
intensificada, o que tornou ainda mais sutil as diferenças existentes entre estes dois mundos (

4 5Michael Jacson de S. Maia ¹ / Amanda D.  de Medeiros ² / Ana Maria G. dos Santos³ / Redianne M. da Fonseca   / Thayse Hanne C. R. do Nascimento  

1-Aluno do Curso de Enfermagem da UFRN e Bolsista do PET-Saúde; 2- Aluna do Curso de Enfermagem da UFRN e Voluntário do PET-Saúde; 3- Enfermeira, servidora da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz e preceptora do PET-Saúde; 4- Enfermeira, Coordenadora da Vigilância á Saúde de Santa Cruz e preceptora do PET-Saúde; 5- 
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Gráfico 1

Fonte: SESAP/V URSAP/SIM, 2010.

Mortalidade de mulheres em idade fértil 
no município de Santa Cruz/RN

INTRODUÇÃO
A população de mulheres em idade fértil (MIF) compreende àquelas com faixa etária de 10 a 49 anos, representando importante 

parcela da população total. Segundo Fortney apud Albuquerque (1998), atualmente este grupo é foco de grande interesse mundial, embora 
não tenha recebido a devida atenção pela área de saúde, especialmente em países em desenvolvimento nas últimas décadas fora do período 
da gestação, a saúde reprodutiva da mulher agora se encontra em evidência. É preciso considerar as dificuldades enfrentadas pela 
vigilância em saúde, como a qualidade do preenchimento das DO´s, que se reflete na efetividade do SIM. Estes documentos são muitas 
vezes irregularmente preenchidos pelo profissional de saúde responsável, que informa a causa terminal da morte e não a causa básica, fato 
que dificulta a tomada de decisão dos gestores e profissionais no que se refere às intervenções necessárias para garantir uma melhor 
qualidade de assistência a mulher (LAURENTI, 1990).

Diante do exposto o presente trabalho visa contribuir com a coleta de informações acerca da saúde da mulher, tendo por objetivo 
determinar as principais causas de óbitos de MIF no município de Santa Cruz/RN, de 2006 à 2010, identificando o percentual de óbitos 
investigados e descrevendo as causas básicas (CB).

Inicialmente, os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) da V Unidade Regional de Saúde 
Pública pertencente à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, em que foram selecionadas as Declarações de Óbitos (DO) referentes 
aos óbitos de mulheres residentes em Santa Cruz/RN ocorridos no período de janeiro de 2006 à setembro de 2010. Após esta etapa, foram 
verificadas as DOs de MIF, das quais forma coletados o número da DO, a idade, a CB e o status da investigação.

RESULTADOS
Do total de 655 mortes ocorridas no município durante o período estudado, 305 óbitos foram do sexo feminino. Destes, 34 

correspondem ao número de óbitos de MIF.
O art. 2º da Portaria GM/MS nº 1119 define que óbitos maternos e de MIF, independentemente da causa declarada, são 

considerados eventos de investigação obrigatória. Assim, todas as DO´s de MIF devem ser separadas e investigadas (BRASIL, 2009). Do 
levantamento de dados, observou-se que do total de óbitos de MIF, 67,6% foram investigados e 32,4% não foram investigados (gráfico1). 

Na tabela 2, são descritas as CB dos óbitos de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Pode-se destacar, 
que de 2006 à 2010, o município referido teve apenas 3 casos de morte materna, que a maioria dos óbitos aconteceu na faixa etária maior 
que de 30 anos.

Hêrcilla Nara Confessor Ferreira  / Maria da Conceição Duarte  / Maria José M. da Fonseca² / Adriana Magalhães³ / Damião Ernane de Souza¹ ¹ 

 ¹Discente do Curso de Enfermagem da FACISA – Faculdade de Ciências do Trairi/ UFRN – Santa Cruz/RN; ²Preceptoras do Projeto PET-Saúde da FACISA – Faculdade de 
Ciências do Trairi/UFRN – Santa Cruz/RN; ³Orientadora do Projeto PET-Saúde da FACISA – Faculdade de Ciências do Trairi/UFRN – Santa Cruz/RN; Coordenador do 
Projeto PET-Saúde da FACISA – Faculdade de Ciências do Trairi/UFRN – Santa Cruz/RN.

Tabela 2
Causas básicas (CB) dos óbitos de MIF em Santa Cruz/RN no período de jan. de 2006 a set. 

de 2010. Em destaque os óbitos maternos.
IDADE / CB 

2006
49 / C509 - Mama, não especificada  

40 / G959 - Doença não especificada da medula espinhal
14 / R99 - Outras causas mal definidas e não especificadas

43 / C541- Endométrio
30 / A419 - Septicemia não especificada

20 / 0736I219 - Infarto agudo do miocárdio não especificado  
26 / I099 - Doença cardíaca reumática não especificada  

10 / G009 - Meningite bacteriana não especificada  
27 / X700 - Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento - residência  

44 / C719 - Cérebro, exceto lobos e ventrículos
33 / 1619 - Hemorragia intracerebral não especificada

11 / A419 - Septicemia não especificada
24 / O753 - Outras infecções durante trabalho de parto

2008
49 / N189 – Insuficiência renal crônica não especificada

49 / N19 – Insuficiência renal não especificada
44 / C798 - Neoplasia maligna secundária

44 / K85 - Pancreatite aguda
47 / G936 – Edema cerebral

21 / K810- -Colecistite aguda
2009

44 / M069 - Artrite reumatóide não especificada 
15 / C920 - Leucemia mielóide aguda  

44 / I219 - Infarto agudo do miocárdio não especificado  
48 / E145 - Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias periféricas  

26 / A419 - Septicemia não especificada 
39 / C329 - Laringe não especificada

25 / J108 - Influenza com outras manifestações, devida a vírus da influenza [gripe] identificado 
2010 (até set.)

47 / C349-Brônquios ou pulmões, não especificado 
42 / X70-Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento

23 Asfixia mecânica; afogamento
36 / X70-Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento

32Ferimentos penetrantes de tórax e abdome por arma branca
39 Lesão de vaso cervical produzido por instrumento perfuro cortante

45 / K704 - Insuficiência hepática alcoólica
32 / C383 - Mediastino, porção não especificada

Fonte: SESAP/V URSAP/SIM, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho buscou se identificar a mortalidade de mulheres em 

idade fértil no Município de Santa Cruz, evidenciando que as causas do óbitos 
encontradas foram muito variadas,   tendo  o predomínio das afecções que 
acometeram o sistema nervoso e circulatório, no tocante a idade,  a maioria 
das mulheres se encontrava em uma faixa etária maior que 30 anos, e  
referente ao status da investigação, a maioria das DOs foram investigadas.

Portanto, são problemas enfrentados: a subinformação das causas 
dos óbitos e o subregistro das DO´s. Ademais, percebe-se que essa situação 
pode afetar as propostas de intervenção, tornando pouco visíveis os reais 
problemas para a atenção à saúde da mulher.

 É importante refletir sobre os dados ora postos pelo presente estudo, 
considerando as dificuldades enfrentadas pela vigilância em saúde, como a 
qualidade do preenchimento das DO´s, que  refletem na efetividade dos 
Sistemas de Informação em Saúde, e que preenchimento indevido ou 
inadequado pelo profissional de saúde responsável influenciará de forma 
inegável nas escolhas da políticas púbicas de saúde  e na melhora da 
qualidade de assistência a saúde da mulher. O presente trabalho trata de um 
estudo preliminar, carecendo de mais informações para inferências mais 
profundas, entretanto, se espera que este contribua com os profissionais da 
rede e comunidade em geral na perspectiva de desperta um olhar para saúde 
da mulher. 
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A Vigilância em Saúde com vistas 
ao turismo religioso na cidade de Santa Cruz/RN

INTRODUÇÃO
O turismo é cada vez mais entendido como uma atividade econômica que exerce influência em diversos setores: político, cultural, 

ecológico, rural, tendo grande destaque no segmento religioso. O destaque principal nesse setor são as peregrinações, caracterizadas pelo 
deslocamento temporário de pessoas para outras regiões ou países (TEIXEIRA, 2009). 

O presente artigo faz uma revisão bibliográfica sobre os principais avanços do turismo religioso e a interlocução com a vigilância 
em saúde com vistas às atividades turísticas na cidade de Santa Cruz/RN.

O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO
Nos séculos III e IV, Era Cristã, os fiéis começaram a cultivar o hábito de realizar viagens de caráter religioso, dando início a longa 

série de visitas a Igrejas e Santuários (TEIXEIRA, 2009).
O Turismo Religioso configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e 

eventos relacionados às religiões institucionalizadas (BRASIL, 2010).
Atualmente, o município de Santa Cruz vivencia um momento histórico relacionado ao turismo: a instituição do Pólo Turístico 

Agreste/Trairí, pelo Decreto nº. 21.390 de 11 de novembro de 2009, e o processo de implantação do Complexo Turístico do Alto de Santa 
Rita de Cássia, inaugurado em 26 de junho de 2010,

No entanto, a inserção da cidade de Santa Cruz no roteiro turístico regional e no roteiro religioso nacional e internacional poderá 
repercutir na situação de saúde e qualidade de vida de sua população, bem como implicar na situação de saúde de seus visitantes, gerando 
impactos de amplitude ainda não dimensionada.

O PAPEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FRENTE À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO TURÍSTICO RELIGIOSO
Vigilância em Saúde inclui a vigilância e controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não 

transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária 
(BRASIL, 2008).

Reconhece-se que “a viagem” é um dos principais contribuintes para o surgimento de novas doenças infecciosas e o 
ressurgimento algumas doenças consideradas erradicadas, causando grande preocupação no meio científico. Relatos descrevem surtos de 
doenças infecciosas decorrentes de viagens desde o século XIV. No século XXI, em 2002, a pandemia de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave - SRAG (conhecida popularmente como gripe aviária) iniciou numa região remota do sul da China e atingiu 29 países, matando 
quase 800 pessoas e fazendo adoecer mais de 8.000, dentro de apenas seis meses (PIRAGES, 2005). Recentemente, em 2009, o mundo 
vivenciou outra pandemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo esta causada pelo vírus Influenza A (H1N1), que ficou 
conhecida como gripe suína. Essa pandemia atingiu o Brasil e direcionou as ações das Coordenações de Vigilância Sanitária de Portos, 
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (BRASIL, 2009). Dentre os Estados atingidos pela influenza pandêmica, o Rio Grande do 
Norte registrou entre abril de 2009 e maio de 2010, 1.997 casos suspeitos e 110 casos confirmados, dos quais 2,7% eram de residentes em 
Santa Cruz (SESAP, 2010).

Além de doenças infecciosas, também podem estar associadas a viagens e ao turismo as doenças veiculadas ou causadas por 
insetos ou animais (dengue, mordedura de rato); por contato com água (esquistossomose, leptospirose); doenças sexualmente 
transmissíveis e doenças transmitidas por água e alimentos (hepatite A, toxinfecções alimentares). Dentre essas se destaca a “diarréia dos 
viajantes”, principal doença entre os turistas, que acomete cerca de 80 milhões de viajantes provenientes de países desenvolvidos que 
visitam o litoral de países tropicais, como também causa quase 2 milhões de mortes em crianças menores de cinco anos de idade residentes 
em países em desenvolvimento. A causa está associada ao consumo de alimentos, bebidas e/ou água contaminados, apresentando, em 
geral, o padrão higiênico-sanitário como o fator mais importante (CASTELLI; BLACK, 2008), ressaltando a importância da 
implementação de medidas de segurança alimentar em pólos turísticos.

Diante do exposto, os dados apresentados reiteram a importância de um sistema de vigilância à saúde local eficaz, que possa 
colaborar com um diagnóstico situacional e uma intervenção, em nível coletivo, em tempo hábil para reduzir ao mínimo os danos causados 
à saúde da população local e de seus visitantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por apresentar um caráter multi-setorial, o turismo religioso pode ser considerado como dinamizador no processo de 

desenvolvimento econômico. Sua atuação surge como uma alternativa para promover o desenvolvimento turístico local pela exploração 
de muitos recursos. É fundamental que os municípios atentem para necessidade de um trabalho de planejamento e reestruturação, com a 
atuação preventiva e organizada da vigilância em saúde que seja capaz de transformar os locais visitados em grandes pontos turísticos, com 
infra-estrutura necessária que dê suporte aos visitantes, fortalecendo assim a atividade na região. 

REFERÊNCIAS
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Nota Técnica Nº 04 - Orientações complementares sobre Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional para o evento: gripe suína. 27 abr 09; CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em< 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad21.pdf>. Acesso em: 12 out. 2010; CASTELLI, F.; BLACK, R.E. Epidemiology of Travelers' Diarrhea. In: 
ERICSSON, C.; DUPONT, H.; STEFFEN, R. Travelers' Diarrhea. 2 ed. cap 9. p.92-104. India: Ed. B.C. DECKER, 2008; CARTILHA DO VIAJANTE DO MINISTÉRIO 
DO TURISMO. Disponível em <http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Livro__Cultural.pdf>. Acesso 
em: 08 out. 2010; LESSA, I. Doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil: um desafio para a complexa tarefa da vigilância. Ciências & Saúde Coletiva. v. 9, n. 4, p. 931-
9 4 3 ,  2 0 0 4 ;  P I R A G E S ,  D e n n i s .  C o n t e n d o  D o e n ç a s  I n f e c c i o s a s  C a p  3 :  4 8 - 6 9  i n  E s t a d o  d o  M u n d o .  2 0 0 5 .  d i s p o n í v e l  
<http://www.worldwatch.org.br/edm2005/Estado%20Mundo_2005_cap3.pdf> Acessado em: 30 jun 2010; SETUR (SECRETERIA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO 
NORTE). Disponível em <http://www.cchla.ufrn.br/humanidades/ARTIGOS/GT21/Humanidades%202008.pdf>. Acesso em: 08 out. 2010; SILVA, V. H. M. O olhar do 
turismólogo para os riscos à saúde dos turistas: uma experiência no curso de graduação em turismo da UFF. Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, Brasil, 
27 e 28 de Junho de 2008; TEIXEIRA, M. S. G.; JÚNIOR, M. C. R. Turismo religioso: Uma alternativa econômica para municípios do Seridó – RN.  Mestrando em 
Economia pela UFRN, 2009.

 e designado como Santuário de Santa Rita pela Igreja Católica, em 11 de outubro. 
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“PET Saúde-Vigilância veio num 
momento certo”

“O PET vai gerar um impacto 
positivo e direto sobre os 

serviços de saúde que são 
prestados na Cidade”

PREFEITURA DE SANTA CRUZ

V URSAP

Em entrevista ao Saúde em Foco, o 
Prefeito de Santa Cruz, Péricles Rocha 

destacou a importância do projeto na 
cidade, e a contribuição da prefeitura 

a disposição toda a estrutura necessária. 
Recursos humanos para se traçar um perfil 
da cidade de Santa Cruz. A Secretaria 
Municipal de Saúde que é a principal 
envolvida, já está contribuindo com todo o 
processo necessário para alcançar os 
objetivos e produtos propostos no Projeto, 
estando nesse momento inserindo os alunos 
do PET em serviços como o da Vigilância 
em Saúde, principalmente na Vigilância 
Sanitária, assim como, na Unidade Básica 
de Saúde  do bairro Paraíso, abrindo assim, 
seus serviços para campo de pesquisa, o 
que já é uma política adotada na Cidade de 
Santa Cruz por entender a importância 
dessa parceria ensino serviço. 

SF - 
sofrendo alguma modificação/ impacto 
com a realização do projeto?

Na sua avaliação, a cidade já está 

Saúde em Foco - O que o senhor espera 
do projeto PET Saúde - Vigilância?

Péricles Rocha - Espero que os resultados 
do projeto PET Saúde venham contribuir 
com o controle e vigilância de doenças, 
como também enriquecer bancos de 
informações necessários para implantação 
de ações voltadas a prevenção, diagnostico 
e combate a vetores potencialmente 
danosos à saúde no âmbito da realidade 
local. Tendo assim um impacto positivo e 
direto sobre os serviços em saúde que são 
prestados na Cidade de Santa Cruz. 

SF - Como a prefeitura está contribuindo 
com o projeto?

Péricles Rocha - A prefeitura tem colocado 

Péricles Rocha -
serviços que estão nesta primeira etapa, 
envolvendo ações e planejamentos que 
sofreram contribuições das discussões nas 
reuniões do Pet Saúde. Um exemplo disso é 
o trabalho da Vigilância Sanitária e da 
Vigilância Epidemiológica, levando em 
c o n s i d e r a ç ã o  s e u s  r e s p e c t i v o s  
planejamentos das ações a serem 
desenvolvidas e a necessidade de explorar 
mais e mais os impactos positivos e 
minimizar os negativos que surgiram com 
Implantação do Pólo Turístico Religioso na 
Cidade de Santa Cruz. Mas, é entendido 
também que esses são apenas os primeiros 
impactos positivos nos serviços de saúde 
oferecidos na Cidade de Santa Cruz a partir 
das contribuições do PET saúde, já que o 
projeto se propõe a trabalhar e alcançar 
muito mais objetivos e produtos

Já é possível perceber nos 

Maria do Rosário de Carvalho gerente da V Unidade Regional de Saúde 
Pública fala um pouco da parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e o 

Programa de Educação pelo Trabalho - PET em Santa Cruz

capacitações junto às secretarias e seus 
agentes de saúde, sendo assim, um braço 
forte da Secretaria de Saúde do Estado. 

SF - Qual a importância do projeto e 
como o ajudará na saúde pública da 
região?

Maria do Rosário - O PET veio num 
momento certo, pois contribui bastante 
para gerar conhecimento técnico e serve de 
crescimento tanto para os alunos, quanto 
para nós que trabalhamos diariamente com 
saúde pública,  contribuindo com 
ensino/aprendizado de todos envolvidos e 
servindo de prática para os alunos da 
UFRN. Com essa parceria, estamos 
levantando, principalmente, os índices de 
mortalidade materna para termos um 
panorama mais real, já que ainda temos 
problemas quanto ao registro desses casos. 
Dessa forma, com a ajuda da UFRN, 

p r e t e n d e m o s  c o n t r i b u i r  p a r a  a  
transferência de dados sobre saúde, 
tornando transparentes, para que possamos 
entender a realidade local e trabalharmos 
para o controle dos casos de mortalidade 
materno-infantil.

SF - Como a URSAP vai contribuir com o 
projeto?

Maria do Rosário - Temos dois técnicos em 
saúde envolvidos diretamente com o PET 
fazendo um trabalho de preceptoria, que é 
justamente o acompanhamento direto aos 
alunos com o objetivo de ajudá-los no 
conhecimento da realidade da saúde 
pública em nosso estado, principalmente na 
atenção básica,  epidemiologia,  e 
mortalidade materno-infantil, sendo um 
tema importante para a região, em especial 
para Santa Cruz, já que há um fluxo intenso 
de pacientes 

Jeferson Rocha

Divulgação

 Saúde em Foco - Como a V URSAP 
recebeu o Projeto?

Maria do Rosário - Foi com muita alegria 
que recebemos a notícia, pois para nós essa 
parceria é salutar na medida em que 
fortalece o papel da saúde na região, 
principalmente pelo fato de atuarmos em 21 
municípios (região Trairí e Potengi), 
prestando assessoria  técnica aos 
municípios e promovendo saúde com 

Papo 

PET
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  Fórum de Vigilância em Saúde
A Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, a Prefeitura 
Municipal de  Santa Cruz e a Secretaria 
Estadual de Saúde, representada pela V 
URSAP, realizaram nos dias 27/10 e 04/11, no 
auditório do Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte - IFRN, o I Fórum Municipal de 
Vigilância em Saúde. O evento marcou o 
lançamento do Programa de Educação pelo 
Trabalho em Saúde – PET Saúde - Vigilância 
em Saúde de Santa Cruz, com discussão de 
temas relacionados ao projeto, além da 
implantação do Novo Código Sanitário no 
município. Participaram do fórum os 
professores e alunos da Faculdade de Ciências 
da Saúde do Trairí - FACISA/UFRN, além dos 
representantes da Secretaria Estadual de 
Saúde, dos Secretários Municipais de Saúde, 
Agricul tura ,  Tr ibutação e  Obras  e  
Planejamento.

O evento iniciou com a participação 
do professor Damião Ernane de Souza que 
expôs sobre os desafios da educação pelo 
trabalho como perspectiva na formação 
acadêmica. Na seqüência, a professora 
Adriana Magalhães apresentou o projeto PET-
Santa Cruz intitulado “Vigilância em Saúde: 
instrumento de fortalecimento do sistema de 
saúde, cenário de práticas educativas e 
estratégia de empoderamento comunitário em 
Santa Cruz/RN”. 

Os profissionais da V URSAP e da 
Secretaria Municipal de Saúde iniciaram as 
atividades do Grupo de Trabalho 01 abordando 
os seguintes temas: A vivência do  PET na 
Vigilância em  Saúde; Sistema de Informações 
em Vigilância a Saúde; Mortalidade Materno-
Infantil Avanços e dificuldades no Município 
de Santa Cruz. As atividades se encerraram 
com a Mesa Redonda - Vigilância a Saúde 
avanços e desafios.

No segundo dia do evento (04) , o 
Grupo de Trabalho 02 apresentou importância 
da construção do Código Sanitário de Santa 
Cruz; expôs o Código de Postura do 
Município. Em seguida, foram apresentados 
relatos de experiências sobre a “Atualização do 
Cód igo  San i t á r io  de  Na ta l /RN”  e  
“Contribuições da Assessoria Jurídica na 
Construção de um Código Sanitário” com 
participação de Rosires Magali Bezerra de 
Barros, do Setor de Epidemiologia e Vigilância 
Sanitária de Natal/RN, e da Especialista em 
Direito Sanitário, Geovanira Galvão, 
respectivamente.

Ao final, o grupo definiu a agenda de 
trabalho para construção do Código Sanitário 
da cidade de Santa Cruz, que será coordenado 
pela Secretaria de Saúde, com colaboração de 
outras secretarias municipais e participação da 
população local através de consulta pública.

Feira de Saúde
A equipe do PET Saúde -Vigilância de Santa Cruz 

participou no último dia 09/12 da V Feira Municipal de 
Saúde. O evento é uma realização da Secretaria Municipal 
de Saúde em parceria com setores ligados ao tema, através 
de ações de promoção à saúde para a criança, adolescente, 
mulher, homem e idoso.

Cerca de 25 colaboradores do PET montaram dois 
estandes na Vila de Todos com atividades que abordavam 
os temas 

e “Saúde materno-
infantil: métodos contraceptivos”  .

No primeiro estande, os visitantes puderam 
participar de um painel interativo composto de palavras e 
fotos relacionadas à saúde, o turismo local, o 
desenvolvimento sustentável e informações culturais a 
respeito do Santuário de Santa Rita. Através de um diálogo 
informal, os visitantes puderam conhecer as ações da 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica relacionadas ao 
tema, bem como a atuação do PET nesse contexto.

“Vigilância em Saúde: trabalhando pela saúde da 
população e visitantes de Santa Cruz” 

Já no segundo estande, foi 
realizada exposição de fetos em idades 
gestacionais variadas com o intuito de 
chamar a atenção para a importância do 
pré-natal na prevenção de situações que 
levem a interrupção precoce da gestação. 
Também foram realizadas orientações 
quanto ao Planejamento Familiar por meio 
de exposição e explicações sobre os 
métodos mais utilizados, assim como a 
distribuição de preservativos.

A feira foi aberta às 16 horas sob o 
som do rock nacional executado pela Banda 
Cinema Roma, formada por artistas locais. 
A procura pelos stands com serviços de 
saúde predominou durante toda a feira que 
se estendeu até as 20 horas.

realizada no dia 09/12 
contou com apresentação dos dois grupos de PET

Equipes do PET em 
atividades na V Feira 
de Saúde 2010

1. Representantes da FACISA e do PET na 
mesa de abertura no 1º dia de evento. 2. 

Secretário de Saúde Jalmir Simões apresenta 
Histórico do Código Sanitário Municipal 3. 

Evento teve boa participação da comunidade

Jeferson Rocha

PET Saúde - Vigilância de Santa Cruz é lançado no
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