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 RESUMO 

 

Oportunidade do sistema de vigilância da dengue, doenças exantemáticas, 
meningite e tuberculose no Brasil  
 

A vigilância epidemiológica tem entre seus objetivos o fornecimento de 

informações para a execução de ações para controle de doenças e agravos. Nesse 

contexto, é fundamental que o sistema de vigilância seja sistemático, oportuno, simples 

e corretamente alimentado para produzir dados com maior qualidade. De acordo com o 

Centro de Prevenção e Controle de Doenças, os sistemas de Vigilância possuem 

atributos essenciais para o funcionamento adequado sendo um destes a oportunidade. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a oportunidade do sistema de vigilância 

epidemiológica da dengue, meningites, doenças exantemáticas e tuberculose a partir dos 

dados registrados em duas versões do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) entre 2005 e 2008. A análise da oportunidade de notificação para os 

casos de tuberculose observou que mais de 50% dos casos notificados no mesmo dia do 

diagnóstico, atingindo 90% após 40 dias. Para os demais agravos, a mediana de tempo 

para a notificação foi de até 03 dias, com 90% dos casos sendo notificados entre 13-17 

dias. A oportunidade da notificação foi semelhante de acordo com o sexo. Na análise da 

oportunidade de investigação observamos uma excelente oportunidade do sistema, com 

90% dos casos apresentando o início desse processo no mesmo dia da notificação. Para 

o intervalo de digitação, ocorreu uma perda de oportunidade significante com mediana 

dos casos entre 10-14 dias para eventos agudos e 25 e 31 dias para tuberculose. Na 

análise da oportunidade de tratamento cerca de 70% dos casos de tuberculose iniciaram 

o tratamento no mesmo dia do diagnóstico. Na avaliação da oportunidade de 

encerramento da investigação, apenas os casos de dengue e doenças exantemáticas não 

apresentaram encerramento oportuno nos anos de 2007 e 2008. O sistema de vigilância 

nacional apresentou oportunidade adequada para a notificação e investigação de todos 

os agravos do estudo, independente da versão do Sinan. Entretanto, são necessárias 

melhorias na oportunidade de digitação, tratamento e encerramento dos casos. 

Palavras chave: Sistema de vigilância, Oportunidade, Dengue, Doenças exantemáticas, 

Meningite, Tuberculose, Sinan 
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 ABSTRACT 

 
 
Timeliness of the dengue, exanthematic diseases, meningitis and tuberculosis 

surveillance systems in Brazil 

 

Epidemiologic surveillance has among its goals to provide information for diseases 

control. In this context, surveillance activities should be systematic, timely and simple 

to produce adequate data. According to the Center for Disease Prevention and Control 

surveillance systems present essential attributes to perform properly, being timeliness 

one of these attributes. This work aims to evaluate the timeliness of the surveillance 

systems for dengue, meningitis, exanthematic diseases and tuberculosis based on the 

data available from two versions of the National Notifiable Diseases Information 

System (Sinan) between 2005 and 2008. The analysis of notification timeliness for 

tuberculosis cases has shown that more than 50% of the cases were notified on the same 

day of the diagnostic, reaching 90% after 40 dias. For the other diseases evaluated, the 

median time for notification was up to 3 days, with 90% of the cases being reported 

within 13 to 17 days. There was no difference in the timeliness of notification according 

to sex. The analysis of investigation timeliness highlighted that 90% of the cases 

initiated this process on the same day of the notification. The analysis of the interval for 

data entry in Sinan presented a significant loss of timeliness with a median of 10 to 14 

days after the notification for the acute diseases and 25 to 31 days for tuberculosis. The 

analysis of treatment timeliness for tuberculosis showed that 70% of the cases started 

their treatment at the day of diagnostic. The timeliness of case closing was adequate for 

all evaluated diseases, except for the dengue and the exanthematic cases in 2007 and 

2008. The national surveillance system presented adequate timeliness of notification 

and investigation for all the diseases evaluated in this study, regardless of the version of 

Sinan. However, it is necessary to improve the timeliness of data entry, treatment and 

completion of the investigation of the cases. 

 

Key words: surveillance system, timeliness, dengue, exanthematic diseases, meningitis, 

tuberculosis, Sinan 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial e o aumento acelerado da urbanização marcam o 

momento histórico em que o Estado passa a ter papel relevante na garantia da saúde das 

populações. O reconhecimento das relações entre situação sócio-econômica, condições 

de habitação, saneamento e o aparecimento de doenças em forma epidêmica são 

questões fundamentais na origem da saúde pública (Brasil 2005). 

Os interesses e necessidades de todos os países até o momento poderiam ser 

identificados e equacionados por consensos e acordos de cooperação técnica. Por meio 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), que se definiram, a partir da década de 50, as 

ações e estratégias prioritárias mundiais em vigilância, controle e erradicação de 

doenças. Dentre essas, a de maior envergadura, foi à campanha de erradicação da 

malária e a mais eficaz, a campanha de erradicação da varíola (Brasil 2005). 

Nas Américas os programas de erradicação se expandiram ao longo da 

década de 50 e o Brasil assinou a carta de compromisso de participação em 1959 

(Mascarenhas 1973).  

Nos programas de erradicação da malária estavam previstas, na fase de 

consolidação, ações de vigilância epidemiológica, que consistia em descobrir, investigar 

e suprimir a sua transmissão residual, prevenir e curar as infecções através do exame 

parasitológico, tratamento antipalúdico, administração em massa de medicamentos, 

investigação entomológica e epidemiológica, controle de casos, eliminação de focos 

mediante borrifamento de ação residual e busca ativa nas áreas afetadas. Na fase de 

manutenção, ações para impedir o aparecimento de caso autóctone, em área onde a 

enfermidade tinha sido erradicada, marcando assim a implementação de ações de 

vigilância epidemiológica, de forma institucionalizada, em todo o mundo, inclusive no 

Brasil (Brasil 2005; Fossaert et al. 1974).  

O objetivo central do programa de erradicação da malária nos Estados 

Unidos era delimitar a região endêmica, e preparar o país para o retorno dos veteranos 

de guerra oriundos da África, Mediterrâneo e do Pacífico, os quais poderiam introduzir 

o Plasmodium vivax e contaminar a população americana. A experiência com a malária 

demonstrou a necessidade de um sistema compreensivo de vigilância, ou seja, de 

criação de sistemas de informação que permitissem a notificação de doenças com 

cobertura populacional, pois verificou que a quantidade e qualidade das informações 
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produzidas rotineiramente eram insuficientes e inadequadas (Brasil 2005; Gonçalves 

1990). 

A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada ao controle das 

doenças transmissíveis a partir de 1950, para designar uma série de atividades 

subsequentes à etapa da campanha de erradicação da malária, vindo a designar uma de 

suas fases constitutivas. Originalmente, significava “a observação sistemática e ativa de 

casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos”. Tratava-

se, portanto, da vigilância de pessoas, com base em medidas de isolamento ou 

quarentena, aplicadas individualmente, e não de forma coletiva (Langmuir 1971; 

Langmunir 1976; Brasil 2010b). 

A notificação de casos de poliomielite evidenciou em 1955, a importância 

da investigação epidemiológica para o esclarecimento das ocorrências e a contribuição 

que poderia ter para o desenvolvimento do conhecimento científico da vigilância 

epidemiológica das doenças transmissíveis e respectivas estratégias de prevenção e 

controle (Brasil 2005). 

Na década de 60, o programa de erradicação da varíola foi fundamental para 

o êxito da erradicação da mesma, em escala mundial, e serviu de base para a 

organização de sistemas nacionais de vigilância epidemiológica (Brasil 2010b). 

Em 1968, a vigilância epidemiológica foi o tema central da 21ª Assembléia 

Mundial de Saúde, na qual se estabeleceu a abrangência do conceito, que permitiria 

aplicação a vários problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis (Brasil 

2010b). 

No Brasil, as primeiras intervenções do estado para a prevenção e controle 

de doenças, desenvolvidas sob bases científicas modernas, datam do início do século 

XX e foram orientadas pelo avanço da era bacteriológica e pela descoberta dos ciclos 

epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e parasitárias. Essas intervenções 

consistiram na organização de grandes campanhas sanitárias com vistas ao controle de 

doenças que comprometiam o desenvolvimento econômico (Brasil 2005). 

A Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) no período entre 1966 e 

1973, foi o marco da institucionalização das ações de vigilância epidemiológica no país, 

tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na 

estrutura das secretarias estaduais de saúde. As campanhas valiam-se de instrumentos 

precisos para o diagnóstico de casos, combate a vetores, imunização e tratamento em 

massa, com modelo operacional baseado em atuações verticais, sob forte inspiração 
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militar, e compreendia fases bem estabelecidas: Fase preparatória, Fase de ataque, Fase 

de consolidação e Fase de manutenção (Brasil 2005). 

O termo vigilância passa a ser aplicado para designar a etapa de busca ativa 

de casos com o objetivo de realizar intervenções imediatas destinadas a bloquear a 

cadeia de transmissão. O modelo da CEV inspirou a Fundação Serviços de Saúde 

Pública (FSESP) a organizar, em 1969, um sistema de notificação semanal de doenças 

selecionadas e disseminar informações pertinentes em um boletim epidemiológico de 

circulação quinzenal. (Brasil 2005) 

Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, 

o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE), por meio de legislação específica (Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76). 

Esses instrumentos legais tornaram obrigatória a notificação de doenças transmissíveis 

selecionadas, pela referida lei e atualmente vigente pela portaria MS 104, de 25 de 

Janeiro de 2011 (Brasil 2010b; Brasil 2011b). 

 Em 1977, o Ministério da Saúde elaborou o primeiro manual de vigilância 

epidemiológica, reunindo e compatibilizando as normas técnicas então utilizadas para a 

vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específicos (Brasil 

2010b). 

Tal processo fundamentou a consolidação de bases técnicas e operacionais, 

nos níveis nacional e estaduais, que possibilitaram o futuro desenvolvimento de ações 

de impacto no controle de doenças evitáveis por imunização, tendo como principal êxito 

o controle da poliomielite no Brasil, na década de 1980, abrindo  perspectivas para a 

erradicação da doença no continente americano, finalmente alcançada em 1994 (Brasil 

2010b). 

Em 1990, após a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

vigilância epidemiológica é definida como: 

 

“um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos” (Brasil 1990). 
 

A partir de então, as ações de vigilância epidemiológica passaram a ser 

operacionalizadas num contexto de profunda reorganização do sistema de saúde 

brasileiro, caracterizada pela descentralização de responsabilidades e integralidade da 



18 
 

prestação de serviços, fazendo com que as atividades de vigilância fossem de 

responsabilidade também dos municípios, bem como de todos os serviços de saúde de 

importância no atendimento aos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória 

(Brasil 2007a).  

Atualmente o conceito de Vigilância em Saúde é amplamente utilizado para 

designar um novo modelo de práticas de saúde pública no Brasil; entendida como 

integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador e 

em uma concepção ampliada, compreendida como uma proposta de mudança do 

modelo assistencial em seu conjunto integral (Vilasboas 1998, Teixeira 2003). 

A implementação da Vigilância em Saúde, portanto, é um processo 

complexo que articula o “enfoque populacional” (promoção) com o “enfoque de risco” 

(proteção) e o enfoque clínico (assistência), constituindo-se de fato uma referência para 

a formulação de propostas e uma estratégia de organização de um conjunto heterogêneo 

de políticas e práticas que assumem configurações específicas de acordo com a situação 

de saúde das populações em cada país, estado ou município (Teixeira 2003).  

Essa concepção ampliada diferencia-se do modelo anterior de vigilância 

epidemiológica pelo fato de abarcar um conjunto de práticas que ultrapassam as 

medidas de controle de agravos endêmico-epidêmicos, sendo um componente 

institucional de gestão dos serviços de saúde desenvolvendo ações de monitoramento 

contínuo de cada esfera de governo por meio de estudos e análises que evidenciam o 

comportamento dos principais indicadores de saúde, dando prioridade a questões 

relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. 

 

  1.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NO BRASIL 
 

Na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) um dos objetivos básicos 

do Sistema de Informações em Saúde (SIS), é possibilitar a análise da situação de saúde 

no nível local tomando como referencial as microrregiões homogêneas e considerando, 

necessariamente, as condições de vida da população na determinação do processo 

saúde-doença. O nível local tem, então, responsabilidade não apenas com a alimentação 

do sistema de informação em saúde, mas também com sua organização e gestão ( Brasil 

2007b). 

Entre os SIS existentes, alguns se destacam por maior relevância para a 

vigilância epidemiológica, sendo esses sistemas apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Sistemas de informações de maior relevância para a Vigilância 
Epidemiológica 
 

SIGLA NOME DO 
SISTEMA 

FINALIDADE INDICADORES ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 

SIM 
Sistema de 
Informações sobre 
Mortalidade 

Reúne todas as 
informações de 
todos os óbitos do 
país 

Informações 
relacionadas à 
situação da saúde 

Centro Nacional 
de Epidemiologia- 
Cenepi 

SINAN 

Sistema de 
Informações sobre 
Agravos de 
Notificação 

Reúne 
Informações sobre 
as doenças de 
notificação 
compulsória do 
país 

SINASC 
Sistema de 
Informações Sobre 
Nascidos Vivos 

Reúne todas as 
informações sobre 
nascidos- vivos do 
país 

SISVAN 

Sistema de 
Informações de 
Vigilância 
Alimentar 
Nutricional 

Reúne 
Informações 
relativas à situação 
alimentar e 
nutricional 

SI-API 
Avaliação do 
Programa de 
Imunização 

Reúne 
Informações 
referentes à 
imunização 

SIA-SUS 

Sistema de 
Informações 
Ambulatoriais do 
SUS 

Reúne 
Informações 
relativas ao 
atendimento 
ambulatorial 
realizado pelo SUS Informações 

relacionadas à 
assistência e a 
administração  

Departamento de 
Informática do 
SUS- Datasus 

SIAB 
Sistema de 
Informações sobre 
Atenção Básica 

Reúne 
Informações 
relativas ao 
atendimento 
realizado pelos 
serviços de 
atenção básica de 
saúde 

CENSO  
Sistema Decenal 
de Dados sobre 
população  

Reúne todas as 
informações 
relativas à 
população 
brasileira  

Informações Extra-
Setoriais 

Fundação 
Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística IBGE 
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1.1.1 Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 
 

O Sinan, foi concebido pelo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), 

entre 1990 e 1993, com o apoio técnico do Datasus para ser operado a partir das 

unidades de saúde, tendo o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de 

notificação compulsória em todo o território nacional, a partir do nível local (Brasil 

2010b; Brito 1993). 

Foi implantado, de forma gradual, a partir de 1993 sendo esta implantação 

realizada de forma heterogênea nas unidades federadas e municípios, não havendo uma 

coordenação e acompanhamento por parte dos gestores de saúde, nas três esferas de 

governo (Brasil 2007b). 

 Em 1998, o Cenepi, retoma este processo e constitui uma comissão para 

desenvolver instrumentos, definir fluxos, criar um novo software para o Sinan e definir 

estratégias para sua imediata implantação em todo o território nacional, através da 

Portaria Funasa/MS n.o 073 de 9/3/98 (Brasil 2007b). 

A partir de 1998, o uso do Sinan foi regulamentado, tornando obrigatória a 

alimentação regular da base de dados nacional pelos municípios, estados e Distrito 

Federal, bem como designando a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio do 

Cenepi, como gestora nacional do sistema (Brasil 2007b).  

Desde então, o Sinan passou por mudanças em seus softwares sempre com o 

objetivo de melhora na qualidade dos dados gerados. A versão inicial do Sinan (Sinan-

DOS) de 1993 foi substituída pelo Sinan-Windows em 1998 e pelo Sinan-Net em 2007, 

que permanece atualmente vigente com fichas de notificação para dengue e influenza, 

também sendo alimentadas on line (Sinan-Web Dengue e Influenza) (Brasil 2007b). 

O Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 

casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação 

compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde 

importantes em sua região (Brasil 2007b). 

A portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 do Ministério da Saúde 

acrescentou alguns agravos na lista de doenças de notificação compulsória (LNC), lista 

de doenças de notificação imediata (LNCI) e Lista de Notificação Compulsória em 

Unidades Sentinelas (LNCS) que são descritas nos quadros 2, 3 e 4. 
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Quadro 2 – Lista de Notificação Compulsória – LNC 

1. Acidentes por animais peçonhents; 
2. Atendimento antirrábico; 
3. Botulismo; 
4. Carbúnculo ou Antraz; 
5. Cólera; 
6. Coqueluche; 
7. Dengue; 
8. Difteria; 
9. Doença de Creutzfeldt-Jakob; 
10. Doença Meningocócica e outras 
Meningites; 
11. Doenças de Chagas Aguda; 
12. Esquistossomose; 
13. Eventos Adversos Pós-Vacinação; 
14. Febre Amarela 
15. Febre do Nilo Ocidental; 
16. Febre Maculosa; 
17. Febre Tifóide; 
18. Hanseníase; 
19. Hantavirose; 
20. Hepatites Virais; 
21. Infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana - HIV em gestantes e crianças 
expostas ao risco de transmissão vertical; 
22. Influenza humana por novo subtipo; 23. 
Intoxicações  
23.Exógenas (por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 
pesados); 
24. Leishmaniose Tegumentar Americana; 
25. Leishmaniose Visceral; 
 

26. Leptospirose; 
27. Malária; 
28. Paralisia Flácida Aguda; 
29. Peste; 
30. Poliomielite; 
31. Raiva Humana; 
32. Rubéola; 
33. Sarampo; 
34. Sífilis Adquirida; 
35. Sífilis Congênita; 
36. Sífilis em Gestante; 
37. Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS; 
38. Síndrome da Rubéola Congênita; 
39. Síndrome do Corrimento Uretral 
Masculino; 
40. Síndrome Respiratória Aguda 
Grave associada ao Coronavírus 
(SARS-CoV); 
41. Tétano; 
42. Tuberculose; 
43. Tularemia; 
44. Varíola; e 
45. Violência doméstica, sexual e/ou 
outras violências. 
 

Fonte: (Brasil 2011g) 
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Quadro 3 – Lista de Notificação Compulsória Imediata – LNCI 

I. Caso suspeito ou confirmado de: 
1. Botulismo; 
2. Carbúnculo ou Antraz; 
3. Cólera; 
4. Dengue nas seguintes situações: 
- Dengue com complicações (DCC), 
- Síndrome do Choque da Dengue (SCD), 
- Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), 
- Óbito por Dengue 
- Dengue pelo sorotipo DENV 
4 nos estados sem transmissão endêmica desse 
sorotipo; 
5. Doença de Chagas Aguda; 
6. Doença conhecida sem circulação ou com 
circulação esporádica no território nacional que 
não constam no Anexo I desta Portaria, 
como: Rocio, Mayaro, Oropouche, Saint Louis, 
Ilhéus, Mormo, Encefalites Eqüinas do Leste, 
Oeste e Venezuelana, Chikungunya, 
Encefalite Japonesa, entre outras; 
7. Febre Amarela; 
8. Febre do Nilo Ocidental; 
9. Hantavirose; 
10. Influenza humana por novo subtipo; 
11. Peste; 
12. Poliomielite; 
13. Raiva Humana; 
14. Sarampo; 
15. Rubéola; 
16. Síndrome Respiratória Aguda Grave 
associada ao Coronavírus (SARS-CoV); 
17. Varíola; 
18. Tularemia;  
19. Síndrome de Rubéola Congênita (SRC). 
II - Surto ou agregação de casos ou óbitos: 
1.Difteria; 
2. Doença Meningocócica; 
3. Doença Transmitida por Alimentos (DTA) 
em embarcações ou aeronaves; 
4. Influenza Humana; 
5. Meningites Virais; 
6. Outros eventos de potencial relevância em 
saúde pública, após a avaliação de risco de 
destacando-se: 
a. Alteração no padrão epidemiológico de 
doença conhecida.  
 

b. Doença de origem desconhecida; 
c - Exposição a contaminantes químicos; 
d - Exposição à água para consumo humano 
fora dos padrões preconizados pela SVS; 
e. Exposição ao ar contaminado, fora dos 
padrões preconizados pela Resolução do 
CONAMA; 
f. Acidentes envolvendo radiações ionizantes 
e não ionizantes por fontes não controladas, 
por fontes utilizadas nas atividades industriais 
ou médicas e acidentes de transporte com 
produtos radioativos da classe 7 da ONU. 
g. Desastres de origem natural ou 
antropogênica quando houver desalojados ou 
desabrigados; 
h. Desastres de origem natural ou 
antropogênica quando houver 
comprometimento da capacidade de 
funcionamento e infraestrutura das unidades 
de saúde locais em conseqüência evento. 
III - Doença, morte ou evidência de animais 
com agente etiológico que podem acarretar 
a ocorrência de doenças em humanos, 
destaca-se entre outras classes de animais: 
1. Primatas não humanos 
2. Equinos 
3. Aves 
4. Morcegos 
Raiva: Morcego morto sem causa definida ou 
encontrado em situação não usual, tais como: 
vôos diurnos, atividade alimentar diurna, 
incoordenação de movimentos, agressividade, 
contrações musculares, paralisias, encontrado 
durante o dia no chão ou em paredes. 
5. Canídeos 
Raiva: canídeos domésticos ou silvestres que 
apresentaram doença com sintomatologia 
neurológica e evoluíram para morte num 
período de até 10 dias ou confirmado 
laboratorialmente para raiva. 
Leishmaniose visceral: primeiro registro de 
canídeo doméstico em área indene, 
confirmado por meio da identificação 
laboratorial da 
espécie Leishmania chagasi. 
6. Roedores silvestres Peste: Roedores 
silvestres mortos em áreas de focos naturais 
de peste. 

 Fonte: (Brasil 2011g) 
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Quadro 4 – Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas – LNCS 

1. Acidente com exposição a material biológico 
relacionado ao trabalho; 
2. Acidente de trabalho com mutilações; 
3. Acidente de trabalho em crianças e 
adolescentes; 
4. Acidente de trabalho fatal; 
5. Câncer Relacionado ao Trabalho; 
6. Dermatoses ocupacionais; 
7. Distúrbios Ostemusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT) 
 

8. Influenza humana; 
9. Perda Auditiva Induzida por Ruído 
- PAIR relacionada ao trabalho; 
10. Pneumoconioses relacionadas ao 
trabalho; 
11. Pneumonias; 
12. Rotavírus; 
13. Toxoplasmose adquirida na 
gestação e congênita; e 
14.Transtornos Mentais Relacionados 
ao Trabalho; 

Fonte: (Brasil 2011g) 
 

Na composição dessa lista o Ministério da Saúde considera como critérios 

epidemiológicos; magnitude, a relevância do agravo segundo, os coeficientes de morbi- 

mortalidade, o Potencial de Disseminação, a capacidade do agente infeccioso de se 

disseminar em grupos populacionais independente da forma de transmissão, a 

transcendência, a gravidade e, portanto a letalidade da afecção assim como o grau de 

incapacidade que a mesma determina; a vulnerabilidade, a existência de medidas de 

prevenção primária (vacinas) ou secundária e ações de controle que possam impedir a 

ocorrência de novos casos e dos compromissos internacionais, assumidos junto à OMS 

e determinados pelo regulamento sanitário internacional, que define as doenças de 

notificação internacional (Brasil 2010b). 

Adicionalmente, qualquer agravo inusitado à saúde, isto é afecção 

desconhecida ou ocorrência de surto ou epidemia deve ser notificado, mesmo não 

estando incluído na lista de doenças de notificação compulsória (Brasil 2010b). 

No Sinan, a entrada de dados ocorre pela utilização de alguns formulários 

padronizados que são Ficha Individual de Notificação (FIN) e Ficha Individual de 

Investigação (FII) (Brasil 2007b; Brasil 2010b). 

A FIN é preenchida para cada paciente, quando da suspeita de problema de 

saúde de notificação compulsória, ou de interesse nacional, estadual ou municipal, e 

encaminhada pelas unidades assistenciais aos serviços responsáveis pela informação 

e/ou vigilância epidemiológica. Esta ficha é padronizada, considerada o “aviso” da 

notificação com o número sequencial que é digitado no Sinan (Brasil 2003; Brasil 

2010b).  
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A FII, na maioria das vezes, configura-se como roteiro de investigação, 

distinto para cada tipo de agravo, devendo ser utilizado, preferencialmente, pelos 

serviços municipais de vigilância ou unidades de saúde capacitadas para a realização da 

investigação epidemiológica. Esta ficha permite obter dados que possibilitam a 

identificação da fonte de infecção e mecanismos de transmissão da doença (Brasil 

2010b).  

Além dos instrumentos já referidos, constam, ainda, deste sistema, a 

planilha de acompanhamento de surtos, que é reproduzida pelos municípios, e os 

boletins de acompanhamento de hanseníase e de tuberculose, emitidos pelo próprio 

sistema (Brasil 2010b). 

Após o preenchimento da ficha, o dado gerado, deve seguir um fluxo de 

repasse de informações. As fontes notificadoras deverão encaminhá-los para o primeiro 

nível informatizado, sendo os dados enviados para os níveis hierárquicos superiores por 

meio magnético (arquivos de transferência gerados pelo sistema), conforme mostra a 

figura 1(Brasil 2010b): 

 
Figura 1 – Fluxo dos dados inseridos no Sinan 

 

Fonte: (Brasil 2010b) 
 

A informação às autoridades sanitárias deve ser feita na suspeita 

diagnóstica, sendo obrigatória que o profissional notifique, quando, diante de um caso, a 

hipótese diagnóstica seja uma das afecções listadas (Brasil 2007b).  

O SNVE possui para cada doença de notificação compulsória, um manual 

de orientação com abrangência nacional no qual está padronizado para cada doença 
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pertencente à lista, a definição de caso suspeito (sinais e sintomas que caracterizam o 

caso), critérios de confirmação, definição de caso confirmado, ações de prevenção e 

controle, sistema de coleta de dados e envio das informações e a ficha de investigação 

epidemiológica específica de cada doença. Essa padronização é essencial para a 

comparação e análise da situação epidemiológica (Brasil 2010b). 

As fichas de investigação epidemiológica são específicas para cada doença e 

contém informações clínicas, dos exames e conduta no momento diagnóstico, situações 

de risco, informações sobre o local provável de infecção, dados sobre comunicantes e 

ações de controle realizadas no hospital e no domicílio (Brasil 2010b). 

Os serviços de saúde vinculados ao SUS, públicos ou privados, devem 

possuir serviços organizados para receber a notificação, fazer a investigação do caso e 

informar a unidade mais próxima do domicílio e ou trabalho, para que seja realizada a 

visita e aplicadas medidas de prevenção específica para a doença suspeita (Brasil 

2007b; Brasil 2010b). 

Um problema importante quanto às informações geradas pelo Sinan, é a 

necessidade de melhorar cada vez mais a qualidade das mesmas, pois nos bancos de 

dados de agravos notificados observa-se um percentual bastante expressivo de vieses de 

preenchimento e digitação, chegando aos níveis hierárquicos superiores com muitas 

falhas no preenchimento (Brasil 2005). 

           

 1.2 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

A Vigilância em saúde pública é definida como a sistemática e contínua 

coleta, análise e interpretação de dados essencial para o planejamento, implementação e 

avaliação da prática de saúde pública, em estreita integração com a divulgação oportuna 

desses dados sendo necessária a utilização de sistemas de informação para alcance 

destes objetivos (Jajosky 2004). 

O desenvolvimento de sistemas de vigilância requer revisões e modificações 

periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e qualidade. Isto pode ser 

efetuado por meio de métodos adequados de avaliação (Waldman 1998a). 

A OMS estabelece as diretrizes para a avaliação dos sistemas de vigilância 

em saúde determinando como avaliação: “processo de determinação qualitativa e 

quantitativa, por meio de métodos específicos e apropriados, do valor de alguma coisa 
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ou acontecimento”, e vincula esse processo ao planejamento, tendo em vista que a 

avaliação deveria ser utilizada como resultado das experiências para aperfeiçoar 

atividades em curso ou a serem implantadas (Carvalho 2000). 

No processo de avaliação deve-se levar sempre em consideração que os 

sistemas de vigilância variam em metodologia, abrangência e objetivos, não 

obedecendo a uma única versão aplicável em todos os casos e para todas as situações 

nacionais e regionais. Devem variar de sociedade para sociedade adequando-se aos 

serviços de saúde existentes, às possibilidades de investigação e análise de informação 

presentes em cada circunstância (CDC 2001). 

Existem na literatura vários guias e diretrizes para a avaliação de sistemas 

de vigilância, no presente estudo tomaram-se por base, as recomendações do Centro de 

Prevenção e Controle de Doenças, que diz que os sistemas de Vigilância possuem 

atributos essenciais para o funcionamento adequado, que incluem: Atributos 

qualitativos (simplicidade, flexibilidade, aceitabilidade, estabilidade e utilidade) e 

quantitativos (qualidade dos dados, oportunidade, representatividade, sensibilidade e 

valor preditivo positivo) e que estes sistemas deveriam ser avaliados periodicamente, 

segundo estes atributos, sendo que a avaliação deveria incluir recomendações para 

melhorar qualidade, eficiência, e utilidade com o propósito de assegurar que os 

problemas de importância de saúde pública estão sendo monitorados de maneira 

eficiente e efetiva (CDC 2001; Teutsch & Churchill 2000; Public Health Agency of 

Canada 2004, CDC 2004).  

É importante salientar que os atributos do sistema de vigilância são 

interdependentes, e o refinamento de um pode comprometer o outro (Waldman 1998b). 

Os atributos dos sistemas de vigilância estão descritos no anexo 1, com 

exceção da oportunidade que esta descrita a seguir. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

 1.2.1 Oportunidade 
 

A oportunidade é determinada pelo intervalo de tempo entre duas etapas de 

um sistema de vigilância, sendo a medida chave de qualquer sistema de vigilância, 

estando diretamente ligado com a capacidade do sistema para tomar medidas adequadas 

em problemas de saúde pública, com base na urgência e no tipo de respostas necessárias 

(Yoo et al. 2009). 

Esse atributo é avaliado pela análise da agilidade do sistema em cumprir 

todas as suas etapas, desde a notificação do caso até a distribuição dos boletins 

epidemiológicos, portanto refere-se à agilidade entre os diversos passos do sistema de 

Vigilância Epidemiológica, de modo que os resultados estejam disponíveis para serem 

prontamente utilizados no controle da doença (Waldman 1998a, CDC 2004). 

Para a avaliação da oportunidade é importante considerar os prazos de 

inclusão e encerramento dos casos no Sinan como determina o Ministério da saúde 

(quadro 5 e 6). Considera-se oportunidade aceitável, como indicador de avaliação do 

Sinan, se pelo menos 80% dos casos notificados, são encerrados no intervalo de tempo 

esperado, exceto para dengue clássico (Brasil 2011c). 
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Quadro 5 - Prazo para inclusão de novas retificações no Sinan 

AGRAVOS PRAZO PARA INCLUSÃO 

• Botulismo 
• Carbúnculo ou Antraz 
• Cólera 
• Coqueluche 
• Dengue 
• Difteria 
• Doença de Creutzfeldt – 
Jacob 
• Doença de Chagas (casos 
agudos) 
• Doença Meningocócica e 
outras Meningites 
• Esquistossomose (em área 
não endêmica) 
• Febre Amarela 
• Febre do Nilo Ocidental 
• Febre Maculosa 
• Febre Tifóide 
• Hantaviroses 
• Hepatites Virais 
• Influenza Humana por novo 
subtipo (pandêmico) 
• Leishmaniose Visceral 
• Leishmaniose Tegumentar 
Americana 

• Leptospirose 
• Malaria 
• Meningite por Haemophilus 

influenzae 

• Peste 
• Poliomielite 
• Paralisia Flácida Aguda 
• Raiva Humana 
• Rubéola 
• Síndrome da Rubéola Congênita 
• Sarampo 
• Sífilis Congênita 
• Sífilis em gestante 
• Síndrome Febril Ictero- 
Hemorrágica Aguda 
• Síndrome Respiratória Aguda 
Grave 
• Tetano Acidental 
• Tétano Neonatal 
• Tularemia 
• Varíola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Até 180 dias após o início dos 
primeiros sintomas/ data do 
diagnóstico. 

• Tuberculose e Hanseníase Até 01 ano e 03 meses após a data do 
diagnóstico. 

• Aids Adulto e Criança Até 03 anos após a data do diagnóstico. 

Fonte: (Brasil 2007b) 
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Quadro 6 – Prazo para encerramento oportuno da investigação do caso  

AGRAVOS PRAZO 
• Botulismo 
• Carbúnculo ou “Antraz” 
• Cólera 
• Coqueluche 
• Doencas Exantemáticas 
(Sarampo e Rubéola) 
• Dengue 
• Difteria 
• Doença de Creutzfeldt-Jacob 
• Doença de Chagas (casos 
agudos) 
• Esquistossomose (em área 
não endêmica) 
• Eventos Adversos Pós- 
Vacinação 
• Febre Amarela 
• Febre do Nilo Ocidental 
• Febre Maculosa 
• Febre Tifóide 

• Hantaviroses 
• Influenza Humana por novo 
subtipo (pandêmico) 
• Leptospirose 
• Malaria 
• Meningite 
• Peste 
• Poliomielite/ Paralisia Flácida 
Aguda 
• Raiva Humana 
• Sífilis Congênita 
• Sífilis em gestante 
• Síndrome Febril Ictero- 
Hemorrágica Aguda 
• Síndrome Respiratória Aguda 
Grave 
• Tétano Neonatal e Acidental 
• Tularemia 
• Varíola 

Até 60 dias após a data de notificação. 

• Hepatites Virais 
• Leishmaniose Tegumentar Americana 
• LeishmanioseVisceral 

Ate 180 dias após a data de notificação. 

Síndrome da Rubéola Congênita  
Ate 180 dias após a data de nascimento 
da criança. 

• Hanseníase 

Paucibacilares: até 180 dias após a data 
do diagnóstico 
Multibacilares: até 12 meses após a 
data do diagnóstico 

• Tuberculose 
 

Até  90 dias após o prazo preconizado 
para conclusão do tratamento, a contar 
da data de início do tratamento. 

Fonte: (Brasil 2007b)  

 

 1.3 VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL 
 

Desde 1961, o Ministério da Saúde adota uma lista de notificação 

compulsória de doenças, sendo a mesma revisada periodicamente com inclusão e 

exclusão de doenças, agravos ou eventos (Brasil 1998). 

As doenças, agravos ou eventos incluídos nessa lista são de importância 

para a saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde, pública e privada 

de acordo com critérios dentre os quais podemos citar magnitude, severidade, 

compromissos internacionais dentre outros. Tais doenças devem ser notificadas e 
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registradas no Sinan, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS (Brasil 1998). 

A tuberculose, meningite, doenças exantemáticas e dengue fazem parte 

dessa lista de notificação compulsória sendo que a relevância da notificação de cada um 

desses agravos no Brasil se deve a elevada ocorrência das mesmas no país e por 

características específicas de cada um dos agravos descritas a seguir (Brasil 2011g): 

 

•••• Tuberculose  

Certamente, a tuberculose (TB) é uma das mais antigas doenças que afligem 

a humanidade. No cenário brasileiro, vem se firmando como uma das principais causas 

de morbimortalidade, atingindo indistintamente diversas faixas etárias e classes sociais 

(Ruffino Neto 2001). 

A grave situação mundial da tuberculose está intimamente ligada ao 

aumento da pobreza, à má distribuição de renda e à urbanização acelerada. Este quadro 

contribui para a manutenção da pobreza, pois, como a Aids, a tuberculose atinge, 

principalmente, indivíduos que poderiam ser economicamente ativos. A epidemia de 

Aids e o controle insuficiente da tuberculose apontam para a necessidade de medidas 

enérgicas e eficazes de saúde pública (Hijjar et al. 2001). 

A distribuição geográfica da tuberculose é universal, mas, concentra-se em 

22 países, dos quais 10 estão situados na Ásia, 10 na África, 01 na Europa e 1 na 

América Latina - o Brasil - que, em seu conjunto, abrigam 80% dos casos existentes no 

mundo, exibindo incidência que varia de 64/100.000 - taxa brasileira - a 628/100.000 

encontrada em Zimbabwe (Teixeira 2011). 

O aumento global da incidência da tuberculose, observada desde o início da 

década de 90, alcançou seu pico em 2004 e foi seguido de uma queda lenta, associada à 

obtenção de cura de 85% dos casos notificados em países que adotaram a estratégia 

directly observed treatment, short-course (DOTS), proposta em 1993(Kritski 2010). 

Entretanto, os indicadores epidemiológicos foram diferentes, em regiões 

onde é elevada a carga de HIV ou onde foram identificados focos de TB multirresistente 

(TB-MR) ou TB extensivamente resistente (TB-XDR) (Kritski 2010). 
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•••• Meningites  

Meningites são consideradas um grave problema de saúde pública atual em 

todo o mundo, demonstrado por sua presença frequente na literatura científica 

internacional e brasileira (Peltola 1983; Barroso et al. 1998). 

As meningites têm distribuição mundial e sua expressão epidemiológica, 

depende de diferentes fatores, como o agente infeccioso, a existência de aglomerados 

populacionais, características socioeconômicas dos grupos populacionais e do meio 

ambiente.  A OMS divulgou, no ano de 1997, uma estimativa de que ocorreram, no 

mundo, aproximadamente 500 mil casos desse agravo, e que 50 mil culminaram em 

mortes causadas pelo meningococo (Noronha et al. 1997; Brasil 2010b). 

No Brasil, entre 1990 e 2000, foram notificados mais de 297.000 casos 

confirmados de meningite, sendo aproximadamente 16.000 (5,4%) por Haemophilus 

influenzae. A letalidade global era de 17%, sendo de 20% para os menores de um ano e 

de 12% para os casos entre 1 e 4 anos de idade (Brasil 2000).  

 

•••• Sarampo 

Sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças 

menores de cinco anos de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem em países 

subdesenvolvidos (Brasil 2010 a). 

A doença distribui-se facilmente em áreas com alta densidade populacional, 

não existindo predisposição quanto à raça, sexo e idade. A maior letalidade está 

associada a condições socioeconômicas desfavoráveis. Antes da introdução da vacina, a 

doença infectava quase 100% da população e testes sorológicos confirmavam que 95 a 

98% da população já tinham adoecido entre 15 e 18 anos de idade (Black 1982; Brasil 

2010b). 

Atualmente, a Europa enfrenta um surto de sarampo, em que 35 países 

registram mais de 11.500 casos, até o momento (a Bélgica registrou 206 casos até julho 

de 2011, em comparação com 40 casos no de 2010; e a França confirmou 7.324 casos, 

de janeiro a julho de 2011, em comparação com 5.019 casos notificados em todo o ano 

de 2010). Investigações epidemiológicas e genotipagem têm confirmado a transmissão 

do vírus do sarampo entre os vários países da região e para as Américas (Brasil 2011e). 

No Brasil, o sarampo é doença de notificação compulsória desde 1968. Até 

1991, o país enfrentou nove epidemias, sendo uma a cada dois anos, em média (Brasil 

2010 a). 
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Os últimos casos autóctones confirmados de sarampo datam de 2000, então, 

desde 2001 não existe circulação autóctone do vírus (Brasil 2011e). 

Entre 2001 e 2006 foram registrados 67 casos confirmados de sarampo, 

sendo que quatro foram casos importados (Japão, Europa e Ásia) e 63 relacionados aos 

casos importados (Brasil 2011e).  

Em 2006, foram confirmados 57 casos no estado da Bahia, onde mesmo 

conseguindo identificar o vírus responsável pelo surto (D4) não se conseguiu 

identificar o caso importado. Em 2010, o Brasil enfrentou três surtos de sarampo nos 

estados do Pará, Rio Grande do Sul e Paraíba. Em 2011 foram confirmados dezoito 

casos de sarampo (SP: 3; MS: 1; RS: 7;RJ: 4; DF: 1; BA: 1; PI, 1) dos quais sete 

apresentaram histórico de viagem à Europa, um proveniente dos Estados Unidos e os 

demais foram relacionados aos casos importados (Brasil, 2010a; Brasil 2011e). 

 

•••• Rubéola 

A rubéola apresenta alta transmissibilidade e tem sua importância 

epidemiológica relacionada à síndrome da rubéola congênita (SRC). A infecção na 

gravidez acarreta inúmeras complicações para a mãe. Até o final da década de 80, a 

magnitude da rubéola era desconhecida no Brasil, mas com a realização de estudos 

sobre a prevalência de anticorpos contra a rubéola em alguns grupos populacionais, foi 

possível orientar a definição e a implementação de estratégias de vacinação contra a 

doença (Brasil 2010 a). 

Em 1998, apenas 41% dos países e territórios notificavam casos suspeitos 

de SRC, chegando a 100% em 2003. A notificação semanal pelos países começou 

somente em 2005, quando foram registrados 1.952 casos suspeitos com 20 

confirmações. Em 2006, houve uma redução, registrando-se 1.227 notificações e 10 

casos confirmados da SRC. Os casos de SRC e de infecção congênita por rubéola 

(ICR) passaram de 23, em 2002, para 17, em 2009. A repercussão na redução da 

incidência da rubéola e da SRC foi mais forte nos países que, em campanhas, 

vacinaram homens e mulheres (Brasil 2010a). 

 

•••• Dengue  

Hoje a Dengue é a arbovirose mais importante do mundo. Cerca de 2,5 

bilhões de pessoas encontram-se sob risco de se infectarem, particularmente em países 

tropicais, onde a temperatura e a umidade favorecem a proliferação do mosquito vetor. 
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Entre as doenças reemergentes é a que se constitui em problema mais grave de saúde 

pública (Tauil 2002). 

Existem ainda diversas questões a serem esclarecidas sobre a doença, desde 

a eliminação dos locais onde os mosquitos se reproduzem até o combate à cadeia de 

transmissão da doença com o desenvolvimento de políticas nacionais de controle da 

mesma (Brasil 2010b). 

Em 1990, ocorre no Brasil o aumento da circulação do DENV-1 e da 

introdução do DENV-2 no Rio de Janeiro, onde a incidência atinge 165,7 por 100 mil 

habitantes, naquele ano, e, em 1991, 613,8 casos por 100 mil habitantes. É neste 

período que surgem os primeiros registros de dengue hemorrágico, com 1.316 

notificações, 462 confirmações diagnósticas e oito óbitos (Brasil 1999a).  

Cabe destacar a gravidade da epidemia de 1994 no Ceará, com 47.221 

notificações e uma taxa de incidência de 711,88 por 100 mil habitantes. São registrados 

185 casos suspeitos de dengue hemorrágico, com 25 confirmações e 12 óbitos (Pessoa 

& Evangelista 1994). 

A Região Nordeste é a que apresenta o maior risco de adoecer desde 1996. 

Em 1998, algumas unidades federadas registram taxas de incidência superiores a 1000 

por 100 mil habitantes, sendo mais elevada na Paraíba, com 1807,4 por 100 mil 

habitantes (Brasil 1999a).  

Em 1999, houve um declínio significativo na incidência do dengue no país 

(121,6 por 100 mil habitantes até 20/10) que possivelmente se deve ao esgotamento de 

susceptíveis, nas áreas onde a circulação viral foi muito intensa nos últimos anos, e à 

algum efeito na redução nos índices de infestação do vetor (Brasil 1999a).  

Em dezembro de 2000 foi identificada a circulação do DENV 3 no estado 

do Rio de Janeiro e em novembro de 2001 nos estados de Roraima, causando uma 

epidemia em 2002, seguida por rápida dispersão desse sorotipo para outros estados. Em 

2004, 23 estados já apresentavam circulação simultânea dos DENV 1, DENV 2 e 

DENV 3 (Casali et al. 2004; Siqueira et al. 2005; Araújo et al. 2008). 

O DENV-4 foi introduzido nas Américas em 1981, desde então tem 

circulado continuamente no Caribe e no norte da América do Sul, com pouca evidência 

de transmissão no Sul do continente nos últimos 29 anos (Pinheiro & Corber 1997).  

Após 28 anos sem circulação do DENV-4 no Brasil, foi detectado este 

sorotipo em 2008, em Manaus, em três pacientes sem qualquer história de viagem para 

fora do Brasil, em julho de 2010 em Boa Vista (RR) e em janeiro de 2011 em Belém 
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(PA) e Manaus (AM), casos esses considerados autóctones levando o Ministério da 

Saúde a emitir alerta a todas as secretarias estaduais de saúde (Melo et al. 2009; Brasil 

2011d). 

A dengue e a febre hemorrágica da dengue (FHD), são endêmicas em mais 

de 100 países membros da OMS, excetuando-se a região européia, tendo maior 

incidência no sudeste da Ásia, no oeste do Pacífico e nas Américas (WHO 1997).  

 

 1.3.1 Tuberculose 
 

A tuberculose é uma doença causada pela Mycobacterium tuberculosis, 

identificado em 1882 por Robert Koch, também conhecido como bacilo de Koch (BK) 

sendo o homem, o reservatório principal. Em algumas regiões, o gado bovino doente e 

em raras ocasiões, os primatas, aves e outros mamíferos. O bacilo da tuberculose pode 

se instalar nos pulmões (tuberculose pulmonar) ou em outras partes do organismo como, 

por exemplo, gânglios, ossos, meninges (tuberculose extra-pulmonar) (Melo 1996; 

Foxman & Riley 2001; Brasil 2010 b). 

A fonte de infecção da tuberculose é o indivíduo com a forma pulmonar da 

doença (bacilífero), que elimina bacilos para o exterior. A tuberculose é transmitida de 

pessoa a pessoa, principalmente, através do ar (Melo & Hijjar 1997). 

A transmissão é plena, enquanto o doente estiver eliminando bacilos, e não 

tiver iniciado o tratamento. Com o esquema terapêutico recomendado, a transmissão é 

reduzida, gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de poucos dias ou semanas. 

As crianças, com tuberculose pulmonar, geralmente não são infectantes (Brasil 2010b).  

Após a infecção pelo M. tuberculosis, transcorrem, em média, 4 a 12 

semanas para a detecção das lesões primárias. A maioria dos novos casos de doença 

pulmonar ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial (Brasil 2010b). 

Reconhecidamente, a pesquisa bacteriológica, é o método prioritário para o 

controle do tratamento da tuberculose, além de permitir a identificação da principal 

fonte de transmissão da infecção: paciente bacilífero (Kritski et al. 2000). 

Desde o dia 24 de março de 2009, o tratamento da tuberculose no Brasil 

sofreu mudanças aplicáveis aos indivíduos com 10 anos ou mais mantendo-se o 

tratamento anterior para crianças até 10 anos (Brasil 2011b). 
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O esquema básico com quatro fármacos é mundialmente utilizado, com 

excelentes resultados quanto à efetividade, em particular pela maior adesão ao 

tratamento. As vantagens da mudança da apresentação dos fármacos são, entre outras, o 

maior conforto do paciente, pela redução do número de comprimidos a serem ingeridos; 

a impossibilidade de tomada isolada de fármacos e a simplificação da gestão 

farmacêutica em todos os níveis (Brasil 2011b). 

A primeira mudança consiste na introdução do etambutol, como o quarto 

fármaco, na fase intensiva de tratamento do esquema básico; e a segunda mudança 

consiste em introduzir a apresentação em comprimidos com dose fixa combinada dos 

quatro fármacos, para a fase intensiva do tratamento. Os comprimidos são formulados 

com doses reduzidas de Isoniazida e Pirazinamida em relação às atualmente utilizadas 

no Brasil (Brasil 2011b). 

Além das mudanças citadas acima, o sistema compreendeu alterações no 

acompanhamento do caso, no sistema de informações, no retratamento de casos, e 

tratamento para tuberculose resistente (Brasil 2011b). 

 

 1.3.1.1 Vigilância Epidemiológica 
 

A vigilância da TB tem por objetivo o conhecimento dos casos da doença 

que ocorrem na população, permitindo a adoção de medidas que visam à interrupção da 

sua transmissão para indivíduos susceptíveis. Entretanto, os casos diagnosticados e 

notificados pelos serviços de saúde podem representar apenas uma proporção dos casos 

de TB (Assunção et al. 1998). 

O Programa de Controle da Tuberculose das três esferas de governo tem o 

objetivo de reduzir a transmissão do bacilo da tuberculose na população, por meio de 

ações de diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos, através da identificação 

das possíveis fontes de infecção. Devem promover a correta implantação e/ou 

implementação de condições adequadas, (capacitação, acesso a exames, medicamentos 

e referências) em unidades de atenção básica que compõem a rede, além de mapear as 

necessidades, identificar e credenciar unidades de referência secundária e terciária. 

Essas unidades podem estar estabelecidas em nível municipal, regional ou estadual, de 

acordo com as demandas específicas de cada região do país (Brasil 2010b Brasil 

2011b). 
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No Brasil, define-se como caso de tuberculose todo indivíduo com 

diagnóstico bacteriológico confirmado – baciloscopia ou cultura positiva – e indivíduos 

com diagnóstico baseado em dados clínico-epidemiológicos e em resultados de exames 

complementares (Brasil 2010b).  
Casos suspeitos são aqueles que, apesar de sintomatologia compatível, 

apresentaram resultados negativos nos exames laboratoriais. Principalmente, quando se 

confirma outra patologia, na busca de diagnóstico diferencial (Brasil 2010b; Brasil 

2011b). 

Os municípios devem estruturar a busca ativa e confirmação de casos, bem 

como sua comunicação imediata, por meio da notificação no Sinan (Brasil 2010b).  

Os casos novos, os reingressos após abandono, as recidivas e os casos que 

transferiram seu tratamento para outra unidade de saúde, oficialmente ou não, devem 

ser notificados utilizando a ficha de notificação/investigação de tuberculose (anexos 2 e 

3) (Brasil 2011b). 

A notificação segue um fluxo e periodicidade estabelecidos por portaria 

nacional e complementados por portarias estaduais/municipais. A entrada de dados da 

ficha de notificação/investigação no Sinan deverá ser realizada sempre pelo município 

notificante, independentemente do local de residência do paciente (Brasil 2010b).  
Portanto, o primeiro nível informatizado do Sinan no município é 

responsável pela digitação, tanto dos casos residentes no próprio município, quanto 

daqueles residentes em outros municípios e notificados por ele. As 

correções/complementações de dados deverão ser efetuadas, sempre, pelo primeiro 

nível informatizado do Sinan no município. Após a transferência do registro corrigido 

para o próximo nível do sistema, todos os demais serão atualizados (Brasil 2010b). 

Outros sistemas de informação em saúde em que possa estar registrada a 

tuberculose devem ser monitorados, tais como Sistema de Informação Ambulatorial – 

SIA, Sistema de Informação Hospitalar – SIH, Sistema de Informação da Atenção 

Básica – Siab, Sistema de Informação de Mortalidade – SIM (Brasil 2010b). 

Por ser uma enfermidade de características crônicas, a evolução do caso de 

tuberculose deve ser acompanhada, e registrada em notificação, para que o caso possa 

ser encerrado, de acordo com os critérios a seguir (Brasil 2010b): 

Alta por cura – pulmonares inicialmente positivos, ao completar o tratamento, o 

paciente apresenta duas baciloscopias negativas: uma na fase de acompanhamento, e 

outra no final do tratamento. 
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Alta por completar o tratamento – a alta será dada com base em critérios clínicos e 

radiológicos. 

Alta por abandono de tratamento – será dada ao doente que deixou de comparecer à 

unidade por mais de 30 dias consecutivos, após a data prevista para seu retorno.  

Alta por mudança de diagnóstico – será dada quando for constatado erro no diagnóstico. 

Alta por óbito – será dada por ocasião do conhecimento da morte do paciente, durante o 

tratamento e independentemente da causa. 

Alta por falência – será dada quando houver persistência da positividade do escarro ao 

final do 4° ou 5° mês de tratamento. 

Alta por transferência – será dada, quando o doente for transferido para outro serviço de 

saúde. 

 

 1.3.2 Meningite 
 

A meningite consiste basicamente na ocorrência de um processo infeccioso 

ou não das meninges. Essa doença pode ser de evolução aguda; particularmente causada 

por bactérias, vírus ou de evolução crônica, quando produzida por protozoários, 

espiroquetas, helmintos, fungos ou micobactérias, conforme descrito no quadro 7 

(Veronesi & Focaccia 1996; Ferreira & Ávila 2001). 

Caracteriza-se por: febre, cefaléia intensa, vômito e sinais de irritação nas 

meninges (rigidez de nuca, sinal de Kerning, sinal de Brudzinski, sinal de Lasegue), 

acompanhadas de alterações do líquido cefalorraquidiano (LCR). Relaciona-se com 

complicações, tanto imediatas quanto tardias, que podem culminar com danos 

irreversíveis ao Sistema Nervoso Central (SNC) ou levar ao óbito (Vieira 2001; Brasil 

2006a). 

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, por 

gotículas e secreções da nasofaringe ou por transmissão fecal-oral, de grande 

importância em infecções por enterovírus (Brasil 2010b). 
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Quadro 7 – Lista dos principais agentes etiológicos das meningites 

Bactérias Vírus Outros 

Neisseria meningitidis 

Haemophilus influenzae 

Streptococcus pneumoniae 

Mycobacterium Tuberculosis 

Staphylococcus aureus 

Pseudomona aeruginosa 

Escherichia coli 

Klebsiella sp 

Enterobacter sp 

Salmonella sp 

Proteus sp 

Listeria Monocytogenes 

Leptospira sp  

RNA Vírus 

Enterovírus 

Arbovírus 

Vírus do Sarampo 

Vírus da Caxumba 

Arenavírus – Coriomeningite linfocitária 

HIV 1 

DNA Vírus 

Adenovírus 

Vírus do grupo Herpes 

Varicela Zoster 

Epstein Barr 

Citomegalovírus 

Fungos 

Cryptococcus neoformans 

Candida albicans e  

C. tropicallis 

Protozoários 

Toxoplasma gondii 

Trypanosoma cruzi 

Plasmodium sp 

Helmintos 

Infecção larvária da Taenia 

solium 

Cysticercus cellulosae 

(Cisticercoso) 

Fonte: (Brasil 2010b) 

 

O período de incubação, é de 2 a 10 dias, em média de 3 a 4 dias. A 

meningite tuberculosa, em geral, ocorre nos primeiros 6 meses após a infecção com 

transmissibilidade variável, no caso da doença meningocócica, persiste até que o 

meningococo desapareça da nasofaringe (Brasil 2010b). 

O tratamento com antibiótico deve ser instituído para meningite bacteriana, 

preferencialmente logo após a punção lombar e a coleta de sangue para hemocultura. O 

uso de antibiótico deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como 

reposição de líquidos e cuidadosa assistência. Nos casos de meningite viral, o 

tratamento antiviral específico não tem sido amplamente utilizado (Brasil 2010b). 

 

 1.3.2.1 Vigilância epidemiológica 
 

No Brasil a vigilância epidemiológica das meningites compreende todas as 

atividades, desde a identificação de um caso suspeito até a adoção das medidas de 

prevenção e controle da doença na comunidade. Teve sua implantação em 1975 para 

controle de surtos da meningite meningocócica, sendo incorporada a esse sistema a 

vigilância de outras meningites de interesse para a saúde pública, como a meningite 
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tuberculosa, a meningite por H. influenzae, a meningite por S. pneumoniae e as 

meningites virais (Brasil 2010b). 

A partir de 2004, foi desencadeada a implementação do diagnóstico 

laboratorial de meningite viral, com o intuito de conhecer melhor os agentes virais 

causadores desse tipo de meningite no país (Brasil 2010b). 

É definido como caso suspeito de meningite toda criança acima de 1 ano de 

idade e adultos com febre, cefaléia intensa, vômitos em jato, rigidez da nuca, sinais de 

irritação meníngea, convulsões e/ou manchas vermelhas no corpo e crianças abaixo de 1 

ano de idade é importante considerar, para a suspeita diagnóstica, sinais de 

irritabilidade, e verificar a existência de abaulamento de fontanela (Brasil 2010b). 

É, responsabilidade, de todo serviço de saúde, público ou privado, notificar 

todo caso suspeito às autoridades municipais de saúde, que deverão providenciar de 

forma imediata, a investigação epidemiológica e avaliar a necessidade da adoção das 

medidas de controle pertinentes. A investigação dos casos deve ser feita e o 

encerramento deve ser realizado após a verificação de todas as informações necessárias 

para a conclusão do caso, no prazo máximo de 60 dias após notificação no Sinan 

(anexos 4 e 5) (Brasil 2010b).  

  

 1.3.3 Doenças exantemáticas 
 

O sarampo e a rubéola são doenças infecciosas agudas, de natureza viral, 

grave, transmissível, extremamente contagiosas, imunopreviníveis sendo comuns na 

infância (Davis 1985; Academia americana de pediatria 2003; Gershon 2005; Brasil 

2010a; Brasil 2010b).  

O vírus do sarampo pertence ao gênero Morbillivirus, família 

Paramyxoviridae e o vírus causador da rubéola, pertence ao gênero Rubivírus, família 

Togaviridae, sendo o homem o único reservatório para ambos os agravos (American 

Academy of Pediatrics 2000; Valero & Maldonado 2006; Brasil 2010b). 

A importância epidemiológica da rubéola está relacionada ao risco de 

abortos, natimortos, e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez 

sendo denominada SRC, quando a infecção ocorre durante a gestação (Davis 1985; 

Brunell 1993; American Academy of Pediatrics 2000; Brasil 2010a). 
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O sarampo é transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através das 

secreções nasofaríngeas, sendo também descrito na literatura o contágio por dispersão 

de gotículas com partículas virais no ar, em ambientes fechados (Vardas & Kreis 1999; 

Brasil 2010b). 

O processo de disseminação da rubéola pode ocorrer através de gotículas, 

ou através de contato direto com os pacientes ou indiretamente, mesmo sendo pouco 

frequente, mediante contato com objetos contaminados com secreções nasofaringeanas, 

sangue e urina (Davis 1985; Brunell 1993; Brasil 2010b). 

O período de incubação do Sarampo é de 10 dias desde a data da exposição 

até o aparecimento da febre e cerca de 14 dias até o início do exantema, podendo ser 

transmitido entre 4 e 6 dias do aparecimento do exantema e 4 dias após, sendo a 

susceptibilidade geral ao vírus. Em geral, no caso da rubéola este período varia de 14 a 

21 dias, durando em média 17 dias com período de transmissibilidade 

aproximadamente, de 5 a 7 dias antes do início, e após ao exantema ( Brasil 2010b). 

As manifestações clínicas do Sarampo caracterizam-se por febre alta, acima 

de 38,5°C, exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas 

de Koplik (Academia americana de pediatria 2003; Gershon 2005; Brasil 2010b). 

O quadro clínico da rubéola é caracterizado por exantema máculo-papular e 

puntiforme difuso, iniciando-se na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se 

posteriormente para o tronco e membros (Davis 1985; Brasil 2010b). 

Para ambos os agravos, o diagnóstico é realizado mediante detecção de 

anticorpos IGM no sangue, na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 4 

semanas após o aparecimento do exantema (Brasil 2010b). 

Não existe tratamento específico para a infecção por sarampo ou por 

rubéola. No caso do sarampo o tratamento profilático com antibiótico é contra-indiciado 

sendo recomendável a administração da vitamina A em crianças acometidas pela 

doença, a fim de reduzir a ocorrência de casos graves e fatais. Os sinais e sintomas 

apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada 

(Brasil 2010b). 
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 1.3.3.1 Vigilância epidemiológica 
 

Até a formalização da vigilância do sarampo, em 1975, com a criação do 

SNVE, as atividades de investigação individual de casos suspeitos e a adoção de 

medidas de controle ocorriam de forma diferenciada, de acordo com a capacidade das 

secretarias estaduais de saúde, o que se refletia, de forma importante, na qualidade das 

informações disponíveis (Brasil 2010a). 

Entre 1986 e 1991, para otimizar recursos, ficou estabelecido que somente 

os surtos deveriam ser investigados, mas em 1992 retorna-se a preconizar a investigação 

individual de todo caso suspeito notificado (Brasil 2010a). 

Em 1987, foram realizadas campanhas maciças de vacinação, envolvendo 

15 estados, verificando-se uma acentuada redução na incidência, nos dois anos 

seguintes (Brasil 1992). 

O Ministério da Saúde, em 1991, elaborou o Plano Nacional de Controle e 

Eliminação do Sarampo, com base na situação epidemiológica: ocorrência de epidemias 

de sarampo com altas taxas de mortalidade (Brasil 2010 a).  
O desenvolvimento do plano, em 1992, estava sustentado em ações de 

imunização, na vigilância epidemiológica e no diagnóstico laboratorial.  

O marco inicial foi a Campanha Nacional de Vacinação, realizada no 

período de 22 de abril a 25 de maio. Foram vacinados mais de 48 milhões de crianças e 

adolescentes, na faixa dos nove meses a menor de 15 anos de idade. A cobertura vacinal 

alcançada foi de 96% e o impacto foi imediato, verificando-se a redução de 81% no 

número de casos notificados, passando de 42.435, em 1991, para 7.934 no ano seguinte 

(Silva 1993). 

Em 1994, foi definido que todo caso confirmado de sarampo seria 

considerado um surto e deveria ser investigado oportuna e obrigatoriamente. Na 24ª 

Conferência Sanitária Pan-americana, em Washington, D.C., foi adotada a meta de 

eliminação do sarampo até o ano 2000 (Brasil 2010a). 

No ano seguinte, em 1995, por ocasião da 38ª Reunião do Conselho Diretor 

da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), os ministros da saúde dos países da 

região das Américas aprovaram o Plano de Ação para Erradicação do Sarampo até o ano 

2000. Nesse mesmo ano, no Brasil, a vacinação com a vacina tríplice viral foi 

expandida para os estados do Espírito Santo e Paraná e, nos anos seguintes, para Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, 
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destinada ao grupo de 1 a 11 anos de idade. Ainda em 1995, a população de 1 a 3 anos 

de idade foi alvo da primeira campanha de seguimento, em todos os estados, exceto São 

Paulo. A vacinação foi indiscriminada e a cobertura atingiu 80% (Brasil 2010a). 

Nos anos 2001 e 2002, intensificaram-se as estratégias de vacinação 

destinadas ao grupo de mulheres em idade fértil, de 12 a 39 anos de idade, objetivando a 

eliminação da SRC. A cobertura vacinal média alcançada (93,5%) não foi homogênea 

entre os municípios, contribuindo para a ocorrência de surtos de rubéola e casos da SRC 

entre 2006 e 2008 (Brasil 2010 a). 

Em 2003 o Conselho Diretor da OPAS, em sua 44ª reunião , definiu para os 

países das Américas a meta de eliminação da rubéola e da SRC, para o ano de 2010. 

(OPAS 2003). 

A vacinação contra o sarampo se expandiu durante os anos e em 2007, 

havendo realização da campanha nacional de vacinação para homens e mulheres. Essa 

medida foi importante para o fortalecimento da vigilância epidemiológica da doença 

(Brasil 2010a).  

O registro das informações era feito em formulário de investigação 

individual, contendo, dentre outros, os seguintes tópicos: dados demográficos; 

informações clínicas e epidemiológicas; informações sobre a situação vacinal e 

informações laboratoriais. Com a implantação do Sinan, os dados passaram a ser 

digitados em banco informatizado para enfim consolidar a erradicação do sarampo, 

através de uma vigilância epidemiológica sensível, ativa e oportuna, permitindo a 

identificação e notificação imediata de todo e qualquer caso suspeito na população, com 

adoção das medidas de controle pertinentes, assim como monitorar as demais condições 

de risco (Brasil 2010a).  

Uma questão a ser destacada é a contribuição que as atividades de vigilância 

do sarampo trouxeram para o controle da rubéola, ao permitirem um melhor 

conhecimento sobre a magnitude dessa doença como problema de saúde pública no 

Brasil. A rubéola e a SRC foram incluídas na lista de doenças de notificação 

compulsória em 1996 e a partir de 1999 a doença foi integrada ao subsistema de 

vigilância do sarampo, com a denominação de vigilância das doenças exantemáticas 

febris (sarampo/rubéola), o que levou à revisão e atualização do formulário de 

investigação de casos (Brasil 2010 a).  
Em 1997, ano em que o país enfrentou a última epidemia de sarampo, foram 

notificados cerca de 30.000 casos de rubéola, sendo que, no período 1999/2001, 
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ocorreram surtos desta doença em vários estados brasileiros. Nesse mesmo período, 

observou-se um aumento progressivo no número de casos suspeitos de SRC (de 200 

para 600), o que reflete tanto o aumento da circulação do vírus, como o incremento de 

estratégias de vigilância para a detecção de casos (Brasil 2010 a). 

A implantação da vigilância da SRC foi efetivada no ano 2000, com a 

adoção da vigilância integrada de sarampo e rubéola. Um formulário de investigação de 

casos da SRC foi elaborado e os dados passaram a ser registrados no Sinan (Brasil 2010 

a). 
Atualmente é, responsabilidade, de todo serviço de saúde, público ou 

privado, notificar todo caso suspeito de sarampo ou rubéola às autoridades municipais 

de saúde, que deverão providenciar de forma imediata, a investigação epidemiológica e 

avaliar a necessidade da adoção das medidas de controle pertinentes.  A notificação dos 

casos suspeitos de sarampo deve ser imediata, devendo ser realizada por telefone à 

secretaria municipal de saúde, dentro das primeiras 24 horas, a partir do atendimento do 

paciente. O caso deve ser notificado a SES por telefone, fax ou e-mail, para o 

acompanhamento junto ao município (Brasil 2010b; Brasil 2011g). 

A investigação do caso suspeito de sarampo deve ser realizada pela equipe 

municipal, com o objetivo de adotar medidas de controle frente a um ou mais casos, 

surtos e epidemias, e da coleta dos dados que permitirão analisar a situação 

epidemiológica. Estes dados, da ficha de notificação individual e investigação, deverão 

estar adequadamente encerrados e digitados no Sinan, até 60 dias após a notificação 

(anexos 6 e 7) (Brasil 2007b). 

É definido como caso suspeito de sarampo todo paciente que, independente 

da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, 

acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou 

conjuntivite; ou todo indivíduo suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 

30 dias ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior (Brasil 

2010b). 

No caso da rubéola, caso suspeito, é todo paciente que apresente febre e 

exantema máculo-papular, acompanhado de linfoadenopatia retroauricular, occipital e 

cervical, independente da idade e situação vacinal; ou todo indivíduo suspeito com 

história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou de contato, no mesmo período, 

com alguém que viajou ao exterior (Brasil 2010b).  
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 1.3.4 Dengue 
 

A dengue é uma doença viral causada pelo vírus pertencente ao gênero 

flavivírus, família flaviviridae, apresenta quatro sorotipos (1, 2, 3, 4) antigenicamente 

distintos (Monath 1994; Rigau 1998; Schatzmayr 2000). 

É uma doença febril aguda, com duração de 5 a 7 dias podendo se 

apresentar de forma inaparente, moderada, dengue clássica e febre hemorrágica da 

dengue (Rigau 1998; Mcbride & Brelefeldt 2000; Brasil 2010b). 

O dengue clássico apresenta quadro clínico muito variável, geralmente com 

febre alta (39° a 40°) de início abrupto, seguida de cefaléia, mialgia, prostração, 

artralgia, anorexia, astenia, dor retro-orbitária, náuseas, vômitos e exantema. Associada 

à síndrome febril, em alguns casos pode ocorrer hepatomegalia dolorosa e, 

principalmente, nas crianças, dor abdominal generalizada. Os adultos podem apresentar 

manifestações hemorrágicas, como petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento 

gastrintestinal, hematúria e metrorragia. Com o desaparecimento da febre, há regressão 

dos sinais e sintomas, podendo ainda persistir a fadiga (Rigau 1998; Guzmán 2002). 

A dengue hemorrágica, apesar de inicialmente apresentar os mesmos 

sintomas da dengue clássica, pode evoluir rapidamente para manifestações 

hemorrágicas e choque, sendo que nos casos graves, o choque ocorre entre o 3º e 7º dia 

de doença, geralmente precedido por dores abdominais. Sua duração é curta, podendo 

levar ao óbito em 12 a 24 horas ou à recuperação rápida após terapia apropriada (Rigau 

1998; Guzmán 2002). 

A transmissão do vírus da dengue ocorre por meio da picada da fêmea do 

Aedes aegypti infectada, que se encontra distribuído nas regiões tropicais e subtropicais 

do mundo, predominantemente em áreas urbanas e semi-urbanas (Tauil 2002; Kubota et 

al 2003). 

O diagnóstico laboratorial, da infecção, pelo vírus da dengue pode ser feita 

por meio de isolamento viral, pesquisa de anticorpos (sorologia), detecção de genoma 

viral ou por estudo histopatológico e mais recentemente a captura de antígenos NS1, 

que ampliou a possibilidade de detecção da dengue no início da fase aguda (WHO 

1997; Kumarasamy et al 2007; Dussart et al. 2008; Brasil 2010b). 

O método mais empregado na saúde pública é a pesquisa de 

imunoglobulinas IgM ou IgG, pelo método de ELISA, com 90-97% de sensibilidade e 
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menos de 2% de falsos positivos, quando comparado ao teste de inibição de 

hemaglutinação, sendo considerado padrão ouro (Guzmán 2002). 

Um achado laboratorial importante da dengue hemorrágico é a 

trombocitopenia com hemoconcentração concomitante. A gravidade do dengue 

hemorrágico está relacionada à efusão do plasma, caracterizada por valores crescentes 

do hematócrito (Guzmán 2002). 

Não existe nenhum tratamento específico para dengue clássica. São 

recomendáveis repouso e ingestão abundante de líquido se referindo aos 

sintomas.Baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o 

estadiamento da doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, para 

decidir condutas, bem como o reconhecimento precoce dos sinais de alarme (Lenzi & 

Lea 2004; Brasil 2010b). 

 

 1.3.4.1 Vigilância Epidemiológica  
 

A vigilância epidemiológica da dengue tem por objetivo detecção precoce 

dos casos, realização de investigação para identificar a área de transmissão, 

acompanhamento da curva epidêmica e realização de investigação de óbitos suspeitos 

(Brasil 2010b). 

É definido como caso suspeito: Dengue clássico – paciente que tenha 

doença febril aguda, com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos dois 

dos seguintes sintomas: cefaléia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração, 

exantema. Além desses sintomas, deve ter estado, nos últimos 15 dias, em área onde 

esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de Ae. Aegypti e FHD – 

todo caso suspeito de dengue clássico que apresente também manifestações 

hemorrágicas, variando desde prova do laço positiva até fenômenos mais graves, como 

hematêmese, melena e outros. A ocorrência de manifestações hemorrágicas, acrescidas 

de sinais e sintomas de choque cardiovascular (Brasil 2010b). 

Todo caso suspeito, deve ser notificado no Sinan. Em situações epidêmicas, 

a coleta e o fluxo dos dados devem permitir o acompanhamento da curva epidêmica, 

com vistas ao desencadeamento e avaliação das medidas de controle. Os casos graves 

devem ser notificados e investigados imediatamente, preferencialmente, durante o 

período de internação (anexos 8 e 9). 
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Em relação à investigação para os casos (Brasil 2010b): 

Dengue clássico – no período não epidêmico, preencher todos os campos dos itens da 

ficha de investigação epidemiológica do Sinan, relativos aos dados gerais, notificação 

individual e dados de residência, exames laboratoriais e conclusão do caso. Durante 

epidemias, o município pode adotar o preenchimento apenas da notificação, não 

preenchendo a ficha de investigação. Essa medida visa garantir a oportunidade da 

notificação e deve, obrigatoriamente, ser acordada com a secretaria estadual de saúde. 

Dengue com complicações e FHD – preencher a ficha de investigação mesmo em 

período epidêmico, com especial atenção para os campos referentes aos exames 

laboratoriais e conclusão do caso. Consultar o prontuário dos casos e o médico 

assistente, para preencher as informações sobre sinais e sintomas e exames laboratoriais 

inespecíficos realizados. Verificar e anotar se foi realizada a prova do laço e qual foi o 

resultado. 

Para o encerramento dos casos, os dados de notificação, junto com os 

resultados dos exames laboratoriais e, nos casos em que for indicada a investigação 

epidemiológica, trarão os subsídios para o diagnóstico final, considerando as definições 

de caso (Brasil 2010b). 
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 2 JUSTIFICATIVA 

 

O sistema de vigilância Nacional tem passado por diversas mudanças ao 

longo do tempo, com o objetivo de melhoria na geração de dados relacionados 

diretamente na prevenção e controle de agravos. Os dados gerados pelos sistemas de 

informação em saúde são ferramentas, direcionadoras de tomadas de decisões para 

gestores, na operacionalização das ações de saúde, sendo então necessária uma 

avaliação periódica do sistema de vigilância para verificação do impacto de mudanças e 

correção de falhas. 

A avaliação de um sistema de vigilância possibilita o conhecimento, a 

análise do processo de saúde-doença, gerando informações capazes de subsidiar o 

planejamento e os impactos das medidas que visam interromper a ocorrência de 

agravos.   

Um dos principais atributos dos sistemas de vigilância que deve ser avaliado 

é a oportunidade. Esse atributo refere-se à agilidade do sistema em cumprir todas as 

suas etapas, desde a notificação do caso até a distribuição dos boletins epidemiológicos 

subsidiando ações de prevenção e controle.  

A vigilância em saúde, especialmente a sub-área de vigilância 

epidemiológica, necessita da identificação/notificação/confirmação precoce dos casos 

suspeitos, visando tomada de decisões de forma oportuna. 

Nesse sentido a avaliação do sistema de vigilância epidemiológica segundo 

a oportunidade, tem como objetivo promover melhor utilização dos instrumentos do 

sistema por meio do desenvolvimento de sua eficiência e efetividade. 

Este tema tem sido discutido e estudado por especialistas, em vários países. 

No Brasil, um estudo de revisão, constatou, apenas, 16 artigos de avaliação do Sinan 

segundo seus atributos, dentre esses artigos, 05 avaliaram o atributo oportunidade (Lima 

et al. 2009). 

Considerando o acima exposto, surgiu o interesse em conhecer a 

oportunidade entre diferentes intervalos de tempo, desde a notificação até o 

encerramento dos casos, do sistema de vigilância epidemiológica nacional da dengue, 

doenças exantemáticas, meningite e tuberculose, por se tratarem de agravos 

pertencentes à lista nacional de doenças de notificação compulsória além de relevâncias 

significativas de cada um desses agravos. 
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 No caso da dengue, por ser considerada, atualmente, a principal arbovirose 

mundial, com 2,5 milhões de pessoas em risco de contaminação, meningites por ser 

uma doença de alta infectividade e necessitar de ação imediata para instituição de 

quimioprofilaxia, em alguns casos, e para o controle da doença, doenças exantemáticas 

por não existir, desde 2000, transmissão autóctones de sarampo e pelo processo de 

eliminação da rubéola no país e tuberculose por ser uma doença reemergente devido ao 

aumento dos casos de HIV no Brasil e pelo aumento da incidência de casos 

multiressitentes. 

Cabe ressaltar que o período escolhido para o estudo foi devido à transição 

entre o Sinan-Windowns e Sinan-Net com o objetivo de comparação entre a 

oportunidade dos intervalos calculados considerando as duas versões do Sinan. 
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 3 OBJETIVOS 

  

 3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a oportunidade do sistema de vigilância epidemiológica nacional da 

dengue, meningite, doenças exantemáticas e tuberculose nos anos de 2005-2008. 

 

  3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Descrever a oportunidade do sistema de vigilância nacional em diferentes momentos 

epidemiológicos pré-determinados da dengue, meningite, doenças exantemáticas e 

tuberculose. 

• Avaliar as informações geradas em relação à oportunidade, do sistema de vigilância 

na transição Sinan/Windows – Sinan/Net. 

• Comparar a oportunidade de vigilância da dengue, meningite, doenças exantemáticas 

e tuberculose. 

• Comparar a oportunidade de notificação e encerramento da vigilância 

epidemiológica da dengue, meningite, doenças exantemáticas e tuberculose entre os 

27 estados do Brasil. 

• Descrever a oportunidade de notificação da vigilância epidemiológica da dengue, 

meningite, doenças exantemáticas e tuberculose segundo sexo e faixa etária. 

• Propor recomendações para aperfeiçoamento da oportunidade dos sistemas de 

vigilância da dengue, meningite, doenças exantemáticas e tuberculose. 
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 4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1 LOCAL DO ESTUDO 
 

O território brasileiro está localizado na América do Sul, apresentando 

extensão territorial de 8.514.876 Km2, é o quinto maior país do planeta, sendo menor 

apenas que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, respectivamente. 

É composto por 26 Estados e 01 Distrito Federal, divididos em 05 regiões (Norte, 

Nordeste, Centro Oeste, Sul e Sudeste), com uma população estimada de 191.481.045 

habitantes distribuídas em de 5.565 municípios.  

Grande parte dos brasileiros (81%) está fixada na área urbana, sendo que 

60% ocupam as grandes regiões metropolitanas, com uma densidade populacional de 22 

habitantes/km2. A maior parte dos municípios (60%) tem menos de 20 mil habitantes. 

(Brasil 2010a) 

 

 4.2 PERÍODO DO ESTUDO  
 

Foram analisados os casos notificados de dengue, doenças exantemáticas, 

meningite e tuberculose no período compreendido entre os anos 2005 a 2008.  

 

 4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO  
  

Trata-se de um estudo, observacional, descritivo e transversal do cenário 

epidemiológico em relação à oportunidade do sistema de vigilância da dengue, 

meningite, doenças exantemáticas e tuberculose entre os anos de 2005 e 2008, para o 

Brasil, sendo esta avaliação baseada em critérios de avaliação recomendados pelo 

Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América, em 

Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems (CDC 2004). 
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 4.4 FONTE DE DADOS 
 

Foram utilizados como fonte de dados, dados secundários provenientes dos 

bancos de dados do Sistema Nacional de Vigilância da dengue, meningite, doenças 

exantemáticas e tuberculose entre os anos de 2005 e 2008, disponíveis no Sinan. Os 

bancos de dados foram cedidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério 

da Saúde (SVS/MS) sem qualquer identificação do paciente. 

Este intervalo de tempo foi escolhido para o estudo, por se tratar de um 

período de transição entre o Sinan/Windows (2005/2006) e o Sinan/Net (2007/2008), 

possibilitando comparação entre as duas versões.  

 

 4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

Foram incluídos no estudo todos os casos, suspeitos e confirmados, 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação da dengue, doenças 

exantemáticas, meningite e tuberculose para os anos de 2005-2008. 

 

 4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

Foram excluídos do estudo, casos com dados incompletos, e erros de 

digitação (intervalos de tempos extremos e números negativos). Essa exclusão foi 

diferente em cada intervalo de oportunidade. 

Na análise da oportunidade de investigação, foram excluídos os dados dos 

registros que apresentavam a data de investigação sem preenchimento. Para todos os 

agravos, esse total representou cerca de 5% dos registros, exceto para dengue nos anos 

de 2007 e 2008, quando foram excluídos 21% e 26%, respectivamente. 

Na avaliação da oportunidade de digitação no ano de 2007 foram excluídos 

os registros que apresentavam essa variável sem preenchimento. Esse total representou 

13% dos casos de dengue, 3% dos casos de doenças exantemáticas e 1,5% dos casos de 

meningite. Para tuberculose, foram excluídos 1% e 1,4% dos registros devido a falta de 

preenchimento de dados e erros de digitação, respectivamente.  

Para a avaliação da oportunidade de tratamento dos casos de tuberculose 

foram excluídos cerca de 1% dos registros por falta de preenchimento de dados para 
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todos os anos do estudo e em 2006 também foram excluídos 8,6% dos registros por 

apresentaram valores negativos. 

Para a análise da oportunidade de encerramento foram eliminados cerca de, 

8,5%, 10%, 2% e 4% de casos de dengue, devido à falta de preenchimento, em 2005, 

2006, 2007 e 2008 respectivamente e 1% devido a erros de digitação no ano de 2005. 

Para os casos de tuberculose foram eliminados por falta de preenchimento de dados 6,5, 

40%, 12%, e 4,6 respectivamente para 2005, 2006, 2007 e 2008 e 1% por erros de 

digitação em todos os anos do estudo. Foram eliminados por falta de preenchimento de 

dados, para os casos de meningite cerca 2-7% e cerca de 2% para os casos de doenças 

exantemáticas para todos os anos do estudo. 

 

 4.7 ANÁLISE DOS DADOS  
 

Foram analisados, 344.348 casos de tuberculose, 2.234.872 casos de 

dengue, 147.703 casos de meningite e 109.580 casos de doenças exantemáticas 

registrados no Sinan no período de 2005-2008 (tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número de casos registrados no Sinan, para, tuberculose, dengue, 
meningite e doenças Exantemáticas, Brasil, 2005-2008 
 

Anos 
Agravos 

Tuberculose Dengue Meningite Doenças Exantemáticas 

2005 

2006 

2007 

2008 

Total 

94.565 

89.941 

70.154 

89.688 

344.348 

261.501 

411.022 

716.920 

845429 

2.234.872 

33.932 

37.160 

42.672 

33.939 

147.703 

22.564 

21.342 

40.310 

25.364 

109.580 

 

A análise dos bancos de dados foi realizada com a utilização do software 

SPSS, versão 18 e Excel 2007. Foi realizada a análise descritiva simples, com cálculo de 

mediana entre as variáveis, comparando-se os intervalos de oportunidade dos agravos, 

por ano de ocorrência, e estratificando a oportunidade de notificação por unidade 

federada, sexo e faixa etária e encerramento por unidade federada, nas duas versões do 

Sinan utilizadas. 
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A primeira parte da análise dos dados foi uma análise exploratória para 

limpeza dos bancos de dados, excluindo dados incompletos e erros de digitação 

(intervalos de tempos extremos e números negativos).  

Os bancos de dados obtidos após a análise exploratória foram submetidos à 

criação de novas variáveis, como descrito no quadro 8, para determinação dos intervalos 

de oportunidades propostos, sendo esses intervalos quantificados em dias e classificados 

como oportunos ou não de acordo com o manual do Sinan/NET (Brasil 2007b). 

Foram considerados como oportuno (Brasil 2007b):  

• Até 07 dias para notificação de 90% dos casos; 

• Até 07 dias para investigação de 90% dos casos; 

• 30 dias após notificação, para digitação dos dados no sistema; 

• Início do tratamento no mesmo dia do diagnóstico para 100% dos casos de 

tuberculose; 

•  Encerramento de 80% dos casos em até 60 dias para os eventos agudos e até 

270 dias para tuberculose. 

Os dados obtidos foram apresentados através de gráficos de linha, colunas e 

gráficos caixa (boxplot) por ano da notificação.  

Na construção desses gráficos, para as análises das oportunidades de 

notificação, investigação, digitação e tratamento foram considerados apenas os valores 

acumulados de casos com intervalo de tempo até 90 dias, em virtude de que com esse 

número de dias, o total de casos acumulados era superior a 90% para todos os agravos. 

A exceção foi apenas para o intervalo de encerramento, em que foi considerado até 270 

dias (99% dos casos), devido ao prazo estabelecido pelo Sinan para encerramento 

oportuno dos casos para tuberculose. 

 

Quadro 8 – Variáveis consideradas para cálculos de intervalos de oportunidade  
 

Tuberculose 
Data da 
notificação 

Data do 
diagnóstico 

Data do 
inicio do 
tratamento 

Data da 
digitação  

Data de 
encerramento 

Dengue  
 

Data da 
notificação 

Data dos 
primeiros 
sintomas 

Data da 
investigação 

Data da 
digitação  

Data de 
encerramento 

Meningite 
Data da 
notificação 

Data dos 
primeiros 
sintomas 

Data da 
investigação 

Data da 
digitação  

Data de 
encerramento 

Doenças 
Exantemáticas 

Data da 
notificação 

Data dos 
primeiros 
sintomas 

Data da 
investigação 

Data da 
digitação  

Data de 
encerramento 
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Considerando que o processo de vigilância se inicia com a notificação das 

doenças, foram calculados os seguintes intervalos de oportunidade, durante as etapas do 

processo até a transmissão dos dados ao nível federal: 

Oportunidade da Notificação: Intervalo de tempo entre a data da notificação e 

diagnóstico/primeiros sintomas. 

Oportunidade da Investigação: Intervalo entre a data da investigação e data da 

notificação.  

Oportunidade da Digitação: Intervalo entre a data da digitação e data da notificação, 

apenas para os anos de 2007 e 2008. 

Oportunidade de Tratamento: Intervalo entre a data do início do tratamento e data do 

diagnóstico, apenas para os casos de tuberculose.  

Oportunidade do Encerramento: Intervalo entre a data de encerramento e data da 

notificação.  

• Para doenças exantemáticas, dengue e meningite foram considerados as 

oportunidades de notificação, investigação, digitação e de encerramento  

• Para tuberculose foram consideradas as oportunidades de notificação; 

tratamento, digitação e encerramento.  

  

 4.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

Os bancos de dados utilizados foram disponibilizados pela Secretaria 

Vigilância Saúde (SVS/MS) sem qualquer identificação dos pacientes, garantindo o 

sigilo e confidencialidade dos mesmos.  
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 5 RESULTADOS 

 

Foram analisados todos os casos registrados no Sinan para dengue, doenças 

exantemáticas, meningite e tuberculose no período de 2005-2008, totalizando cerca de 

três milhões de notificações. 

A figura 2 apresenta o total de casos notificados no Sinan de acordo com a 

unidade federada de notificação apresentando tendências semelhantes nos anos do 

estudo para os casos de tuberculose, dengue, meningite e doenças exantemáticas.  

Observa-se que a região sudeste concentrou maior número de casos de todos 

os agravos para os anos do estudo. Podemos verificar que houve um aumento 

significativo do número de casos no ano de 2007 para doenças exantemáticas no estado 

Rio Grande do sul, e esse juntamente com o estado de Santa Catarina apresentou 

durante todo o período do estudo poucos casos de dengue. 
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Figura 2– Distribuição dos casos de tuberculose, meningite, dengue e doenças 
exantemáticas notificadas no Sinan por Unidade Federada, 2005-2008. 
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C - Dengue 
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 5.1 INTERVALOS DE OPORTUNIDADE 
 

5.1.1 Oportunidade de Notificação – Intervalo entre a data da notificação e diagnóstico/ 

primeiros sintomas 

 

A mediana do intervalo da oportunidade de notificação apresentou um padrão 

semelhante para os agravos agudos em todo o período do estudo, sendo de 03 dias para 

meningite e doenças exantemáticas e 04 dias para dengue. Apesar desse rápido início, o 

tempo necessário para se chegar à notificação de pelo menos 90% dos casos foi cerca de 17 

dias para meningite e cerca de 13 dias para dengue e doenças exantemáticas (Figura 3).  

Para o agravo tuberculose, observou-se que cerca de 55% dos casos foram 

notificados no mesmo dia do diagnóstico para todos os anos do estudo. Entretanto, existe 

uma perda na velocidade das notificações a seguir, chegando-se a 90% dos casos 

notificados somente após 40 dias (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Oportunidade da notificação para dengue, doenças exantemáticas, 
meningite e tuberculose no Brasil, 2005-2008 
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A figura 4 apresenta a oportunidade de notificação dos casos de tuberculose de 

acordo com a Unidade Federada para o período de 2005 a 2008. Observa-se que a mediana 

desse intervalo foi de até 03 dias para todas as UF no período do estudo, com exceção dos 

estados do Acre e São Paulo em 2007 e Alagoas em 2008. Com 15 dias após a data do 

diagnóstico, a maioria dos estados apresentava mais de 75% dos casos de tuberculose 

notificados, padrão que se repete em todos os anos do estudo, exceto para o estado do 

Tocantins em 2005, Santa Catarina e Alagoas em 2006, Acre, Tocantins e São Paulo em 

2007, Tocantins, Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão e Piauí em 2008 que 

atingem este valor entre 20 e 30 dias. 

 
 
 
Figura 4 – Oportunidade da notificação para tuberculose, por Unidade Federada, 
Brasil, 2005-2008 
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A análise da oportunidade notificação dos casos de meningite de acordo com a 

UF de notificação está apresentada na figura 5. Observa-se que na maioria dos estados, 

75% dos casos estavam notificados em até 10 dias, com mediana de 3-5 dias, padrão que se 

repete em todos os anos do estudo. A exceção ocorre para os estados do Piauí, com 25% 

dos casos notificados acima de 10 dias e mediana de 20-30 dias em todos os anos do 

estudo; e Amapá com mediana acima de 10 dias e 75% dos casos acima de 20 dias em 2005 

e 2006. 

 

 

 

Figura 5 – Oportunidade da notificação para meningite, por Unidade Federada  
Brasil, 2005-2008 
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Na notificação das doenças exantemáticas, observa-se 75% dos casos 

notificados em até 10 dias após o início dos sintomas durante todo o período do estudo. Um 

padrão diferente foi observado no estado do Amapá, no qual mais de 10 dias foram 

necessários para se notificar mais de 75% dos casos em 2005, 2006 e 2007, resultado 

também observado no estado do Maranhão em 2005. Esses dados estão apresentados na 

figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Oportunidade da notificação para doenças exantemáticas, por Unidade 
Federada Brasil, 2005-2008 
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Para os casos de dengue, observa-se um padrão em todos os anos do estudo 

com mediana de 3-5 dias, com 75% dos casos notificados sendo notificados antes de 10 

dias (figura 7). Os estados do Amapá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito 

Federal apresentaram um padrão diferente, no qual foi necessário no mínimo 10 dias, para 

se atingir notificação de 75% dos casos. 

 

 

Figura 7 – Oportunidade da notificação para dengue, por Unidade Federada Brasil, 
2005-2008 
 

 

 

A análise da oportunidade de notificação de acordo com o sexo está apresentada 

nas tabelas 2 a 5. Padrões semelhantes para ambos os sexos foram observados para todos os 

agravos durante o período do estudo, com cerca de 70% dos casos sendo notificados em até 

07 dias. 
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Tabela 2 – Oportunidade da notificação, por sexo, de casos notificados no Sinan de 
tuberculose, meningite, doenças exantemáticas e dengue, Brasil, 2005 
 

Oportunidade de Notificação 
 
 

Tuberculose Meningite Exantemáticas Dengue 

 % F % M % F % M % F % M % F % M 

0-3 dias  66,00 65,40 57,20 56,20 49,90 49,20 42,80 45,50 

4-7 dias  7,50 7,40 22,40 22,20 29,00 30,80 31,10 31,30 

8-15 dias  6,80 6,70 10,10 10,60 13,00 13,00 18,20 16,20 

16-30 dias  6,10 6,30 4,50 5,10 4,60 4,00 4,90 4,20 

31-60 dias  5,60 5,80 3,00 2,80 1,80 1,80 2,10 1,80 

61-90 dias  2,80 2,70 1,00 1,00 0,60 0,50 0,40 0,30 

Outros Valores  5,20 5,70 1,90 2,10 1,10 0,80 0,60 0,60 

Total  100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
Tabela 3 – Oportunidade da notificação por sexo, de casos notificados no Sinan de 
tuberculose, meningite, doenças exantemáticas e dengue, Brasil, 2006 
 

Oportunidade de Notificação 
Tuberculose Meningite Exantemáticas Dengue 
% F % M % F % M % F % M % F % M 

0-3 dias 71,30 72,20 41,00 44,30 49,40 50,90 41,00 44,30 

4-7 dias 6,40 6,30 33,30 32,80 29,90 30,30 33,30 32,80 

8-15 dias 5,60 5,30 18,10 16,00 12,30 11,80 18,10 16,00 

16-30 dias 4,80 4,80 4,80 4,20 4,00 3,70 4,80 4,20 

31-60 dias 4,60 4,30 1,80 1,60 2,10 1,80 1,80 1,60 

61-90 dias 2,30 2,30 0,30 0,30 0,60 0,50 0,30 0,30 

Outros Valores 4,90 4,90 0,70 0,70 1,70 1,00 0,70 0,70 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
Tabela 4 – Oportunidade da notificação, por sexo, de casos notificados no Sinan de 
tuberculose, meningite, doenças exantemáticas e dengue, Brasil, 2007 

Oportunidade de Notificação 
Tuberculose Meningite Exantemáticas Dengue 
% F % M % F % M % F % M % F % M 

0-3 dias 67,70 67,70 59,30 58,80 50,10 51,90 46,00 48,80 

4-7 dias 7,90 8,10 22,70 22,90 30,80 29,80 31,50 31,00 

8-15 dias 6,60 6,60 9,90 9,60 12,00 11,40 15,70 14,10 

16-30 dias 5,90 5,70 4,10 4,40 4,10 4,20 4,10 3,70 

31-60 dias 5,40 5,30 2,40 2,60 2,10 1,90 1,80 1,70 

61-90 dias 2,60 2,40 0,70 0,70 0,50 0,60 0,40 0,40 

Outros Valores 4,00 4,10 0,90 0,90 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 
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Tabela 5 – Oportunidade da notificação de casos notificados no Sinan, por sexo, de 
tuberculose, meningite, doenças exantemáticas e dengue, Brasil, 2008. 

 

A análise da oportunidade de notificação de acordo com a faixa etária está 

apresentada nas tabelas 6 a 9. Para os casos de tuberculose, não houve diferença entre as 

faixas etárias, com cerca de 68%,  dos casos notificados em até 3 dias. Para os casos de 

dengue cerca de 50% dos casos foram notificados em até três dias para todas as faixas etárias, 

exceto para o pacientes com idade igual ou acima de 60 anos com menos de 40% de casos 

notificados nesse mesmo período. 

 Para os casos de doenças exantemáticas e meningite observou-se diferença 

entre crianças e adultos, cerca de 57% e  65% ,respectivamente, até 9 anos notificados em 

até 3 dias, com declínio de percentual acumulado com aumento da faixa etária com cerca de 

43% para meningite e 38% para doenças exantemáticas em pacientes com 60 anos ou mais.  

Padrões semelhantes foram observados quando analisados separadamente por ano de 

notificação (resultados não apresentados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidade de Notificação 
Tuberculose Meningite Exantemáticas Dengue 
% F % M % F % M % F % M % F % M 

0-3 dias 67,20 67,00 55,40 55,10 48,90 50,20 50,30 52,10 

4-7 dias 8,40 8,20 24,10 24,00 30,70 30,80 28,80 28,30 

8-15 dias 6,80 7,00 10,90 11,00 12,70 12,10 13,50 12,60 

16-30 dias 5,80 6,00 4,60 4,60 4,20 3,80 4,00 3,70 

31-60 dias 5,20 5,30 3,00 3,00 1,90 1,80 2,00 2,00 

61-90 dias 2,40 2,40 0,70 0,90 0,60 0,30 0,70 0,70 

Outros Valores 4,20 4,20 1,30 1,30 1,00 0,90 0,70 0,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 6 – Oportunidade da notificação de casos notificados no Sinan de tuberculose, 
em porcentagem, por faixa etária Brasil, 2005- 2008. 

 
 
Tabela 7 – Oportunidade da notificação de casos notificados no Sinan de meningite, em 
porcentagem, por faixa etária Brasil, 2005- 2008. 

 
 
Tabela 8 – Oportunidade da notificação de casos notificados no Sinan de doenças 
exantemáticas, em porcentagem, por faixa etária Brasil, 2005- 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Oportunidade de Notificação 
Faixa Etária (Anos) 

0-4  5- 9 10-14 15-19 20-39 40-59 60 ou mais Total 

0-3 dias 66,30 69,80 68,50 69,00 68,20 68,00 67,90 68,10 

4-6 dias 5,20 4,50 5,50 5,70 5,70 5,70 5,90 5,70 

7-10 dias 4,10 4,00 4,60 4,80 4,60 4,60 4,80 4,60 

>10 dias 24,30 21,70 21,40 20,50 21,50 21,70 21,40 21,50 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 

  

Oportunidade de Notificação 
Faixa Etária (Anos) 

0-4  5- 9 10-14 15-19 20-39 40-59 60 ou mais Total 

0-3 dias 63,20 66,40 60,10 52,60 45,00 42,70 43,00 57,30 

4-6 dias 18,90 18,90 20,70 21,30 19,60 18,60 18,90 19,30 

7-10 dias 7,90 6,70 8,90 11,10 12,60 12,90 12,90 9,40 

>10 dias 10,10 8,00 10,40 14,90 22,80 25,80 25,20 14,10 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 

  

Oportunidade de Notificação 
Faixa Etária (Anos) 

0-4  5- 9 10-14 15-19 20-39 40-59 60 ou mais Total 

0-3 dias 50,00 57,70 50,60 49,20 48,60 39,60 37,90 50,30 

4-6 dias 28,40 22,60 24,30 23,70 23,30 25,70 19,90 25,60 

7-10 dias 11,40 10,20 12,60 12,90 12,50 17,00 18,50 12,00 

>10 dias 10,20 9,40 12,50 14,10 15,60 17,70 23,80 12,20 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 
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Tabela 9 – Oportunidade da notificação de casos notificados no Sinan da dengue, em 
porcentagem, por faixa etária Brasil, 2005- 2008 

 

Oportunidade de Notificação 
Faixa Etária (Anos) 

0-4  5- 9 10-14 15-19 20-39 40-59 60 ou mais Total 

0-3 dias 49,50 50,20 50,40 51,90 49,70 42,50 39,20 47,70 

4-6 dias 24,00 23,90 23,80 23,70 24,30 25,10 23,30 24,30 

7-10 dias 14,10 13,80 14,20 13,90 14,90 18,20 20,00 15,70 

>10 dias 12,40 12,00 11,60 10,50 11,10 14,30 17,50 12,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 
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5.1.2 Oportunidade de Investigação – Intervalo entre a data da investigação e a data da 

notificação  

 

Observou-se que cerca de 90% dos casos iniciaram a investigação no mesmo 

dia da notificação aumentando para cerca de 95% com 07 dias da notificação para todos os 

agravos em todo o período do estudo. (Figura 8) 

 

 

 
Figura 8 – Oportunidade da investigação para dengue, doenças exantemáticas e 
meningite, Brasil, 2005-2008 
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5.1.3 Oportunidade de Digitação – Intervalo entre a data da digitação e data da 
notificação 
 

Cerca de 5% dos casos suspeitos das doenças exantemáticas, meningite e 

dengue foram digitados no mesmo dia da notificação, no período estudado. Esse total 

apresentou uma redução para cerca de 2% para os casos de tuberculose. A mediana do 

intervalo de digitação variou de 10 a 14 dias para os anos de 2007 e 2008 para doenças 

exantemáticas, dengue e meningite. Para os casos de tuberculose, a mediana em 2007 e 

2008 foi de 31 e 25 dias respectivamente (Figura 9). 

 

 

 
Figura 9 – Oportunidade da digitação para tuberculose, dengue, doenças 
exantemáticas e meningite, Brasil, 2007-2008 
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5.1.4 Oportunidade de Tratamento – Intervalo entre a data do início do tratamento e data 

do diagnóstico 

 

Mais 70% dos casos de tuberculose iniciaram o tratamento no dia do 

diagnóstico para os anos de 2005, 2007 e 2008, enquanto no ano de 2006, esse valor foi de 

65% (Figura 10). 

 

 

 

 
Figura 10 – Oportunidade do tratamento tuberculose, nos anos 2005-2008 
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5.1.5 Oportunidade de Encerramento – Intervalo entre a data do encerramento do caso e 

data da notificação 

 

O  intervalo da oportunidade de encerramento apresentou um padrão diferente 

dos demais intervalos de oportunidade com resultados específicos para cada um dos 

eventos investigados. A mediana apresentada para os casos de meningite variou entre 11 e 

13 dias. Para tuberculose a mediana foi de 184 dias para todos os anos do estudo. Nos casos 

de dengue e doenças exantemáticas, apesar da oportunidade inicial ser semelhante, 

apresentaram mediana diferente com uma variação de 33 a 53 dias e de 25 a 30 dias, 

respectivamente.  

Outro aspecto observado foi o incremento do encerramento observado para 

agravos agudos com cerca de 60 dias após a notificação nos anos de 2007 e 2008. 

Observou-se que o intervalo para encerramento de 80% dos casos variou entre 213 e 223 

para os casos de tuberculose, 34 a 39 dias para meningite e 65 a 88 dias para dengue. Para 

os casos de doenças exantemáticas, esse mesmo intervalo apresentou uma variação entre as 

duas versões do sistema de informações, sendo de cerca de 45 dias para 2005 e 2006 e de 

62 dias para 2007 e 2008 (Figura 11). 
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Figura 11 – Oportunidade de encerramento para dengue, doenças exantemáticas, 
meningite e tuberculose, Brasil, 2005-2008. 
 
 

 
 
 

Para a maioria dos estados cerca de 50% dos casos de tuberculose foram 

encerrados com 180 dias no período do estudo. O estado do Piauí apresentou em todos os 

anos do estudo, encerramento de mais de 50% dos casos com menos de 180 dias (Figura 

12).  

Para os casos de meningite, todos os estados, em todos os anos do estudo 

apresentaram encerramento de 75% dos casos com cerca de 60 dias (Figura 13). 

Uma maior variação entre as unidades federadas, quando comparado com os 

demais agravos analisados, foi observada para o encerramento dos casos das doenças 

exantemáticas. Os estados que apresentaram 75% dos seus casos encerrando-se com tempo 

superior a 60 dias foram: o Maranhão, Mato Grosso e Bahia em 2005; Maranhão, Rondônia 

e Rio Grande do sul em 2006; Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e 

Rondônia em 2007; e Rondônia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Mato Grosso, 

Bahia e Distrito Federal em 2008 (Figura 14). 
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Em relação aos casos de dengue, nota-se que os estados que apresentaram 

encerramento de 75% dos casos superior a 60 dias, foram os estados do Maranhão, Bahia e 

Piauí em 2005; Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Rio de janeiro e Maranhão, em 2006; 

Bahia e Mato Grosso do Sul em 2007, sendo que este último, somente atingiu 75% dos 

casos com cerca de 200 dias e o estado da Bahia em 2008 (Figura 15). 

 
 
 
 
Figura 12 – Oportunidade de encerramento para tuberculose, por Unidade Federada 
Brasil, 2005-2008 
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Figura 13 – Oportunidade de encerramento para meningite por Unidade Federada 
Brasil, 2005-2008 
 

 
Figura 14 – Oportunidade de encerramento para doenças exantemáticas por Unidade 
Federada Brasil, 2005-2008 
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Figura 15 – Oportunidade de encerramento para dengue por Unidade Federada 
Brasil, 2005-2008 
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 6 DISCUSSÃO 

 

O atributo oportunidade consiste na agilidade de um sistema de vigilância, em 

cumprir todas as suas etapas, desde a notificação dos casos até a indicação de medidas de 

controle e distribuição das informações analisadas. É um dos principais atributos que deve 

ser avaliado em um sistema de vigilância (Klaucke 1988; Waldman 1998a). 

Os agravos selecionados para o estudo fazem parte da lista de doenças de 

notificação compulsória e são considerados problemas de saúde pública devido à alta 

ocorrência no país, de forma geral, conforme figura 2, porém aspectos específicos de cada 

agravo podem ser ressaltados (Brasil 2011g). 

A dengue clássica e a febre hemorrágica da dengue são as arboviroses mais 

difundidas no mundo, constituindo causas importantes de morbidade e mortalidade, 

resultando em epidemias de impacto em saúde pública (Pinheiro 1996). 

A tuberculose é uma doença extremamente relevante para a saúde pública, pela 

sua reemergência, nos últimos anos, devido ao aumento dos casos de HIV, de cepas 

resistentes, ou, ainda, devido aos movimentos migratórios (Melo 1996; Hijjar et al. 2001; 

Brasil 2010b). 

A meningite é um importante problema de saúde pública por sua característica 

potencialmente epidêmica, sendo o diagnóstico precoce e a imediata instituição da 

terapêutica, fatores essenciais para redução da letalidade (Brasil 1996; Brasil 2010b). 

A vigilância das doenças exantemáticas é importante pela sua alta 

contagiosidade e pelo processo de fortalecimento eliminação do sarampo e rubéola (Brasil 

2010 a). 

Portanto uma rigorosa e, sobretudo, oportuna vigilância dos casos se torna 

fundamental para avaliação do comportamento desses agravos subsidiando as ações de 

prevenção e controle das mesmas. 

Este estudo permitiu uma detalhada e representativa visão dos intervalos de 

oportunidade das atividades de vigilância, dos agravos selecionados, por meio da análise de 

cerca de três milhões de notificações de casos suspeitos e confirmados, registradas no 

sistema de informação de agravos de notificação para meningites, doenças exantemáticas, 

dengue e tuberculose.  
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 Por meio do cálculo dos intervalos de oportunidade, desde a primeira etapa da 

vigilância (notificação do caso) até a fase final (encerramento do caso), foi possível 

constatar nesse estudo que o sistema de vigilância nacional, para os agravos estudados, 

apresentou diferenças entre os intervalos estudados, evidenciando inclusive, diferenças 

entre UF.  

Em todo o período do estudo, para os eventos estudados, na análise da 

oportunidade de notificação, o sistema de vigilância, de modo geral, se mostrou oportuno 

inicialmente, com destaque para os casos de tuberculose com mais de 50 dos casos 

notificados no mesmo dia do diagnóstico e os demais agravos em até 03 dias. Essa 

oportunidade diminui com o passar dos dias apresentando 90% dos casos notificados 

somente com 13-17 dias para eventos agudos e para tuberculose com 40 dias.  Essa 

diminuição da oportunidade deve ser tratada de forma cuidadosa pelos profissionais de 

vigilância, pois se considerarmos o período de incubação das doenças, a vigilância 

epidemiológica já possui um atraso inerente a esse fato. No caso da dengue, por exemplo, o 

período médio de incubação é de 06 dias. Esse valor, somado aos 04 dias para que metade 

dos casos sejam notificados, determina que a vigilância seja capaz de identificar uma 

potencial transmissão somente após 10 dias.  

A partir de dados, de uma oportuna notificação, pode-se tentar inferir a 

tendência de um agravo, instituindo tratamento adequado e/ou prevenção das complicações 

interrompendo o ciclo de transmissão da doença.  

Resultado igual, para os casos de dengue foi encontrado em um estudo anterior 

realizado no Brasil e para o estudo realizado na Coréia do Sul com mediana de casos 

notificados entre 2- 15 dias para os diferentes agravos analisados (Yoo et al. 2009; Barbosa 

2011). 

 Resultados diferentes foram observados em um estudo no estado da Columbia, 

Estados Unidos, no qual, a análise desse intervalo evidenciou um sistema inoportuno para 

os casos de meningite com mediana de casos notificados em 20 dias, 33 para hepatite A e 

ate oito semanas para os demais agravos estudados. Na Suíça, esse intervalo também foi 

considerado inoportuno para os casos de sarampo com mediana de notificação dos casos 

entre 13-20 dias para os diferentes relatórios de notificação adotados pelo sistema de 

vigilância nesse país (Birkhead et al. 1991; Richard et al. 2008). 
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O Brasil apresenta rotinas padronizadas para os sistemas de vigilância, 

específicas para cada agravo de notificação, o que faz com que seja esperada uma 

homogeneidade de resultados para todas as UF. Nesse estudo, na estratificação do intervalo 

por UF, o estado do Piauí, nos casos de meningite, esta oportunidade foi diminuída, padrão 

que sem mantém até o ano de 2010 (resultados não apresentados no estudo), não 

apresentando motivos aparentes, como aumento expressivo do número de casos no período, 

para a ocorrência desse comportamento. Esse achado deve ser posteriormente analisado, 

para verificação de possíveis erros nas rotinas de vigilância e na transferência de dados, por 

meio de comparação do banco de dados local com banco de dados enviados ao nível 

central. Na inexistência de tais erros, medidas para melhora dos serviços de vigilância 

devem ser adotadas com o objetivo de evitar a disseminação da doença em todo o país. 

Na estratificação por sexo, apesar de culturalmente no Brasil, as mulheres terem 

o hábito de procurar assistência médica antes dos homens, foi constatado que para estes 

agravos os resultados em relação à notificação foram semelhantes para ambos, com 70% 

dos casos notificados em ate 07 dias. 

Em relação à faixa etária observou-se um padrão em todas as faixas etárias para 

tuberculose, com 68% dos casos notificados em até 03 dias. Tal fato pode ser explicado 

porque a notificação é feita a partir do diagnóstico e não a partir dos primeiros sintomas, 

portanto para esse agravo não foi é possível inferir qual faixa etária procura o serviço de 

saúde mais rapidamente devido ao início dos sintomas. 

Apesar de estudos apontarem a faixa etária entre 25 a 65 anos como grupo de 

maior vulnerabilidade para dengue, devido à maior atividade produtiva, cerca de 70% dos 

casos foram notificados em até 07 dias com diminuição nos pacientes acima de 60 anos. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato dos sintomas iniciais da dengue ser parecidos 

com de outras doenças, como por exemplo, gripe, e por pessoas com idade mais avançada 

serem mais resistentes na procura de assistência médica optando primeiramente por 

medicamentos naturais e soluções caseiras ( Santos et al. 2002; Araújo et al. 2002). 

Para os casos de meningite e doenças exantemáticas observou-se uma maior 

velocidade nas notificações em crianças até 9 anos de idade, quando comparado a pessoas 

em idade adulta, com cerca de 65% e 57% dos casos, respectivamente, notificados em até 

03 dias. Essa rapidez nas notificações em crianças pode ser explicada pela preocupação que 
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os pais tem com seus filhos em relação a tais doenças, devido ao aparecimento rápido dos 

sintomas , pelo sarampo ser uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças 

menores de cinco anos e a meningite por hemófilo, ter  letalidade em torno de 8,5%,com 

incidência, principalmente, em crianças menores de um ano (Darzé et al. 2000; Brasil 2010 

a; Brasil 2010b). 

A análise da oportunidade de investigação foi realizada somente para os casos 

de dengue, doenças exantemáticas e meningite por não existir essa variável nas fichas de 

notificação da tuberculose. Nessa análise observamos para três agravos avaliados uma 

excelente oportunidade do sistema com 90 dos casos investigados no mesmo dia da 

notificação.  

 Resultado semelhante foi encontrado na avaliação desse intervalo para febre 

tifóide com mediana de casos investigados com menos de 01 dia da notificação. (Dimech 

2005) 

A informação da investigação concluída oportunamente fornece o 

conhecimento de casos confirmados e descartados e, por conseguinte permite orientar a 

aplicação e avaliação das medidas de controle em tempo hábil. Esse resultado obtido para o 

intervalo de investigação é de suma importância, pois nessa etapa é que serão realizados os 

rastreamentos, a fim de descobrir casos índices ou locais de maior incidência da doença, 

fazendo com que medidas de prevenção e controle sejam adotadas no tempo e local correto. 

Por outro lado, é necessário ter cuidado nessa interpretação, uma vez que essa oportunidade 

observada pode ser resultado do preenchimento da data de investigação no mesmo dia da 

notificação, mesmo que essas atividades não tenham sido iniciadas concomitantemente. 

 Em um estudo que avaliou o sistema nacional de vigilância epidemiológica da 

leptospirose constatou-se que, 89% dos casos foram investigados no mesmo dia da 

notificação. Esse resultado não refletia a realidade do país, pelo fato da leptospirose ser 

uma doença que exige a investigação no domicílio do paciente e não apenas sua descrição, 

podendo inferir uma falta de entendimento da importância da investigação e, na prática do 

serviço, talvez a data de investigação estivesse sendo preenchida com a mesma data de 

notificação (Souza et al. 2010). 

A análise do intervalo de digitação só pode ser analisada para os anos de 2007 e 

2008, pois essa variável só passou a ser registrada a partir da versão Net do Sinan. Nessa 
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etapa, ocorreu uma perda de oportunidade significante com mediana dos casos entre 10-14 

dias para eventos agudos e 25 e 31 dias para tuberculose. Entretanto, a rotina de vigilância 

define que os casos notificados devem ser digitados em até 30 dias e enviados para o 

próximo nível informatizado e assim sucessivamente até o nível federal, sendo que arquivo 

de transferência deve ser encaminhado semanalmente das SMS para as SES e 

quinzenalmente, das SES para o SVS (Brasil 2007b).  A comparação não foi possível, pois 

os demais estudos encontrados não trazem a caracterização desse intervalo de oportunidade.  

A inclusão de casos novos no sistema muito tempo depois da ocorrência do 

evento distorce a real magnitude do perfil epidemiológico dos agravos de notificação 

compulsória, não permitindo dessa forma que os dados gerados pelo Sinan possam auxiliar 

no planejamento das ações de saúde, avaliação dos impactos das intervenções e por 

consequencia, não subsidia o processo de tomada de decisões (Brasil 2007b). 

Apesar de o intervalo estar de acordo com as normas padronizadas, os técnicos 

de vigilância não podem depender apenas da disponibilização de dados digitados no Sinan 

para tomada de decisões, pois esse intervalo acarreta um atraso em todo o processo de 

vigilância. A oportunidade de notificação que foi excelente no início do processo seria 

prejudicada dessa forma, pois os dados gerados não são repassados em tempo hábil para os 

setores responsáveis pelas intervenções padronizadas, e tampouco, para níveis 

hierarquicamente superiores.  

Apesar de 70% dos casos de tuberculose, iniciar o tratamento no mesmo dia do 

diagnóstico, esse resultado determina novas avaliações, pois é preconizado que todos os 

casos iniciem o tratamento no mesmo dia do diagnóstico, pois o mesmo permite anular 

rapidamente as maiores fontes de infecção. Poucos dias após o início da quimioterapia 

correta, os bacilos da tuberculose praticamente perdem seu poder infectante (Oliveira et al. 

2010; Brasil 2010b). 

Resultado semelhante foi encontrado em um estudo de avaliação do sistema de 

vigilância da tuberculose no município do rio de janeiro, 2001 a 2006 no Rio de Janeiro 

com cerca de 77%-91% dos casos iniciando o tratamento no mesmo dia do diagnóstico 

(Oliveira et al. 2010). 

O sistema de vigilância considera como encerramento oportuno se 80% dos 

casos estão encerrados no tempo determinado, sendo atualmente de até 60 dias para os 



79 
 

 
 

agravos agudos e com 180 ou até 270 dias para tuberculose. Para aos anos de 2005 e 2006, 

esse valor era de 70% de casos notificados, com o mesmo prazo de 60 dias para 

encerramento nos casos de dengue e meningite; e 180 ou até 270 dias tuberculose. As 

doenças exantemáticas, por outro lado, apresentavam um período de referência de 30 dias 

para encerramento de 70% dos casos (Brasil 2007b; Brasil 2009). Essas rotinas podem 

explicar o aumento expressivo do número de casos encerrados ao redor de 60 dias para 

eventos agudos observado nos anos de 2007 e 2008 e em 180 dias para tuberculose.  

Nesse contexto apenas os casos de dengue e doenças exantemáticas não 

apresentaram encerramento oportuno nos anos de 2007 e 2008. Esse fato pode ter ocorrido 

pelo aumento expressivo do número de casos nesses anos, demonstrando a fragilidade do 

sistema de vigilância na mudança do comportamento das doenças frente às grandes 

epidemias. Um estudo sobre o sistema de vigilância da leptospirose apresentou-se também 

inoportuno na avaliação desse intervalo de oportunidade para o ano de 2006 (Souza et al. 

2010). 

É importante salientar para esse resultado que o tratamento dos casos de 

tuberculose tem duração mínima de 180 dias, portanto, o encerramento dos casos não 

poderia ocorrer antes desse número de dias. O sistema de vigilância da tuberculose possui 

particularidades no encerramento dos casos podendo o mesmo ocorrer por cura (após a 

realização completa do tratamento), abandono, óbito por TB, óbito por outra causa, 

mudança de diagnóstico, TBMR ou transferência (Brasil 2010b). Portanto é necessário 

investigar se esse encerramento inferior a 180 dias, esta relacionado com esses outros tipos 

de eventos diferentes da cura, merecendo uma avaliação posterior para melhor 

conhecimento do sistema de vigilância da tuberculose. 

A reformulação do sistema de informação é parte fundamental na reestruturação 

de um SNVE, implicando definição de níveis hierárquicos de competência (coleta 

sistemática, cobertura, qualidade e adequação), a fim de garantir o fluxo de dados entre 

níveis local, intermediário e central, a capacidade de análise, divulgação e disponibilidade 

oportunas. 

O período escolhido para o estudo (2005-2008) coincide com a transição do 

Sinan- Windows para o Sinan-Net, que teve como objetivo melhora na qualidade dos dados 

gerados. De acordo com os resultados apresentados nesse trabalho pode-se observar que 
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apenas no intervalo de oportunidade de encerramento para doenças exantemáticas o padrão 

dos resultados encontrados para as duas versões não foi mantido.  

Esses resultados demonstram a necessidade da realização de avaliações 

somativas, ao longo de todo o processo, que orientem os profissionais envolvidos – direta e 

indiretamente – com o Sinan, quanto aos ajustes e correções a serem realizados, aos 

aspectos positivos e negativos da sua implementação e ao seu impacto nos processos de 

trabalho da vigilância epidemiológica para que falhas tais como, registro em duplicidade, 

problemas de transferências, dados inconcistentes e inexistência de rotinas informatizadas 

que realizassem a crítica de validação dos dados entre campos essenciais continuem 

ocorrendo sistematicamente.   

É importante salientar que a os sistemas de informação em saúde, no Brasil 

ainda apresentam muitos problemas. Notificações preenchidas a mão e encaminhados de 

um setor ao outro leva, invariavelmente, a demoras, perdas e erros, que poderiam ser 

minimizados com a informatização total do sistema. A falta de recursos humanos 

capacitados e o desconhecimento do processo e/ou falta de interesse de profissionais de 

saúde agravam esses problemas. 

Novos desafios que se impõe ao sistema de vigilância são a realização de 

atividades de vigilância em eventos de massa com grandes aglomerações de turistas 

oriundos de todo o mundo, como por exemplo, as olimpíadas e a copa do mundo. Nesse 

cenário, existe um aumento do risco de introdução de novos agentes/cepas/ 

genótipos/sorotipos. Outros fatores associados a esse aumento do risco de transmissão de 

doenças infecciosas, além importação de patógenos incomuns, são o aumento na densidade 

populacional, as tensões em infra-estrutura e as mudanças nos serviços (tais como barracas 

de comida) ou comportamento (aumento da demanda por trabalhadores do sexo) (Williams 

et al. 2009). 

Países que realizaram eventos desse tipo anteriormente reorganizaram o sistema 

de vigilância vigente para prevenir o surgimento de surtos. Na ausência de um forte sistema 

de notificação oportuno de rotina, tem sido empregado a vigilância sindrômica em muitos 

eventos internacionais  de massa, incluindo a Copa do mundo na França em 1998, os Jogos 

Olímpicos de Sydney em 2000 e Atenas em 2004 e os Jogos Olímpicos de Inverno em 
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Turim em 2006. (Hanslik et al. 2001; Dafni et al. 2004; Epidemiological Consultation 

Team 2006).  

Na copa do mundo de 2006 na Alemanha foi utilizada a vigilância reforçada 

nos departamentos de saúde locais e estaduais responsáveis por 12 cidades de hospedagem 

e disputa das partidas do torneio. Quatro principais melhorias na vigilância das doenças 

infecciosas foram adotadas: transmissão acelerada da notificação obrigatória (de semanal 

para diária); determinação de casos de relevância para a Copa do Mundo de 2006 na rotina 

das notificações; relatórios complementares diários de todas as cidades que receberam os 

jogos, reforço no Centro Nacional de Vigilância, com atendimento de segunda a sábado, e 

análise dos dados coletados diariamente. Não houve aumento de episódios de infecção, 

acima do esperado e o aumento ocorrido do número de casos de infecção por norovírus, 

Campylobacter e sarampo ou foram considerados na época uma tendência secular. 

(Williams et al. 2009) 

Em 2009, com a pandemia da H1N1, especialmente no início do aparecimento 

dos casos, o Brasil enfrentou dificuldades no sistema de vigilância exemplificando os 

desafios frente a eventos novos envolvendo grande quantidade populacional. As tomadas de 

decisões devem ser acompanhadas passo a passo à dinâmica do processo de disseminação, 

com atuação ágil, transparente e com parcerias em todos os níveis mudando o foco para 

medidas populacionais que diminuam a disseminação (Greco et al. 2009). 

Portanto, é necessário que o Brasil antes da realização de tais eventos 

reorganize as atividades de vigilância por meio de pequenas adaptações temporárias na 

rotina das atividades existentes para o sistema de vigilância de doenças infecciosas. 

Em linhas gerais, o estudo aqui apresentado caracteriza as qualidades e 

limitações de sistemas de vigilância de agravos selecionados no país. Este estudo avança no 

processo de entendimento da oportunidade desses sistemas, fornecendo subsídios para 

orientar futuras modificações e melhorias no processo da vigilância como um todo.   
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 7 LIMITAÇÕES 

 

Uma das limitações reconhecidas na utilização de dados produzidos por 

sistemas de vigilância passivos está na qualidade dos dados produzidos, decorrente da 

coleta inadequada de dados, erros de digitação e presença de duplicidades. Podem ocorrer 

também, limitações na qualidade dos dados por subnotificações, inconsistências ou falta de 

clareza quanto aos registros existentes nas fichas de notificação. Nesse contexto, apesar da 

existência de subregistros, foram analisados quase três milhões de registros provenientes de 

todas as unidades federadas do país, o que permitiu uma ampla caracterização da 

oportunidade dos sistemas de vigilância analisados. 

Outra potencial limitação devido ao uso de dados secundários está relacionada à 

exclusão de dados incompletos, números negativos e números extremos, o que pode 

influenciar na acurácia dos dados calculados.  Entretanto, nesse estudo a quantidade de 

dados eliminados por valores inconsistentes ou inválidos foi reduzida, o que sugere pouca 

influência nos resultados apresentados. 

Outra limitação a ser destacada, foi à realização da avaliação da oportunidade 

de somente um agravo crônico, não sendo possível uma comparação, entre agravos dessa 

natureza para identificação de comportamentos diferentes entre agudos X crônicos. 

Além disso, a pequena quantidade de estudos na área, juntamente com a 

inexistência de uma estratégia de avaliação padronizada pelo Ministério da Saúde dificultou 

o estabelecimento de parâmetros para avaliação dos resultados encontrados.  Por outro lado 

rotinas de vigilância padronizadas e específicas para cada agravo nortearam a avaliação da 

oportunidade desses sistemas. 
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 8 CONCLUSÃO 

 

A avaliação dos intervalos de oportunidade em todas as etapas, desde os 

primeiros sintomas/diagnóstico até o encerramento do caso, se faz necessária para garantir 

uma continuidade do processo de vigilância. Atrasos em qualquer uma das fases acarretam 

deficiências em todo o processo, diminuindo a eficiência do sistema para detecção precoce 

de casos e tomada de decisões para controle e prevenção. O estudo realizado avançou na 

literatura em relação a estudos anteriores, pois abordou diferentes agravos (agudos e 

crônico) do sistema de vigilância nacional, comparando-os entre si, considerando a 

oportunidade de cinco etapas do processo de vigilância considerando duas versões do Sinan 

(Windows e Net). 

No período analisado, o sistema de vigilância nacional apresentou de modo 

geral, boa qualidade de dados e oportunidade adequada no que diz respeito à oportunidade 

de investigação e oportunidade inicial de notificação para todos os agravos do estudo, 

independente da versão do Sinan. Para a oportunidade de digitação, tratamento e 

encerramento, se torna importante adoção de medidas com objetivo de melhora desses 

intervalos, uma vez que foi observada uma demora na conclusão dessas etapas. 

A partir destes resultados, observa-se que se faz necessário investir em cursos 

de capacitação destinados aos trabalhadores visando sanar deficiências quanto aos 

conceitos e diretrizes do processo de vigilância de doenças e agravos, bem como as 

responsabilidades ética e legal de todo o processo. 

Espera-se que esse estudo seja uma aproximação inicial para a elaboração de 

uma política sistemática e regular das avaliações de atributos do sistema de vigilância, 

considerando os diversos aspectos que influenciam a qualidade das informações, apontando 

medidas para seu aprimoramento. 
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 9 RECOMENDAÇÕES 

 

A pequena quantidade de estudos realizados sobre a avaliação da oportunidade 

do sistema de vigilância nacional evidencia a necessidade de se implantar uma avaliação 

sistemática para tal sistema em âmbito nacional. Nesse cenário, a adoção de avaliações 

padronizadas a partir de metodologia, técnicas e parâmetros semelhantes com periodicidade 

regular para todas as UF/municípios é fundamental. Os resultados dessas avaliações 

permitiriam, a seguir, o aperfeiçoamento dos sistemas e fornecimento de subsídios para 

obtenção de informações fidedignas. Após esta etapa é de suma importância que ocorra a 

disseminação regular dos resultados alcançados pelos estudos, indicando as limitações do 

sistema, bem como soluções para minimizá-las. 

Para que o processo de avaliação tenha bons resultados, recomenda-se aos 

gestores o fortalecimento no trabalho operacional dos profissionais de saúde que fazem a 

coleta dessas informações, objetivando a melhora desse serviço. Para tanto, se faz 

necessária a elaboração de um modelo de capacitação, padronizado para todas as 

UF/municípios, que vise um melhor conhecimento do processo de avaliação e de sua 

importância para melhora dos serviços de saúde. 

Outro ponto a ser destacado, para melhora nas avaliações de atributos do 

sistema de vigilância, seria a padronização do nome das variáveis comuns nos bancos de 

dados, entre os diversos agravos de notificação compulsória, nas diferentes versões do 

sistema, facilitando a identificação das mesmas e a análise em programas estatísticos. 

Outra recomendação é a simplificação das fichas de notificação para melhora 

da oportunidade de digitação e, também da completitude dos dados. Por fim, outra 

modificação importante seria a implantação de um marcador dentro do sistema de 

informação indicando períodos de surto.  
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 ANEXOS 

 

 Anexo 1 – Descrição dos atributos dos Sistemas de Vigilância 
 

• Simplicidade 

É a capacidade de atingir os objetivos da vigilância epidemiológica de modo 

tão simples e fácil quanto possível. A simplicidade deve ser utilizada como princípio 

orientador no desenvolvimento das ações do serviço sem desprezar a necessária 

importância da obtenção de informações completas e de qualidade (Medronho 2006). 

A simplicidade do sistema operacional de vigilância epidemiológica, diz 

respeito à sua estrutura e facilidade de operação. Sistemas de vigilância devem ser tão 

simples quanto possível (CDC 2004). 

Serviços de vigilância epidemiológica, quando simples, são fáceis de 

compreender e pouco dispendiosos (Waldman 1998b). 

 

• Flexibilidade 

 É definida como a capacidade de se adaptar às novas mudanças, podendo ser 

avaliada melhor retrospectivamente, observando como o serviço respondeu a uma nova 

demanda. Pode ser determinada pela habilidade do serviço de vigilância adaptar-se 

facilmente a novas necessidades em resposta às mudanças da natureza ou da importância de 

um evento adverso à saúde (Waldman 1998b; CDC 2004; Medronho 2006.)  

 

• Aceitabilidade 

Refere-se à disposição favorável dos indivíduos, profissionais ou outros setores 

da unidade hospitalar em participar, colaborar e utilizar o sistema. Em geral, a aceitação 

está vinculada à importância do problema e à interação do sistema com os setores, 

instituições de saúde e a sociedade em geral (Rouquayrol 2003). 

Aceitabilidade é um atributo subjetivo que compreende a vontade das pessoas 

de quem a vigilância epidemiológica depende para fornecer relatórios exatos, consistentes, 

completos e oportunos . Sempre deve ser observado e descrito sobre: a) qual a reação dos 

participantes, (notificantes, pacientes e equipe) frente a questões relativas ao sistema; b) o 
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percentual de participação dos setores do hospital e dos indivíduos envolvidos e o 

percentual de fichas corretamente preenchidas (CDC 2001; Medronho 2006). 

 

• Estabilidade  

Refere-se à confiança e disponibilidade do sistema, de forma que um 

desempenho estável do sistema é fundamental para viabilidade do processo de vigilância 

(CDC 2004). 

 

• Utilidade 

É a capacidade do serviço de cumprir o objetivo de prevenção e controle das doenças de 

notificação compulsória e também de promover o entendimento das implicações para á 

saúde publica de cada uma delas (Medronho 2006). 

Na análise da utilidade da Vigilância Epidemiológica, é verificado se o mesmo tem a 

capacidade em identificar tendências que sinalizam o surgimento de novos problemas, 

induzindo oportunamente atividades de prevenção e controle; de identificar epidemias; de 

prover estimativas quantitativas de magnitude da morbidade e da mortalidade determinadas 

pelos agravos que constituem o objeto da vigilância; de identificar fatores envolvidos na 

ocorrência da doença; de identificar necessidades de pesquisas, assim como incorporar 

novos conhecimentos produzidos, visando aperfeiçoar as bases técnicas para medidas de 

prevenção e controle e finalmente de permitir a avaliação do impacto das medidas de 

controle (Waldman 1998b). 

 

• Qualidade dos dados 

Reflete a completitude e validade dos dados registrados no sistema de 

vigilância epidemiológica. No que pese as análises deste atributo, recomenda-se levantar a 

porcentagem de "ignorados" ou "não preenchidos ou em branco" no banco de dados do 

Sinan com vistas a se obter uma análise sobre a qualidade das informações repassadas para 

o mesmo. Dados de qualidade alta terão baixas porcentagens de tais respostas (CDC 2004). 
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• Representatividade 

 Refere-se à possibilidade do serviço identificar todos os subgrupos da 

população onde ocorrem os casos de doenças de notificação compulsória (Medronho 2006). 

Esse indicador permite observar se o sistema não capta apenas parte da 

população, produzindo vieses de seleção, por raça, cor, sexo, local de residência ou nível 

socioeconômico, descrevendo com exatidão a distribuição sobre a ocorrência de uma 

doença ao longo do tempo (Pereira 1999). 

 

• Sensibilidade 

É definida pela capacidade do serviço em detectar casos de doenças de 

notificação compulsória. A sensibilidade é expressa pela razão entre o número total de 

casos detectados pela vigilância epidemiológica e o total de casos verdadeiros identificados 

por meio independente e mais completa, geralmente uma pesquisa (Waldman 1998b; 

Rouquayrol 2003). 

 

• Valor preditivo positivo  

Define-se como a proporção de indivíduos identificados como casos pelo 

serviço que de fato o são. A validade dos dados, em termos principalmente de sensibilidade 

e valor preditivo positivo, é um forte indicador de avaliação da validade do sistema. Para a 

avaliação do Valor preditivo positivo deve-se buscar o conhecimento sobre, a proporção de 

casos notificados, que são investigados; a proporção dos casos descartados para doenças de 

notificação compulsória, que obtiveram diagnóstico e a proporção de diagnósticos suspeitos 

que se confirmaram (Medronho 2006; Pereira 1999). 

Um sistema de vigilância de baixo Valor preditivo positivo, ou seja, que 

apresente frequentes confirmações de casos falsamente positivos, além de elevar seus 

custos, pode induzir à investigação de epidemias que de fato não ocorreram (Waldman 

1998b). 

 



97 
 

 
 

Anexo 2 – Ficha de notificação versão Sinan-Windows para os casos de tuberculose 
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Anexo 3 – Ficha de notificação versão Sinan-Net para os casos de tuberculose 
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Anexo 4 – Ficha de notificação versão Sinan-Windows para os casos de meningite 
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Anexo 5 – Ficha de notificação versão Sinan-Net para os casos de meningites 
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 Anexo 6 – Ficha de notificação versão Sinan-Windows para os casos de doenças 
exantemáticas 
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 Anexo 7 – Ficha de notificação versão Sinan-Net para os casos de doenças 
exantemáticas 
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 Anexo 8 – Ficha de notificação versão Sinan windows para os casos de de dengue 
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Anexo 9 – Ficha de notificação versão Sinan net para os casos de dengue 
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