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1. Introdução

A freqüência de crianças em creches vem aumentando em todo o mundo, e em países desenvolvidos essa
população já constitui foco importante de atenção da saúde pública (BARROS, 1996). Dada a vulnerabilidade
biológica/imunitária própria da idade, as crianças apresentam risco aumentado de desenvolverem doenças
infecciosas, que aumenta devido à rapidez com que determinados patógenos são transmitidos em comunidades
fechadas, propiciando o aparecimento de surtos (DAVIS, 1994).

O contato direto de crianças infectadas com outras sãs em ambientes fechados, como creches, caracteriza
a principal forma de transmissão para várias doenças, dentre as quais, a varicela (catapora)(CHURCHILL,1997).

Diante disso, este artigo relata um estudo retrospectivo dos casos de varicela ocorridos nos meses de julho
a setembro de 2007, na Creche São Francisco de Assis (CSFA), no município Santa Leopoldina, relacionados
com os casos registrados no mesmo período no Posto de Saúde local.

2. Objetivo

O objetivo deste estudo é relatar o número de casos de varicela, ocorridos na Creche municipal São
Francisco de Assis (CSFA) de Santa Leopoldina - ES, no trimestre decorrido entre os meses de julho a setembro
de 2007. A partir destes dados, procura-se fazer uma comparação com os dados notificados no mesmo período
pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. Revisão Bibliográfica

3.1 A Varicela

A varicela (catapora) é uma doença infecciosa aguda, altamente transmissível, causada pelo vírus Varicela-
zoster, comum em crianças entre um e dez anos, mas que também pode ocorrer em pessoas de qualquer idade
susceptíveis (não imunes) (MARANHÃO, 2000).

Na maioria das vezes, principalmente em crianças, a doença evolui sem conseqüências mais sérias. Con-
tudo, pode apresentar forma grave com evolução a óbito, sendo consideravelmente maior o risco quando
ocorre em adultos e pessoas com algum tipo de imunodeficiência. A taxa de letalidade, que em crianças
saudáveis é de duas crianças para cada 100.000 casos, alcança índices 15 a 40 vezes maior em adultos. Uma
vez infectada, a pessoa adquire imunidade permanente, ainda que o sistema imunológico do indivíduo não
seja capaz de eliminar o vírus (NETO, 2003).
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Tabela 01 – Divisão das crianças da

CSFA – Santa Leopoldina, em relação à

faixa etária (julho a setembro de 2007)

Faixa Etária (anos)

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

Sala

A

B

C

D

E

3.1.1 Risco

A varicela é uma doença altamente transmissí-
vel, comum em crianças, com risco de transmissão
existente em qualquer lugar do mundo, especial-
mente em áreas urbanas com grandes aglomerados
populacionais. Mesmo não sendo considerada uma
doença sazonal, creches e escolas têm apresentado
maior freqüência de surtos da doença no período
que vai do fim do inverno até a primavera (agosto a
novembro) (DAVID, 1994).

Por ser mais comum na infância, a população
de grandes centros que já apresentaram a doença
(em torno de 90%) não está sob risco de infecção
(GENSHEIMER, 1994).

3.1.2 Manifestações Clínicas

O quadro de manifestações clínicas da varicela
comumente consta de erupções ou exantemas, fe-
bre, dores de cabeça, mal estar e falta de apetite.
Nos adultos e adolescentes, os sintomas surgem, na
maioria das vezes, dois dias antes do aparecimento
dos primeiros exantemas. Essas erupções aparecem
primordialmente no tronco e disseminam-se rapida-
mente por todo o corpo. As primeiras lesões são
manchas de cor rosada (máculas) que se tornam sali-
entes (pápulas), formam pequenas bolhas com líqui-
do transparente no centro (vesículas) que, ao seca-
rem, formam uma crosta.

3.2 Histórico de
Santa Leopoldina - ES

O município é localizado na região de monta-
nhas do Espírito Santo e teve sua colonização inici-
ada pelo suíços em meados do século XIX, seguida
pelos luxemburgueses, tiroleses, pomeranos e, prin-
cipalmente, italianos e alemães. A localidade me-
receu descrição no romance O Canaã (1902), de
Graça Aranha (ARANHA, 2000)..

Os pomeranos constituíram a maioria, entre os
imigrantes que vieram para Santa Leopoldina, entre
1857, data de chegada dos primeiros colonos, e
1877, data que se identifica como o fim da imigra-
ção alemã e o início da imigração de italianos no
Espírito Santo (PORTAL-SL, 2008).

Uma parte dos imigrantes se estabeleceu em
um povoado denominado Cachoeiro de Santa Leo-
poldina, bem mais abaixo da então sede de Suíça.
Pelas facilidades de acesso à Capital, pois o Rio Santa
Maria da Vitória era navegável até Cachoeiro de
Santa Leopoldina, o povoado foi o que mais se de-
senvolveu. Em março de 1867, a sede foi transferi-
da para a Colônia de Santa Leopoldina (IBGE, 2007).

Esse quadro histórico responde pelo fato de os
moradores de Santa Leopoldina serem de origem
pomerana, com sua pele e olhos claros.

3.3 Índices e Marcadores
Infantis no Município

Santa Leopoldina apresenta receita total de R$
12.204.088,00 (doze milhões, duzentos e quatro mil
e oitenta e oito reais) e população de 13.000 pesso-
as com taxa de mortalidade infantil menor que 16,2
crianças /ano, estando abaixo da média de óbitos
infantis no Espírito Santo (19,0) (IBGE, 2007). O
índice de desenvolvimento da infância desse muni-
cípio é 63, sendo esse fator composto pelo indica-
dor de escolaridade das crianças da região, do aces-
so das mães ao pré-natal, das taxas de imunização,
e de acesso à pré-escola para crianças de quatro a
seis anos.

No ano de 2004, 89,26% das crianças menores
que 1 ano do município tinham recebido a vacina
Tetravalente, mostrando assim o bom nível de cons-
cientização da população em relação às vacinas. No
ano de 2004, 36% das crianças estavam matricula-
das na pré-escola, fato que justifica o alto número
de crianças matriculadas na CSFA (A GAZETA,
2006).

4. Materiais e Métodos

A Creche São Francisco de Assis, localizada na
região central do município de Santa Leopoldina –
ES, atende 100 crianças com idades entre 0 e 6 anos,
de todo o município. Comporta um quadro de 40
funcionários (36 do sexo feminino e 4 do sexo mas-
culino). A creche, municipal, funciona em tempo
integral e as crianças são apanhadas em suas resi-
dências pelo transporte municipal da cidade e en-
tregues à noite pelo mesmo.

Para esse trabalho, de caráter retrospectivo, fo-
ram entrevistados todos os funcionários da creche,
no dia 5 de setembro de 2007, com um questioná-
rio contendo perguntas diretas sobre a quantidade
de casos de varicela em cada sala de aula, ocorridos
no período de julho a setembro de 2007. Pergun-
tou-se também acerca da incidência de casos nas
famílias das crianças, e se algum funcionário havia
adquirido a doença no período citado.  As crianças
foram divididas por salas, como sua matrícula na
creche, sendo que cada sala representou uma faixa
etária (Tabela 1).
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DIVISÃO DOS ALUNOS POR SEXO NA CRECHE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MAS FEM

FIGURA 1. DIVISÃO DAS CRIANÇAS DA CSFA – SANTA LEOPOLDINA,
EM RELAÇÃO AO SEXO (JULHO A  SETEMBRO DE 2007). Legenda: MAS:
SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

Faixa
Etária (anos)

Tabela 02 – Divisão das crianças da
CSFA – Santa Leopoldina-ES, em relação á
faixa etária (julho a  setembro de 2007)

Legenda: MAS: SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

A

B

C

D

E

MAS

Número de alunos

13

14

4

9

9

49

12

13

13

6

7

51

25

27

17

15

16

100

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

0 a 6

FEM TOTAL

TOTAL GERAL

Tabela 3. Incidência de varicela na
CSFA – Santa Leopoldina-ES, em relação
à faixa etária (julho a setembro de 2007)

Legenda: MAS: SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

Tabela 4. Incidência de varicela na
CSFA – Santa Leopoldina-ES, em relação

à taxa de ataque  (julho a  setembro de 2007)
Legenda: MAS: SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

FIGURA 2. TAXA DE ATAQUE  DE VARICELA NA CSFA – SANTA
LEOPOLDINDA, POR SEXO (JULHO A  SETEMBRO DE 2007). MAS: SEXO
MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

FIGURA 3. TAXA DE ATAQUE DE CRIANÇAS SADIAS NA CSFA – SANTA
LEOPOLDINDA, POR SEXO (JULHO A  SETEMBRO DE 2007). MAS: SEXO
MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

Faixa
Etária (anos)

A

B

C

D

E

MAS

Incidência
(por sexo)

9

9

3

7

6

34

5

10

11

5

6

37

14

18

13

14

12

71

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

TOTAL

FEM

Incidência
(Total)

Faixa
Etária
(anos)

A

B

C

D

E

MAS

Taxa de ataque de doentes (%)

69,23

64,29

75,00

77,78

66,67

69,39

41,67

76,92

84,62

83,33

85,71

72,55

14

18

13

14

12

71

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

TOTAL

FEM

Incidência
(Total) TOTAL

56,00

66,67

76,47

93,33

75,00

71,00

51%
49%

Foi feita uma comparação entre o número de casos da
creche em questão e os relatados no Posto de Saúde
municipal, que trabalha em conjunto com o Centro de
Epidemiologia de Santa Leopoldina. Os pacientes do
posto de saúde foram entrevistados com um questio-
nário.

5. Resultados

Das 100 crianças da CSFA, 49 são meninos e 51, me-
ninas (FIGURA 1). Entre os funcionários, 40 no total,
36 são mulheres (90%) e 4 são homens (10%).

De acordo com a divisão etária das 100 crianças
da CSFA, observou-se que 25% tinham de 0 a 2 anos,
27% de 2 a 3 anos, 17% de 3 a 4 anos, 15% de 4 a 5
anos e 16% de 5 a 6 anos (Tabela 2).

Nessa creche, 71 crianças tiveram varicela no
período de julho a setembro de 2007, representando
71%. Desses, 37 eram do sexo feminino (52.11%) e
34 do sexo masculino (47.89%) (Tabela 3).

Para calcular o excesso de incidência de uma do-
ença relacionado à exposição, decidiu-se usar a fór-
mula de risco atribuível, de modo que o Risco Atribu-
ível (RA) = IE - INE (Tabela 5)
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Tabela 5. Risco atribuível das crianças da
CSFA – Santa Leopoldina-ES, por sexo

(julho a  setembro de 2007)
Legenda: MAS: SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

Faixa
Etária (anos)

A

B

C

D

E

MAS

RISCO ATRIBUÍVEL

32,87

1,79

41,67

11,11

-8,33

17,66

-21,97

39,42

17,95

50,00

60,71

24,27

12,00

37,04

58,82

73,33

50,00

42,00

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

TOTAL

FEM (Total)

Tabela 6. Risco relativo das crianças da
CSFA – Santa Leopoldina-ES, por sexo

(julho a setembro de 2007)
Legenda: MAS: SEXO MASCULINO, FEM: SEXO FEMININO.

Faixa
Etária (anos)

A

B

C

D

E

MAS

RISCO RELATIVO

1,90

1,03

2,25

1,17

0,89

1,34

0,65

2,05

1,27

2,50

3,43

1,50

1,27

2,25

4,33

4,67

3,00

2,45

0 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

TOTAL

FEM (Total)

Tabela 7.  Tabela dos casos registrados no Município de
Santa Leopoldina-ES pelo Posto de Saúde Municipal

Data da
verificação

001

002

003

004

005

006

007

008

009

Nome

I.N.

T.S.W

J.K.A.S.P.

K.B.F.

L.R.F.

C.G.S.

G.G.C.

G.C.F.

L.F.A.

16 anos

11anos

10 meses

11 anos

5 anos

6 anos

9 anos

10 meses

3 anos

FEM

FEM

FEM

FEM

MAS

MAS

MAS

MAS

FEM

13/09/2007

12/09/2007

12/09/2007

12/09/2007

05/09/2007

05/09/2007

05/09/2007

05/09/2007

05/09/2007

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Parda

Parda

Branca

Norte

Sede

Sede

Sede

V. Nova

Funil

R. Limpo

Cocal

V. Nova

Idade Sexo Raça Registro

Para calcular o risco de as pessoas expostas
adquirirem a doença em relação às pessoas não-
expostas, usou-se a fórmula do risco relativo
(Tabela 6).

Todos os funcionários, quando questionados, afir-
maram já ter desenvolvido a doença quando crianças,
o que diminui o risco dos mesmos adquirirem nova-
mente a doença.

Além desses dados, também foram levados em
conta dados do Centro de Epidemiologia da Secretaria
Municipal de Saúde de Santa Leopoldina, através do
Posto de Saúde Municipal, referentes ao mesmo perí-
odo em questão (julho a setembro de 2007).

6. Discussão dos Resultados

Vale ressaltar a alta incidência de varicela na
CSFA, fato que pode estar associado ao hábito de
algumas mães, cujos filhos encontram-se doentes,

mandarem-nos para a creche. Falta-nos conhecimen-
to acerca do que as leva a isso, entretanto, a neces-
sidade dos pais de saírem para trabalhar e não terem
com quem deixar seus filhos, deve ser levada em
conta.

As crianças de 4 a 5 anos apresentaram o maior
risco relativo de adquirirem a doença (4.67 vezes
maior o risco que das crianças de outras salas) e ris-
co de 73,33% a mais de terem a doença que as de
outras salas (risco atribuível).

Todavia, as crianças de 5 a 6 anos apresentam a
menor incidência da doença na creche (12%), sen-
do também responsáveis pelo risco relativo igual a
3.

O número de crianças infectadas na creche e
no Posto de Saúde não tem uma real correlação,
indicando-nos que nem todos os casos de varicela
tiveram confirmação médica e/ou epidemiológica.
Pode-se crer, também, no fato de que todas as cri-
anças que não foram diagnosticadas e catalogadas,
possam ter sido tratadas apenas com o conhecimen-
to empírico dos responsáveis.

Observou-se, além disso, descaso por parte dos
órgãos públicos, no caso do Centro de Epidemiolo-
gia de Santa Leopoldina. O mesmo não possuía os
devidos dados dessa doença, o que torna muito mais
difícil o controle da mesma. Vale relatar, ainda, que
somente após o período de conclusão desse traba-
lho, foi observada no município a presença da equi-
pe da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo
e do Centro de Epidemiologia do mesmo, fazendo
pesquisa epidemiológica propriamente dita.

7. Conclusão

Mostra-se cada vez mais evidente o fato de pe-
quenos municípios, como Santa Leopoldina, não re-
ceberem devida atenção na área de saúde, como os
municípios da Grande Vitória. Apesar da população
reduzida, uma doença pode facilmente migrar para
regiões circunvizinhas pelo grande número de pes-
soas que visitam esses municípios (a trabalho, prin-
cipalmente). Esse deveria ser um dos fatores de
maior relevância quando se faz uma avaliação refe-
rente à saúde nos municípios do interior.

Se casos como esses fossem realmente tratados
ou controlados nos locais de origem, controlar-se-ia
o êxodo dos pacientes para a capital do Estado.

A falta de notificação dos casos em órgãos com-
petentes, como a Secretaria Municipal de Saúde de
Santa Leopoldina, faz com que os dados estatísticos
sejam camuflados, e possíveis medidas profiláticas
possam até mesmo não ser aplicadas.

Sendo assim, faz-se necessária a monitoração
contínua de doenças como a varicela nas cidades do
interior do Estado, de modo que estatísticas de 16,2
mortes de crianças/ano sejam cada vez mais reduzi-
das e que seja gerada mais qualidade de vida a es-
ses novos cidadãos.



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 7. - Maio/200846

Referências Bibliográficas

A GAZETA, Jornal; Espírito Santo, Anuário 2006,
Jornal A Gazeta, Espírito Santo, 2006
ARANHA, Graça; Cannã , ed. Ediouro, Rio de Ja-
neiro, 2000.
BALDACCI, E.R; VICO, E.S.R. Mortalidade por va-

ricela em crianças atendidas em creche; Unidade
de Infectologia do Instituto da Criança Prof. Pedro
de Alcântara do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. São
Paulo, SP, Brasil, 2001
BARROS AJD. Health risks among child care cen-

tre attenders: the role of day care centre charac-

teristics in common childhood illnesses: “Projeto

creche-qualidade”. [PhD Thesis]. London: Faculty
of Medicine of the University of London, London
School of Hygiene and Tropical Medicine; 1996.
CHURCHILL RB, PICKERING LK. Infection control

challenges in child-care centers. Infect Dis Clin
North Am 1997;11:347-65.
COLLET JP, BURTIN P, KRAMER MS, FLORET D,
BOSSARD N, DUCRUET T. Type of day-care set-

ting and risk of repeated infections. Pediatrics
1994;6 Suppl 2:997-9.
DAVIS JP, MACKENZIE WR, ADDISS DG. Recog-

nition, investigation, and control of communica-

ble-disease outbreaks in child day-care settings.
Pediatrics 1994;6 Suppl 2:1004-6.
GENSHEIMER KF. A public health perspective on

child care. Pediatrics 1994;6 Suppl 2:1116-8.
IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA. Disponível em <http://
biblioteca.ibge.gov.br> e acessado em 07 Março
de 2007.
KLEIN J. Infectious diseases and day care. Rev In-
fec Dis 1986;8:521-6.
KOPJAR B, WICKIZER T. How safe are day care

centers? Day care versus home injuries among chil-

dren in Norway. Pediatrics 1996;97:43-7.
MARANHÃO, DG , O processo saúde-doença e os

cuidados com a saúde na perspectiva dos educa-

dores infantis. Cadernos de Saúde Pública vol.16,
n.4, Rio de Janeiro, Out./Dec., 2000.
NETO, LK. Et al. Manifestações clínicas e trata-

mento da infecção recorrente pelo vírus varicela-

zoster: relato de caso clínico. Rev. Fac. Odontol.
Univ. Passo Fundo; 8(2):20-3, jul.-dez. 2003. ilus.
PORTAL-SL, Site do Portal de Santa Leopoldina dis-
ponível em <http://www.portal-sl .com.br/
index.asp> e acessado em 09 de maio de 2008.


	Sumário

