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PREFÁCIO

Caros participantes,

Sejam bem-vindos ao 9º Encontro Científico do Programa de 
Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema 
Único de Saúde (EpiSUS) promovido pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS). Neste evento serão 
realizados pré-curso, mesas de investigações de campo, além da 
cerimônia de comemoração aos 15 anos do EpiSUS.

O Encontro contará com a participação, além dos treinandos 
e egressos do EpiSUS, de profissionais do Ministério da Saúde, 
das secretarias estaduais e municipais de saúde, de docentes de 
Instituições de Ensino Superior e de representantes dos programas 
de epidemiologia de campo dos países Haiti, Colômbia, Peru, 
Paraguai, Angola e Moçambique. Será uma oportunidade para 
compartilharmos os resultados das investigações de campo 
elaborados pelos técnicos do EpiSUS, assim como da exposição de 
palestras dos convidados e resultados das investigações de surtos 
dos outros países.

Este caderno detalha as atividades que serão promovidas durante o 
9º Encontro Científico do EpiSUS.

Bom evento para todos!

Grupo Técnico do EpiSUS





11

EPISUS

O Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços 
do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) foi instituído no ano 2000, 
visando contribuir com o fortalecimento do sistema nacional de 
vigilância epidemiológica, prestando apoio a estados e municípios 
em investigações de surto, realizando análise de dados de vigilância 
epidemiológica de doenças transmissíveis, doenças e agravos não 
transmissíveis e de vigilância ambiental em saúde. O EpiSUS é 
essencialmente prático e fundamenta-se na aplicação de métodos 
epidemiológicos no dia a dia.

Ao longo de 15 anos fizeram parte do EpiSUS profissionais das 
áreas de Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Nutrição. Onze 
turmas concluíram o treinamento, totalizando 116 egressos e 9 em 
treinamento, que hoje atuam em diversas áreas da saúde pública, 
nas três esferas de governo.

O 9º Encontro Científico tem como objetivo ser um fórum para 
difusão dos resultados de trabalhos científicos, de conhecimentos 
e experiências bem como do surgimento de novas ideias úteis para 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. 

É com muita alegria e entusiasmo que recebemos cada um de vocês. 
Sejam bem-vindos e aproveitem o evento.

Comitê Científico
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PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA | 15 DE SETEMbRO DE 2015

8h30 – 18h Pré-curso EpiSUS e ProEpi 

QUARTA-FEIRA | 16 DE SETEMbRO DE 2015

8h – 8h45 Credenciamento

8h45 – 9h15 Abertura: Boas-vindas
 Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques – DEVIT/SVS/MS
 Wanderson Kleber de Oliveira – CGVR/DEVIT/SVS/MS
 Marcelo Yoshito Wada – EpiSUS/CGVR/DEVIT/SVS/MS

9h15 – 10h15 Conferência de abertura
 APRESENTADORA: Ianick Souto Martins
 MODERADOR: Wanderson Kleber de Oliveira

9h15 – 10h15 A epidemiologia molecular nas investigações de surto 
 Ianick Souto Martins

10h15 – 10h30 Intervalo

10h30 – 12h Investigações de campo I – 12ª Turma 2014/2016
 MODERADORA: Elizabeth David dos Santos
 DEBATEDOR: Eduardo Hage Carmo

10h30 – 10h50 Reações adversas após consumo de fórmula infantil à base de 
 aminoácidos livres em crianças – Distrito Federal, abril, 2015
 Cibelle Mendes Cabral 

10h50 – 11h10 Primeiro caso de hantavirose confirmado no Estado do Rio de  
 Janeiro, 2015
 Alexander Vargas

11h10 – 11h30 Primeiro surto de peritonite asséptica associado à solução de  
 diálise peritoneal no Brasil – Rio Grande do Sul, 2015
 Eva Lídia Arcoverde Medeiros

11h30 – 12h Considerações do debatedor

12h – 14h Almoço
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14h – 16h Investigações de campo II – 12ª Turma 2014/2016
 MODERADORA: Deise Aparecida Santos
 DEBATEDORA: Waneska Alexandra Alves

14h – 14h20 Caracterização clínica e epidemiológica da fase crônica dos casos  
 de febre de chikungunya (CHIKF) – Oiapoque/AP, Brasil, 2015
 Emerson Luiz Lima Araújo 

14h20 – 14h40 Investigação de síndrome exantemática – Natal/RN, Barra do Corda 
 e São Luís/MA e João Pessoa/PB, Brasil, 2015

 Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato

14h40 – 15h Investigação retrospectiva de doença neurológica pelo vírus do 
 Nilo Ocidental – Piauí, dezembro de 2014
 Igor Gonçalves Ribeiro

15h – 15h30 Considerações do debatedor

15h30 – 16h Sessão de pôster

16h – 17h30 Investigações de campo III – 12ª Turma 2014/2016
 MODERADOR: George Santiago Dimech
 DEBATEDORA: Edlaine Faria de Moura Villela

16h – 16h20 Investigação de surto de toxoplasmose – Gouveia/MG, Brasil, 2015
 Juliane Maria Alves Siqueira Malta

16h20 – 16h40 Investigação de surto de doença de Chagas aguda – povoado de  
 Vila da Paz, Turilândia/MA, 2015
 Martha Elizabeth Brasil da Nóbrega 

16h40 – 17h10 Toxoplasmose possivelmente associada ao consumo de carne  
 bovina mal passada – Município de São Marcos/RS, Brasil, 2015
 Marcia Regina de Andrade

17h10 – 17h40 Considerações do debatedor

QUARTA-FEIRA | 16 DE SETEMbRO DE 2015
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QUINTA-FEIRA | 17 DE SETEMbRO DE 2015

8h – 9h50 Sessão dos trabalhos dos egressos do EpiSUS
 MODERADORA: Verena Maria Mendes de Souza
 DEBATEDOR: Sérgio de Andrade Nishioka

8h – 8h20 Programas de treinamento em epidemiologia de campo de países  
 sul-americanos: estratégia de formação de recursos humanos para 
 resposta às emergências de saúde pública 
 Jonas Brant

8h20 – 8h40 Cartographic and population of census tracts use to design a  
 hantavirus prevalence study 
 Roberto de Melo Dusi

8h40 – 9h Análise da ocorrência dos óbitos por homicídio a partir do 
 relacionamento das bases de dados do Ministério da Saúde e da 
 Defesa Social, Maceió, Alagoas, Brasil, 2012 
 Waneska Alexandra Alves

9h – 9h20 Vigilância ativa em tempo real na Copa do Mundo da FIFA® no  
 Brasil, Manaus – 2014 
 Daniele Monteiro Nunes

9h20 – 9h50 Considerações do debatedor

9h50 – 10h20 Sessão de pôster 

10h20 – 11h50 Sessão Internacional I em parceria com a RedSur/Tephinet
 MODERADORA: Marta Helena Paiva Dantas
 DEBATEDOR: José Uéleres Braga

11h50 – 13h Almoço

13h – 14h30 Sessão Internacional II em parceria com a RedSur/Tephinet
 MODERADOR: Rui Rafael Durlacher
 DEBATEDOR: Jean Carlos Barrado 

14h30 – 16h Conferência de encerramento
 APRESENTADOR: José Uéleres Braga
 MODERADORA: Adalgisa Rosemara Guarnieri

14h30 – 16h Revisitando os passos de investigação do surto de cólera de John 
 Snow com as ferramentas metodológicas dos dias atuais 
 José Uéleres Braga

16h30 – 18h Lançamento do livro e encerramento
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Reações adversas após consumo de fórmula infantil à base de 
aminoácidos livres em crianças – Distrito Federal, abril, 2015

Cibelle Mendes Cabral1, Alexander Vargas1, Daniel Roberto Coradi de Freitas2, Priscila Bochi de Souza1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2 Centro de Gerenciamento de informações sobre 
Emergências em Vigilância Sanitária (CViSA), Superintendência de Fiscalização, Controle e Monitoramento (Sucom), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Introdução: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada pela 
Vigilância Sanitária do Distrito Federal sobre a ocorrência de reações adversas em crianças 
com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), possivelmente relacionadas ao consumo 
de fórmula infantil à base de aminoácidos livres, após a introdução em agosto de 2014, 
de um novo produto oferecido pela Secretaria de Saúde do DF (marca A).

objetIvo: Confirmar a existência do surto e descrever as reações adversas em tempo, 
lugar e pessoa.

Método: Foi realizado um estudo descritivo das reações adversas com a seguinte definição 
de caso confirmado: criança que consumiu fórmula infantil à base de aminoácidos livres 
em 1º/1/2014 a 20/4/2015, residente e atendida no Programa de Terapia em Nutrição 
Enteral Domiciliar, no Distrito Federal, que tinha APLV e que apresentou pelo menos dois 
sintomas de manifestações digestivas e um sintoma de manifestação respiratória ou 
cutânea. Foi aplicado questionário semiestruturado por telefone aos responsáveis das 
crianças cadastradas no programa. Para a análise dos dados usou-se frequência simples, 
relativa e medidas de tendência central.

resultado: De 126 crianças que usaram a fórmula infantil, 28 enquadraram-se na 
definição de confirmado. As reações iniciaram no final do mês de agosto, coincidindo com 
a dispensação do produto A, sendo 61% menores de 1 ano e 57% do sexo masculino. Os 
principais sinais e sintomas foram: diarreia (61%), urticária (53%), distensão abdominal 
(46%), vômito (43%). A mediana entre o tempo de uso do produto e o aparecimento 
dos sintomas foi de 48 horas. Não houve relatos de reações adversas com a marca B, 
fornecida anteriormente e 100% dos casos que trocaram a marca A pela B informaram 
que as reações cessaram. 

ConClusão: A investigação confirmou que as reações adversas foram compatíveis com 
as de APLV baseada na clínica e apontou que o surto estava relacionado à marca A. 
Recomendou-se avaliar a fabricação do produto quanto à possível contaminação com 
proteínas de leite de vaca ou outros antígenos relevantes que possam explicar as reações 
adversas nos pacientes. A Anvisa suspendeu a fabricação do produto e constatou 
irregularidades na fábrica após inspeção no fabricante.

ProCesso CnPq: 114553/2015-7
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Primeiro caso de hantavirose confirmado no Estado do Rio de 
Janeiro, 2015

Alexander Vargas1, Martha Elizabeth Brasil da Nóbrega1, Lidsy Ximenes Fonseca2, Stefan Vilges de 
Oliveira2, Eduardo Saad1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade Técnica de Vigilância de Zoonoses (UVZ), 
Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS

Introdução: A hantavirose é uma zoonose aguda, transmitida pela inalação de aerossóis 
formados a partir de excretas de roedores silvestres. A síndrome cardiopulmonar por 
hantavírus (SCPH) é a forma clínica identificada no Brasil e apresenta elevada letalidade. 
No entanto, pode se manifestar de forma assintomática e oligossintomática.

objetIvo: Caracterizar o caso confirmado por pessoa, tempo e lugar, realizar busca ativa 
de casos e propor recomendações.

Método: Descrição do caso confirmado. Realizou-se busca ativa de casos suspeitos, 
conforme a definição: residente ou visitante em Rio Claro/RJ que no período de 3/2 a 
21/5/2015, apresentou febre, mialgia e cefaleia, ou dispneia, ou tosse, ou vômito, ou 
realizou, até 21/5/2015, coleta de sangue para sorologia para hantavirose. Fontes: 
registros dos boletins e prontuários médicos das unidades de saúde de Rio Claro/RJ e 
entrevista com questionário semiestruturado, abordando dados demográficos, clínicos e 
epidemiológicos. Para a análise, foram usadas frequências simples e relativas e medidas 
de tendência central.

resultados: Óbito confirmado com IgM reagente e RT-PCR detectável, sexo masculino, 
34 anos, trabalhador rural, apresentou febre, cefaleia e mialgia, progredindo com 
sintomas respiratórios, digestivos e hipotensão, além de gradual hemoconcentração 
e plaquetopenia, vindo a óbito seis dias após início dos sintomas. Residente de zona 
periurbana, com presença de capins braquiárias e bambuzais, trabalhava em granja de 
frango. Dos 9.898 prontuários revisados, 46 foram suspeitos e, destes, 31 entrevistados 
e coletados amostras clínicas. Destes, quatro IgG reagentes com média de idade 51 anos, 
três (75%) do sexo feminino, três (75%) residiam em Rio Claro, dois (50%) com ocupação 
do lar, um (25%) trabalhador de granja de frango. Quanto à zona, três (75%) urbanos. 
Dos IgG reagentes, dois (50%) observaram capim braquiária e bambuzais no trabalho/
residência e um (25%) viu ratos silvestres no local de trabalho. 

ConClusão: O primeiro caso com óbito confirmado laboratorialmente no Rio de Janeiro 
habitava e trabalhava em locais favoráveis à presença de roedores silvestres. Os pacientes 
com sorologia reagente (IgG) para hantavirose nos locais de investigação, sugerem a 
circulação de hantavírus no município. Dessa forma, recomenda-se o uso de equipamentos 
de proteção individual aos trabalhadores de granja de frango do município, além de 
aplicação de protocolo de suspeição para hantavirose nas unidades de saúde. 
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Primeiro surto de peritonite asséptica associado à solução de 
diálise peritoneal no Brasil – Rio Grande do Sul, 2015

Eva Lídia Arcoverde Medeiros1, Cibelle Mendes Cabral1, Helen Norat Siqueira2, Jeanice Cardoso3, Jadher 
Percio1, Priscila Bochi de Souza1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância e 
Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Centro de Gerenciamento de informações sobre Emergências 
em Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde (MS); 3Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde (CEVS-RS), Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS)

Introdução: Diálise peritoneal (DP) é uma terapia renal substitutiva, sendo a peritonite a 
principal causa de falência desta técnica. Em janeiro de 2015, foram notificados pacientes 
com peritonite asséptica (PA) após uso de solução de DP da Empresa A. 

objetIvos: Confirmar a ocorrência do surto; descrever o evento por pessoa, tempo e 
lugar; e identificar fatores de risco associados à PA.

Método: Coorte retrospectiva com a população de estudo composta por residentes na 
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) em diálise peritoneal ambulatorial contínua 
(Dpac) e acompanhados em dois serviços de diálise no período de 1º/11/2014 a 31/1/2015. 
Considerou-se exposto quem usou lotes de solução contidos nas Resoluções da Anvisa 
(RE nº 92 e nº 144/2015). Para caracterização dos casos usou-se estatística descritiva. 
Consideraram-se variáveis dependentes as que apresentaram nível de significância 
<5%. As medidas de associação e efeito usadas foram o risco relativo e atribuível e seus 
respectivos intervalos de confiança (95%). 

resultados: Os dois serviços de diálise possuíam 53 pacientes. Entrevistou-se 48 pacientes 
e houve 5 perdas. Destes, 28 pacientes eram expostos. Houve 15 casos confirmados para 
PA, com uma incidência de 31%. Ocorreu predomínio dos casos entre os dias 18/12/2014 
e 13/1/2015. Todos os casos de PA faziam uso da solução de DP da Empresa A. A taxa 
de ataque foi acima de 50% para 7/10 lotes da solução. Estima-se que 67% dos casos 
de PA sejam atribuídos ao uso de solução do lote 141189384, e que 65% ao lote 
141189481. O uso dos lotes 141189384 e 141189481 apresentou risco de desenvolver 
PA (RR=5; IC95%=2-11) e (RR=4; IC95%=2-8), respectivamente (p-valor <0,05). Ocorreu 
distribuição desses lotes de solução de DP para outros oito estados.

ConClusões: Confirmou-se existência do surto de PA após Dpac em pacientes atendidos 
em serviço de diálise da RMPA. Desde a retirada do produto do mercado até o momento, 
não houve ocorrência de casos novos. Predominou a solução da Empresa A, sendo os 
lotes 141189384 e 141189381 associados com PA. Recomenda-se melhoria do controle 
das soluções recebidas e usadas pelos serviços de diálise e pacientes; monitorar as taxas 
de peritonite; e investigar a ocorrência de PA em outros estados.

ProCesso CnPq: 114555/2015-0
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Caracterização clínica e epidemiológica da fase crônica dos casos 
de febre de chikungunya – CHIKF – Oiapoque/AP, Brasil, 2015

Emerson Luiz Lima Araújo1, Juliane Maria Alves Siqueira Malta1, Francisco José de Paula Júnior1, 
Matheus de Paula Cerroni2, Aglaêr Alves da Nóbrega1 
1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), 
DEViT, SVS, MS

Introdução: A fase crônica da CHIKF caracteriza-se pela artralgia persistente após três 
meses do início dos sintomas. A dispersão nas Américas, a introdução do primeiro caso 
autóctone da CHIKF no Brasil, no município de Oiapoque/AP, e o pouco conhecimento 
científico gerou, nos serviços de saúde, a necessidade de caracterizar os casos na fase 
crônica da doença. 

objetIvo: Caracterizar clínica e epidemiologicamente a fase crônica da CHIKF, além de 
estimar a prevalência desses casos. 

Método: Estudo descritivo da fase crônica dos casos da CHIKF notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan-NET) entre junho e setembro de 2014 no 
município do Oiapoque/AP, Brasil. Os dados foram analisados nos softwares Epi Info™ 
7.1.5 e Microsoft Office® 2010. 

resultados: Do total de 295 casos notificados nos Sinan-NET, foram entrevistados 160 
(54,2%). Dos entrevistados, 111 (69,4%) casos evoluíram para fase crônica e 49 (30,4%) 
casos evoluíram para cura, caracterizados pelas fases aguda ou subaguda. Dos casos 
crônicos, 77 (69,4%) eram do sexo feminino, 78 (70,3%) pardos e a faixa etária de 31 a 
40 anos foi a mais acometida pelo agravo. As articulações mais acometidas pela artralgia 
persistente e com maior intensidade de dor foram tornozelos (76,6%), mãos (42,3%) 
e joelhos (38,7%). Observou-se que 87 (78,4%) pacientes na fase crônica da doença 
apresentaram perda de força muscular e que 63 (56,8%) se ausentaram do trabalho, com 
mediana de 14 dias, variando de 2 a 60 dias. 

ConClusões: A prevalência da fase crônica no período analisado poderá aumentar a 
demanda por tratamentos especializados no serviço de saúde. Assim, para evitar novos 
casos da CHIKF que possam evoluir para a fase crônica, sugere-se intensificação das ações 
de combate vetorial, maior integração entre as equipes de trabalho para identificar casos 
suspeitos, difundir e descentralizar as ações dos núcleos de apoio à saúde da família 
(Nasf) para todas as Unidades Básicas de Saúde, que devem acolher os casos da CHIKF, 
preferencialmente.

ProCesso CnPq: 114554/2015-3
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Investigação de síndrome exantemática – Natal/RN, Barra do Corda 
e São Luís/MA e João Pessoa/PB, Brasil, 2015

Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato1, Emerson Luiz Lima Araújo1, Igor Gonçalves Ribeiro1, Marcia 
Regina de Andrade1, Anna Livia de Medeiros Dantas2, Jakeline Trinta Rios3, Odila Marcia3, Maria do 
Socorro da Silva4, Renata Valeria Nóbrega5, Daniel de Araújo Batista6, Priscila Leal e Leite1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Norte; 3Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão; 4Secretaria de Saúde de São Luís, Maranhão; 5Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba; 6Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa

Introdução: Em outubro/2014, estados do Nordeste notificaram ao Ministério da Saúde 
indivíduos com exantema, prurido e febre baixa que não se enquadravam nas definições 
para dengue e/ou Chikungunya, sarampo e rubéola. Durante investigação, o Laboratório 
de Referência Nacional ratificou a circulação de Zika vírus no Brasil. 

objetIvo: Descrever a síndrome exantemática por pessoa, tempo, lugar; identificar 
agentes etiológicos e propor recomendações.

Método: Estudo descritivo prospectivo em Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba, 
em maio/2015. Casos suspeitos foram residentes de Natal/RN, Barra do Corda/MA, São 
Luís/MA e João Pessoa/PB, atendidos nas unidades de saúde elegíveis, que nos últimos 
cinco dias apresentaram exantema e ausência de febre ou febre baixa e um dos sinais e 
sintomas: hiperemia conjuntival, artralgia ou edema de membros. Foram selecionados por 
conveniência 20 indivíduos/estado. Foram realizados exames de RT-PCR/Isolamento para 
Zika vírus, enterovírus, vírus respiratórios e sorologias para dengue, sarampo, rubéola e 
parvovírus B19. 

resultado: Entre 60 indivíduos investigados, o sexo feminino correspondeu a 12/20 RN, 
16/20 MA, 9/20 na PB (p=0,07). A média de idade foi 27 anos (DP=18); 24(DP=17) e 
43(DP=12), respectivamente (p=0,001). Os sintomas mais frequentes, nos três estados, 
foram exantema maculopapular (100%), prurido (90%), mialgia (77%), dor articular 
(78%). Ausência de febre esteve presente em 18 (90%) casos em RN e PB e em 15 (75%) 
no MA. Anticorpos IgM contra dengue foram detectados em RN, MA e PB, em sete, três 
e um indivíduos, respectivamente. Identificou-se Zika vírus em 12 casos da PB e 4 do MA. 
Destes, foi detectado a presença de anticorpos IgM para dengue em três casos. 

ConClusão: A síndrome exantemática apresentou sintomatologia compatível à febre do 
zika. Investigação laboratorial confirmou casos de Zika vírus e dengue. A identificação 
de Zika vírus e anticorpos IgM para dengue em um mesmo indivíduo sugeriu reação 
cruzada. Recomendou-se implantar protocolo de vigilância sentinela e aquisição de exames 
sorológicos de Zika vírus por técnicas que minimizem reações cruzadas entre os arbovírus. 

Colaboradores: Eduardo Saad, Elionardo Andrade Resende, Jadher Percio, Priscila Bochi, 
Marcelo Yoshito Wada

ProCesso CnPq: 114556/2015-6
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Investigação retrospectiva de doença neurológica pelo vírus do 
Nilo Ocidental – Piauí, dezembro de 2014

Igor Gonçalves Ribeiro1, Eva Lídia Arcoverde Medeiros1, Fernanda Bruzadelli Paulino da Costa1,2,Ivonne 
Natalia Solarte Agredo1, Jadher Percio1, Eliane Amorim Aguiar dos Santos4, Samara Laís Carvalho 
Bezerra5, Maria Eny Coelho6, Maria Amélia de Oliveira Costa5, Érika Menezes5, Marcelo Adriano da 
Cunha e Silva Vieira7, Karielly Alencar8 Alessandro Pecego Martins Romano1,3

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade Técnica de Vigilância das Doenças Respiratórias 
e imunopreveníveis (UVRi), Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, MS; 3Unidade 
Técnica de Vigilância das Doenças de Transmissão Vetorial, CGDT, DEViT, MS; 4Laboratório Central de Saúde Pública do 
Piauí (LACEN/Pi);5 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (SESAPi); 6Superintendência Regional de Saúde de Picos/SESAPi; 
7Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS); 8Secretaria de Saúde de Picos/Pi

Introdução: Em 28 de novembro de 2014, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro 
caso humano de encefalite por Vírus do Nilo Ocidental (VNO) no Piauí. Em 1º de dezembro 
uma equipe de resposta rápida iniciou a investigação de campo.

objetIvo: Realizar investigação de casos de doença neurológica pelo Vírus do Nilo Ocidental.

Método: Estudo descritivo com busca ativa retrospectiva em prontuários das unidades 
de atenção básica e hospitais da região afetada. Definição de caso: febre seguida de 
manifestações neurológicas SEM causa básica conhecida, avaliada por junta médica. 
Os casos detectados foram entrevistados por meio de questionários semiestruturados, 
seguido de coleta de amostras sorológicas. 

resultados: Foram identificados 41 casos suspeitos, com sintomas iniciais entre os 
meses de junho e novembro de 2014, dos quais 8 (19,5%) foram perdas, 18 (43,9%) 
foram descartados (causa básica conhecida) e 15 (36,6%) seguiram para avaliação por 
amostragem laboratorial. Destes, nove (60,0%) eram homens e oito (53,3%) residiam 
em zona urbana. A mediana de idade foi de 20 (1-81) anos. A maior ocorrência de 
casos se deu no mês de novembro de 2014. Os sintomas mais frequentes foram febre 
(100,0%), convulsão (55,0%), cefaleia (55,0%), tremores (45,0%) e vômitos (42,9%). Das 
amostras de sangue coletadas para teste de inibição de heaglutinação, os 15 (100,0%) 
apresentaram reação heterotípica para Flavivírus. No teste imunoenzimático de captura 
de IgM (Mac-Elisa), 1 (6,7%) foi positivo, 2 (13,3%) foram indeterminados e 11 (73,3%) 
foram negativos e 1 não foi realizado (6,7%). Os que tiveram Mac-Elisa negativo com 
data de coleta laboratorial até 90 dias dos sintomas foram descartados, sendo oito (53,3) 
os casos. Apenas um (6,7%) positivou para o teste de soroneutralização por redução em 
placas. Assim, confirmou-se um caso para Febre do Nilo Ocidental e seis casos suspeitos 
foram encaminhados para o teste de soroneutralização. 

ConClusão: A busca retrospectiva indicou que, no local do estudo, além do caso 
índice confirmado, outros seis casos foram identificados como suspeitos para sintomas 
neurológicos por Febre do Nilo Ocidental, indicando a necessidade de uma vigilância 
sentinela na região e de estudos mais aprofundados de ecoepidemiologia e dinâmica de 
circulação do Vírus do Nilo Ocidental no Brasil.

ProCesso CnPq: 114557/2015-2 



EPI  SUS

Epidem
io

lo
g

ia
 A

p
licada aos Serviços do S

U
S 
• S

V
S

/M
S

anotações



30

Investigação de surto de toxoplasmose – Gouveia/MG, Brasil, 2015 

Juliane Maria Aves Siqueira Malta1, Cibelle Mendes Cabral1, Jadher Percio1, Rejane Maria de Souza 
Alves2, Sônia Mara Linhares de Almeida2, Marcela Lencine Ferraz3, José Vicente Honorato3, Letícia 
Miranda Silva4, Aglaêr Alves da Nóbrega1 

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade de Vigilância das Doenças de Transmissão 
Hídrica e Alimentar (UVHA) Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS; 3Secretaria de Estado 
da Saúde de Minas Gerais; 4Secretaria Municipal de Saúde de Gouveia/MG

Introdução: Toxoplasmose é uma zoonose transmitida por ingestão de água e alimentos 
contaminados com oocistos ou cistos do Toxoplasma gondii e pela via transplacentária. 
Em abril de 2015, observou-se um aumento de casos suspeitos de toxoplasmose, em 
Gouveia/MG, iniciando-se uma investigação. 

objetIvos: Confirmar a ocorrência de um surto; descrever os casos; identificar fatores 
associados e a provável fonte de infecção; recomendar medidas de prevenção e controle. 

Método: Foram realizados estudos descritivo e caso-controle. Definiu-se como caso 
confirmado de toxoplasmose o indivíduo residente ou visitante, que entre 12/2/2015 e 
18/5/2015 apresentou febre acompanhada de pelo menos um dos sintomas: cefaleia, 
linfoadenopatia, astenia, mialgia e/ou evidência laboratorial de infecção recente (IgM e/ou 
IgG reagentes e baixa avidez); controle foi o caso suspeito com IgM e IgG não reagentes. 
Para as análises utilizaram-se estatística descritiva, e para regressão logística Odds Ratio 
bruta e ajustada com intervalo de confiança de 95%. 

resultado: O estudo contemplou 50 casos e 68 controles entre as semanas epidemiológicas 
7 a 19. Houve predominância do sexo masculino com 43 (86,0%) e a mediana de idade 
foi 33 anos com intervalo de 3 a 68. Dezenove casos foram hospitalizados e 12 (24,0%) 
apresentaram retinocoroidite toxoplásmica. Os casos estavam concentrados na área 
urbana. Na análise multivariada, os fatores de risco associados à doença foram tomar 
água procedente do manancial A (OAR=10,3; IC95%: 2,8-37,4; valor p= 0,01), ingerir 
linguiça (OAR=5,1; IC95%=1,3-20,4; valor p= 0,02) e ser do sexo masculino (OAR=4,5; 
IC95%= 1,2-16,7; valor p=0,02), esse modelo explica 42% da variabilidade do desfecho. 

ConClusão: A investigação confirmou a ocorrência do surto, com casos hospitalizados 
e sequelas oculares, possivelmente, associado ao consumo de água procedente do 
Manancial A e linguiça. Recomendou-se intensificar o monitoramento da ocorrência de 
casos de toxoplasmose aguda no município, as ações de vigilância da qualidade da água 
de fontes alternativas e as ações de vigilância sanitária no comércio de produção de 
linguiça; manter assistência à saúde dos casos confirmados; orientar a população sobre 
as formas de transmissão e prevenção da toxoplasmose, em especial sobre o consumo 
seguro da água e do alimento associado.

ProCesso CnPq: 114558/2015-9
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Investigação de surto de doença de Chagas aguda – povoado de 
Vila da Paz, Turilândia/MA, 2015 

Martha Elizabeth Brasil da Nóbrega¹, Eva Lídia Arcoverde Medeiros¹, Josilene da Conceição Ribeiro 
Fernandes², Domingos Carvalho Sodré², Ubirani Pinheiro de Sousa², Sebastião Silva Barros², Jakeline 
Maria Trinta Rios², Irandy Augusto Meira², Elizaldo Costa², Orzinete Rodrigues Soares², José Reinaldo 
Sampaio³, Veruska Maia da Costa4, Aglaêr Alves de Nóbrega¹
1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); ²Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão; ³Secretaria 
de Saúde de Turilândia, 4Unidade Técnica de Vigilância das Doenças de Transmissão Vetorial (UVTV), Coordenação-Geral 
de Vigilância das Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS

Introdução: A doença de Chagas (DCh) é causada pelo Trypanossoma cruzi e transmitida 
por triatomíneos. A transmissão oral ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com 
triatomíneos ou seus dejetos, ou secreções de reservatórios infectados, e hoje representa 
a principal forma de transmissão. 

objetIvo: Confirmar e descrever o surto, identificar provável fonte de infecção e propor 
recomendações. 

Método: Foi realizada uma coorte retrospectiva com 33 participantes de almoço em 6/1/15. 
Definições usadas foram: expostos os indivíduos que consumiram bacaba no almoço e não 
expostos àqueles que não consumiram. Doentes os casos de doença de Chagas aguda 
(DCA) e não doentes os descartados. Foram consideradas perdas aqueles que não foram 
encontrados em casa ou por telefone após três tentativas em horários alternados. O risco 
relativo (RR) foi a medida de associação usada a significância de 0,05. 

resultados: Foram confirmados oito casos de DCA. Os sintomas mais relatados foram 
febre há mais de sete dias, prostração (9/9) e mialgia (8/9). Ninguém relatou ter realizado 
transplante/transfusão, picada do vetor entre dezembro/2014 e janeiro/2015 ou diagnóstico 
materno de DCh. Entre os eventos frequentados com consumo de alimentos, destaca-
se 6/1/2015, onde 100% dos casos participaram e a bacaba foi consumida por todos. 
Entre os que consumiram bacaba, a maioria (9/10) adoeceu e não houve doentes entre 
os não consumidores (0/3). Não foi possível determinar o RR. Exceto quatro casos iniciais 
diagnosticados por parasitológico, a confirmação foi com uma sorologia IgG, realizada 
com mediana de 39 dias (24-92) após início dos sintomas e 14 dias (14-78) após suspeita. 
A segunda coleta teve mediana de 64 dias (31-64) após a primeira.

ConClusão: Ocorreu um surto de DCA via oral em Vila da Paz e a bacaba foi a provável 
fonte de infecção. Entre 2000 e 2010 no Brasil, aproximadamente 70% dos surtos de 
DCA registrados foram por água ou alimentos contaminados, entre eles bacaba. Deve-
se suspeitar de DCA em indivíduos com febre a mais de sete dias e, para estes, deve-se 
realizar exame parasitológico e sorológico. A sorologia deve ser prioritariamente para 
detecção de IgM e, em caso de detecção de IgG, devem-se realizar duas coletas com 
intervalo de 21 dias.

Processo CNPq: 114560/2015-3
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Toxoplasmose possivelmente associada ao consumo de carne 
bovina mal passada – Município de São Marcos/RS, Brasil, 2015

Marcia Regina de Andrade1; Igor Gonçalves Ribeiro1; Rejane Maria de Souza Alves2; Denise Maria 
da Silva Figueiredo3; Fernanda Araújo de Britto Velho3; Luciano Zini3; Raquel Rocha Ramos3; Bruna 
Gonçalves4; Daiane Alves4; Luana Renosto4; Ivone Andreatta Menegolla; 3Eduardo Saad1 
1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância e 
Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade de Vigilância das Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar 
(UVHA) Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS; 3Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) – RSl; 4Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental Municipal – São Marcos/RS 

Introdução: Toxoplasmose é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii, cuja 
transmissão ocorre por via transplacentária, ingestão de água e alimentos contaminados 
com cistos ou oocistos do parasito. Em janeiro de 2015, após identificação de indivíduos 
doentes, iniciou-se uma investigação. 

objetIvo: Realizar estudo tipo caso-controle do surto de toxoplasmose; identificar fatores 
de risco, fonte de infecção e propor recomendações.

Método: Realizou-se estudo descritivo e caso controle (1:1). Foi considerado caso, 
residente ou visitante de São Marcos/RS, que entre 1º/12/2014 a 8/2/2015 apresentou 
sorologia para toxoplasmose IgM e IgG reagentes ou IgM reagente e IgG não reagente. 
E controles os que apresentaram IgM e IgG não reagente. Foram analisadas variáveis 
demográficas, hábitos alimentares e de exposições. Coletaram-se amostra de água 
(abastecimento público e mineral), carne e embutidos. Realizou-se regressão logística 
Odds Ratio bruta com (p<0,20) e ajustada (p<0,05) intervalo de confiança de 95%. 

resultados: O estudo caso-controle teve 65 casos e 82 controles. O sexo masculino 
predominou nos casos (58%) (p=0,009). A mediana de idade foi 30 anos para casos 
e 24 para controles (p=0,005). Na análise bivariada, foram identificados como fatores 
associados ao adoecimento: sexo masculino (OR:2,4;IC95%:1,20–4,70;p=0,01), ingerir 
carne suína (OR:4,7;IC95%:1,20–18,10;p=0,02), ingerir carne bovina mal passada 
(OR:3,0;IC95%:1,50–5,90;p<0,001), água mineral (OR:2,1;IC95%:1,10–4,20;p=0,02), 
água de bebedouro (OR:11,3;IC95%:1,30–93,40;p=0,02) e frequentar o restaurante “A” 
(OR:20,0;IC95%:8,00–50,10;p<0,01). Após ajuste mantiveram associação, ingerir carne 
bovina mal passada (ORA:2,9;IC95%:1,01–8,41;p=0,04) e ter frequentado o restaurante 
“A” (ORA:22,4;IC95%:7,14–70,14;p<0,01). Não foi evidenciada presença de oocistos nas 
amostras de água, para as de carne e de embutidos, aguardamos os resultados. 

ConClusão: Ocorreu um surto de toxoplasmose em São Marcos/RS, por fonte comum de 
exposição, possivelmente associada ao consumo da carne bovina crua ou mal passada. 
Entretanto, por perda de oportunidade, não foi possível determinar se a carne que estava 
contaminada era a mesma dos lotes consumidos pelos doentes. A análise estatística sugeriu 
que alimentos servidos no restaurante “A” poderiam estar envolvidos na transmissão. 
Investigação sobre formas de contaminação ainda estão sendo realizadas. Realizou-se 
orientação da população quanto às formas de transmissão da doença e não consumir 
carne, crua ou mal passada, o tratamento e acompanhamento dos casos.

ProCesso CnPq: 114559/2015-5
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Programas de treinamento em epidemiologia de campo de países 
sul-americanos: estratégia de formação de recursos humanos para 
resposta às emergências de saúde pública

Jonas Brant1,2, Veruska Maia3, Sara Ferraz1, Dionisio Jose Herrera Gilbert1, Luana Carandina2

1REDSUR/TEPHiNET; 2FMB/UNESP Campus Botucatu; 3Consultora Panaftosa – Grupo Técnico de doença de Chagas/
CGDT/SVS/MS

Introdução: Recursos humanos para a detecção, investigação e resposta às emergências 
de saúde pública são fundamentais e de difícil treinamento. O Field Epidemiology 
Training Program (FETP) é um treinamento em epidemiologia de campo em serviço, 
iniciado nos EUA. 

objetIvos: Descrever os programas de FETP da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do 
Peru e seus respectivos graduados, para identificar semelhanças e avaliar a contribuição 
na resposta a possíveis emergências em saúde pública. 

Métodos: Conduzido dois estudos de corte transversal – um com os coordenadores dos 
programas de FETP e outro com graduados dos referidos programas. 

resultados: Os quatro coordenadores responderam ao questionário e todos os 
programas abordam: análise de situação de saúde, bioestatística, comunicação em 
saúde, análise econômica, cobertura vacinal, gestão e liderança, informática aplicada à 
saúde, laboratório para saúde pública e biossegurança, ensino e tutoria de profissionais, 
preparação para desastres, priorização de agravos e eventos transmissíveis e não 
transmissíveis e vigilância em saúde. Somente profissionais formados na área da Saúde 
podem participar do treinamento, com exceção do programa colombiano. As principais 
atividades desenvolvidas no treinamento são: investigar e redigir relatório de surto ou 
emergências em saúde pública, avaliar sistema de vigilância em saúde e realizar um 
estudo planejado. Os programas dispõem de listas de eventos de atuação do FETP. No 
entanto, não há a sistematização de dados de possíveis emergências em saúde pública 
que ocorreram em seu país, bem como o número de treinandos envolvidos nelas. No 
inquérito com os graduados, 75% (275) responderam à pesquisa e apontaram melhora 
na qualificação (83% a 95%) e no reconhecimento profissional (65% a 84%) e, cerca de 
80% deles, referiram que o programa cumpre os objetivos propostos. Menor proporção 
foi relatada para o reconhecimento financeiro (29% a 46%), e as competências menos 
abordadas foram: laboratório e biossegurança, análise econômica e priorização de agravos. 
Atualmente, a maioria (70% a 92%) dos graduados atua em vigilância epidemiológica e 
72% a 83% desenvolvem as competências adquiridas no treinamento. 

ConClusão: Os programas de FETP avaliados contribuem na formação de profissionais 
e no fortalecimento dos sistemas de saúde. Entretanto, é necessária a sistematização 
dos dados sobre a participação do FETP na resposta às emergências em saúde pública, 
a fim de avaliar a contribuição da equipe. Além disso, fortalecer carreiras relacionadas à 
epidemiologia, estimulando novos profissionais, a fim de garantir um sistema de saúde 
sensível, oportuno para prevenir e controlar as emergências em saúde pública.
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Cartographic and population of census tracts use to design a 
hantavirus prevalence study

Roberto de Melo Dusi1, Raynner A. M. Parente2, Angelika Bredt3, Maria Isabel Rao Bofill3, Mariana Fehr 
Nicácio1, Pedro Luiz Tauil1

1Universidade de Brasília; 2Escola Superior de Ciências da Saúde, SES-DF; 3Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

IntroduCtIon: Hantaviruses is an acute viral anthropozoonosis transmitted by aerosol 
inhalation or contact with wild rodents feces and urine. The human infection may be 
asymptomatic or manifest many clinical profiles, including severe outcomes. Fatality rate 
reached up to 100% of the confirmed cases, while the lowest fatality rate was never 
lower than 20%. Identifying infected persons, regardless they have symptoms, or even are 
lightly affected, allows the infectious disease prevalence measure. This measure makes 
possible to understand the dispersion intensity, regarding time and place. As it is not 
possible to test a 2.5 million population, using a sampling technique enables this purpose. 
Logistical and representative aspects need to be considered, when randomization and 
representativeness are emphasized. 

Methods: This is a study with complex sampling design type, applied to the health sector, 
for the human population, specifically to obtain the population-based prevalence of 
infected human hantaviruses, at Brazilian Federal District (DF). Among the 4,358 census 
tracts in DF, delimited as polygons by the Brazilian national census 2010, were selected 
those who possessed probable transmission places (PTP) of hantavirus. The sample was 
composed of two sub-samples: the first, primordial, randomic and representative; the 
second, conditional, non-probabilistic. The planning included high level of refuse, because 
the study needed human blood sample. 

results: We listed 81 (1.9%) DF polygons with PTP. The prevalence estimated was small 
and put the event as rare. Applying the 95% confidence interval and others criteria, the 
sample size calculated was of 495 individuals, with 20% increase added in the sample 
size, resulting in 594 households to raffle. 

ConClusIon: The sample size was calculated. For representative and random sampling 
the authors chose complex sampling, combining the steps for systematic sampling and 
simple sampling. The selection interval was calculated. As the sampling was complex 
and multi-step, the design effect value was high, in a conservative manner. For non-
probabilistic sampling the authors chose convenience sampling. 
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Análise da ocorrência dos óbitos por homicídio a partir do 
relacionamento das bases de dados do Ministério da Saúde e da 
Defesa Social, Maceió, Alagoas, Brasil, 2012

Waneska Alexandra Alves1, Eduarda Ângela Pessoa Cesse2, Wayner Vieira de Souza2

1Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Avançado de Governador Valadares (UFJF-GV); 2Centro de Pesquisa Ageu 
Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/Fiocruz-PE)

Introdução: Têm sido frequentes as exposições nas mídias acerca da violência letal 
interpessoal em Maceió, Alagoas, que representa, atualmente, uma das áreas mais 
violentas do mundo. 

objetIvo: Analisar o perfil e a distribuição espacial dos homicídios, em Maceió, em 2012, 
a partir do relacionamento das bases de dados do Ministério da Saúde (MS) e da Defesa 
Social (DS). 

Métodos: 1. Relacionamento dos dados do MS e da DS usando Reclink III (probabilístico) 
e Microsoft Excel (não probabilístico) sob a hipótese de que o relacionamento qualifica 
e complementa os dados referentes aos homicídios. Padronizou-se o banco-mãe pelas 
variáveis ‘sexo’, ‘faixa etária’, ‘raça/cor’, ‘estado civil’, ‘hora do óbito’, ‘local de ocorrência’, 
‘dia da semana do óbito’, ‘tipologia do crime’, ‘coordenadas geográficas’. 2. Análise 
espacial, usando ArcGIS© (métodos de Kernel) e SaTScan™ (estatística espacial scan, 
modelo de distribuição Bernoulli e teste de significância p<0,05) sob a hipótese de que a 
distribuição espacial dos homicídios ocorre de maneira não aleatória. Aprovado pelo CEP/
ENSP/Fiocruz nº 756.163, 2014.

resultados: A base de dados da DS (n=800) foi integrada à base do MS (n=854), 
totalizando 1.654 registros. Ao final do linkage probabilístico obteve-se 656 registros 
pareados, 144 não relacionados da DS e 198 não relacionados do MS. Os registros 
não pareados foram relacionados (não probabilístico) às bases de ambos os bancos 
de dados. Ao final, foi constituído banco único com 878 registros padronizados (830 
georreferenciados). Evidenciou-se acentuada sobremortalidade masculina e de jovens, 
muitos com antecedentes criminais e envolvimento das vítimas na dinâmica do crime do 
tráfico de drogas. As ferramentas e as técnicas de análise espacial permitiram delimitar 
regiões de risco diferenciado, revelando distribuição não randômica dos eventos, centrada 
nas regiões central, tabuleiro e orla lagunar.

ConClusão: Evidenciou-se perfil violento e criminológico na capital alagoana. A análise 
espacial mostrou-se instrumento relevante para a análise situacional do agravo. As 
informações e o conhecimento adquirido poderão subsidiar estratégias prioritárias 
de prevenção e controle. Entre as limitações destaca-se o uso de dados secundários 
(diversidade importante na qualidade da informação) e o fracionamento dos bancos de 
dados (perda de concordantes limítrofes no final e início de ano). Entretanto, as técnicas 
usadas revelaram o que não seria facilmente identificado pela análise e pelo mapeamento 
convencionais.
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Vigilância ativa em tempo real na Copa do Mundo da FIFA® no 
Brasil, Manaus – 2014

Daniele Monteiro Nunes1, L. Souza2, M. Ferreira3, A. Tavares3, Patrícia Oliveira4, Jonas Brant4

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas; 3Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus; 4Consultor TEPHiNET

Introdução: De junho a julho de 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA® em 
12 cidades. Eventos de massas constituem risco potencial para a saúde pública e uso de 
tecnologia possibilita avaliação de cenários epidemiológicos para resposta coordenada e 
oportuna. Realizou-se vigilância ativa de doenças e agravos relacionados à Copa usando 
o software Epi Info 7. 

Método: Vigilância ativa foi realizada de 10/6 a 13/7/2014, na cidade de Manaus, 
com software Epi Info 7 módulo Dashboard online, usando questionário padronizado 
em dispositivos móveis. Casos eram participantes ou trabalhadores que apresentaram 
problemas de saúde, agressão ou acidente durante os jogos ou festas relacionadas ao 
evento. As análises descritivas feitas em painel de monitoramento. 

resultados: Foram 1.502 casos relacionados ao evento, sendo (n=990; 65,9%) 
clínicos e (n=494; 32,8%) traumas, (n=121; 8,0%) doenças diarreicas, (n=41; 2,7%) 
respiratória e investigada e surtos (2 de diarreia e 1 de varicela). Criou-se cinco painéis 
de monitoramento, sendo um geral, outro de traumas e acidentes, casos estrangeiros, 
dados para gestores e de abordagem sindrômica de doenças infeciosas. Os dados eram 
coletados e enviados via web, possibilitando a análise epidemiológica sistemática e 
diária, com correção de inconsistências e completitude dos dados imediatos, para melhor 
visualização e identificação dos riscos e agravos emergentes, surtos, óbitos. 

ConClusão: A Vigilância Ativa forneceu informações completas, detalhadas e oportunas 
sobre os problemas de saúde pública ocorridos. Utilização de tablet e do software Epi 
Info 7 foi avanço importante na vigilância em saúde de Manaus, proporcionando o 
monitoramento e as respostas aos eventos de saúde de modo integrado e articulado com 
setores envolvidos. Recomendamos a aplicação desta estratégia em eventos de massa e 
na rotina das vigilâncias em saúde a fim de oportunizar a informação e ações.
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Perfil da profilaxia pós-exposição antirrábica humana – Brasil, 
2009-2013

Alexander Vargas1, Marília Lavocat Nunes1,2, Lúcia Regina Montebello Pereira2, Silene Manrique Rocha2, 
Aglaêr Alves da Nóbrega1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade Técnica de Vigilância de Zoonoses (UVZ), 
Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS,MS

Introdução: A raiva é uma zoonose viral, aguda, de letalidade 100% e o esquema de 
profilaxia pós-exposição antirrábica é um dos componentes da prevenção da raiva 
humana.

objetIvo: Descrever o perfil epidemiológico da profilaxia pós-exposição antirrábica 
humana no Brasil, 2009 a 2013.

Método: Estudo descritivo dos registros no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) para profilaxia pós-exposição antirrábica humana, no Brasil, de 2009 
a 2013. Foram analisadas, variáveis sociodemográficas e específicas do banco (tipo de 
exposição ao vírus rábico, localização e tipo de ferimento, espécie de animal agressor, 
profilaxia indicada, houve interrupção da profilaxia, motivo da interrupção, se houve 
abandono da profilaxia e se a unidade procurou o paciente). Para a análise, foram usadas 
frequências simples e relativas. Os softwares usados foram: TabWin 32, Terraview 3.3.2 e 
Microsoft Excel 2010.

resultados: Foram registrados 2.959.356 notificações de profilaxias pós-exposição 
antirrábica humana, apresentando média de 591.871 ao ano. A Região Sudeste registrou 
maior número com 1.189.261 (40,2%), o estado que mais notificou foi São Paulo, 585.735 
(19,8%). A faixa etária de 5 a 9 anos foi a mais acometida, com 391.001 (14,3%). O sexo 
masculino foi predominante, com 1.596.722 (54,0%). A exposição por mordedura foi a 
maior responsável, com 2.543.818 (86,0%) e a espécie animal agressora mais frequente 
foi a canina com 2.450.132 (83,6%). Quanto à profilaxia, houve uma predominância da 
observação e vacinação, com 1.436.895 (51,0%). Do total de registros, a interrupção da 
profilaxia ocorreu em 353.554 (12,0%). Destes, o motivo de interrupção mais observado 
foi o abandono da profilaxia, com 251.201 (71,0%), e 5.434 (2,2%) relacionados a 
espécies animais do ciclo silvestre, consideradas como exposições graves, dos quais 1.941 
(0,8%) não foram procurados pela unidade de saúde.

ConClusão: A profilaxia mais indicada foi a observação e a vacinação como forma 
preventiva à raiva. Assim, sugere-se a realização de análises na conduta clínica da profilaxia 
antirrábica, uma vez que a prescrição desnecessária de vacinação antirrábica, pode levar a 
desperdícios de recursos públicos. O fortalecimento das ações de atenção básica, focadas 
no acompanhamento da profilaxia antirrábica, poderá contribuir na diminuição do 
número de abandonos, principalmente no que tange as exposições mais graves.
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Situação epidemiológica da malária – Região Amazônica, 2007-2013

Cibelle Mendes Cabral1, Eduardo Saad1, Camila Damasceno Pinto2, Ana Carolina Faria e Silva Santelli2

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle 
da Malária (CGPNCM), DEViT,SVS, MS

Introdução: A malária é uma doença infecciosa febril aguda, provocada por protozoários 
transmitidos ao homem por vetores. No Brasil, possui elevada incidência na Região 
Amazônica, com mais de 99% dos casos autóctones, sendo os principais tipos malária 
vivax e falciparum. A malária falciparum, embora apresente menor número de casos, tem 
potencial gravidade clínica, podendo levar ao óbito.

objetIvo: Descrever a situação epidemiológica da malária na Região Amazônica.

Método: Foi realizado estudo descritivo, onde os dados foram obtidos por meio do Sistema 
de Informação de Vigilância Epidemiológica (Sivep/malária) e Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM). A incidência parasitária anual (IPA), que é usada para medir o 
risco de adoecimento por malária, foi calculada utilizando-se o número de casos dividido 
pela população sob risco e expresso em casos por mil habitantes. As áreas de transmissão 
de malária são classificadas em alto (≥50), médio (<50 e ≥10) e baixo risco (<10), de 
acordo com a IPA.

resultados: Foram notificados 2.099.739 casos na Região Amazônica. A média de 
idade foi 21 anos e o sexo predominante o masculino (61%). Dos casos, 175.789 (8,4%) 
foram em crianças, idosos e gestantes. Entre os anos de 2007 a 2013, houve redução 
de 279.643 casos (61%). Os casos de malária por P. falciparum e vivax reduziram 66% e 
60%, respectivamente, nesse período. Houve redução na IPA dos estados, exceto no Acre.  
O número de municípios com alto IPA diminuiu ao compararmos 2007/2013, mas havia 
33 municípios com elevado IPA no último ano. Em 2013, ocorreram 31 óbitos por malária, 
redução de 62% comparado a 2007 (80 óbitos).

ConClusão: Observou-se redução na incidência da malária na Região Amazônica, 
possivelmente relacionada aos avanços nas estratégias de ações de controle e prevenção 
adotadas pelo Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM). Porém, em alguns 
municípios a incidência manteve-se elevada e um dos fatores que contribuiu para este 
aumento foi a densidade populacional a nível local. Realizar análises periódicas de bancos 
de dados permite a descrição e caracterização do evento, analisando possíveis tendências 
de redução ou aumento do número de casos, subsidiando medidas de controle e 
prevenção oportunas, contribuindo para alcançar as metas estabelecidas pelo programa. 

ProCesso CnPq: 114553/2015-7
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Monitoramento dos casos de febre de chikungunya (CHIKF) – 
Brasil, 2014

Emerson Luiz Lima Araújo1, Priscila Leal e Leite2, Aglaêr Alves da Nóbrega1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), 
DEViT, SVS, MS

Introdução: CHIKF é uma doença de notificação compulsória, causada por um arbovírus, 
transmitida ao homem por mosquito do gênero Aedes, que acomete todas as faixas 
etárias e ambos os sexos. O período médio de incubação é de 3 a 7 dias, variando de 1 a 12 
dias. Caracteriza-se pela febre alta (>38,5°C), cefaleia, mialgia, exantema maculopapular 
e artralgia. Na forma típica apresenta três fases: aguda; subaguda e crônica. A forma 
atípica ocorre em menos de 5% dos casos e mortes relacionadas à infecção por CHIKF são 
incomuns. 

objetIvo: Descrever os casos de CHIKF no Brasil. 

Método: Estudo descritivo dos casos de CHIKF notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan-NET) no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 1 e 45 de 
2014 (29/12/2013 a 5/11/2014). Foram usadas as estimativas populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cálculo do coeficiente de incidência por 
100 mil habitantes, segundo UF e município. Para análise dos dados foram usados os 
softwares Epi Info™ 3.5.3, TabWin versão 3.6b e Microsoft Office® 2010. 

resultados: Os primeiros casos importados foram notificados em maio/2014 e os 
autóctones em junho/2014. Observou-se aumento das notificações a partir da semana 
epidemiológica 23, com pico de notificação na semana 39. De 1.804 notificações, 657 
(36,4%) casos foram confirmados e, destes, 563 (85,7%) por critério clínico-epidemiológico. 
Para 170 (9,4%) casos descartados o critério laboratorial foi o mais usado, com 108 
(63,5%). Do total de casos confirmados, 536 (81,6%) foram autóctones. Os estados com 
maiores incidências foram Amapá (96,4/100.000 hab.) e Bahia (5,7/100.000 hab.). Quanto 
aos municípios, verificou-se que o Oiapoque/AP apresentou incidência de 2.869/100.000 
hab., seguido por Feira de Santana/BA com 117/100.000 hab. Entre os casos confirmados, 
o sexo feminino, 399 (60,7%); a raça parda, 423 (64,4%); e a faixa etária entre 21 e 30 
anos, 158 (24,0%), foram os mais acometidos pelo agravo. A notificação oportuna (24 
horas) ocorreu em 827 (45,8%) dos casos, com mediana de quatro dias (0-18). 

ConClusões: No Brasil, os casos autóctones restringem-se, basicamente, aos estados do 
Amapá e da Bahia, não sendo observado o comportamento explosivo de disseminação 
e epidêmico esperado da doença no País. A clínica observada nos casos confirmados 
assemelha-se aos descritos na bibliografia mundial

ProCesso CnPq: 114554/2015-3
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Mortalidade por doenças respiratórias crônicas – Brasil, 2003-2013

Eva Lídia Arcoverde Medeiros1, Max Moura de Oliveira2, Priscila Bochi de Souza1, Jadher Percio1, Silvânia 
Suely Caribé de Araújo Andrade2,3

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis e Promoção da Saúde (CGDANT), Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde (DANTPS), SVS, MS; 3Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)

Introdução: No Brasil, as doenças respiratórias crônicas (DRC) foram a terceira causa de 
morte entre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 2011. O Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT contemplam as DRC, nas metas: redução 
da taxa de mortalidade prematura por DCNT e redução da prevalência de tabagismo, 
principal fator de risco para este agravo. 

objetIvo: Descrever os óbitos por DRC no Brasil de 2003 a 2013. 

Método: Estudo descritivo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM). Foram usados os códigos J30 a J98, excluindo o J36, da CID-10. Foram usadas bases 
de acesso público, sem identificação dos sujeitos. O método direto de padronização foi 
usado para calcular as taxas de mortalidade para o País, valendo-se da população padrão 
do ano de 2010. Calcularam-se taxas brutas de mortalidade, por 100 mil habitantes, por 
DRC segundo a causa do óbito, regiões geográficas, faixa etária e sexo, utilizando-se 
como denominador a população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

resultados: Foram registrados 685.031 óbitos por DRC no País, houve redução da taxa 
padronizada de mortalidade em 15% (2003:39,8 e 2013:33,7). Bronquite, enfisema, 
outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (média de 19,0) e outras doenças do 
aparelho respiratório (média de 11,7) representaram 70% dos óbitos por DRC no período. 
A taxa de mortalidade foi maior na Região Sul, com média de 45,7, e a menor, na Região 
Norte, com média das taxas de 18,1. Por faixa etária, a taxa eleva-se a partir dos 50 anos 
(50-59:37,7, 60-69:117,6, ≥70:559,6) para ambos os sexos, com destaque para o sexo 
masculino acima de 70 anos (643,3). A média das taxas de mortalidade no sexo masculino 
foi de 36,7, com redução de 6,2% (2003:39,4 e 2013:36,9). Para mulheres, a média foi de 
28,6, apresentando elevação de 1,9% (2003:29,7 a 2013:30,3).

ConClusões: A mortalidade por DRC no Brasil, no período de 2003 a 2013, apresentou 
redução. As maiores taxas foram encontradas em função das bronquites, enfisemas e 
outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e na Região Sul. A taxa elevou-se com o 
aumento da idade, ficando maior acima dos 50 anos, destacando-se o sexo masculino na 
faixa etária acima de 70 anos. 

ProCesso CnPq: 114555/2015-0
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Anafilaxia relacionada à vacina sarampo, caxumba e rubéola – 
julho de 2014 a janeiro de 2015, Santa Catarina, Brasil

Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato1, Alexander Vargas1, Sandra Maria Deotti2, Eduardo Saad1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
imunizações (CGPNi), DEViT, SVS, MS

Introdução: A Campanha de Vacinação contra Sarampo em 2014, para crianças de 1 a 
menores de 5 anos, identificou anafilaxias em crianças com alergia à proteína do leite de 
vaca (APLV), após administração da vacina sarampo, caxumba e rubéola (SCR) do produtor 
A, que continha lactoalbumina hidrolisada. A incidência de anafilaxia desta vacina é de  
1 caso/100.000 doses aplicadas. Santa Catarina apresentou as maiores taxas. Dessa forma, 
iniciou-se uma investigação. 

objetIvo: Verificar a frequência dos casos de anafilaxia relacionada à vacina SCR do 
produtor A. Descrever os casos. Avaliar fatores de risco associados.

Método: Estudo tipo caso-controle (1:4), em Santa Catarina, 14 de julho de 2014 a 12 de 
janeiro de 2015, em crianças de 1 a menores de 5 anos vacinadas com SCR e notificadas 
com anafilaxia e controles sem anafilaxia. Foi usado questionário semiestruturado e como 
medida de associação, Odds Rattio e intervalo de confiança de 95%. Para as variáveis 
categóricas, Qui quadrado e exato de Fisher. Foram calculadas taxas de anafilaxia por 
doses distribuídas e aplicadas. 

resultado: Foram entrevistados 15 casos e 60 controles em 12 municípios. As taxas foram 
2,46 e 5,05 por doses distribuídas e aplicadas, respectivamente. As médias de idade nos 
casos e controles foram 2,26 anos, com desvio-padrão (DP=0,96) e 2,11 anos (DP=1,05), 
respectivamente. Entre os casos, 8 (53,4%) eram do sexo masculino e entre os controles, 
36 (60%), com p=0,64. Na análise bivariada, referente à anafilaxia e APLV, foi verificado 
OR=51,62, com p=0,00002 e IC95% de 5,59 – 476,11. As variáveis alergia alimentar 
familiar, aleitamento materno, Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV) anterior e vacinação 
simultânea apresentaram valores de p 0,48; 1,00; 0,49; 0,61, respectivamente.

ConClusão: Taxas de anafilaxia por doses distribuídas/aplicadas ficaram acima do 
esperado. Foi estabelecida associação estatística entre anafilaxia e APLV. Não foi encontrada 
associação estatística referente à vacinação simultânea, aleitamento materno, alergia 
alimentar familiar e EAPV anterior. Recomendou-se ao produtor informar na bula todos 
os componentes do produto e que crianças com história pregressa de APLV não sejam 
vacinadas com vacina SCR do produtor A.

ProCesso CnPq: 114556/2015-6
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Avaliação do atributo oportunidade do sistema de vigilância 
epidemiológica das meningites, com ênfase na doença 
meningocócica – Brasil, 2007-2013

Igor Gonçalves Ribeiro1, Camile de Moraes2, Jadher Percio1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade Técnica de Vigilância das Doenças Respiratórias 
e imunopreveníveis (UVRi), Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS

Introdução: O atributo oportunidade reflete a velocidade entre os passos preconizados 
de um sistema de vigilância. Para as doenças meningocócicas, a avaliação desse atributo 
é importante devido à gravidade da doença e o seu potencial para causar surtos, 
necessitando de rapidez no desencadeamento das ações de prevenção e controle.

objetIvo: Avaliar o atributo oportunidade do sistema nacional de vigilância epidemiológica 
da doença meningocócica.

Método: O período de avaliação compreendeu de janeiro de 2007 a dezembro de 2013. 
A fonte de informação dos casos confirmados notificados foi o Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan). Foram avaliadas oportunidades de: notificação, 
atendimento, investigação, coleta de líquido cefalorraquidiano (LCR), quimioprofilaxia e 
encerramento. Consideraram-se excelentes taxas maiores ou iguais a 90,0%, boas entre 
89,0% e 70,0%, regulares entre 69,0% e 50,0% e ruins abaixo de 50,0%.

resultados: Dos 18.756 casos notificados, classificaram-se como excelentes as 
oportunidades de investigação (96,5%) e encerramento (92,6%), boas as oportunidade 
de coleta de LCR (72,9%) e regulares as de notificação (68,9%), atendimento (59,3%) e 
quimioprofilaxia (57,2%). Nenhuma oportunidade avaliada foi classificada como ruim. 

ConClusão: Os casos de doença meningocócica no período, em sua maioria, foram 
investigados e encerrados dentro dos prazos preconizados. Já a oportunidade de coleta 
de LCR sofreu influência direta das oportunidades de notificação e atendimento. As 
oportunidades de notificação e quimioprofilaxia refletem a capacidade de resposta da 
vigilância epidemiológica local em iniciar as ações de prevenção e controle que, em geral, 
ocorrem a partir da notificação e não a partir do início dos sintomas, e nem sempre 
correspondem exatamente à data de início dos sintomas. Recomenda-se que as ações 
de vigilância sejam então aferidas a partir da notificação dos casos (24 horas a partir da 
notificação).

ProCesso CnPq: 114557/2015-2
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Aspectos epidemiológicos da dengue – Brasil, 2014

Juliane Maria Alves Siqueira Malta1, Aglaêr Alves da Nóbrega1, Priscila Leal e Leite2, Matheus de  
Paula Cerroni2

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), 
DEViT, SVS, MS

Introdução: No Brasil, a dengue é caracterizada por cenário de transmissão endêmica/
epidêmica em grande parte do País, determinada principalmente pela circulação 
simultânea dos quatro sorotipos virais. A partir das notificações e das investigações 
dos casos da dengue, os dados provenientes dos municípios e estados são importantes  
para avaliar o cenário deste agravo, nortear ações de gestão e estratégias para o controle 
da doença. 

objetIvo: Descrever a ocorrência dos casos de dengue por pessoa, tempo e lugar, segundo 
unidades federadas (UF) do Brasil. 

Método: Estudo descritivo da ocorrência e distribuição dos casos prováveis (exceto 
descartados) de dengue no Brasil por UF até a SE 44 (1/11), 2014. Como fonte de dados 
foi usado banco do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) online e 
informações de estatísticas vitais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

resultado: No Brasil, 3.666 municípios notificaram casos de dengue, com 561.202 casos 
prováveis e uma incidência de 276,7 casos/100.000 hab. O maior percentual foi do sexo 
feminino com 54,5% (305.621) e mediana de idade de 31 anos com 1º e 3º quartis de 19 e 
46. Foi classificado como dengue 97,9% (440.145) dos casos, dengue com sinais de alarme 
1,9% (8.545) e dengue grave 0,2% (722). Confirmados pelo critério laboratorial 38,1% 
(213.734), pelo clínico epidemiológico 41% (230.152) e em investigação 1,6% (9.157). O 
Centro-Oeste apresentou incidência de 715,2 casos/100.000 hab., destacando os estados 
de Goiás, com 1.337,5 casos/100.000 hab. e o Distrito Federal, 405,8 casos/100.000 hab. 
O Sudeste apresentou incidência de 356,5 casos/100.000 hab., destacando os estados de 
São Paulo, 499,4 casos/100.000 hab., e Espírito Santo, 476,6 casos/100.000 hab. A taxa 
de mortalidade por dengue foi 71,6/100.000 hab., representando total de 402 óbitos 
por dengue. A Região Sudeste registrou o maior número de óbitos (150 óbitos), com 
distribuição entre seus estados: São Paulo (84), Minas Gerais (43), Espírito Santo (14), Rio 
de Janeiro (9). Sorotipos identificados foram DENV1 com 77,9% (1.984) e DENV4 com 
20,7% (528). 

ConClusão: Em 2014, predominou os casos classificados como dengue e confirmados 
pelo critério clínico epidemiológico. Os óbitos por dengue estão concentrados no Estado 
de São Paulo. O sorotipo viral foi o DENV1. 

ProCesso CnPq: 114558/2015-9
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Descrição das notificações da doença de Creutzfeldt-Jakob – Brasil, 
2005-2013

Marcia Regina de Andrade1; Rejane Maria de Souza Alves2; Aroldo Carneiro de Lima Filho2; Rosalynd 
Vinicios da Rocha Moreira2; Juliene Meira Borges2; Marcelo Yoshito Wada1

1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEViT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); 2Unidade de Vigilância das Doenças de Veiculação 
Hídrica e Alimentar (UVHA) Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), DEViT, SVS, MS

Introdução: Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma encefalopatia espongiforme 
transmissível, fatal, que acomete humanos, provocada pela proteína priônica patogênica 
PrPSC. Apresenta quatro formas: esporádica, iatrogênica, hereditária e nova variante; a 
confirmação é por critério laboratorial. A faixa etária mais acometida é de 50 a 70 anos de 
idade. A doença ocorre em todo mundo, porém permanece subnotificada na maioria dos 
países. Sua incidência no Reino Unido, Europa e Brasil varia de 1 a 2 casos por 1 milhão de 
habitantes. Devido ao aparecimento da vDCJ na Europa e no Reino Unido, a doença tem 
grande influência no comércio internacional, representando um fator de risco importante 
a todos os países e grande impacto à saúde pública.

objetIvo: Descrever as notificações de DCJ em pessoa, tempo, lugar.

Método: Estudo descritivo das notificações de casos de DCJ de 2005 a 2013. Como 
fonte de dados foi usada a Ficha de Notificação Individual do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan-NET) seguindo a definição de caso da OMS. Para as análises 
empregaram-se medidas de frequência e dispersão.

resultado: Foram notificados 522 casos de DCJ e 170 (33%) confirmados; 91 (53%) eram 
do sexo masculino e 60 (35%) tinham entre 60 a 69 anos de idade; 98 (58%) foram a 
óbito e 9 (5%) evoluíram para cura. Dos confirmados, 110 (65%) encerraram-se pelo 
critério laboratorial. O maior número de notificações concentrou-se em São Paulo (39%), 
Paraná (12%) e Rio de Janeiro (7%), e os que mais confirmaram foram Minas Gerais (45%) 
e São Paulo (44%). Observou-se aumento de 98% nas notificações entre 2005 a 2013.

ConClusão: O aumento das notificações da DCJ sugere melhora na sensibilidade da 
vigilância. Entretanto, nem todos os estados confirmaram casos, o que pode ser atribuído 
à complexidade da doença e estruturação da vigilância. A idade e o sexo encontrados 
corroboram com os achados na literatura. Contudo, a confirmação por critério clínico-
epidemiológico e classificação como cura, evidenciaram incoerências comparados à 
bibliografia, uma vez que a doença é fatal e confirmada exclusivamente por exames 
laboratoriais específicos. Foi possível estabelecer o perfil epidemiológico dos casos de 
DCJ, porém é necessária análise mais aprofundada no que diz respeito à notificação, 
diagnóstico e confirmação da doença.

ProCesso CnPq: 114559/2015-5
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Vigilância epidemiológica da febre amarela e a importância do 
monitoramento no período sazonal – Brasil, 2014-2015

Martha Elizabeth Brasil da Nóbrega¹, Daniel Garkauskas Ramos², Pollyanna Cardoso Araújo², Pedro 
Henrique de Oliveira Passos², Marcelo Yoshito Wada¹, Alessandro Pecego Martins Romano¹,²
1Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), Coordenação-Geral de Vigilância 
e Resposta às Emergências em Saúde Pública (CGVR), Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVIT), 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde (MS); ²Unidade Técnica de Vigilância das Doenças de 
Transmissão Vetorial (UVTV), Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Transmissíveis (CGDT), DEVIT, SVS,MS

Introdução: A Febre Amarela (FA) apresenta elevado potencial de disseminação e alta 
letalidade. É endêmica no Brasil, com período sazonal entre dezembro e maio e ciclos 
irregulares, podendo reemergir nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em áreas de 
populações não vacinadas. A principal ferramenta de prevenção é a vacina, cuja cobertura 
de 90% é recomendada para 63,3% dos municípios.

objetIvo: Descrever os casos humanos e epizootias em primatas não humanos (EPNH) 
notificados e coberturas vacinais contra FA. Avaliar qualidade e oportunidade durante o 
período sazonal da doença.

Método: Descrição dos registros e indicadores de vigilância de casos humanos e EPNH 
notificados entre julho e outubro de 2014, estimativa das coberturas vacinais dos estados 
da área com recomendação de vacina (ACRV), baseada na coorte de vacinados de 2005 
a 2014. Avaliação das oportunidades de notificação, coleta e investigação dos eventos. 
Fontes de dados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-Net), planilha 
de monitoramento do período sazonal e Sistema de Informação do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI). 

resultados: Foram notificados 61 casos humanos suspeitos de febre amarela, nenhum 
confirmado. Em 100% dos casos a notificação foi com mais de 24 horas após a suspeita 
e 6% foram investigados com mais de 60 dias, permanecendo sem classificação. Entre as 
60 EPNH notificadas, 80,0% tiveram coleta de amostras para diagnóstico e uma (1,7%) foi 
confirmada em Tocantins. Dezesseis (84,2%) estados da ACRV apresentaram coberturas 
vacinais abaixo de 90%.

ConClusão: Baixas taxas de coleta de amostras, oportunidade de notificação, coleta 
e investigação e coberturas vacinais, sobretudo de estados considerados endêmicos, 
podem favorecer a transmissão e a ocorrência de surtos. Possível inconsistência entre 
datas registradas no sistema e de execução das ações, o que ressalta a importância da 
fidedignidade na inserção de dados nos sistemas de informação de vigilância. Notificar, 
investigar e coletar amostras para diagnóstico de FA de casos humanos e EPNH suspeitos 
oportunamente para garantir o monitoramento adequado da circulação viral e a prevenção 
de casos e óbitos, assim como manter as coberturas vacinais contra FA acima de 90%, 
principalmente nos estados da ACRV, por meio de busca de não vacinados.

ProCesso CnPq: 114560/2015-3
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Patrícia Bartholomay Oliveira ……................................................patibartho@yahoo.com.br
Patrícia Miyuki Ohara ......................................................................patyohara@hotmail.com
Priscilleyne Ouverney Reis ..........................................................ouverneyreis@yahoo.com.br
Verena Maria Mendes de Souza ......................................................verena.vet@hotmail.com
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6ª turMa 2007/2009

Camila Bredero de Sihler ..................................................................camilasihler@gmail.com
Dalva Maria de Assis ..........................................................................dalva.assis@gmail.com
Daniel Marques Mota ............................................................dmarques2003@yahoo.com.br
Eucilene Alves Santana Porto .......................................................eucilene.porto@gmail.com
Gisele Dias de Freitas ...............................................................gisele.dias.freitas@gmail.com
Helena Cristina Alves Vieira Lima ...........................................................hcavl@yahoo.com.br
Henrique de Barros Moreira Beltrão ............................................henriquebel@yahoo.com.br
Jean Carlos dos Santos Barrado ..................................................jeanbarrado@yahoo.com.br
Matheus de Paula Cerroni ................................................................mtcerroni@hotmail.com
Patrícia Pereira Vasconcelos de Oliveira ..................................................ppvoenf@gmail.com

5ª turMa 2006/2008

Adriana Aguiar Oliveira .................................................................oliveiravet@yahoo.com.br
Aglaêr Alves da Nóbrega .........................................................aglaer.nobrega@saude.gov.br
Andreza Madeira ................................................................................drezamad@gmail.com
Camile de Moraes .................................................................................mcamile@gmail.com
Erika Valeska Rossetto ….....................................................................erikinhavr@gmail.com
Fabiana Godoy Malaspina ......................................................fabianamalaspina@gmail.com
Fabiano Marques Rosa ..............................................................fmarques_gyn@hotmail.com
Jonas Lotufo Brant de Carvalho ........................................................jonas.brant@gmail.com
José Romério Rabelo Melo ..................................................................morhot@hotmail.com
Julio Cesar Colpo da Silveira ........................................................juliocesarcolpo@gmail.com
Márcio Henrique de Oliveira Garcia ............................................marciogarciavet@gmail.com
Michael Laurence Zini Lise …...............................................................lisemlz@yahoo.com.br
Rosângela Gomes Benevides ........................................................rosabenevides@gmail.com

4ª turMa 2005/2007

Alessandra Araújo Siqueira ..............................................................aleasiqueira@gmail.com
Ana Carolina Faria e Silva Santelli ....................................................anacarosilva@gmail.com
Eduardo Marques Macário ...............................................................edumacario@gmail.com
Eliana Nogueira Castro de Barros ...................................................elianancb@yahoo.com.br
Ernesto Isaac Montenegro Renoiner .............................................marlon_122@hotmail.com
Leonardo Víctor de Knegt .....................................................................chorse@terra.com.br
Lucia Costa Vieira .............................................................................lucia.costav@gmail.com
Luiz Rodrigues de Alencar Junior .....................................................alencarjrvet@uol.com.br
Márcia Costa Ooteman Mendes ...........................................................ooteman@gmail.com
Marcio Denis Medeiros Mascarenhas ....................................mdm.mascarenhas@gmail.com
Marco Antônio Barreto de Almeida .................................................mabalmeida@gmail.com
Sara Lacerda Almeida ...............................................................................sarala@uol.com.br
Silvia Silva de Oliveira ...........................................................................silviaspve@gmail.com
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3ª turMa 2004/2006

Alessandra Viana Cardoso ........................................................vianacardoso@yahoo.com.br
Alessandro Pecego Martins Romano .......................................alessandropecego@gmail.com
Beatriz Yuko Kitagawa ........................................................................biakita@yahoo.com.br
Daniel Roberto Coradi de Freitas .....................................................danielcoradi@gmail.com
Deise Aparecida dos Santos ..................................................................deiseaps@gmail.com
Erica Tatto ........................................................................................etattobr@yahoo.com.br
George Santiago Dimech ……………...................................................gsdimech@gmail.com
Gisele de Cássia Barra Araújo ..................................................giselecbaraujo@yahoo.com.br
José Alexandre Menezes da Silva ............................alexandre_menezes1971@yahoo.com.br
Rodolfo Navarro Nunes ............................................................rodolfo.nunes@anvisa.gov.br
Rui Rafael Durlacher .......................................................................rui.durlacher@gmail.com

2ª turMa 2001/2003

Cristiane Penaforte do Nascimento Dimech ...........................cristiane.penaforte@gmail.com
Greice Madeleine Ikeda do Carmo ............................................greicemadeleine@gmail.com
José Evoide Moura Junior .....................................................................evoide@hotmail.com
Lenildo de Moura .........................................................................lenildo.moura@gmail.com
Luciane Zappelini Daufenbach ............................................................lucazd@yahoo.com.br
Marcelo Yoshito Wada ...............................................................marcelo.EpiSUS@gmail.com
Marta Helena Paiva Dantas ..................................................martahelena.dantas@gmail.com
Wanderson Kleber de Oliveira .............................................wanderson.kleber@saude.gov.br
Waneska Alexandra Alves .............................................................waneska.alves@gmail.com
Wildo Navegantes de Araujo ...........................................................................wildo@unb.br

1ª turMa 2000/2002

Ana Cristina Rocha Simplício .....................................................anasimplicio@yahoo.com.br
Carmen Lucia Muricy ......................................................................miluka02@yahoo.com.br
Giovanini Evelim Coelho .......................................................giovanini.coelho@saude.gov.br
Giselle Hentzy Moraes …….............................................................gisellehm@yahoo.com.br
Elizabeth David dos Santos ..........................................elizabethdaviddossantos@gmail.com
João Bosco Siqueira Junior ..................................................................siqueirajb@gmail.com
Lucia Maria Sayde de Azevedo Tavares .................................................luciasayde@oi.com.br
Ricardo Kerti Mangabeira Albernaz ......................................................ricmanga@gmail.com
Roberto de Melo Dusi ...................................................................robertodusi@hotmail.com
Suely Tuboi Hiromi .............................................................................suely.tuboi@gmail.com
Tatiana Miranda Lanzieri .......................................................................tlanzieri@yahoo.com
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