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EpISUS 2020: dUaS décadaS tREInandO 
EpIdEMIOlOgIStaS dE caMpO E 
RESpOndEndO àS EMERgêncIaS EM 
SaúdE públIca nO bRaSIl

No ano 2000, em Brasília (DF), nascia o Programa de Treinamento em Epidemiologia 
Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde – EpiSUS, com o objetivo de fortale-
cer a capacidade nacional de vigilância em saúde e a resposta rápida às emergências em 
saúde pública. Lá se foram 20 anos de trabalho árduo, de dedicação integral (o famoso 
“24X7”), de aprender fazendo, de altos e baixos, de sapatos furados, de preparos inter-
mináveis, mas com muitas conquistas e alegrias.

Nesses 20 anos, o EpiSUS capacitou 158 profissionais de saúde, distribuídos em 16 tur-
mas; desses, oito se formaram nesse ano (15ª turma) e 11 permanecem em treinamento 
(16ª turma). Desde o ano 2017, o EpiSUS recebe profissionais de Guiné-Bissau para 
realizar o treinamento em epidemiologia de campo no Brasil, tendo sido formados três 
médicos guineenses nesse período.

Desde o seu início, o EpiSUS participou de mais de 390 investigações de campo em 
todo o território nacional, incluindo sete trabalhos internacionais; entre elas: investiga-
ções de surtos, inquéritos, monitoramento de eventos de massa, resposta a desastres, 
e destacando as Emergências de Saúde Pública de Interesse Nacional e Internacional 
como a pandemia de H1N1, o vírus Zika e suas consequências (microcefalia etc) e, mais 
recentemente, a pandemia da COVID-19.

Cada profissional em treinamento realizou em dois anos, pelo menos, um boletim epi-
demiológico, uma avaliação de sistema, três investigações de campo (sendo uma como 
primeiro investigador), uma pesquisa aplicada, uma submissão de artigo científico e duas 
apresentações em eventos técnico-científicos (nacional e internacional); e mesmo com 
tanto trabalho, eles ainda encontram tempo para cultivar amizades, namorar, casar e, até, 
ter filhos!

Todos esses trabalhos foram realizados com muita dedicação, suor e lágrimas e fazem 
emergir a alegria e, às vezes, a tristeza de ser epidemiologista de campo. Apesar de 
serem sentimentos completamente opostos, aquele que nunca viu a tristeza, nunca re-
conhecerá a alegria. Os momentos tristes passados durante o treinamento, como ao 
entrevistar uma mãe que acabou de perder um filho para a COVID-19, por exemplo, são 
oportunidades para nos conhecer, nos superar e ir além. Por outro lado, os momentos 
alegres são frutos de uma experiência que serão degustados por toda a vida do epide-
miologista de campo.
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Os egressos do programa continuam atuando pela saúde e bem estar da população em 
todas as esferas da saúde, capacitando futuros profissionais da saúde nas universidades, 
atuando até mesmo em organismos internacionais. Sempre levando toda a excelente 
bagagem da experiência profissional e pessoal que o programa proporciona e a marca 
EpiSUS para os quatro cantos do mundo.

O ano 2020 também é símbolo de toda evolução e crescimento do EpiSUS que está em 
constante mudança desde o seu início. Em 2017, o Programa foi formalmente instituído 
por meio de portaria ministerial e recebeu a certificação internacional da TEPHINET. 
Nesse mesmo ano foi implantado o EpiSUS-Fundamental, uma capacitação em serviço 
com duração de três meses, que apresentou o espírito EpiSUS a mais de mil trabalha-
dores do SUS; com isso, o treinamento de dois anos passou a ser conhecido como o 
EpiSUS-Avançado.

Até janeiro de 2020, o EpiSUS-Fundamental realizou 55 coortes, totalizando 1.087 pro-
fissionais capacitados, incluindo 19 estrangeiros (Argentina, Bolívia, Colômbia e Peru). 
A sua população-alvo são os profissionais que atuam na linha de frente do SUS.

Em 2019, foi instituído mais um nível de formação do Programa, o EpiSUS-Intermediário, 
que iniciou no ano 2020 a sua primeira turma protótipo e, por tratar-se de uma pós-gra-
duação lato sensu em epidemiologia de campo, ele é realizado em colaboração com a 
Escola de Governo da FIOCRUZ.

Ser parte do EpiSUS é como ter mais uma família; nos preocupamos e cuidamos para que 
ela aumente e melhore cada vez mais. Os profissionais em treinamento e os egressos que 
fazem parte desta família são diferentes, únicos, mas unidos pelo mesmo objetivo: usar o 
conhecimento epidemiológico em prol da saúde da população, seja qual for a sua esfera 
de atuação.

Em 2020 o EpiSUS comemora 20 anos de existência, mas quem deve comemorar e ser 
parabenizado somos cada um de nós que passamos pelo treinamento. Devemos lem-
brar que a força motora do Programa, o seu coração e o seu cérebro, são os profissionais 
em treinamento; mas nada seria possível sem a motivação e a dedicação daqueles que 
trabalham (ou trabalharam) na coordenação do EpiSUS – coordenadores, supervisores, 
tutores, monitores, técnicos administrativos – e, ainda, os parceiros, secretarias munici-
pais e estaduais de saúde e outras instituições colaboradoras. Parabéns para cada um de 
nós, por fazermos do EpiSUS uma grande realização da saúde pública no Brasil!

Comissão Científica
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15ª tURMa dO EpISUS-avançadO
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avaliação do Módulo de Supervisão dos postos de diagnóstico 
e tratamento da Malária na Região amazônica brasileira, 2017 
a 2019

nivreanes Tcherno nulle Gomes1,2, Paola Barbosa marchesini3, anderson Coutinho da silva3, Liana 
Blume3, elizabeth david dos santos1

1Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Coordenação-Geral de Emergências 
em Saúde Pública (CGEMSP), Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema 
Único de Saúde (EpiSUS-Avançado); 2Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) de Guiné Bissau; 3MS/SVS/
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses 
e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV), Grupo Técnico da Malária (GT-Malária)

Introdução: A malária representa um sério problema de saúde pública global, com mais 
de 200 milhões de casos e 400 mil óbitos anuais. No Brasil, em 2019 ocorreram 155.638 
mil casos com 27 óbitos. Como um dos esforços para o controle da malária na Região 
Amazônica, em 2015 foi criado um novo módulo do Sistema de Informação Epidemiológi-
ca de Malária (Sivep_malária), denominado Módulo de Supervisão, destinado ao registro 
dos dados coletados nas atividades de supervisão aos postos de diagnóstico e tratamen-
to da malária. Os objetivos da avaliação foram analisar os atributos qualidade dos dados 
e a estabilidade; além da utilidade do Módulo. método: Realizou-se estudo avaliativo con-
siderando a qualidade dos dados (completitude das variáveis obrigatórias e consistência 
dos dados); a estabilidade das supervisões (mínimo de quatro visitas anuais aos postos) 
e a utilidade do Módulo (cumprimento de pelo menos um dos objetivos da supervisão). 
Foram incluídos seis estados da Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia 
e Roraima, no período 1/7/2017 a 31/7/2019. A fonte de dados foi o próprio Módulo de 
Supervisão do Sivep_malária. Os dados foram analisados mediante estatística descritiva 
e os atributos foram classificados como “atingiu a meta”, quando ≥70%, e <70% como 
“abaixo do parâmetro mínimo”. resultados: De 4.129 supervisões registradas no Módulo, 
3.712 (89,9%) apresentaram variáveis completamente preenchidas e 2.592 (62,7%) tive-
ram dados consistentes, a média de qualidade dos dados foi de 76,3%. Para a estabilidade 
da realização de supervisões, a média percentual foi de 41,5. Na avaliação da utilidade, 
três dos quatro objetivos da supervisão foram cumpridos. Conclusões: Esta foi a primeira 
avaliação dos dados do Módulo de Supervisão. A qualidade dos dados alcançou a meta, 
a estabilidade ficou abaixo do parâmetro e o Módulo foi considerado útil para o acompa-
nhamento das supervisões. Recomendou-se realizar o mínimo de supervisões em todos 
os postos e reforçar as capacitações dos supervisores.

Palavras-chave: Malária. Diagnóstico de qualidade e tratamento oportuno. Supervisão 
dos postos. Avaliação do módulo. 

APRESENTAçõES ORAIS
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avaliação do Sistema nacional de vigilância Epidemiológica 
da Febre amarela no brasil, durante período de reemergência 
extra-amazônica, 2014 a 2019

maria Isabella Claudino Haslett¹, alessandro Pecego martins romano², daniel Garkauskas ramos², 
Cibelle mendes Cabral¹

¹Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Coordenação-Geral de Emergências em 
Saúde Pública (CGEMSP), Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único 
de Saúde (EpiSUS-Avançado); ²Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento 
de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses (CGARB)

Introdução: A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, não contagiosa, 
imunoprevenível, causada por arbovírus do gênero Flavivírus transmitido por mosquitos 
infectados. O Brasil é endêmico para a doença, com registro esporádico de casos huma-
nos na região Amazônica e surtos recorrentes em região extra-Amazônica. O objetivo 
desse estudo foi avaliar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Febre Ama-
rela (SNVFA) no Brasil, sob a perspectiva federal do Sistema Único de Saúde, conside-
rando a vigilância de casos humanos e de epizootias em primatas não humanos (PNH). 
métodos: Foi realizado estudo avaliativo, baseado nas diretrizes do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por meio da análise de atributos do sistema 
(qualidade dos dados, oportunidade) e utilidade, no período de julho de 2014 a junho 
de 2019. Utilizou-se dados secundários do SNVFA (Planilhas de Monitoramento/PM e 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN). Os dados foram analisa-
dos por estatística descritiva e os atributos por meio de parâmetros pré-estabelecidos. 
resultados: Quando comparada a qualidade dos dados, as PM apresentaram excelente 
qualidade para ambos os componentes de vigilância, enquanto que o SINAN apresentou 
boa qualidade. O SNVFA foi oportuno na detecção de epizootias em PNH como eventos 
de alerta para o risco de ocorrência de casos humanos em todos os períodos de moni-
toramento, tornando-se mais sensível à detecção oportuna após a experiência do surto 
em 2016-2017 e, útil confrontando resultados e os objetivos propostos. Conclusões: O 
SNVFA apresentou uma excelente qualidade dos dados com as PM como recurso com-
plementar ao SINAN, aumentando seu poder de captação, produção de informação 
mais qualificada e a tomada de decisão e ação assertivas e oportunas. Recomenda-me-
lhorar o sistema nacional de notificação e a incorporação de ferramentas tecnológicas 
que possibilitem a integração entre diferentes sistemas, especialmente para cadastra-
mento de amostras e resultados laboratoriais.

Palavras-chave: Febre amarela. Avaliação de ações de saúde pública. Vigilância epide-
miológica. Epidemiologia nos serviços de saúde.
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avaliação do Sistema nacional de vigilância da leishmaniose 
tegumentar, brasil, 2007 a 2018

Camila Fernanda dos santos santana¹, Jadher Percio¹, marcia Leite de sousa Gomes², Lucas edel 
donato², José nilton Gomes da Costa², Kathiely martins dos santos², rafaella albuquerque e silva², 
ana Carolina mota de Faria², danielle Cristine Castanha da silva1

¹Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Coordenação-Geral de Emergências 
em Saúde Pública (CGEMSP), Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema 
Único de Saúde (EpiSUS-Avançado); ²MS/SVS/Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), 
Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV)

Introdução: A leishmaniose tegumentar (LT) é uma doença infecciosa causada por pro-
tozoários do gênero Leishmania, transmitida por insetos vetores conhecidos como fle-
botomíneos, que acomete tecido cutâneo e mucoso. A última avaliação do sistema de 
vigilância da LT a nível nacional foi realizada em 2000. O presente estudo pretende 
avaliar o sistema de vigilância da LT no Brasil, no período de 2007 a 2018 para verificar 
sua eficácia quanto aos objetivos propostos. métodos: Estudo avaliativo baseado nas 
diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estado Unidos, por meio 
de atributos (quantitativos e qualitativos) e utilidade do sistema. Foram utilizados dados 
secundários do Sinan-Net de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. resultados: Foram 
notificados 253.439 casos, de LT no período avaliado com maior número de registros 
em 2012. Para a qualidade dos dados, incompletude de variáveis essenciais do Sinan foi 
não aceitável e a inconsistência dos dados, baixa. Para a representatividade, os casos 
mais acometidos foram do sexo masculino (72,8%), com média de 33 anos (+18), resi-
dentes da zona rural (55,6%) com forma clínica cutânea (94,0%). Dentre os três objeti-
vos avaliados, o sistema foi útil em um. Conclusões: O sistema foi considerado com qua-
lidade de dados moderada, entretanto mostrou-se representativo e potencialmente útil. 
Recomendou-se estimular o preenchimento completo da ficha de investigação pelos 
municípios, realizar boletim epidemiológico para divulgação periódica e avaliações de 
sistema, incluindo análise qualitativa para melhor avaliação dos atributos relacionados.

Palavras-chave: Leishmaniose cutânea. Avaliação de serviços de saúde. Vigilância em 
saúde pública. Epidemiologia.
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avaliação do Sistema de vigilância nacional da varicela: 
brasil, 2010 a 2019

maria Izabel Lopes1, rita de Cássia Ferreira Lins3, Guilherme almeida elídio2, Luciana oliveira Barbosa 
santana3, regina Célia mendes dos santos silva3, Cíntia Paula Vieira Carrero3, aline ale Beraldo3, 
Francieli Fontana sutile Tardetti Fantinato3, Josafá do nascimento Cavalcante Filho3, Juliane maria 
alves siqueira malta1

1Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Coordenação Geral de Emergências em Saúde 
Pública (CGEMSP), Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST), Programa 
de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS-Avançado); 2MS/SVS/CGEMSP/DSAST/
Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS); 3MS/SVS/Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI), Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT)

Introdução: A varicela é uma doença cosmopolita, com alta contagiosidade. No Brasil, 
a notificação de casos graves internados e óbitos é de notificação compulsória. O obje-
tivo desse estudo foi avaliar o sistema de vigilância nacional da varicela no Brasil, entre 
2010 a 2019. métodos: Estudo avaliativo norteado pelas diretrizes do Centers for Dise-
ase Control and Prevention (CDC/USA), realizado na perspectiva do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os atributos quantitativos avaliados foram sensibilidade e oportunidade e 
o componente utilidade. Os dados são do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
(Sinan) e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Para o cálculo da sensibilida-
de, utilizou-se a metodologia de captura e recaptura pelo Diagrama de Venn, aplicação 
da fórmula de Chapman, e o cálculo de sensibilidade. Foram avaliadas as oportunida-
des de notificação, digitação e encerramento, consideradas oportunas quando resulta-
dos ≥80%. resultados: Foram notificados 1.031.545 casos de varicela, destes 644.763 
(62,5%) foram confirmados. Quanto a sensibilidade, do total de 801 óbitos registrados 
no Sinan e 1.563 no SIM, identificou-se uma concordância de 311 óbitos; calculando a es-
timativa de óbitos, o número encontrado foi 3.975, e a sensibilidade do Sinan em captar 
óbitos foi 20,1%. Quanto a oportunidade, do total de casos confirmados foram notifica-
dos em até 24 horas 187.642 (18,7%), digitados em até 7 dias 418.668 (41%) e encerrados 
em 60 dias 613.784 (61,1%); as três situações apresentaram resultados inferiores a 80%. 
Quanto a utilidade, dos cinco objetivos propostos, três foram alcançados, entretanto co-
nhecer a incidência de casos graves e a mortalidade por varicela não foram alcançados, 
pelo atual desenho do sistema. Conclusões: o sistema foi considerado pouco sensível, 
inoportuno e parcialmente útil. Recomenda-se, reestruturar a vigilância da varicela em 
âmbito nacional, de acordo com o que se deseja monitorar, e incluir na rotina de vigi-
lância o cumprimento dos prazos para notificação, digitação e encerramento dos casos.

Palavras-chave: Varicela. Sistemas de informação. Avaliação em saúde. Vigilância 
epidemiológica.
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avaliação do Sistema nacional de vigilância da Meningite 
pneumocócica: brasil, 2007 a 2018

Camilla de miranda ribeiro1, Igor Gonçalves ribeiro2, Camile de moraes1.

1Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
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Introdução: A meningite pneumocócica (MP) é uma importante causa de morbimortali-
dade no mundo e ocupa o segundo lugar em incidência dentre as etiologias bacterianas 
no Brasil, com taxa média de letalidade de 32%. É uma doença de notificação compul-
sória e os casos são captados através da vigilância nacional das meningites. Após a 
introdução da vacina pneumocócica conjugada 10-valente em lactentes, houve redução 
na incidência total, de 0,58 para 0,47 caso/100 mil habitantes, entre os períodos pré 
(2007-2010) e pós-vacinação (2015-2018). Este estudo propõe a primeira avaliação do 
sistema nacional de vigilância da MP, visando subsidiar a melhoria de seus componen-
tes, identificando fragilidades. O objetivo foi avaliar os atributos representatividade e 
oportunidade, e o componente utilidade. métodos: Realizado estudo avaliativo, pautado 
no guia de avaliação de sistemas do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos. Foram incluídos casos confirmados de MP, ocorridos no Brasil e regis-
trados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação entre 2007-2018. Os da-
dos foram analisados por estatística descritiva. Os atributos classificados por parâme-
tros pré-estabelecidos. resultados: Foram registrados 12.770 casos confirmados de MP, 
maior frequência entre maio e outubro. A incidência foi elevada na região sudeste (0,65 
a 0,92 caso/100.000 habitantes), na sul (0,46 a 0,84 caso/100.000 habitantes), em <5 
anos (0,98 a 2,37 casos/100.000 habitantes) e ≥60 anos (0,54 a 0,80 caso/100.000 
habitantes). A oportunidade de investigação (até 24 horas) foi 96,1% e de encerramen-
to (em até 60 dias) 92,5%, ambas classificadas como excelentes. A oportunidade de 
punção lombar (até 24 horas) foi 81,2%, e de notificação (até 24 horas) 61,3%, sendo 
classificadas como boa e regular, respectivamente. Além disso, o sistema alcançou os 
objetivos propostos. Conclusões: O sistema foi considerado representativo, oportuno e 
útil. Recomendou-se: treinamento para melhoria das notificações, campanhas de divul-
gação e reuniões periódicas com profissionais sobre a importância das notificações em 
tempo oportuno.

Palavras-chave: Vigilância em saúde pública. Meningite pneumocócica. Sistema de in-
formação em saúde. Estudo de avaliação.
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avaliação das Unidades Hospitalares que realizam a vigilância 
da Síndrome Respiratória aguda grave (SRag), no brasil, 2013 
a 2018

sérgio murilo Coelho de andrade1, Francisco José de Paula Júnior2, Walquiria aparecida Ferreira de 
almeida2, Juliane maria alves siqueira malta1

1Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Coordenação-Geral de Emergências em 
Saúde Pública (CGEMSP), Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único 
de Saúde (EpiSUS-Avançado); 2MS/SVS/DEIDT/Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações 
(CGPNI)/GT Influenza

Introdução: A vigilância hospitalar da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) junto 
da vigilância sentinela da síndrome gripal compõe a vigilância da influenza no Brasil. 
Este estudo objetiva avaliar as unidades que realizam a vigilância da SRAG de 2013 a 
2018. métodos: Estudo avaliativo descritivo de metodologia mista, tendo como refe-
renciais teóricos os padrões globais de vigilância da OMS/OPAS e o “Center of disease 
control and prevention (CDC)”. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação Influenza Web e do questionário aplicado aos responsáveis pela 
Vigilância da SRAG das unidades. Na primeira etapa, avaliou-se a completitude e pon-
tualidade dos dados e seus componentes viabilidade, capacidade laboratorial instalada, 
cobertura populacional, disponibilidade de denominadores e volume adequado de pa-
cientes de SRAG, classificando-as como de: alto, médio e baixo padrão; na segunda eta-
pa, verificou-se a capacidade de produzir dados com qualidade e oportunos. resulta-
dos: 4.615 unidades notificaram casos de SRAG, destas, 104 (2,25%) foram selecionadas 
na primeira fase, e 36 (35%) responderam ao questionário na segunda fase, sendo três 
classificadas como de alto padrão, 19 como médio padrão e 14 como de baixo padrão. 
Todos os grupos foram classificados como de boa qualidade dos dados, atingindo du-
plicidade aceitável (≤5%), completitude excelente (≥90%) e inconsistência baixa (<10%). 
A média das oportunidades de digitação, encerramento, notificação e coleta dos gru-
pos de alto e baixo padrão foi de 62,82% e 67,12%, respectivamente, sendo classificada 
como regular, já o de médio padrão atingiu uma média de 82,24%, sendo classificada 
como boa. As unidades avaliadas se concentram nas Regiões Sul e Sudeste. Conclusões: 
A menor proporção das unidades avaliadas atingiu os padrões de qualidade da OMS/
OPAS; os três grupos demonstraram uma boa qualidade dos dados. Recomendou-se 
reaplicar esta avaliação para as unidades que foram selecionadas e não responderam o 
questionário; e intensificar o monitoramento contínuo da oportunidade dos dados.

Palavras-chave: Avaliação em saúde. Vigilância em saúde pública. Síndrome respiratória 
aguda grave. Sistema de informação em saúde.
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avaliação do Sistema de vigilância da tuberculose com ênfase 
em crianças menores de 10 anos, brasil, 2010 a 2018

Isaquel Bartolomeu silva1, Patricia Bartholomay oliveira2, daiane alves da silva2, Juliane maria alves 
siqueira malta1

1Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Departamento de Saúde Ambiental, do 
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Crônicas, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis

Introdução: A tuberculose (TB) representa uma ameaça à saúde pública global. Em 
crianças é um importante indicador epidemiológico, que serve para identificação da 
tuberculose ativa na comunidade. O objetivo deste estudo foi avaliar o Sistema Nacional 
de Vigilância dos Casos de Tuberculose, com ênfase em Crianças menores de 10 anos, 
no Brasil. métodos: Estudo descritivo baseado nas diretrizes do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, avaliando-se os atributos aceitabilidade, 
sensibilidade e a utilidade do sistema no período de 2010 a 2018. Os dados foram ob-
tidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM). resultados: O atributo aceitabilidade mostrou que 
26.241(64,2%) dos contatos foram examinados, 10.773(93,8%) completaram o tratamen-
to, 202(32,4%) dos casos notificados como transferência foram encerrado corretamen-
te, 7.846(91,0%) dos casos pulmonares realizaram RX, 215(13,7%) dos casos com baci-
loscopia ou Teste Rápido Molecular positivo fizeram cultura e 105(39,3%) dos casos com 
cultura positiva realizaram o teste de sensibilidade; a média dos indicadores avaliados 
foi de 51,2%, portanto a aceitabilidade foi classificada como baixa. Quando avaliada a 
capacidade do Sinan em captar os óbitos no SIM foi 55,2% e a capacidade do Sinan-TB 
em captar os casos da tuberculose meníngea no Sinan meningites foi 52,5%; sendo as-
sim, apresentou uma média de sensibilidade de 53,9%, classificada como baixa. Na uti-
lidade o sistema cumpriu com os objetivos propostos, permitindo conhecer o perfil da 
doença. Ademais, apresentou uma alta proporção de casos com tratamento completo. 
Conclusões: O sistema demonstrou falhas na investigação de contatos, na classificação 
do desfecho dos casos encerrados, além de lacunas no diagnóstico, prejudicando na 
classificação clínica dos casos, ademais observou-se uma subnotificação importante. 
Recomenda-se investigar os contatos de TB, monitorar investigação laboratorial dos 
casos e buscar periodicamente os registros da TB no SIM e no Sinan meningite, para 
reduzir a subnotificação.

Palavras-chave: Tuberculose. Vigilância epidemiológica. Crianças.
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avaliação do sistema de vigilância em saúde de populações 
expostas a poluentes atmosféricos através das unidades 
sentinelas do Rio grande do Sul, 2013 a 2019

olivia Ferreira Pereira de Paula¹, Fábio david Vasconcelos reis², Juliana Wotzasek rulli Villardi², Cibelle 
mendes Cabral¹

¹Ministério da Saúde(MS), Secretaria de Vigilância em Saúde(SVS),Departamento de Saúde Ambiental, do Tra-
balhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Coordenação-Geral de Emergências em 
Saúde Pública (CGEMSP), Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único 
de Saúde (EpiSUS-Avançado); ²MS/SVS/DSAST/Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM)

Introdução: A vigilância em saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos 
(Vigiar) utiliza a estratégia de unidade sentinela (US) para monitorar a situação de saú-
de da população mais vulnerável aos efeitos da poluição, que são os menores de cinco 
anos e maiores de 60 anos. O objetivo do estudo foi avaliar o sistema do Vigiar realiza-
do por meio da estratégia de unidades sentinelas, no Rio Grande do Sul (RS), na pers-
pectiva do Ministério da Saúde. método: Estudo avaliativo, baseado nas diretrizes do 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Estados Unidos, por meio da análise de 
atributos (qualidade dos dados e aceitabilidade) e utilidade do sistema, no período de 
2013 a 2019. Foram utilizados dados secundários das US do Vigiar e dos profissionais da 
vigilância local, coletados por meio de questionário semiestruturado. Foram analisados 
por estatística descritiva e os atributos avaliados por meio de parâmetros pré-estabe-
lecidos. resultados: Qualidade dos dados: duplicidade encontrada de 0,9%, comple-
titude de 85,0% e inconsistência 4,9%, aceitabilidade: o tempo de funcionamento em 
52,6 % dos municípios foi superior a cinco anos, em relação a divulgação dos dados três 
municípios informaram realizar, e pouco útil diante dos objetivos propostos que não 
foram cumpridos. Conclusões: A US do Vigiar apresentou alta qualidade de dados, com 
aceitabilidade moderada, entretanto, foi pouco útil. Recomendou-se a adequação dos 
objetivos quanto a rotina de coleta, análise de dados e divulgação.

Palavras-chave: Vigilância em saúde ambiental. Avaliação em saúde. Monitoramento do ar. 
Poluição do ar. Poluição atmosférica.
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Estudo descritivo dos profissionais de saúde hospitalizados 
pela cOvId-19 no início da pandemia no brasil, 2020
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Introdução: A emergência em saúde pública ocasionada pelo novo Coronavírus, SARS-
CoV-2, responsável por doença respiratória com quadros clínicos leves a graves, incluindo 
o óbito, aumenta a demanda pelos serviços de saúde e, consequentemente, expõe os 
profissionais de saúde (PS) ao risco de adoecimento no ambiente laboral. O acometimen-
to desses profissionais enfraquece essa força de trabalho, essencial no enfrentamento à 
COVID-19. O objetivo deste estudo foi descrever os casos hospitalizados pela COVID-19 
em PS no Brasil. métodos: Estudo descritivo do tipo série de casos de PS com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) ocorridos entre 21 de fevereiro e 15 de abril de 2020, 
confirmados por critério laboratorial, registrados no Sistema de Informação de Vigilância 
da Gripe (SIVEP-Gripe), captados na variável ocupação e campo observações. Utilizou-se 
medidas de frequência absoluta e relativa e tendência central e dispersão. resultados: Dos 
184 casos notificados, 110(59,8%) eram mulheres, mediana de idade de 44 anos (mín-máx: 
23-85), 89(48,4%) eram profissionais da enfermagem e 50(27,2%) médicos. O primeiro 
caso PS adoeceu em 2 de março, na Semana Epidemiológica (SE) 10, e o maior acome-
timento na SE 13. São Paulo teve mais casos, com 101(54,9%). Ainda, 92(50,0%) apresen-
taram comorbidade, predominando cardiopatias (n=37; 40,2%). Dos 112 PS com registro 
de evolução, 85(75,9%) recuperaram e 27(24,1%) foram a óbito, sendo 18(66,7%) homens. 
Dos 96(52,2%) que fizeram raio-X de tórax, 39(49,6%) apresentaram infiltrado intersti-
cial e dos 87(47,3%) que utilizaram suporte ventilatório, 31(35,6%) eram do tipo invasivo. 
Conclusões: O perfil dos PS hospitalizados pela COVID-19 é semelhante ao descrito na lite-
ratura em idade, comorbidades e sintomatologia. Apesar de ocorrer mais frequentemente 
em mulheres, em detrimento da maioria feminina nesse grupo laboral, verificou-se mais 
óbitos em homens. Enfermagem e medicina foram áreas mais acometidas, possivelmente 
pela maior exposição dessas nos atendimentos clínicos e emergenciais. Recomenda-se 
monitorar e descrever continuamente os casos da COVID-19 em profissionais de saúde.

Palavras-chave: Profissional de saúde. Infecções por coronavírus. Perfil de saúde. 
Epidemiologia descritiva.
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prevenção e mitigação da cOvId-19 em período pré-pandêmico: 
coorte descritiva dos primeiros repatriados da china no brasil, 
2020
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Introdução: Em janeiro de 2020 a cidade de Wuhan, na China, o epicentro dos casos 
de uma pneumonia de origem desconhecida, foi posta em quarentena. A doença, cau-
sada por um novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2), ficou conhecida como COVID-19. 
Os brasileiros que se encontravam na cidade chinesa foram repatriados pelo governo 
federal e mantidos em quarentena, quando ainda não haviam casos confirmados da 
COVID-19 no Brasil. O objetivo deste estudo foi acompanhar os repatriados que per-
maneceram em quarentena no Brasil durante o período pré-pandêmico da COVID-19. 
métodos: Trata-se de uma coorte descritiva composta pelos 34 repatriados mantidos 
em quarentena de 09 a 23 de fevereiro na Base Aérea de Anápolis-GO. Foram realizadas 
entrevistas e o monitoramento clínico e laboratorial dos repatriados durante 14 dias. 
Considerou-se o período de incubação da doença para identificar possíveis casos da 
COVID-19 relacionados à exposição, na cidade de Wuhan. Os dados foram analisados 
utilizando-se medidas de estatística descritiva. resultados: Dos 34 repatriados, 20 eram 
do sexo feminino, com mediana de 29 [IQ:19-38] anos, raça/cor branca (n=18) e ensino 
superior completo (n=19). Nenhum repatriado apresentou alteração da temperatura ou 
sinais e sintomas compatíveis com a COVID-19. Três coletas de swab de orofaringe fo-
ram realizadas no 1°, 9° e 13° dias de quarentena, cujos resultados foram não detectáveis 
no RT-PCR para SARS-CoV-2. Conclusões: A COVID-19 não foi introduzida no Brasil 
pelos repatriados, sendo, o primeiro caso confirmado no país notificado no estado de 
São Paulo, em 26 de fevereiro. Acredita-se o lockdown em Wuhan, possa ter diminuído 
a probabilidade de infecção dos primeiros repatriados da China no Brasil. A quaren-
tena e o acompanhamento dos repatriados permitiram que naquele momento, o risco 
de introdução da COVID-19 em território brasileiro fosse minimizado. Assim, medidas 
de prevenção e mitigação semelhantes, diante de cenários epidemiológicos inusitados, 
passam a ser recomendáveis.

Palavras-chave: Covid-19. Quarentena. Repatriação. Estudo de seguimento.
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Hospitalizações ocorridas em internos de um complexo 
penitenciário durante surto de cOvId-19 no distrito Federal, 
2020: estudo descritivo
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Introdução: Estima-se que a COVID-19 provoque complicações respiratórias em 15,0% 
dos infectados, especialmente no grupo de risco, como idosos, pessoas com comor-
bidades e aquelas em vulnerabilidade. Após a ocorrência dos primeiros casos da CO-
VID-19 no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP) foi realizada uma investigação epi-
demiológica e este estudo se propõe descrever as hospitalizações em internos com o 
diagnóstico da doença durante o surto. métodos: Estudo descritivo realizado entre 1 de 
abril-17 julho de 2020, com internos do sexo masculino pertencentes a cinco unidades 
prisionais do CPP. Com capacidade para 7.700 apenados, o complexo abrigava 13.320 
pessoas em privação de liberdade no período do estudo. Considerou-se caso hospita-
lizado com COVID-19 aquele internado por mais de 24 horas em hospital de referência 
para a doença com diagnóstico positivo durante a internação. Para a coleta de dados 
utilizou-se o sistema de prontuário eletrônico InterSystems TrakCare®. resultados: Dos 
1.648 internos com COVID-19, 29 (1,8%) foram hospitalizados; maio registrou 13 (44,8%) 
internações; 12 (41,8%) apenados foram provenientes da unidade prisional III. A mediana 
de idade foi de 35,5 anos (Q1:29,0-Q3:48,8). Os sinais e sintomas mais frequentes foram 
febre (62,0%), tosse (58,6%) e dispneia (55,2%); 69,0% possuíam alguma comorbidade, 
sendo as doenças respiratórias crônicas mais frequentes. As hospitalizações ocorreram, 
principalmente, por complicações da COVID-19 (62,1%); 55,2% fizeram uso de suporte 
ventilatório. Cinco (17,2%) necessitaram de terapia intensiva e três (10,3%) evoluíram ao 
óbito, representando uma letalidade de 0,2%. Conclusões: A maioria apresentou quadro 
clínico compatível com a Síndrome Respiratória Aguda Grave. A taxa de hospitalização 
e a letalidade foram inferiores às observadas na população geral do Distrito Federal. 
Considerando o grau de vulnerabilidade dessa população, recomenda-se busca ativa 
de casos, diagnóstico precoce, monitoramento de sintomáticos e de indivíduos com 
fatores de risco, bem como a assistência imediata aos casos que apresentem sinais de 
complicações para COVID-19.

Palavras-chave: Covid-19. Hospitalizações. Prisões. Surtos. Epidemiologia.
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avaliação do Sistema de vigilância do botulismo – brasil, 2008 
a 2018

matheus santos Gonçalves1, Fernanda de Carvalho menezes2, deise aparecida dos santos2.

1Curso de Especialização em Epidemiologia de Campo (EpiSUS Intermediário), Escola Fiocruz de Governo 
(EFG); 2Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação 
Geral de Emergências em Saúde Pública (CGEMSP), Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e 
Vigilância das Emergências em Saúde Pública (DSASTE), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério 
da Saúde (MS)

Introdução: O Botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultan-
te da ação de neurotoxina produzida pelo Clostridium botulinum. Apresenta elevada 
letalidade, é considerada emergência de saúde pública e classificada como arma bio-
lógica. Objetivou-se avaliar os atributos qualidade e oportunidade dos dados de botu-
lismo do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Brasil, período de 
2008 a 2018 e propor recomendações. métodos: Estudo avaliativo seguindo o “Update 
Guidelines for Evaluating Disease Surveillance Systems” (CDC, 2001), contemplando os 
atributos de qualidade dos dados (consistência e completitude) e oportunidade. Para 
consistência avaliou-se a relação entre: “Data de Notificação e dos Primeiros Sintomas”, 
“Classificação Final e Presença de Toxina Botulínica”, “Data do Óbito e dos Primeiros 
Sintomas”; e para completitude: “Suspeita de transmissão alimentar”, “Tratamento”, 
“Classificação final”, “Critério de confirmação” e “Evolução do Caso”. Foram utilizados 
os parâmetros do SINAN: ruim (<70%), regular (70%-89%) e excelente (≥90%). Avaliou-
se a oportunidade de tratamento, coleta de amostras biológicas e encerramento da 
investigação; conforme parâmetros já estabelecidos pelo agravo, calculando-se a média 
das variáveis de oportunidade, sendo oportuna >70%. Utilizou-se a base de dados não 
nominal do SINAN e as análises de estatística descritiva foram realizadas pelo Micro-
soft Excel (2016). resultados: No período de 2008 a 2018, foram notificados 331 casos 
de botulismo no Brasil. Qualidade dos dados: na análise de consistência, os três gru-
pos apresentaram consistência ≥90%; na análise da completitude, três variáveis apre-
sentaram completude ≥90% e duas variáveis apresentaram completude >70% e <90%. 
Oportunidade dos dados: 82,24%. Conclusões: O sistema de vigilância do botulismo no 
Brasil é oportuno e de excelente qualidade de dados. Recomendou-se à gestão federal, 
fomentar estudos em relação a avaliação de outros atributos para a identificação de 
problemas específicos do sistema de vigilância do botulismo; realizar análise por região 
e desagregado por ano para identificação de diferenças regionais.

Palavras-chave: Botulismo. Avaliação de sistemas de informação. Vigilância em saúde 
pública. Arma biológica.
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avaliação do módulo de registro de condenações no abate 
de bovinos do Serviço de Inspeção Federal para brucelose, 
cisticercose e tuberculose – brasil, 2015 a 2019

marcos eielson Pinheiro de sá1, Paulo Ivo Gonçalves Barreira Groba2, Lucio akio Kikuchi3, Cibelle 
mendes Cabral4

1Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), 
Departamento de Serviços Técnicos (DTEC), Coordenação de Emergências Agropecuárias (CEA), Programa 
de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS); 2MAPA/SDA/
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), Coordenação de Suporte à Gestão (CSG); 
3MAPA/SDA/DIPOA/Coordenação-Geral de Programas Especiais (CGPE); 4Ministério da Saúde (MS), Secretaria 
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em Saúde Pública (DASTE), Coordenação-Geral de Emergências em Saúde Pública (CGEMSP), Programa de 
Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS-Avançado)

Introdução: O Serviço de Inspeção Federal (SIF) registra diariamente no seu sis-
tema de informações dados de condenações por brucelose, cisticercose e tuber-
culose, observados durante os procedimentos de inspeção no abate de bovinos. 
O objetivo desse estudo foi avaliar o módulo de registro de condenações no aba-
te de bovinos (MRC). métodos: Foi realizado estudo avaliativo baseado nas diretri-
zes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Estados Unidos, por meio da 
análise de atributos (qualidade dos dados e representatividade) nos anos de 2015 a 
2019. Utilizou-se os dados do MRC que foram analisados por estatística descriti-
va e seus atributos avaliados por meio de parâmetros previamente estabelecidos. 
resultados: Foram registradas 310.041 condenações de todo o País. Completitude: 
A classificação segundo o percentual de preenchimento dos campos variou de boa 
(70 a 89%) a excelente (90 a 100%), com uma média de 89,86%. Consistência: 97,63% 
das condenações em bovinos por brucelose tiveram diagnóstico considerado vá-
lido, 98,37% das condenações por cisticercose e 99,16% das condenações por tuber-
culose, com uma taxa média de 98,29%. Em relação à destinação das condenações, 
os percentuais variaram de 99,58 a 100,00%, para brucelose, de 97,73 a 99,57% para 
cisticercose e, de 99,02 a 99,91% para tuberculose, com uma taxa média de 99,41%. 
Representatividade: No período de 2015 a 2019, foram abatidos 117.433.405 bovinos, 
em estabelecimentos localizados em 18, das 27 unidades da federação, que corres-
ponde a 94,63% do rebanho nacional. A cisticercose foi responsável por 2.702.044 
condenações, seguida da tuberculose (357.321) e da brucelose (86.571). Conclusões: 
O MRC foi considerado um importante sistema de vigilância, com registros de alta qua-
lidade e boa representatividade. Recomendou-se o monitoramento das condenações 
nos níveis local, estadual e nacional, a padronização, treinamentos para padronização de 
registros e compartilhamento de informações entre as áreas de inspeção, saúde animal 
e saúde pública, nos níveis local, estadual nacional.

Palavras-chave: Abate animal. Bovinos. Vigilância. Brucelose. Cisticercose. Tuberculose.
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perfil dos óbitos por cOvId-19 em Unidade de terapia Intensiva 
– goiás, 2020
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Introdução: A pandemia de COVID-19 tem produzido números expressivos de infec-
tados e de óbitos no mundo. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil dos óbitos 
por COVID-19, ocorridos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no estado de Goiás. 
métodos: Estudo descritivo dos óbitos por COVID-19 em UTI, notificados no Sistema de 
Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe), entre março e 22 de 
agosto de 2020. Foram analisadas variáveis faixa etária, sexo, presença de comorbida-
des, uso de suporte de ventilatório. resultados: Foram confirmados 129.530 casos para 
a Covid-19, destes, 2.588 (2,0%) tem registro de internação em UTI e dos internados em 
UTI 1.733 (67,0%) evoluíram para óbito. Destes, 1.049 (60,5%) foram do sexo masculino, 
1.259 (72,6%) tinham idade superior a 60 anos, 1.276 (73,6%) apresentavam fatores de 
risco/comorbidades, 1.512 (87,2%) necessitaram de suporte ventilatório. Quanto a opor-
tunidade 1.243 (71,7%) tiveram coleta até 8° dia de início de sintomas (IS) e 937 (54,1%) 
foram notificados em até 24horas após internação. O tempo mediano do IS até a inter-
nação em UTI foi de 7 dias e da internação em UTI até o óbito foi de 8 dias (variando de 
1 a 63 dias). No início da pandemia, na semana epidemiológica (SE) 14, 40,0% foram in-
ternados em até 24 horas de IS, na SE 23, 20,3% e na SE 32, 12,8%. Conclusão: Os óbitos 
foram mais freqüentes nas pessoas do sexo masculino, com idade superior a 60 anos e 
com pelo menos um fator de risco ou comorbidade. O tempo cada vez maior entre o iní-
cio de sintomas e a internação pode ter contribuído para o agravamento dos casos e as 
altas taxas de letalidade em UTI. Recomenda-se à vigilância do Estado realizar estudos 
complementares para identificar os fatores associados ao óbito por COVID-19 em UTI.

Palavras-chave: Covid-19. Perfil epidemiológico. Unidade de Terapia Intensiva. Letalidade.
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Estratégia de rastreamento laboratorial e prevenção da 
propagação da doença nas Instituições de longa permanência 
para Idosos em aparecida de goiânia, goiás

Gabriela Camargo Tobias1, Bruna aniele Cota2, Ligia Vanessa silva Cruz duarte3, amanda Caroline da 
silva Faria4, Gustavo amoury assunção5, Giovani melo6, alessandro Leonardo alvares magalhães7

1Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (SES/GO), Coordenadora de Vigilância em Saúde da Regional de 
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Introdução: A população idosa que reside em Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), em geral, apresenta elevada vulnerabilidade, com níveis variados de de-
pendência e complexidade. Com a pandemia da COVID-19 observou-se que o maior nú-
mero de óbitos foi entre os idosos, exigindo que as ILPI implementem medidas de pre-
venção e controle da infecção para evitar ao máximo que os residentes, seus cuidadores 
e profissionais sejam infectados pelo vírus. O objetivo deste estudo foi descrever uma 
ação realizada em duas ILPI do município de Aparecida de Goiânia. métodos: Relato de 
experiência das ações realizadas em duas ILPI de Aparecida de Goiânia diante de casos 
sintomáticos para COVID-19, no período de maio a julho de 2020. O município possui 
ao todo seis ILPI, porém a ação de testagem para RT-PCR foi realizada em duas ILPI por 
apresentarem indivíduos sintomáticos respiratórios. resultados: Os funcionários de to-
das as ILPI foram orientados pela vigilância epidemiológica, sanitária e atenção primária 
à saúde quanto ao monitoramento das condições de saúde dos idosos e funcionários, 
com aferição de temperatura, saturação e sinais clínicos sugestivos de COVID-19, e caso, 
algum sintomático respiratório fosse identificado, o mesmo deveria ser encaminhado 
ao atendimento médico e ser isolado dos demais residentes. Mediante a suspeita de 
casos de COVID-19 em duas ILPI, a testagem de RT-PCR foi realizada em todos os fun-
cionários e idosos dessas instituições. Um total de 163 indivíduos foram testados, dos 92 
idosos, 56 (60%) foram positivos, e entre os 71 funcionários, 16 (22%) foram positivos. 
Conclusão: Entre os idosos verificou-se uma alta prevalência de positivos para COVID-19 
e a partir do resultado confirmatório foi possível aplicar ações imediatas para prevenir a 
disseminação dos casos, prevenção e agravamento da doença. Tais situações apontam 
que a comunicação imediata dos casos suspeitos é essencial para que as intervenções 
sejam realizadas rapidamente.

Palavras-chave: Vigilância da saúde. Instituição de longa permanência para idosos. 
Covid-19. Pandemia.
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construção de cadeias epidemiológicas e rastreio de contatos 
da cOvId-19, Região Oeste Matogrossense, 2020
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antecedentes: A COVID-19 dissemina-se rapidamente e sobrecarrega os sistemas de 
saúde locais. Não há vacina que previna sua ocorrência, portanto, o bloqueio de trans-
missão pautado em rastreio e quarentena de contatos são medidas de controle preco-
nizadas. O objetivo desse trabalho foi conceber desenhos de cadeias de transmissão 
da COVID-19 e estimular profissionais a utilizá-las para rastrear contatos e desacelerar a 
transmissão da doença na região métodos: A região Oeste Matogrossense possui doze 
municípios, os quais foram capacitados – através da plataforma Google Sala de Aula 
– para utilizar os desenhos das cadeias e intervir localmente. Os elementos foram grafi-
camente elaborados por meio do power point (Microsoft® 2016) em uma matriz editável 
com legendas para cada elemento gráfico inserido. A seleção das informações represen-
tadas pelos desenhos foi definida conforme sua importância para a investigação, quais 
sejam: deslocamento prévio, vínculos familiares-profissionais-ocasionais dos contatos, 
resultado de testagem (positivo/negativo), situação clínica (sintomáticos/assintomáti-
cos), data de início de sintomas e evolução. resultados: Foram capacitados vinte e qua-
tro profissionais nos doze municípios da regional. O traçado das cadeias por meio das 
formas geométricas e símbolos do power point possibilitou a determinação da trajetória 
da transmissão da COVID-19 nos municípios, com identificação inicial de quatro clusters, 
incluindo um grande cluster em uma usina de álcool da região, cujos trabalhadores re-
sidiam e provinham de cinco municípios diferentes. Essa detecção orientou o serviço 
de saúde local e dos municípios vizinhos para que intervissem precocemente, evitando 
surtos de maiores proporções. Conclusões: Essa ferramenta simples e de baixo custo 
mostrou-se eficaz para identificar as rotas da COVID-19 na região. Assim as relações 
entre os casos foram mais agilmente percebidas quando desenhadas as cadeias, possi-
bilitando atuação direta para interromper a transmissão.

Palavras-chave: Cadeias de transmissão. Novo coronavírus. Investigação epidemiológica.
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Investigação de surto de cOvId-19 em presídio – Manhumirim/
Minas gerais, junho a agosto/2020
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Introdução: A doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional. A limitação de espaço em presídios 
propícia a disseminação do SARS CoV2. Em junho/2016 foram notificados casos de CO-
VID-19 em presídio em Manhumirim/MG. Realizou-se investigação epidemiológica para 
confirmar a ocorrência do surto; descrever o evento; e propor recomendações. métodos: 
Realizou-se estudo descritivo do tipo série de casos, dos indivíduos identificados no 
Presídio de Manhumirim, no período de 16/06/2020 a 16/08/2020. Coletou-se dados 
de entrevista com profissionais e indivíduos privados de liberdade (ILP), prontuários 
clínicos e resultados de exames laboratoriais. Utilizou-se frequência simples, frequência 
relativa, medidas de tendência central e dispersão. resultados: A população estimada 
era 216 IPL e 56 trabalhadores. Dos 216 IPL, sendo 69(42%) sintomáticos e 97(58%) eram 
assintomáticos. Houve confirmação de COVID-19 em 166 (74%) dos IPL. Entre os 56 
trabalhadores, quatro apresentaram sintomas de COVID-19. Testou-se 43 trabalhadores, 
sendo 9 (21%) positivo para SARS-CoV-2. A data de início de sintomas do caso primário 
foi 16/06/2020. Predomínio dos casos deu-se entre os dias 23/06/2020 e 10/07/2020. 
Houve casos nos quatro blocos do presídio. Conclusões: Confirmou-se a existência de 
um surto de COVID-19 no presídio de Manhumirim, envolvendo IPL e trabalhadores. 
Algumas informações sobre as medidas de isolamento feitas pelo serviço de vigilân-
cia municipal divergiram do observadas in situ, o que pode demonstrar fragilidade no 
monitoramento da instituição prisional. Após a adoção de medidas de mitigação da 
infecção no estabelecimento prisional não ocorreram novos casos. Recomenda-se mo-
nitoramento de sintomas diário dos trabalhadores e IPL; isolamento dos sintomáticos e 
contatos, orientado por dados clínicos e resultados laboratoriais; e reforço das medidas 
de prevenção e controle do COVID-19.

Palavras-chave: Coronavírus. Presídio.
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cOvId-19: um estudo descritivo das ações desenvolvidas para 
interromper a cadeia de transmissão do caso índice de peixoto 
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antecedentes: Em 2019, em Wuhan, China, foram relatados os primeiros casos da Doen-
ça pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo SARS-COV-2. Com elevado grau de 
infectabilidade e letalidade, pode ceifar milhares de vidas se medidas sanitárias e epide-
miológicas não forem adotadas oportunamente. O Objetivo deste estudo foi descrever 
a cadeia de transmissão do caso índice de Peixoto de Azevedo-MT/2020 e as ações de-
senvolvidas para interrompê-la. métodos: Estudo descritivo das ações realizadas após 
a identificação do primeiro caso de COVID-19 e sua cadeia de transmissão no Município 
de Peixoto de Azevedo-MT. O período de investigação do estudo foi de 17 a 21 de agosto 
de 2020. Os casos foram confirmados por critérios laboratoriais, RT-PCR e teste rápido 
para SARS-COV-2. As fontes dos dados foram as notificações compulsórias, realiza-
das pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde, e relatos em fichas de investigação 
epidemiológica executadas pela equipe do Centro Operacional de Emergência (COE). 
resultados: Em 29 de abril de 2020, foi identificado o caso índice de COVID-19 em Pei-
xoto de Azevedo. Após, foi aprimorada a investigação epidemiológica pela equipe do 
COE, elencando os contatos domiciliares, sociais e laborais, além da classificação em 
sintomáticos ou não. Os que apresentavam sintomas foram referenciados para a UBS, 
avaliados, notificados, isolados socialmente e monitorados diariamente via telefone, e 
os assintomáticos foram orientados a procurar a UBS caso apresentassem sintomas, 
sendo monitorados a cada 48 horas, via telefone, até o 14° dia desde o último contato 
com o suspeito ou confirmado. Foram identificados 55 contatos (100%): 1ª geração 27 
(49%) contatos, sendo 12 (22%) suspeitos e 04 (7%) confirmado; 2ª geração 28 (51%) 
contatos, sendo 07 (13%) suspeitos e 02 (4%) confirmados. Conclusões: Apesar do caso 
índice de Peixoto de Azevedo ter desencadeado uma cadeia de transmissão sustentada, 
ela foi interrompida na 2ª geração devido as medidas epidemiológicas e sanitárias ado-
tadas oportunamente.

Palavras-chave: Infecções por coronavírus. Transmissão de doença infecciosa. Pandemias. 
Controle de doenças transmissíveis.
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Introdução: Com início no final de 2019, em Wuhan, China, e a partir de 2020 o mundo 
vem enfrentando uma pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, 
com alta taxa de transmissibilidade e grande número de hospitalizações e letalidade 
entre indivíduos idosos e com comorbidades. Por se tratar de uma nova doença e não 
se conhecer sua história, no início não existiam diagnósticos precisos (sensíveis e espe-
cíficos) disponíveis. O objetivo deste trabalho é analisar o perfil do critério de encerra-
mento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, confirmados para a COVID-19 
no Brasil, até a semana epidemiológica 34 de 2020. métodos: Estudo descritivo do tipo 
série de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que ocorreram entre as 
semanas epidemiológicas 12 e 34 de 2020, confirmados para COVID-19, registrados no 
Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe). Foram analisadas as va-
riáveis existentes no campo “critério de encerramento” e comparadas através de pro-
porções. resultados: Do total de 305.307 casos de SRAG hospitalizados confirmados 
para a COVID-19, 95% (295.174) tem encerramento laboratorial, 2% (6.169) encerramento 
clínico, 1% (2.463) encerramento clínico-imagem e o restante foi encerrado por critério 
clínico-epidemiológico. Os óbitos seguiram as mesmas proporções nos critérios de en-
cerramento. Conclusões: Os dados apresentados mostram que mesmo com todas as 
dificuldades que foram observadas com insumos laboratoriais (compras, fluxos e sensi-
bilidade nos diagnósticos) durante o decorrer da pandemia da COVID-19, o diagnóstico 
laboratorial ainda é a base de primordial para confirmação dos casos de SRAG na rede 
de vigilância da COVID-19, mesmo com a inserção de outras possibilidades de encerra-
mento, como a variável de encerramento pelo diagnóstico clínico por imagem. 

Palavras-chave: Covid-19. Critério de encerramento. Laboratorial. Epidemiológico. Clínico. 
Clínico-Imagem.
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caracterização do acesso à rede hospitalar dos óbitos pelo 
novo coronavírus no distrito administrativo Sapopemba-São 
paulo, março a junho de 2020
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Introdução: Em fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde anunciou a confirmação do 
primeiro caso de doença pelo novo coronavírus (COVID-19) em São Paulo/SP. Após dois 
meses, a cidade já registrava 690 óbitos, sendo o Distrito Administrativo de Sapopemba 
(DA-Sapopemba) o segundo com maior número. O objetivo do estudo foi caracterizar 
o acesso à rede hospitalar (RH) dos casos de COVID-19 que evoluíram a óbito. método: 
Estudo descritivo que utilizou dados do SIVEP-GRIPE, CNES e informações da Gerência 
de Geoprocessamento e Informações Socioambientais. Foram incluídos casos de CO-
VID-19 confirmados por laboratório e evolução óbito, residentes no DA-Sapopemba, no-
tificados entre março-junho/2020. Avaliou-se letalidade, oportunidade de atendimento, 
natureza jurídica dos hospitais e admissão em UTI. resultados: O DA-Sapopemba con-
tabilizou 1.426 suspeitos de COVID-19, com 608 (42,6%) confirmados por laboratório. 
Desses, 211 evoluíram a óbito, resultando em letalidade de 34,7%, enquanto o município 
25,0%. Dos óbitos, 115 (54,5%) eram homens, 173(81,9%) da faixa etária ≥60 anos, 200 
(94,8%) foram internados na RH e desses, 107 (53,5%) tiveram acesso a UTI. Oportuni-
dade de atendimento foi de 0-9 dias em 179(87,7%) dos casos. Dos óbitos com acesso 
à internação, 122 (61%) foram em hospitais de administração pública, quanto ao acesso 
à UTI, 65 (60,7%) eram leitos da mesma natureza jurídica. Conclusão: O DA-Sapopem-
ba apresentou letalidade por COVID-19 superior ao município de São Paulo. Apesar de 
cerca de 95% dos óbitos terem internação na RH, dos internados, apenas 54% tiveram 
acesso à UTI. Os resultados encontrados possibilitaram traçar estratégias com a Super-
visão Técnica de Saúde de Vila Prudente/Sapopemba, a fim de facilitar o acesso aos 
serviços da Atenção Primária à Saúde do território para captação precoce de suspeitos, 
vigilância dos casos e encaminhamento oportuno aos serviços da rede secundária de 
atenção à saúde do município.

Palavras-chave: Infecções por coronavírus. Monitoramento epidemiológico. Hospitalização. 
Morte.
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Introdução: O novo coronavírus exigiu mudanças nas redes de atenção à saúde e agili-
dade na geração de informações para subsidiar ações no território. Este relato objetiva 
demonstrar experiência de canal de comunicação para o cuidado e a vigilância epi-
demiológica da COVID-19 em Rurópolis/PA. métodos: Relato de experiência do Disk 
Vigilância na vigilância epidemiológica e acompanhamento de pacientes suspeitos e 
confirmados de COVID-19, entre 14/03 à 24/08/2020 em Rurópolis-Pará, município ru-
ral remoto com 50.510 habitantes, 7.021 km² de extensão, à sudoeste do estado e 1.157 
km da capital Belém. Este canal realiza acolhimento e investigação, diariamente por 
equipe multiprofissional, dos pacientes suspeitos que fazem contato com número dis-
ponibilizado à população por meio de ligações diretas ou mensagens para aplicativo 
Whatsapp® gerenciadas pelo software Polichat®. É realizada triagem quanto a suspeita 
e gravidade. Os pacientes são direcionados para os serviços da rede exclusiva de aten-
ção à COVID-19 com atendimentos de enfermagem, médico, psicológico, assistência 
farmacêutica, exames diagnósticos e serviço de transporte exclusivo. As notificações 
são repassadas à equipe de sistemas de informação para registro oportuno e conso-
lidadas gerando boletins epidemiológicos diários que subsidiam ações de vigilância e 
assistência, como: distribuição de kits de proteção para vulneráveis, barreiras sanitárias, 
fiscalizações, sanitizações, reuniões com comunidades e entidades representativas e 
capacitações de profissionais. resultados: Foram efetuadas 2.501 conexões com 19.859 
trocas de mensagens registradas nos prontuários de 2.872 pacientes suspeitos. Destes, 
foram testados 48% e 67% deles confirmados, dos quais 91% não necessitaram hospi-
talização. Atualmente, Rurópolis apresenta incidência de 184/10.000 hab., mortalidade 
1,58/10.000 hab. e letalidade 0,86%, abaixo das médias estaduais de 231/10.000 hab, 
7,14/10.000 e 3.07, respectivamente. Conclusões: O Disk Vigilância se mostrou capaz de 
criar vínculo com pacientes, possibilitando o cuidado integral e uma vigilância epide-
miológica que possivelmente direcionou as ações de enfrentamento da COVID-19 para 
melhor monitoramento e controle da doença no território. 

Palavras-chave: Pandemias. Covid-19. Vigilância epidemiológica. Telemonitoramento. 
Promoção da saúde. Sistema de informação.
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antecedentes: A COVID-19 é transmitida de uma pessoa doente para outra por meio das 
gotículas respiratórias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca 
de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos 
(poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% 
podem necessitar de suporte ventilatório. Carga viral, idade e doenças prévias podem 
interferir na evolução da doença. O objetivo desse estudo foi descrever perfil dos óbitos 
menores de 60 anos e sem comorbidades por COVID-19 no Ceará, 2020. métodos: Es-
tudo descritivo dos óbitos sem comorbidades por COVID-19, utilizando dados do SIVEP 
GRIPE e Sistema Digital do Estado – Saúde Digital. Considerado óbito por COVID-19 o 
indivíduo registrado no SIVEP GRIPE e Saúde Digital com evolução óbito e classificação 
final SRAG por COVID 19, atendendo aos critérios de definições de caso. resultados: No 
Ceará foram registrados 8.241 óbitos por COVID-19 até a SE 34 de 2020, destes 635 fo-
ram em menores de 60 anos e sem comorbidades. Do total, 430 (67,7%) eram homens e 
205 (32,3%) eram mulheres. A faixa etária que mais prevaleceu foi de 50 a 59 anos com 
um total de 295 (46,5%) óbitos. Do total, 607 (95,6%) óbitos foram em Unidade de Saú-
de e 28 (4,4%) óbitos em domicílio. A média de evolução do óbito entre a data de início 
de sintomas e a data do óbito foram de 16 dias. Conclusões: O perfil epidemiológico 
dos óbitos por COVID-19 sem comorbidades apontam para uma maior vulnerabilidade 
em pessoas a partir de cinqüenta anos e do sexo masculino. Esses grupos relacionados 
ao defecho óbito, necessitam de estudos longitudinais na área, pois são de extrema 
relevância para investigar esta hipótese e melhor subsidiar políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Covid-19. Óbito. Infecção pelo coronavírus 2019-nCoV. Doença pelo 
novo coronavírus (2019-nCoV).
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comportamiento de la pandemia por SaRS-cov-2 en trabajadores 
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Introducción: En diciembre de 2019 se identificó la circulación un nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) como el agente causal de una enfermedad respiratoria aguda grave (CO-
VID-19) en Wuhan, China, que se propago rápidamente al mundo. La Organización Mun-
dial de la Salud declaro pandemia por este virus en marzo de 2020. El primer caso en 
Colombia fue caracterizado en marzo de 2020. La transmisión en trabajadores de la 
salud es frecuente y está asociada por el contacto cercano y directo con los pacien-
tes. Este estudio tiene como objetivo caracterizar el comportamiento de SAR-COV-2 
en trabajadores de salud entre marzo a septiembre, 2020. métodos. Estudio retrospec-
tivo descriptivo de la vigilancia nacional de COVID-19 en trabajadores de la salud en 
Colombia entre marzo a septiembre de 2020. Se estableció definición de caso como 
trabajador de salud con muestra PCR positiva para SAR-CoV-2. A través de un forma-
to estandarizado de investigación epidemiológica de campo se recolectó información 
demográfica, signos y síntomas, contactos estrechos y posibles fuentes de infección 
agrupadas en cuatro categorías, asociada a la prestación, comunitaria, importada e in-
determinado. Se establecieron conglomerados en hospitales a partir de un caso con 
fuente de transmisión hospitalaria. Se realizó un análisis descriptivo. resultados: Un to-
tal de 9.071 desarrollaron COVID-19 que representó el 1,3% del total nacional. El 97,7% 
presentaron sintomatología leve y de estos el 7,9% fueron asintomáticos. Se identificó 
que el 67,9% fueron asociados a la prestación del servicio, el 17,0% fuente indetermi-
nada y el 15,2% comunitaria. Los técnicos en enfermería, médicos y enfermeras fueron 
las profesiones con mayor número de casos. La letalidad fue de 0,7%. Se identificaron 
756 instituciones de salud con conglomerados hospitalarios y debilidades en control de 
infecciones. Conclusiones: Se evidencia una alta afectación del personal de salud con 
fuente asociada a la prestación del servicio que evidencia la necesidad de fortalecer las 
medidas de control. 

Palabras claves: Covid-19 pandemic. SARS-CoV-2. Health worker. Mortality.
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Introducción: El último brote de rabia canina ocasionado por virus variante V1 en Ar-
gentina fue en la ciudad de Salvador Mazza en el año 2018. La ciudad ubicada al norte 
del país, en la provincia de Salta, es fronteriza del Estado Plurinacional de Bolivia. En la 
semana del 5 al 10 de agosto de 2019, con el objetivo de sostener una cobertura vacunal 
del 80% y prevenir la ocurrencia de casos, se realizó la Campaña de Vacunación Antirrá-
bica Intensiva. En la misma, se utilizó por primera vez una aplicación para la recolección 
de datos denominada Epicollect5. métodos: El software Epicollect5, fue instalado en los 
celulares y se utilizó para la recolección de datos y la georreferenciación de casos. En el 
formulario de la aplicación, se incluyó la cantidad de perros en la vivienda, número de 
perros vacunados y no vacunados, entre otros datos de relevancia. resultados: Se reali-
zó una capacitación a trabajadores de salud sobre el uso de la aplicación, posibilitando 
el análisis en tiempo real delos avances diarios. Se alcanzó una cobertura del 46,3%, 
4.406 perros vacunados de un total de 9522 perros, tomando como referencia el censo 
canino del año 2017. El municipio continuó la vacunación, apoyados en la aplicación, re-
gistrando un total de 6.229 caninos vacunados y alcanzando una cobertura final al 2019 
del 65%. Conclusiones: La ciudad de Salvador Mazza continúa siendo un escenario de 
riesgo epidemiológico para rabia canina. La aplicación mejoró la calidad de los datos 
obtenidos y su análisis, siendo la georreferenciación sin necesidad de conectividad, una 
de sus principales ventajas. Además, posibilitó la visualización de los casos en mapas 
de manera sencilla y sin requerimiento de una elevada capacitación. Consideramos que 
esta herramienta potencia la gestión y trabajo de los equipos de salud pública.

Palabras clave: Rabia. Programas de inmunización. Aplicaciones móviles. Evaluación de 
la efectividad-efectividad de las intervenciones.
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Introdução: Em África 37% das mulheres de 15 a 49 anos sofrem violência. Em Moçambi-
que, 5 em cada 10 são afectadas todos os meses, destas 2 morrem vítima de violência. O 
objectivo do estudo foi avaliar o Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Ava-
liação (SISMA) de Violência Baseada no Género (VBG) em Moçambique. métodos: Foi 
utilizada base nacional de dados secundário de VBG 2017-2018. A avaliação foi realizada 
com base na diretriz actualizada para avaliação dos sistemas de vigilância em saúde pú-
blica do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Atributos avaliados simplicidade, 
representatividade, oportunidade e estabilidade. Fez-se uma análise por estatística des-
critiva e para avaliação dos atributos foram definidos parâmetros. resultados: No total 
de 48135 casos de violência foram notificados, 15.636 (32.4%) em 2017 e 32.499 (67.5%) 
em 2018. Simplicidade: o sistema apresentou 12 variáveis, 4 níveis de informação, 2 ins-
trumentos de colheita de dados, livro de registo e ficha de notificação, funcionou online 
e 4 instituições estiveram envolvidas, pontuação 80%. Representatividade: foram mais 
reportados o sexo feminino em 2017 (78,2%) e 2018 (76.0%), a faixa etária dos 25-49 
anos com 6.996 (44.7%) e 13619 (41.9%). A província que notificou mais casos foi Cidade 
de Maputo com 2758 (17.6%) em 2017 e Zambézia com 5409 (16.6%) em 2018, pon-
tuação 100%. Oportunidade: a avaliação identificou atraso no envio dos relatórios e a 
chegada a unidade sanitária antes de 72horas, pontuação 75.2%. Estabilidade: o sistema 
permaneceu operacional durante todo período analisado, pontuação 100%. Conclusões: 
O sistema de informação de VBG foi considerado simples, representativo, não oportuno 
e estável. Recomenda-se ao Ministério da Saúde a implementação melhorias para moni-
torar a VBG e implantar medidas de atenção oportunas às vítimas.

Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero. Sistemas de informação de saúde. 
Violência de gênero. Assistência integral à saúde.
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Introdução: O suicídio é um problema de saúde pública em todo o mundo e uma das 
principais causas de morte de pessoas com idade entre 15 e 34 anos. Estima-se que glo-
balmente cerca de 800.000 pessoas morrem por suicídio anualmente e a Organização 
Mundial da Saúde reconhece-o como uma prioridade de saúde pública. O objectivo foi 
avaliar o sistema de registo de suicídios nas cidades de Maputo e Matola (SRSMM), e o 
peso de suicídio na população. métodos: Os dados foram extraídos do registo de óbitos 
por “causa externa”, disponível na Medicina Legal do Hospital Central de Maputo, abran-
gendo dados de 2016 a 2018. A avaliação baseou-se nas Directrizes do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças, recomendas para avaliação dos sistemas de vigilância em 
Saúde Pública, verificando os seguintes atributos: simplicidade, qualidade dos dados, 
representatividade, estabilidade e utilidade. Fez-se também uma análise descritiva para 
avaliar o ónus do suicídio. resultados: De 2016 a 2018, foram notificados 289 casos de 
suicídio; O ano de 2016 teve maior notificação (154 casos), e uma taxa de 14,3/100 000 
habitantes. 219 (75,8%) eram do sexo masculino com idade entre 20 e 39 anos. O méto-
do mais comum foi enforcamento com 249 (86,2%). É um sistema com múltiplas fontes 
de dados (comunidade, polícia de investigação criminal e medicina legal). A qualidade 
de dados teve 96,2% de integridade. A representatividade de 87,5% é útil para identifi-
car a causa e as circunstâncias da morte. O sistema manteve-se estável durante todo o 
período analisado, excepto durante 4 meses em 2017, que não houve registo. Conclusão: 
O SRSMM foi considerado complexo, mas possui boa qualidade de dados, represen-
tativo, útil para melhorar estatísticas vitais e identificar grupos de risco. Os resultados 
podem ainda auxiliar no processo de desenho de políticas específicas para prevenção 
do suicídio em jovens.

Palavras-chave: Suicídio. Sistemas de informação. Vigilância em saúde pública. 
Moçambique.
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